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การเตรียมตนฉบับสําหรับบทความวิชาการและบทความวิจัย
1. ภาษา เปYนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได การใชภาษาไทยใหยึดหลักการใชคําศัพทAและชื่อบัญญัติตามหลักของ
ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการใชภาษาอังกฤษในขอความยกเวนกรณีจําเปYน ใหเขียนคําศัพทAภาษาไทยตามดวยวงเล็บ
ภาษาอั ง กฤษใหใชตั ว เล็ ก ทั้ ง หมดยกเวนชื่ อ เฉพาะตองขึ้ น ตนดวยตั ว อั ก ษรใหญE บทความสE ว นที่ เ ปY น ภาษาอั ง กฤษ ควรให
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกตองกEอนที่จะสEงตนฉบับ
2. การพิมพ& ใหจัดพิมพAดวยโปรแกรมไมโครซอฟทAเวิรAดดวยรูปแบบตัวอักษร TH NIRAMIT AS ขนาด 14 pt. โดยจัด
หนากระดาษขนาด A4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตั้งคEาหนากระดาษสําหรับการพิมพAหEางจากขอบกระดาษทุกดาน ๆ ละ 1 นิ้ว (2.5
เซนติเมตร) จัดหนึ่งคอลัมน&สาํ หรับบทความวิชาการ จัดสองคอลัมน&สําหรับบทความวิจัย
3. จํานวนหนา เนื้อหาของบทความวิชาการและบทความวิจัย ไม-ควรเกิน 12 หนา (3 หนาสุดทายไวรองรับรายการ
อางอิง)


การเรียงลําดับเนื้อหา
1. บทความวิจัย
1.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเปsาหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไมEใชคํายEอ ชื่อเรื่องตองมีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยใหนําชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นกEอน
1.2 ชื่อผูนิพนธ&และที่อยู- ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุตําแหนEงทางวิชาการ หนEวยงานหรือ
สถาบัน และจดหมายอิเล็กทรอนิกสA (E-mail)
1.3 บทคั ด ย- อ (Abstract) ใหมี ทั้ ง ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ เปY น เนื้ อ ความยE อ ที่ อE า นแลวเขาใจงE า ย
โดยเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหา เชEน วัตถุประสงคA วิธีการศึกษา ผลงานและการวิจารณAอยEางตEอเนื่องกัน ไมEควรเกิน 250
คํา ไมEควรมีคํายEอ ใหบทคัดยEอภาษาไทยขึ้นกEอนภาษาอังกฤษ
1.4 คําสําคัญหรือคําหลัก (Keywords) ใหระบุทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใสEไวทายบทคัดยEอของแตEละ
ภาษา
1.5 บทนํา เปYนสEวนของเนื้อหาที่บอกความเปYนมาและเหตุผลนําไปสูEการศึกษาวิจัย ใหขอมูลทางวิชาการพรอม
ทั้งจุดมุEงหมายที่เกี่ยวของอยEางคราว ๆ และมีวัตถุประสงคAของการศึกษาและวิจัยนั้นดวย
1.6 วิธีการศึกษา ใหระบุรายละเอียดวัสดุ อุปกรณA สิ่งที่นํามาศึกษา จํานวนลักษณะเฉพาะของตัวอยEางที่
ศึกษาตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณAตEาง ๆ ที่ใชในการศึกษา อธิบายวิธีการศึกษา หรือแผนการทดลองทางสถิติ การสุEมตัวอยEาง
วิธีการเก็บขอมูลและวิธีการวิเคราะหAขอมูล
1.7 ผลการศึกษา แจงผลที่พบตามลําดับหัวขอของการศึกษาวิจัยอยEางชัดเจนไดใจความ ถาผลไมEซับซอนไมEมี
ตัวเลขมาก ควรใชคําบรรยาย แตEถามีตัวเลขมาก ตัวแปรมาก ควรใชตาราง แผนภูมิแทน ไมEควรมีเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ
ควรแปรความหมายและวิเคราะหAผลที่คนพบ และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว
1.8 อภิปรายผล ใหชี้แจงวEาผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงคAของการวิจัย หรือแตกตEางไปจากผลงานที่มี
ผูรายงานไวกEอนหรือไมE อยEางไร เหตุใดจึงเปYนเชEนนั้น ที่สําคัญจะตองมีการสังเคราะหAองคAความรูที่ไดจากงานวิจัยบนพื้นฐาน
การอางอิงที่เชื่อถือได และใหจบดวยขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนA หรือทิ้งประเด็นคําถามการวิจัย ซึ่งเปYน
แนวทางสําหรับการวิจัยตEอไป (ในกรณีที่เปYนวิทยานิพนธAหรือการคนควาอิสระใหมีกิตติกรรมประกาศหรือคําขอบคุณลงทาย
บทความ)
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1.9 ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะที่จําเปYน และตองมีคําอธิบายสั้น ๆ และสื่อความหมาย
ไดสาระครบถวน ในกรณีที่เปYนตาราง รูปภาพหรือแผนภูมิ กําหนดใหชื่อของตารางตองอยูEดานบนและคําอธิบายอยูEดานลEาง
ตัวอยEางเชEน การระบุคําในชื่อของตาราง อาทิ ตารางที่ 1 คEาความถี่...., ภาพประกอบ 1 การจัดกิจกรรม....หรือ แผนภูมิ 1 การ
จําแนกสถิติ..... เปYนตน
1.10 เอกสารอางอิง สํ า หรั บการพิ ม พA เ อกสารอางอิ ง กํ า หนดใหใชรู ป แบบการเขีย นอางอิ งเปY น แบบ APA
(American Psychological Association ‘7th edition’) ทั้งเอกสารอางอิงที่เปYนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีหลักการทั่วไป คือ
เอกสารอางอิงตองเปYนที่ถูกตีพิมพAและไดรับการยอมรับทางวิชาการเรียบรอยเสร็จสมบูรณAแลวเทEานั้น ควรหลีกเลี่ยงการใช
บทคัดยEอ ตองไมEใชEสEวนหนึ่งของการติดตEอสื่อสารระหวEางบุคคล และไมEใชEบทความที่อยูใE นระหวEางการรอตีพิมพA
2. บทความวิชาการ
2.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2.2 ผูแตEง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2.3 รายละเอียดของผูแตEง, ตําแหนEงและจดหมายอิเล็กทรอนิกสA (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2.4 บทนํา
2.5 เนื้อหา
2.6 บทสรุป
2.7 เอกสารอางอิง
3. บทวิจารณ&หนังสือ
3.1 ขอมูลทางบรรณานุกรม
3.2 ชื่อผูวิจารณA
3.3 บทวิจารณA
4. การอางอิงสารสนเทศตามแบบ “Publication Manual of the American Psychological Association” (APA:
Seventh Edition)
หมายเหตุ การใหผูเขียนจัดเรียงลักษณะนี้เพื่อใหกองบรรณาธิการใชในการตรวจสอบความถูกตองของการอางอิง
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รูปแบบการอางอิงในเนื้อหา (Citing references in text)
1. การอางอิงในเนื้อหาระบบนาม-ปL โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้
1.1 ผูแต-ง 1 คน
ไทย
ชื่อ/สกุล/(ป•) หรือ (ชื่อ/สกุล,/ป•)
อังกฤษ สกุล/(ป•) หรือ (สกุล,/ป•)
เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ
Remake: The symbol / meaning is space 1 distance.
ตัวอยาง รูปแบบที่ 1
ไพศาล วรคํา (2561) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยสําหรับนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Clark (2005) said that we consider it important to understand learning processes from the perspective
of children.
ตัวอยาง รูปแบบที่ 2
กิจกรรมการเรียนรูผEาน Google Classroom เปYนกระบวนการจัดการเรียนรูบน Google ที่มีการสรางบทเรียน
เปYนหนEวย (ประวิทยA 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 ผูแต-ง 2 คน
ไทย
อังกฤษ

ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล/(ป•) หรือ (ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล,/ป•)
สกุล/and/สกุล/(ป•) หรือ (สกุล/and/สกุล,/ป•)

ตัวอยาง
คณิศร จี้กระโทก และ วันวิสาขA คงธนกุลบวร (2561) กลEาวไววEา.........
...ตามกระบวนการการพัฒนาพุทธิพิสัยของ Irina and Elena (2018) มี 8 ขั้นตอน ดังนี้...
...การยอมรับกฎระเบียบ (Patton & Wang, 2012)
1.3 ผูแต-ง 3 – 5 คน*
ไทย
อังกฤษ

