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ค าน า 
 

หนังสือ ”คู่มือการพิมพแ์ละการเขียนอา้งอิงในการท ารายงานวิชาการ งานคน้ควา้อิสระ และ
วิทยานิพนธร์ะดบัปริญญาโทและปริญญาเอก” เล่มน้ี จดัท าข้ึนจากการปรับปรุงคู่มือการพิมพว์ิทยานิพนธ์
เล่มเดิมท่ีใชม้าเป็นเวลานานพอสมควรแลว้และเน้นงานวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทเป็นหลกัให้ทนัสมยั
และครอบคลุมงานเขียนดา้นวิชาการในทุกๆประเภท เน่ืองจากปัจจุบนัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ซ่ึงเป็นเกณฑม์าตรฐานล่าสุด ก  าหนดให้หลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษาทุกแผนการศึกษา ตอ้งท างานค้นควา้วิจยั แมว้่าผูเ้รียนจะศึกษาแผน ข. คือแผนไม่ท า
วิทยานิพนธก์็ตาม ก็ตอ้งท าการศึกษาคน้ควา้อิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต ซ่ึงบาง
สาขาวิชาเรียกงานคน้ควา้อิสระน้ีว่าภาคนิพนธ ์สารนิพนธ ์ 

  คู่มือเล่มใหม่น้ีไดเ้นน้อยา่งชดัเจนมากข้ึน ในดา้นสาระส าคญัของเน้ือหาท่ีควรมีในงานวิชาการ
ไดแ้ก่ บทน า บททบทวนวรรณกรรม บทระเบียบวิธีวิจยั บทผลการวิเคราะห์ และบทสรุป อย่างไรก็ตามแม้
หวัขอ้และรายละเอียดการเขียนงานในแต่ละประเภทมีระดบัของความแตกต่าง แต่ผูใ้ชคู้่มือสามารถน าไป
ปรับในการเขียนของตนไดโ้ดยให้เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูอ้  านวยการสาขาวิชา
นั้นๆ ส าหรับระเบียบการพิมพ์ และระเบียบการอา้งอิงงานวิชาการในระดบับณัฑิตศึกษาทุกประเภท ทั้ง
รายงาน การคน้ควา้อิสระ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  ให้ใช้เป็น
มาตรฐานเดียวกนัของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ดงันั้น นกัศึกษาจึงควรศึกษา
แบบการพิมพแ์ละการอา้งอิงในงานเขียนใหเ้ขา้ใจถกูตอ้งทุกคร้ังท่ีเสนองานเขียนทางวิชาการ  

  การปรับปรุงคร้ังน้ีไดรั้บความอนุเคราะห์จากผูอ้  านวยการหลกัสูตร รองผูอ้  านวยการ/ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการ และเลขานุการหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาทุกท่านในการตรวจทานและปรับแกใ้นบทท่ี 1-3 
ส่วนบทท่ี 4-5 เก่ียวกบัการอา้งอิงงานวิชาการไดรั้บความอนุเคราะห์ในการปรับใหม่จากผูอ้  านวยการศูนย์