ชื่อ/สกุล,/ชื่อ/สกุล,/และ/ชื่อ/สกุล/(ป•) หรือ (ชื่อ/สกุล/,ชื่อ/สกุล,/และ/ชื่อ/สกุล,/ป•)
สกุล,/สกุล,/and,/สกุล/(ป•) หรือ (สกุล,/สกุล,/&/สกุล,/ป•)

ตัวอยาง
อริยา หาวิเศษ, สนิท ตีเมืองซาย, และ ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์ (2561) ไดทําวิจัยเรื่อง...
...ปรับเวลาเลิกงานใหเปYนเวลาแหEงการเรียนรูในโลกดิจิทัล (Kearney, Jones, & Roberts, 2011) นับเปYน
การสรางโอกาสที่ดี...
* กรณีที่มีผูเขียนตั้งแต- 3 คนขึ้นไปใหเขียนครบทุกคนในครั้งแรก สEวนการอางถึงครั้งตEอมาใหใสEเฉพาะ
ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) และสกุล(ภาษาอังกฤษ) ของผูแตEงคนแรก แลวตามดวย et al.
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ตัวอยาง รูปแบบที่ 1
บุษกร เขจรภักดิ์, สมปอง ศรีกัลยา, จิระพร ชะโน, ไพโรจนA กลิ่นกุหลาบ, และ จันทรAดี แสงหาว (2561)
ไดนําผลจากการวิจัยเรื่อง...
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...
ตัวอยาง รูปแบบที่ 2
...การเขียนเปYนวิธีการของการสื่อสารและเปYนเครื่องมือสําหรับการเรียนรู (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. การอางอิงมากกว-าสองแหล-งขอมูลใหเขียนเรียงตามลําดับอักษร ดังนี้
...สอดคลองกับผลการศึกษาของวรวรรณ อุบลเลิศ (2556) และ อุบลวรรณ กิจคณะ (2560)...
...วิวัฒนาการของศาสตรAการสอน (ชัชวาลยA ลิ้มรัชตะกุล, 2559; ทิศนา แขมมณี, 2550)
...การวัดที่มีตัวแปรแฝงหลายตัว (Embretson & Reise, 2000; Marvelde, Glas, Landeghem, & Damme,
2006)
3. การอางอิงจากขอมูลจากแหล-งขอมูลระดับทุติยภูมิ
3.1 การอางอิงหนาขอความ
งานของผูเขียน (1) ถูกอางอยูใE นงานของผูเขียน (2)
ไทย
ชื่อ1/สกุล1/(ป•,/อางถึงใน/ชื่อ2/สกุล2,/ป•)....................
อังกฤษ
สกุล1/(ป•,/as cited in/สกุล2,/ป•)....................
ตัวอยาง
พสุ เดชะรินทรA (2548, อางถึงใน สมใจ ลักษณะ, 2543) สิ่งที่สะทอนถึงความสําเร็จทางดานธุรกิจการผลิต
ก็คือประสิทธิภาพการผลิต...
Spicgel (1988, as cited in Claiborne & Drewery, 2010) Statistical power analysis for the behavioral
sciences
3.2 การอางอิงทายขอความ

ตัวอยาง

งานของผูเขียน (1) ถูกอางอยูใE นงานของผูเขียน (2)
ไทย
...(ชื่อ1/สกุล1,/ป•/อางถึงใน/ชื่อ2/สกุล2,/ป•)...
อังกฤษ
...(สกุล1,/ป•/as cited in/สกุล2,/ป•)...
... (อัลจนา สาทัน, 2560: 44 – 49 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาน, 2556: 75 – 82) ...
... (Walgerth, 2019 as cited in Sebbye, & Plutolle, 2017) ...
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4. การอางอิงจากบทสัมภาษณ&
การเขียนอางอิงจากบทสัมภาษณAกรณีไมEมีการเผยแพรEเปYนสาธารณะใหเขียนอางอิงในเนื้อหาเทEานั้นโดยไมEตองใสEเปYนรายการ
อางอิงทายเลEม
ไทย
อังกฤษ

ชื่อผูถูกสัมภาษณA/สกุลผูถูกสัมภาษณA/(การสื่อสารสEวนบุคคล,/วัน/เดือน/ป•) หรือ
(ชื่อผูถูกสัมภาษณA/สกุลผูถูกสัมภาษณA,/การสื่อสารสEวนบุคคล,/วัน/เดือน/ป•)
อักษรยEอชื่อผูถูกสัมภาษณA,/สกุลผูถูกสัมภาษณA/(personal communication,/วัน/เดือน/ป•) หรือ
(สกุลผูถูกสัมภาษณA,/อักษรยEอชื่อผูถูกสัมภาษณA,/personal communication,/วัน/เดือน/ป•)

ตัวอยาง
พิมพAกนกวรรณ ขวัญศิริทรัพยA (การสื่อสารสEวนบุคคล, 15 กันยายน 2559) หรือ
(พิมพAกนกวรรณ ขวัญศิริทรัพยA, การสื่อสารสEวนบุคคล, 15 กันยายน 2559)
M. J. Christian (personal communication, 30 December 2015) หรือ
(Christian, M. J., personal communication, 30 December 2015)
5. การอางอิงขอมูลจากเว็บไซต&
ไทย
อังกฤษ

(ชื่อ/สกุล,/วัน/เดือน/ป•ที่เผยแพรE)
(สกุล,/ป•ที่เผยแพรE,/เดือน/วัน)

ตัวอยาง
(วรวรรณ เพชรอุไร, 24 กุมภาพันธA 2561)
(Cara, 2018, February 24)
(Kamo, 2016, n.d.)
กรณีที่ไมEมีชื่อผูเขียน
ไทย
อังกฤษ

(“ชื่อเรื่อง”,/ป•ที่เผยแพรE)
(“Title”,/ป•ที่เผยแพรE)

ตัวอยาง
(“สายใยเชื่อมสัมพันธAแหEงประชาคมศึกษาศาสตรA/ครุศาสตรA”, 2560)
(“Creating community through storytelling”, 2010)
* กรณีที่ไมEมีวันที่เผยแพรEปรากฏ ใหใสE ม.ป.ป. หรือ n.d.
* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ใหใสEแคE ป• เทEานั้น
* ถาชื่อเรื่องมียาวเกินมากเกินไป ใหใสEเฉพาะ คําแรก ๆ ของชื่อเรื่องเทEานั้น
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6. การอางอิงราชกิจจานุเบกษา
การอางอิงราชกิจจานุเบกษาทายขอความในเนื้อหานั้น ใหใชชื่อกฎหมายและตามดวยป• ดังนี้
ตัวอยาง
(พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พุทธศักราช 2562, 2562)
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รูปแบบการอางอิงเนื้อหาที่มีผูแตEงลักษณะตEาง ๆ แสดงดังตาราง 1
ตาราง 1
รูปแบบการอางอิงในเนื้อหาพื้นฐานสําหรับงานเดียว (Basic Citation Styles)
ผูแต-ง
ผูแตEง 1 คน
ผูแตEง 2 คน

ผูแตEง 3 คน

ผูแตEง 4 คน

ผูแตEง 5 คน

ผูแตEง 6 คน
ขึ้นไป
ผูแตEงเปYน
หนEวยงาน

ผูแตEงเปYน
หนEวยงาน
(โดยใชชื่อ
ยEอ)

การอางอิงเนือ้ หาหนาขอความ
ครั้งแรก
ครั้งต-อมา
วิจารณA พาณิช (2556)
วิจารณA พาณิช (2556)
Jacob (2013)
Jacob (2013)
ณัฏฐภรณA หลาวทอง และ
ณัฏฐภรณA หลาวทอง และ
ปŠยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
ปŠยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
(2553)
(2553)
Bronstein and Bradley (2014)
Bronstein and Bradley (2014)
อรทัย วิมลโนธ, ภคนันทA
อรทัย วิมลโนธ และคณะ(2551)
อุEนแจEม, และ ยุรวัฒนA คลาย
Bowe et al. (2017)
มงคล (2551)
Bowe, Ball, and Gold (2017)
ชัยพัฒนพงษA ภูสัตยAคํา, วิวร
ชัยพัฒนพงษA ภูสัตยAคํา และ
วรรณ ทัศนา, ทัศนียA นาคุณทรง, คณะ (2561)
และ ณัฏฐชัย จันทชุม (2561)
Owusu, Monney, Appiah, and
Owusu et al. (2010)
Wilmot (2010)

การอางอิงเนือ้ หาทายขอความ
ครั้งแรก
ครั้งต-อมา
(วิจารณA พาณิช, 2556)
(วิจารณA พาณิช, 2556)
(Jacob, 2013)
(Jacob, 2013)
(ณัฏฐภรณA หลาวทอง และ
(ณัฏฐภรณA หลาวทอง และ
ปŠยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ,
ปŠยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ,
2553)
2553)
(Bronstein and Bradley, 2014)
(Bronstein and Bradley, 2014)
(อรทัย วิมลโนธ, ภคนันทA
(อรทัย วิมลโนธ และ คณะ,
อุEนแจEม, และ ยุรวัฒนA คลาย
2551)
มงคล, 2551)
(Bowe et al., 2017)
(Bowe, Ball, & Gold, 2017)
(ชัยพัฒนพงษA ภูสัตยAคํา, วิวรว
(ชัยพัฒนพงษA ภูสัตยAคํา และ
รรณ ทัศนา, ทัศนียA
คณะ, 2561)
นาคุณทรง, และ ณัฏฐชัย จันท
ชุม, 2561)
(Owusu et al., 2010)
(Owusu, Monney, Appiah, &
Wilmot, 2010)
วรวรรณ เหมชะญาติ, อรชา
วรวรรณ เหมชะญาติ, และ คณะ (วรวรรณ เหมชะญาติ, อรชา
(วรวรรณ เหมชะญาติ, และ คณะ
ตุลานันทA, ทิศนา แขมมณี, พิม
(2544)
ตุลานันทA, ทิศนา แขมมณี, พิม
, 2544)
พันธA เดชะคุปตA, และชนาธิป พร
พันธA เดชะคุปตA, และชนาธิป พร
กุล (2544)
กุล, 2544)
Aksu, Demir, Daloglu, Yildirim, Aksu et al. (2010)
(Aksu, Demir, Daloglu, Yildirim, (Aksu et al., 2010)
and Kiraz (2010)
& Kiraz, 2010)
วรพงษA มาลัยวงศA และ คณะ
วรพงษA มาลัยวงศA และ คณะ
(วรพงษA มาลัยวงศA และ
(วรพงษA มาลัยวงศA และ
(2560)
(2560)
คณะ, 2560)
คณะ, 2560)
Field et al. (2009)
Field et al. (2009)
(Field et al., 2009)
(Field et al., 2009)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(2562)
(2562)
มหาสารคาม, 2562)
มหาสารคาม, 2562)
International Research Council
(International Research Council, (International Research Council,
International Research Council
(2018)
(2018)
2018)
2018)
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ, 2556) ศธ (2556)
(กระทรวงศึกษาธิการ [ศธ],
(ศธ, 2556)
Centre for Equity & Innovation in
2556)
Early Childhood (CEIEC, 2008)
CEIEC (2008)
(Centre for Equity & Innovation (CEIEC, 2008)
in Early Childhood [CEIEC],
2008)
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง (References)
1. หนังสือ (ในรูปแบบรูปเล-ม)
1.1 ผูแต-ง 1 คน
ไทย
อังกฤษ

ชื่อ/สกุล./(ป•พิมพA)*./ชื่อเรื่อง/(พิมพAครั้งที่)**./สํานักพิมพA.
สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•พิมพA)./ชื่อเรื่อง/(พิมพAครั้งที่)./สํานักพิมพA.***

ตัวอยาง
สุทัศนA วงศAกระบากถาวร. (2550). นางฟาในดวงใจ. แมEโพสพ.
Pechenik, J. A. (2019). A short guide to writing about biology (7th ed.). Pearson.
1.2 ผูแต-ง 2 คน
ไทย
อังกฤษ

ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล./(ป•พิมพA)./ชื่อเรื่อง/(พิมพAครั้งที่)./สํานักพิมพA.
สกุล,/อักษรยEอชื่อ.,/&/สกุล,อักษรยEอชื่อ./(ป•พิมพA)./ชื่อเรื่อง/(พิมพAครั้งที่)./สํานักพิมพA.

ตัวอยาง
พรพิทักษA ชอบใหญE และ วินัย ทองภูบาล. (2561). การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษา. สํานักพิมพAแหEงจุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย.
Steinberg, L., & Darling, N. (2017). Parenting style as context: An integrative model. Routledge.
1.3 ผูแต-ง 3 – 20 คน ใหใส-ชื่อทุกคน
ชื่อ1/สกุล1,/ชื่อ2/สกุล2,/ชื่อ3/สกุล3,/ชื่อ4/สกุล4,/ชื่อ5/สกุล5,/ชื่อ6/สกุล6,/และ/ชื่อ7
////////สกุล7./(ป•พิมพA)./ชื่อเรื่อง/(พิมพAครั้งที่)./สํานักพิมพA.
อังกฤษ สกุล1,/อักษรยEอชื่อ1.,/สกุล2,/อักษรยEอชื่อ2.,/สกุล3,/อักษรยEอชื่อ3.,/สกุล4,
////////อักษรยEอชื่อ4.,/สกุล5,/อักษรยEอชื่อ5.,/สกุล6,/อักษรยEอชื่อ6.,/&/สกุล7,
////////อักษรยEอชื่อ7./(ป•พิมพA)./ชื่อเรื่อง/(พิมพAครั้งที่)./สํานักพิมพA.

ไทย

* กรณีไมEปรากฏป•ที่พิมพA ใหใสE (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)
** กรณีพิมพAครั้งที่ 1 ไมEตองระบุครัง้ ที่พิมพA
***กรณีไมEปรากฏเมืองหรือสํานักพิมพA ใหใสE (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.)
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ตัวอยาง
พชร สันทัด, สุรชาติ ณ หนองคาย, สมาน งามสนิท, ฐานันดรAศักดิ์ บวรนันทกุล, เชษฐรัชดา
พรรณาธิกุล, กฤษฎิ์ สถิตยAวัฒนานนทA, และ ประยงคA เต็มชวาลา. (2557). ศาสตร<และศิลป@การ
บริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย<. สมาคมสEงเสริมคุณธรรม.
Ary, D., Jacobs, L.C., Irvine, A. K. S., & Walker, D. A. (2018). Introduction to research in
education. Cengage Learning.
1.4 ผูแต-ง 21 คนขึ้นไป ใหใส-ชื่อและสกุลของผูแต-งคนที่ 1 – 19 ตามดวยเครื่องหมาย , … ก-อนชื่อคนสุดทาย
ชื่อ1/สกุล1,/ชื่อ2/สกุล2,/ชื่อ3/สกุล3,/ชื่อ4/สกุล4,/ชื่อ5/สกุล5,/ชื่อ6/สกุล6,/และ/ชื่อ7/สกุล7,/
////////ชื่อ8/สกุล8,/ชื่อ9/สกุล9,/ชื่อ10/สกุล10,/ชื่อ11/สกุล11,/ชื่อ12/สกุล12,/ชื่อ13/สกุล13,/
////////ชื่อ14/สกุล14,/ชื่อ15/สกุล15,/ชื่อ16/สกุล16,/ชื่อ17/สกุล17,/ชื่อ18/สกุล18,/ชื่อ19/สกุล19,/./././
////////ชื่อคนสุดทาย/สกุลคนสุดทาย./ (ป•พิมพA)./ชื่อเรื่อง/(พิมพAครั้งที่)./สํานักพิมพA.
อังกฤษ สกุล1,/อักษรยEอชื่อ1.,/สกุล2,/อักษรยEอชื่อ2.,/สกุล3,/อักษรยEอชื่อ3.,/สกุล4,/อักษรยEอชื่อ4.,/
////////สกุล5,/อักษรยEอชื่อ5.,/สกุล6,/อักษรยEอชื่อ6.,/สกุล7,/อักษรยEอชื่อ7.,/
////////สกุล8,/อักษรยEอชื่อ8.,/สกุล9,/อักษรยEอชื่อ9.,/สกุล10,/อักษรยEอชื่อ10.,/
////////สกุล11,/อักษรยEอชื่อ11.,/สกุล12,/อักษรยEอชื่อ12.,/สกุล13,/อักษรยEอชื่อ13.,/
////////สกุล14,/อักษรยEอชื่อ14.,/สกุล15,/อักษรยEอชื่อ15.,/สกุล16,/อักษรยEอชื่อ16.,/
////////สกุล17,/อักษรยEอชื่อ17.,/สกุล18,/อักษรยEอชื่อ18.,/สกุล19,/อักษรยEอชื่อ19.,/./././
////////สกุลคนสุดทาย,/อักษรยEอชื่อคนสุดทาย./(ป•พิมพA)./ชื่อเรื่อง/(พิมพAครั้งที่)./สํานักพิมพA.
ตัวอยาง
จิราภา เต็งไตรรัตนA, นพมาศ อุงพระ (ธีรเวคิน), รัจรี นพเกตุ, รัตนา ศิริพานิช, วารุณี ภูวสรกุล,
ศรีเรือนแกว กังวาล, . . . อุบลวรรณา ภวกานันทA. (2555). จิตวิทยาทั่วไป (พิมพAครั้งที่ 7).
สํานักพิมพAมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA.
Gilbert, J. R., Smith, J. D., Johnson, R. S., Anderson, A., Plath, S., Martin, G., Sorenson, K.,
Jones, R., Adams, T., Rothbaum, Z., Esty, K., Gibbs, M., Taultson, B., Christner, G.,
Paulson, L., Tolo, K., Jacobson, W. L., Robinson, R. A., Maurer, O., . . . White, N. (2014).
Choosing a title (2nd ed.). Unnamed Publishing.
ไทย
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2. หนังสือ (ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส& ไม-มเี ลข DOI)
ไทย
อังกฤษ

ชื่อ/สกุล./(ป•พิมพA)./ชื่อเรื่อง/(พิมพAครั้งที่)./URL
สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•พิมพA)./ชื่อเรื่อง/(พิมพAครั้งที่)./URL

ตัวอยาง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สําหรับเด็กอายุตํา่ กวPา
3 – 5 ปS. http://drive.google.com/file/d/1HiTwiRh1Er73hVYIMh1cYWzQiaNl_Vc/view
Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and politics in early childhood education.
http://epdf.tips/ethics-and-politics-in-early-childhood-education-contesting-earlychildhood.html
3. หนังสือแปล
ไทย

สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•พิมพA)./ชื่อเรื่องภาษาตนฉบับ/[ชื่อหนังสือภาษาไทย]/
////////(พิมพAครั้งที่)./สํานักพิมพA.
สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•พิมพA)./ชื่อเรื่องภาษาตนฉบับ/[ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ]/
////////(พิมพAครั้งที่)./สํานักพิมพA.

อังกฤษ

ตัวอยาง
ฮอวAคิง, เอส. (2552). The illustrated: A brief history of time [ประวัติยEอของกาลเวลาฉบับภาพประกอบ]
(พิมพAครั้งที่ 17). มติชน.
Piaget, J. (1950). La construction du réel chez l’enfant [The child’s construction of reality].
Neuchâtel, Delachaux, & Niestlé.
4. บทในหนังสือ
ไทย
อังกฤษ

ชื่อ/สกุล./(ป•พิมพA)./ชื่อบทหรือชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหนังสือ/
////////(น./เลขหนา)./สํานักพิมพA.
สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•พิมพA)./ชื่อบทหรือชื่อบทความ./In/ชื่อบรรณาธิการ/(Ed. หรือ Eds.),/
////////ชื่อหนังสือ/(pp./เลขหนา)./สํานักพิมพA.

ตัวอยาง
จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2540). การวิจัยอนาคตแบบ EDRF. ใน ทิศนา แขมมณี
และ สรอยสน สกลรักษA(บ.ก.), แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา
(น. 1-18). สํานักพิมพAแหEงจุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย.
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Bornstein, M. H., Hahn, C. S., Suwalsky, J. T. D., & Haynes, O. M. (2003).
Socioeconomic status, parenting, and child development: The hollingshead four-factor index of
social status and the socioeconomic index of occupations. In M. H. Bornstein & H. B. Robert
(Eds.), Monographs in parenting series. socioeconomic status, parenting, and child development
(pp. 29–82). Lawrence Erlbaum Associates.
*กรณีที่ไม-มีนามผูแต-ง ใหใสEชอื่ เรื่องแทน ตัวอยEาง แผนการศึกษาแหEงชาติ ฉบับที่ 8 พุทธศักราช 2540-2544...
5. บทความในวารสารหรือนิตยสารแบบรูปเล-ม/อิเล็กทรอนิกส&ท่ไี ม-มีเลข DOI
ไทย
อังกฤษ

ชื่อ/สกุล./(ป•พิมพA)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปSที(่ เลขของฉบับที่),/เลขหนา.
สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•พิมพA)./ชื่อวารสาร,/เลขของปSที่(เลขของฉบับที่),/เลขหนา.

ตัวอยาง
อัจฉริยา พรมทาว. (2560). ผลการใชรูปแบบการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา
ฝ˜กประสบการณAวิชาชีพครู. วารสารครุศาสตร<, 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. http://ojs.lib.swinedu.au/index.php/ejap
6. บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส& (มีเลข doi)
ไทย
อังกฤษ

ชื่อ/สกุล./(ป•พิมพA)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปSที(่ เลขของฉบับที่),/เลขหนา./
////////http://doi.org/เลขdoi
สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•พิมพA)./ชื่อวารสาร,/เลขของปSที่(เลขของฉบับที่),/เลขหนา./
//////// http://doi.org/เลขdoi

ตัวอยาง
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. http://doi.org/ 10.1037/02786133.24.2.225
*กรณีที่เลข DOI แบบที่ใชเดิมยาวและซับซอน ผูเขียนสามารถเลือกใช DOI แบบสั้นหรือแบบยาวก็ได
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7. หนังสือพิมพ&และหนังสือพิมพ&ออนไลน&
ไทย
อังกฤษ

ชื่อ/สกุล./(ป•,/วัน/เดือน)./ชื่อคอลัมนA./ชื่อหนังสือพิมพ<,/เลขหนา.*
สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•,/วัน/เดือน)./ชื่อคอลัมนA./ชื่อหนังสือพิมพ<,/เลขหนา.*

ตัวอยาง
ผาสุก อินทราวุธ. (2544, 21 กรกฎาคม). สังคมชนชั้นสมัยกEอนประวัติศาสตรAในประเทศจีน.
กรุงเทพธุรกิจ, 6–7.
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times.
http://www.nytimes.com
8. วิทยานิพนธ&ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ&ปริญญามหาบัณฑิต
(Doctoral dissertation / Master’s thesis)
8.1 วิทยานิพนธ&ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ&ปริญญามหาบัณฑิตทีไ่ ม-ไดตีพิมพ&
ไทย
อังกฤษ

ชื่อ/สกุล./(ป•ที่เผยแพรE)./ชื่อวิทยานิพนธ</[วิทยานิพนธAปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมEไดตีพิมพA
///////หรือ วิทยานิพนธAปริญญามหาบัณฑิต ไมEไดตีพิมพA]./ชื่อมหาวิทยาลัย.
สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•ท่ีเผยแพรE)./ชื่อวิทยานิพนธ</[Unpublished doctoral
///////dissertation or Unpublished master’s Thesis]./ชื่อมหาวิทยาลัย.

ตัวอยาง
ขจรศักดิ์ พื้นดอนเค็ง. (2561). การพัฒนาชุดฝjกทักษะปฏิบัติคยี <บอร<ดโดยประยุกต<ใชแนวคิดทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส< สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปSที่ 4 [วิทยานิพนธAปริญญามหาบัณฑิต
ไมEไดตีพิมพA]. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
Jung, M. S. (2014). A structural equation model on core competence of nursing students
[Unpublished doctoral dissertation]. Choong-Ang University.
8.2 วิทยานิพนธ&ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ&ปริญญามหาบัณฑิตจากเว็บไซต&สถาบัน
(ไม-อยู-ในฐานขอมูลเชิงพาณิชย&)
ไทย
อังกฤษ

ชื่อ/สกุล./(ป•ที่เผยแพรE)./ชื่อวิทยานิพนธ</[วิทยานิพนธAปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ
///////วิทยานิพนธAปริญญามหาบัณฑิต]./ชื่อเว็บไซตA./URL
สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•ท่ีเผยแพรE)./ชื่อวิทยานิพนธ</(Doctoral dissertation or
///////Master’s thesis)./ชื่อเว็บไซตA./URL
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ตัวอยาง
อุบลวรรณ กิจคณะ. (2561). การพัฒนารูปแบบการเรียนออนไลน<แบบกลุPมสืบเสาะที่มีสแคฟโฟลด<ที่
สPงเสริมความสามารถการคิดเชิงประมวลผล [วิทยานิพนธAปริญญาดุษฎีบัณฑิต]. สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
http://fulltext.rmu.ac.th/fulltext/2561/123703/Kidkana%20Ubonwan.pdf
Bruckman, A. (1997). MOOSE crossing: Construction, community, and learning in a
networked virtual world for kids (Doctoral dissertation]. Massachusetts institute of Technology
Libraries. https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/33821
8.3 วิทยานิพนธ&ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ&ปริญญามหาบัณฑิตจากฐานขอมูลเชิงพาณิชย&
ไทย

อังกฤษ

ชื่อ/สกุล./(ป•ที่เผยแพรE)./ชื่อวิทยานิพนธ</(หมายเลข UMI หรือ เลขลําดับอื่น ๆ)/
////////[วิทยานิพนธAปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือวิทยานิพนธAปริญญามหาบัณฑิต,
////////ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อฐานขอมูล.
สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•ท่ีเผยแพรE)./ชื่อวิทยานิพนธ<//(หมายเลข UMI หรือ เลขลําดับอื่น ๆ)/
////////(Doctoral dissertation or Master’s thesis, ชื่อมหาวิทยาลัย]./ ชื่อฐานขอมูล.

ตัวอยาง
McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing
growing up with an alcoholic mother (UMI No.1434728) [Master’s Thesis].
ProQuest Dissertations and Theses database.
9. รายงาน
9.1 รายงานที่จดั ทําโดยหน-วยงานของรัฐหรือองค&กรอื่น
ไทย
อังกฤษ

ชื่อหนEวยงาน./(ป•ที่เผยแพรE)./ชื่อเรื่อง./สํานักพิมพA./URL(ถามี)
สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•ท่ีเผยแพรE)./ชื่อเรื่อง./สํานักพิมพA./URL(ถามี)

ตัวอยาง
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. (2561). รายงานประจําปS 2561.
21 เซ็นจูรี่. https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ocsc_annual_report_2561.pdf
National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH Publication
No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health.
https://www.cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pdf
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9.2 รายงานที่จดั ทําโดยผูเขียนรายบุคคลสังกัดหน-วยงานหรืองค&กรอื่น
ไทย
อังกฤษ

ชื่อ/สกุล./(ป•ที่เผยแพรE)./ชื่อเรื่อง./สํานักพิมพA./URL(ถามี)
สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•ท่ีเผยแพรE)./ชื่อเรื่อง./สํานักพิมพA./URL(ถามี)

ตัวอยาง
ทัศนียA นาคุณทรง และ พิกุล นนตะศรี. (2548). การวิจัยการศึกษาความสามารถทางพหุปrญญาของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ<ดวยภูมิปrญญาในทองถิน่ . คณะครุศาสตรA
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
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. Peabody Research Institute.
10. เอกสารประกอบการประชุม/การประชุมวิชาการทีไ่ ม-มี proceeding (Symposium)
ไทย
อังกฤษ

ชื่อ/สกุล./(วันที่,/เดือน,/ป•)./เรื่องที่ประชุม./ใน/ชื่อ/(ประธาน),/ชื่อการประชุม/
////////[Symposium]./ชื่องานที่จัดประชุม,/สถานที่ประชุม.
สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•,/เดือน,/วันที่)./Title of contribution./In/ชื่อ/(Chair),
///////Title of symposium/[Symposium]./Conference Name,/Location.

ตัวอยาง
De Boer, D., & LaFavor, T. (2018, April, 26-29). The art and significance of successfully identifying
resilient individuals: A person-focused approach. In A. M. Schmidt & A. Kryvanos (Chairs),
Perspectives on resilience: Conceptualization, measurement, and enhancement [Symposium].
Western Psychological Association 98th Annual Convention, Portland, OR, United States.
11. การนําเสนองานวิจัยหรือการนําเสนอโปสเตอร& (Paper/Poster Presentation)
ไทย
อังกฤษ

ชื่อ/สกุล./(วันที่,/เดือน,/ป•)./ชื่อ paper หรือ poster/[Paper หรือ Poster presentation]./
////////ชื่อการประชุม,/สถานที่.
สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•,/เดือน,/วันที่)./ชื่อ paper หรือ poster/[Paper หรือ
///////Poster presentation]./Conference Name,/Location.

วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

15

ตัวอยาง
การนําเสนองานวิจัย
ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์. (พฤษภาคม, 2560). การศึกษาผลการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ< เขต 2.
[Paper presentation]. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตรAวิชาการ ครั้งที่ 3, มหาสารคาม,
ประเทศไทย.
Khayankij, S. (2016, July). Mandalas as a tool to enhance self-awareness for early childhood
student teachers [Paper presentation]. Pacific Early Childhood Education Research Association,
Bangkok, Thailand.
การนําเสนอโปสเตอร&
Haldrup, S., Lapolla, A., & Gundgaard, J. (2017, November). Cost-effectiveness of switching to
insulin degludec (ideg) in real-world clinical practice in Italy [Poster presentation].
International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR)
20th Annual European Congress, Glasgow, Scotland.
12. รายงานการประชุมเชิงวิชาการ (Proceeding)
1) ในรูปแบบรูปเล-มหนังสือ
ไทย

ชื่อ/สกุล./(ป•)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหัวขอการประชุม.
////////ชื่อการประชุม/(น./เลขหนา)./ฐานขอมูล.
อังกฤษ สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•)./ชื่อบทความ./In/ชื่อบรรณาธิการ/( Ed. หรือ Eds.),
///////ชื่อหัวขอการประชุม./ชื่อการประชุม/(pp./เลขหนา)./ฐานขอมูล.
*กรณีมีเลข DOI หรือ URL ใหเติมตEอทายจากฐานขอมูล ตัวอยEาง ชื่อฐานขอมูล./http://doi.org/AAAAA

ตัวอยาง
พัชราภา ตันติชูเวช. (2553). การศึกษาทั่วไปกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคAในประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปรAศึกษาโดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย. ใน ศิริชัย กาญจนวาสี (บ.ก.), การขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาไทย. การประชุมวิชาการและเผยแพรPผลงานวิจัยระดับชาติ (น. 97–102).
คณะครุศาสตรA จุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย.
Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. In J. BlancTalon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture notes in computer science:
Vol. 4678. Advanced concepts for intelligent vision systems (pp. 97-108). Springer-Verlag.
http://doi.org/10.1007/978-3-540-74607-2_9
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2) ในรูปแบบวารสาร
ไทย

ชื่อ/สกุล./(ป•)./ชื่อเรื่อง:/ชื่อเรื่องยEอย./ชื่อวารสาร,/เลขของปSที่(เลขของฉบับที่),/
////////เลขหนา./URL
สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•)./ชื่อเรื่อง:/ชื่อเรื่องยEอย./ชื่อวารสาร,/เลขของปS{ที่(เลขของฉบับที่),/
////////เลขหนา./URL

อังกฤษ
ตัวอยาง

Chaudhuri, S., & Biswas, A. (2017). External terms-of-trade and labor market imperfections
in developing countries: Theory and evidence. Proceedings of the Academy of Economics
and Economic Education, 20(1), 11-16. https://searchproquestcom.elibrary.jcu.edu.au/docview/
1928612180?accountid=16285
13. เอกสารทีไ่ ม-ไดตีพิมพ& (เอกสารประกอบการเรียน)
ไทย
อังกฤษ

ชื่อ/สกุล./(ป•)./ชื่อเอกสาร./[เอกสารที่ไมEไดตีพิมพA]./คณะ,/มหาวิทยาลัย.
สกุล,/อักษรยEอชื่อ./(ป•)./ชื่อเอกสาร./[Unpublished manuscript]./คณะ,/มหาวิทยาลัย.

ตัวอยาง
ชัชวาลยA ลิ้มรัชตะกุล. (2561). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร<สําหรับเด็กปฐมวัย.
[เอกสารไมEไดตีพิมพA]. คณะครุศาสตรA, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
Blackwell, E., & Conrod, P. J. (2003). A five-dimensional measure of drinking motives.
[Unpublished manuscript]. Department of Psychology, University of British
Columbia.
14. จุลสาร แผ-นพับและเอกสารอัดสําเนา
ประเภทของสิ่งพิมพ&
[จุลสาร] >> [Pamphlet]
[แผEนพับ] >> [Brochure]
[เอกสารอัดสําเนา] >> [Mimeograph]
ชื่อ/สกุล./(ป•)./ชื่อเรื่อง/(พิมพAครั้งที่)/[ประเภทของสิ่งพิมพA]./สํานักพิมพA.
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ตัวอยาง
ป•ทมศิริ ธีรานุรักษA จารุชัยนิวัฒนA และ สมพงษA จิตระดับ. (2553). วัยอนุบาล: (อายุ 3 ปSขึ้นไป – 6 ปS)
[จุลสาร]. ยูนิเซฟ.
Sarah Thomas Communications [STCOM]. (n.d.) Transition from home into preschool: Ideas for best
practice [Brochure]. n.p.
15. เว็บไซต&
ไทย
อังกฤษ

ชื่อ/สกุลผูเขียน./(ป•,/วัน/เดือนที่เผยแพรE)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซตA./URL
สกุล,/อักษรยEอชื่อผูเขียน./(ป•,/เดือน/วันที่เผยแพรE)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซตA./URL
* กรณีที่ไมEมีวันที่เผยแพรEปรากฏ ใหใสE (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)
* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ใหใสEแคE (ป•) เทEานั้น
* กรณีชื่อผูเขียนและชื่อเว็บไซตAเปYนชื่อเดียวกัน ใหตัดชื่อเว็บไซต&ออก

ตัวอยาง
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนทA. (2554, 27 เมษายน). การจัดการเรียนรูสุขศึกษา. จุฬาวิทยานุกรม
(Chulapedia). http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php?title=การจัดการเรียนรูสุขศึกษา
Centers for Disease Control and Prevention. (2018, August 22). Preventing HPV associated cancers.
https://www.cdc.gov/cancer/hpv/basic_info/prevention.htm/
16. การสัมภาษณ&
ไทย
อังกฤษ

ชื่อผูถูกสัมภาษณA/สกุลผูถูกสัมภาษณA./(ป•,/วัน/เดือน)./สัมภาษณAโดย/ชื่อผูสัมภาษณA/สกุลผูสัมภาษณA
////////[การบันทึกเสียง]./ตําแหนEงผูถูกสัมภาษณA (ถามี),/สถานที่สัมภาษณA.
สกุลผูถูกสัมภาษณA/อักษรยEอชื่อผูถูกสัมภาษณA./(ป•,/วัน/เดือน)./Interviewed by/ชื่อผูสัมภาษณA/สกุลผูสัมภาษณA
////////[Tap recording]./ตําแหนEงผูถูกสัมภาษณA (ถามี),/สถานที่สัมภาษณA.

ตัวอยาง
พระมหาประสระ สมาจาโร (สังขรัตนA). (2554, 16 ธันวาคม). สัมภาษณAโดยเอมอัชฌา
วัฒนบุรานนทA [การบันทึกเสียง]. รองเจาอาวาสวัดสวนพลู, 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.
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17. รายการวิทยุกระจายเสียง
ไทย
อังกฤษ

ชื่อผูดําเนินรายการ/สกุลผูดําเนินรายการ./(ผูดําเนินรายการ)./(ป•,/วัน/เดือน)./ชื่อเรื่อง./
///////[รายการวิทยุกระจายเสียง]./สถานที่ออกอากาศ:/ชื่อชEองสัญญาณ.
สกุลผูดําเนินรายการ/อักษรยEอชื่อผูดําเนินรายการ./(Producer)./(ป•,/วัน/เดือน)./ชื่อเรื่อง./
///////[Radio boardcast]./สถานที่ออกอากาศ:/ชื่อชEองสัญญาณ.

ตัวอยาง
สุกัญญา จันทรัตนAสมโภชนA. (ผูดําเนินรายการ). (2561, 26 พฤศจิกายน). หองสมุดประชาชน
เฉลิมราชกุมารี [รายการวิทยุกระจายเสียง]. กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุศึกษา.
Cross, A. (Producer). (2018, November 27). Heat from the Deep [Radio Broadcast]. London: BBC Radio 4.
18. ราชกิจจานุเบกษา
ไทย

ชื่อกฎหมาย./(ป•,/วัน/เดือน)./ราชกิจจานุเบกษา./เลEม/ตอนที่./หนา/เลขหนา.

ตัวอยาง
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561. (2561, 10 พฤษภาคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เลEม 135 ตอนที่ 33. หนา 1 – 18.
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การเขียนรายการอางอิงภาษาไทยเปpนภาษาอังกฤษ
(Translate Thai Reference)
การเขียนรายการอางอิงภาษาไทยเปYนภาษาอังกฤษ มีวิธีการเขียนที่คลายคลึงกับการเขียนรายการ อางอิงตามรูปแบบ
ของภาษาอังกฤษในแตEละประเภทของสารสนเทศ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อผูเขียน ขึ้นตนดวยนามสกุลของผูเขียนและตEอดวยชื่อยEอ
2. ชื่อสํานักงานหรือกระทรวง เขียนเปYนชื่อภาษาอังกฤษ
3. ป•ที่พิมพA เปลี่ยนจาก พ.ศ. เปYน ค.ศ.
4. ชื่อเรื่อง ชื่อวิทยานิพนธA ชื่อบทความ ชื่อวารสาร และชื่องานประชุมวิชาการ แปลเปYน ภาษาอังกฤษ
ตัวอยาง รูปแบบที่ 1
ภาษาไทย:
วรรณี สหสมโชค. (2549). ออกแบบเฟอร<นิเจอร<. กรุงเทพมหานคร: สมาคมสEงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ/น).
Translate Thai Reference:
Sahasomchot, W. (2006). Furniture design. Bangkok: Technology Promotion Association (Thailand-Japan).
ตัวอยาง รูปแบบที่ 2
ภาษาไทย:
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2558). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อ ชีวิต
ทักษะภาษา เลPม 2 ชั้นประถมศึกษาปSที่ 1 (พิมพAครั้งที่ 8). สกสค. ลาดพราว.
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.). Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and
Educational Personnel.
ตัวอยาง รูปแบบที่ 3
ภาษาไทย:
มานิตา ลีโทชวลิต. (2553). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูMตามแนวคิดจิตตปrญญาศึกษา
เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในโรงเรียนเรียนรวม [วิทยานิพนธAปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย].
Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR). 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,
Chulalongkorn University]. Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR).
http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/19064/1/Manita_le.pdf
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ตัวอยาง รูปแบบที่ 4
ภาษาไทย:
นัชนันทA วิเชียรชม, มาลินี ประพิณวงศA, และ อุดมลักษมA กูลศรีโรจนA. (2561). การพัฒนาทักษะ การพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงานบริษัทโดยใชแนวคิดการเรียนการสอนรายบุคคล.
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.
หมายเหตุ
 การอางอิงขอมูลจากแหลEงขอมูลระดับทุติยภูมิ ควรระบุรายการอางอิงทายเลEมใหมEใสEเฉพาะชื่อผูแตEง ทุติยภูมิ
เทEานั้น
 ชื่อบทความภาษาอังกฤษใชตัวพิมพAใหญEเฉพาะคําแรก ชื่อเฉพาะ และคําแรกหลังเครื่องหมายทวิภาค ( : )
 การเรียงลําดับรายการอางอิงทายเลEม ควรเรียงดังนี้ รายการอางอิงภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ Translate Thai
Reference
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วิธีการจัดเรียงรายการอางอิง
1. การเรียงตามลําดับอักษร
ภาษาไทย ใชหลักการเดียวกับการเรียงคําในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยเรียงตามรูปพยัญชนะ ก-ฮ
สEวนคําที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะเดียวกันใหเรียงตามรูปสระ ดังนี้
อะ อัว อัวะ อา อํา อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ
แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ
ภาษาอังกฤษ ใชหลักการเดียวกับการเรียงคําใน Dictionary โดยเรียง A - Z
ตัวอยาง
Singh, Y.,
มากEอน
Singh Siddhu, N.*
*พิจารณาจาก [ชื่อสกุล, ชื่อ] เปYนอับดันแรก หากชื่อสกุลตามดวยชื่อกลางยEอมจัดไวลําดับ
ถัดไป กรณีตัวอยEาง ชื่อสกุล Singh เหมือนกันแตEสEวนหนาตEอดวยชื่อ และสEวนหลังตEอดวยชื่อกลาง ใหจัดเรียงชื่อมากEอนชื่อ
กลาง
Villafuerte, S. A.,
มากEอน
Villa-Lobos, J.
2. การเรียงลําดับงานหลายงานที่มีช่อื ผูแต-งคนแรกเปpนชื่อคนเดียวกัน
2.1 ถาชื่อผูแตEงทุกคนเหมือนกัน ใหจัดเรียงตาม ปLที่พิมพ&
ตัวอยาง
พรพิทักษA ชอบใหญE. (2558).
พรพิทักษA ชอบใหญE. (2561).
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970).
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1995).
2.2 ถาชื่อผูแตEงที่แตกตEางกัน ใหจัดเรียงตาม งานที่มีชื่อผูแต-งคนเดียว มาก-อน งานที่มีช่อื ผูแต-งคนอื่นร-วม
ตัวอยาง
ชมพูนุช โยธี. (2560).
ชมพูนุช โยธี และ พนายุทธ เชยบาล. (2561).
Harris, D. B. (1989).
Harris, D. B., & Kleinfeld, J. (1999).
2.3 ถาชื่อผูแตEงคนแรกเปYนคนเดียวกันและชื่อผูแตEงคนที่สอง หรือคนที่สามตEางกัน ใหจัดเรียงตาม ลําดับอักษร
ตัวแรกของชื่อสกุลของผูแต-งคนทีส่ อง และคนทีส่ ามตามลําดับ
ตัวอยาง
ปนัดดา สังขAศรีแกว, สมทรง สุวพานิช, และ ดนุภาพ โพธิ์งาม (2559).
ปนัดดา สังขAศรีแกว, สมทรง สุวพานิช, และ อรุณี จันทรAศิลา (2561).
Ampartzaka, M., & Berger, E. H. (2013).
Ampartzaka, M., Harvey, S. P., Knowles, M. S., Sharp, J., & Wallace, B. D. (2006).
2.4 ถาชื่อผูแตEงคนแรกมีชื่อ-สกุลเหมือนกัน ใหจัดเรียงตาม ลําดับอักษรย-อชื่อตนและชื่อกลางของ ชื่อผูแต-ง
คนแรก
ตัวอยาง
Mathur, A. L., & Wallston, J. (1999). Mathur, S. E., & Ahlers, R. J. (1998).
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จัดชิดขอบดานขวา

ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ......( TH NIRAMIT AS ขนาด 16 pt. หนา).......
รายละเอียดของผูนิพนธAภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหทําในรูปแบบเชิงอรรถ…
(เนื้อหา TH NIRAMIT AS ขนาด 12 Pt. ปกติ)....ตําแหนEง...หนEวยงานที่สังกัด...อีเมลA

ชื่อผูนิพนธA ภาษาไทย.............
ชื่อผูนิพนธA ภาษาอังกฤษ.........
(TH NIRAMIT AS 14 pt. ปกติ)

บทนํา (TH NIRAMIT AS 14 pt. ปกติ).........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
เนื้อหา (TH NIRAMIT AS 14 pt. ปกติ).......................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
บทสรุป (TH NIRAMIT AS 14 pt. ปกติ)...................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
เอกสารอางอิง (TH NIRAMIT AS ขนาด 14 pt. หนา)
(รายละเอียดของเนื้อหา TH NIRAMIT AS ขนาด 14 pt. ปกติ)
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ชื่อเรื่อง จัดกลาง ขนาด 16 pt. ตัวหนา

เพลงลูกทุ-งที่มีเนื้อหาขัดศีลธรรมในรอบทศวรรษ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๙)
Thai Immoral Country Songs during the Past Thai Decade (2550 - 2559)
ชื่อผูนิพนธA จัดชิดขวา ขนาด 14 pt. ตัวปกติ ทําเชิงอรรถลําดับผูแตEง และ (*) เจาของบทความ
บทนํา

สันติ ทิพนา1,*
Santi Thippana1,*

บทความนี้มีวัตถุประสงคAเพื่อศึกษาเพลงลูกทุEงที่ขัดศีลธรรมในรอบทศวรรษ (พ.ศ.2550 - 2559) เพลงลูกทุEงที่มีคํารอง
เกี่ยวของกับการเสี่ ยงตEอการกระทําที่ ผิดศีลธรรมสะทอนผEานเนื้อหาของเพลงลูกทุEงโดยมีวิธีการดําเนิน การวิจัย โดยใชวิ ธี
การศึกษาจากสิ่งพิมพA จัดทําแบบบันทึกขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหAเนื้อหาสาระของบทเพลงลูกทุEงและตรวจสอบขอมูลตาม
ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (สันติ ทิพนา, 2560)
...เพลงลูกทุEง คือ เพลงที่สะทอนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีทEวงทํานองคํารอง สําเนียงและ
ลีลาการรอง การบรรเลงที่เปYนแบบแผนมีลักษณะเฉพาะใหบรรยากาศของความเปYนลูกทุEง เพลงลูกทุEงมีความสัมพันธAกับคนไทย
ตั้งแตEอดีตจวบจนป•จจุบันและเปYนที่นิยมอยEางมากในกลุEมคนไทยชนบท เนื้อหาของเพลงลูกทุEงทักจะสะทอนถึงสภาพสังคมและวิถี
ชีวิตความเปYนอยูE รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีไทย
เนื้อหา
เพลงผัวเผลอแลวเจอกัน
ยามอยูEกับผัว อยEาโทรมาหาแลวกันเกรงใจเขาทุกวัน
แตEใจฉันยังคิดถึงเธอรูอยูEเต็มอก ในใจคิดฮอดเสมอ
ทEองจําเอาไวนะเธอยามผัวเผลอคEอยมาเจอกัน
บทสรุป
(ขับรองโดย บัวผัน ทังโส)...
บทเพลงที่มีลักษณะผิดศีลธรรมจารีตประเพณีเชEนนี้ ไดเผยแพรEออกไปใหสาธารณชนอยEางกวางขวาง และเพลงเหลEานี้
ลวนเปYนเพลงที่ไดรับความนิยมในกลุEมวัยรุEน นักศึกษา และประชาชนจึงเปYนเรื่องที่นEาวิตกกังวลวEาเนื้อหาของเพลงจะสEงผลใหเกิด
พฤติ ก รรมดั ง กลE า ว พฤติ ก รรมที่ จ ะปรากฏขึ้ น นี้ จะทํ า ใหเกิ ด ป• ญ หาสั ง คม ป• ญ หาครอบครั ว ป• ญ หาอาชญากรรม ซึ่ ง เปY น
ผลกระทบตEอสังคมไทยอยEางยิ่ง
เอกสารอางอิง
ใชรูปแบบอางอิง APA เวอร&ชัน 7**

เอกสารอางอิง

สันติ ทิพนา. (2560). เพลงลูกทุEงที่มีเนื้อหาขัดศีลธรรมในรอบทศวรรษ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๙). วารสารครุศาสตร<, 14(26),
11 – 21
Beck, Isabel. L., McKeown, M., & Kucan, L. (2002). Choosing Words to Teach. In Bringing Words to Life: Robust
Vocabulary Instruction (15-30). Guilford Press.
เชิงอรรถ ขนาด 12 pt. ตัวปกติ
1

อาจารยAประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตรA มหาวิทยาลัยรอยเอ็ด ประเทศไทย.
Lecturer, Thai language Program, Faculty of Education, Roi-Et University, Thailand.
*
Corresponding author; E-mail address: E-mail: S.Santi_Thip@gmail.com
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ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ......( TH NIRAMIT AS 18 pt. หนา).......
**ชื่อผูนิพนธA ภาษาไทย..............1 และ ชื่อผูนิพนธA........................2
**ชื่อผูนิพนธA ภาษาอังกฤษ.........1 และ ชื่อผูนิพนธA........................2
(TH NIRAMIT AS 14 pt.ปกติ)
**ทําเชิงอรรถประกอบรายละเอียดของผูนิพนธAภาษาไทยและภาษาอังกฤษ...
(เนื้อหา TH NIRAMIT AS ขนาด 12 Pt. ปกติ)....ตําแหนEง...หนEวยงานที่สังกัด...อีเมลAติดตEอ
บทคัดยEอภาษาอังกฤษขึ้นกEอน

ABSTRACT (TH NIRAMIT AS 14 pt. หนา)
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
......................................................(เนื้อหาบทคัดยEอ TH NIRAMIT AS 14 pt. ปกติ ไมEเกิน 250 คํา)..............................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
KEYWORDS: (หัวขอ :TH NIRAMIT AS 14 pt. หนา) / (ตัวพิมพAใหญEทุกคํา: TH NIRAMIT AS 14 pt. ปกติ กําหนด 3-5 คํา)
ตัวอยEาง KEYWORDS: AAAAAAAAA / BBBBBBBBB / CCCCCCCCC

1

ระบุขอมูลผูนิพนธAคนทีห่ นึง่ (ภาษาไทย) ไดแกE หลักสูตร.......... คณะ.......... มหาวิทยาลัย..........
ตามดวย (ภาษาอังกฤษ)
2
ระบุขอมูลผูนิพนธAคนที่สอง (ภาษาไทย) ไดแกE หลักสูตร.......... คณะ.......... มหาวิทยาลัย..........
ตามดวย (ภาษาอังกฤษ)
*
Corresponding author; E-mail address: ……….อีเมลเจาของบทความ......
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บทคัดย-อ (TH NIRAMIT AS 14 pt. หนา)
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
......................................................(เนื้อหาบทคัดยEอ TH NIRAMIT AS14 pt. ปกติ ไมEเกิน 250 คํา)...............................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
บทคัดย-อ: (หัวขอ: TH NIRAMIT AS 14 pt.. หนา) / (คํา: TH NIRAMIT AS 14 pt. ปกติ)
(จัด 1 คอลัมน&)
บทนํา
(เนื้อหา TH SarabunPSK14 pt. ปกติ) ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค& ............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
วิธีการศึกษา/วิธีการวิจัย (TH NIRAMIT AS 14 pt. หนา)
ประชากร / กรอบแนวคิด / เครื่องมือที่ใชในการวิจัย / การวิเคราะหAขอมูล (เนื้อหา TH NIRAMIT AS 14 pt. ปกติ)
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ผลการศึกษา / ผลการวิจัย(TH NIRAMIT AS 14 pt. หนา)
(เนื้อหา TH NIRAMIT AS 14 pt. ปกติ) ....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
อภิปรายผล (TH NIRAMIT AS 14 pt. หนา).................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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ขอเสนแนะ (TH NIRAMIT AS 14 pt. หนา)
ขอเสนอแนะในการนําไปใช (เนื้อหา TH NIRAMIT AS 14 pt. หนา)
1. ................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต-อไป (เนื้อหา TH NIRAMIT AS 14 pt. หนา)
1. ................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................
เอกสารอางอิง (TH NIRAMIT AS 14 pt. หนา)
(รายละเอียดของเนื้อหา TH NIRAMIT AS 14 pt. ปกติ)
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ตัวอย-างรูปแบบการเขียนบทความวิจัย

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย&ส-วนภูมิภาคของประเทศไทย
กรณีศึกษา : ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม- และพิษณุโลก
Economic Growth and Property Development in the Regional of Thailand: A Case of Northern;
Chiangmai and Phitsanulok
นิพนธA วงศAจินดา1,* และ สหนนทA ตั้งเบญจสิริกุล1
Nipon Wongjinda1,* and Sahanon Tungbenchasilikul1
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 revealed 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

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
M.Ed. Business Administration, Faculty of Business Administration, Economic and Communication, Naresuan University, Thailand.
*
Corresponding author; E-mail address: nipponxxxx@hotmail

วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

29

บทคัดย-อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคAเพื่อศึกษาความพรอมของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยAในระดับภูมิภาค กรณีศึกษา
ภาคเหนือ และมุEงหมายใชเปYนกรอบแนวทางที่เสนอแนะใหเกิดประโยชนAตEอการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยAและเศรษฐกิจของ
ประเทศได แบEงการวิเคราะหAเปYน 2 สEวน ไดแกE สEวนแรกการศึกษาภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยA ใชขอมูลทุติยภูมิ ป• 19932016 โดย Time Series Analysis ประมาณการมูลคEาของธุรกิจอสังหาริมทรัพยAไดวEา ในชEวง พ.ศ. 2559-2560 มีคEาเทEากับ 212,
228 - 213,752 ลานบาท และสEวนที่สองการสํารวจประชากร 120 คน เปYนผูประกอบการและตัวแทนภาครัฐ 78 คน โดย
วิเคราะหAเรื่องความพรอมป•จจัยที่กําหนดความพรอมในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยAโดยใช Logistic Regression Analysis
ผลการวิจัยพบวEา ภาคเหนือมีความพรอมการพัฒนาอสังหาริมทรัพยA 89.52 % โดยมีเชียงใหมEและพิษณุโลกเปYน
ตัวแทน ป•จจัยที่มีอิทธิพลตEอความพรอม ไดแกE ระบบสาธารณูปโภค การมีรายไดประชาชาติตEอหัวที่สูงขึ้น และนโยบายสินเชื่อ
(มีอิทธิพลมากที่สุด) ในขณะที่เชียงใหมEมีความพรอมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยA 97.60 % โดยป•จจัย ไดแกE ระบบการวางผัง
เมืองที่ดี (มีอิทธิพลมากที่สุด) นโยบายสินเชื่อ และการที่ประชาชนมีรายไดประชาชาติตEอหัวที่สูงขึ้น และพิษณุโลกมีความพรอม
ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยA 92.20 % จากป•จจัย ระบบการวางผังเมืองที่ดี นโยบายสินเชื่อ และการที่ประชาชนมีรายได
ประชาชาติตEอหัวที่สูงขึ้น (มีอิทธิพลมากที่สุด)
คําสําคัญ: อสังหาริมทรัพยA / การเตรียมความพรอม / ความพรอมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยA
บทนํา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยAมีความสําคัญและเกี่ยวของโดยตรงกับประชากรและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยEางยิ่งในสภาวะที่โลก
กําลังเผชิญกับแรงขับเคลื่อนในตลาดอสังหาริมทรัพยAเกิดใหมEที่สําคัญไดแกE การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอยEางรวดเร็วของ
กลุEมประเทศเกิดใหมE (Emerging Market) เชEน ทวีปเอเชียและบริเวณที่มีประชากรอยูEหนาแนEน เชEน อเมริกาใต ยุโรปกลาง…
วัตถุประสงค&
1. เพื่อศึกษาความพรอมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพยAในระดับภูมิภาคของไทยทางภาคเหนือ โดยมีการเก็บขอมูลจาก
ผูประกอบการและตัวแทนภาครัฐ ในจังหวัดเชียงใหมEและพิษณุโลก...
สมมติฐานในการวิจัย
1. สมมติฐานที่ 1 (Null & Alternative Hypothesis): ตัวแปรตน ไดแกE มูลคEาอสังหาริมทรัพยAในอดีต / ตัวแปรอื่น ๆ
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้จํากัดประเภทของอสังหาริมทรัพยAเฉพาะบานเดี่ยว และคอนโดมิเนียมเทEานั้น ขอมูลสถิติทุติยภูมิ
ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจทั้งประเทศและภูมิภาคศึกษาเปYนชEวงเวลา 25 ป•...
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วิธีการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุEมตัวอยEางออกเปYนสองสEวน สEวนแรกเปYน Time Series Analysis ใชขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) ที่จัดเก็บแบบรายไตรมาส ตั้งแตE 2536-2559
ตารางที่ 1 การจัดเก็บขอมูลทุติยภูมิที่ใชในงานวิจัยนี้
1

ตัวแปร
มูลคEาธุรกิจอสังหาริมทรัพยAของทั้งประเทศ (Property: Prop)

หนEวย
ลานบาท

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

ประชากรและกลุ-มตัวอย-าง
กลุEมตัวอยEางและประชากรเปYนผูบริโภค นักธุรกิจหรือผูประกอบการในสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพยA โดยครอบคลุมกลุEม
สาขาตEาง ๆ อันประกอบดวยกลุEมนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยA กลุEมผูคาวัสดุกEอสราง กลุEมผูรับเหมากEอสราง รวมทั้งกลุEมนัก
ปกครองระดับจังหวัด...
กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

การเก็บรวบรวมขอมูล
รูปแบบวิธีวิจัยเปYนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยขอมูลทุติยภูมิจากขอมูลสถิติทางเศรษฐกิจทั้ง
ระดับมหภาคและภูมิภาคในระดับจังหวัด วิจัยจากขอมูลปฐมภูมิดวยแบบสอบถาม และศึกษาถึงความพรอมของการพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยAในระดับภูมิภาคนํามาสรุปและอภิปรายผล...
การวิเคราะห&ขอมูล
การวิเคราะหAสEวนแรก เปYน Time Series AnalysisใชขอมูลอนุกรมเวลานํามาใชสรางแบบจําลองในการวิเคราะหAและ
ประมาณการ ไดแกE Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) Model...
ผลการวิจัย
ผูวิจัยนําขอมูลทั้งตัวแปรตามและตัวแปรตนทั้งสิ้น 7 ตัวจากขอมูลอสังหาริมทรัพยAของประเทศโดยรวม มาทําการ
ทดสอบ Unit Root แบบวิธี Augmented Dickey Fuller (ADF) จากขอมูลตัวแปรทั้งหมด สามารถแสดงผลเพื่อทดสอบความนิ่งของ
ขอมูลไดดังตารางที่ 3 ได ดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ Unit Root ใชวิธี Augmented Dickey-Fuller Test ของขอมูลระดับปกติ (At Level) lag 0
ตัวแปร
Prop.

รูปแบบ
1

ADF Test
3.922

1%
-2.603***

Test Critical Value
5%
-1.950**

ความนิ่งขอมูล
10%
-1.610*

นิ่ง

ที่มา: คํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยผูวิจัย
หมายเหตุ : 1 หมายถึง รูปแบบสมการทดสอบ ไดแกE 1 = None, 2= Trend & Intercept, 3 = Intercept...
จากตารางที่ 3 สรุปไดวEา ธุรกิจอสังหาริมทรัพยAมีการเติบโตตEอเนื่องตEอไปในอนาคต จากการศึกษาสEวนที่ 1 Time
Series Analysis และจากสEวนที่ 2 Logistic Regression Analysis...
สรุปและอภิปรายผล
ป•จจัยสําคัญหลัก ๆ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยA ไดแกE ระบบการวางผังเมือง โครงสรางสาธารณูปโภค มาตรการ
สินเชื่อและรายไดประชาชาติที่สูงขึ้น และพบวEาเชียงใหมEมีความพรอมที่มากกวEาพิษณุโลก...
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ....................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. ....................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................
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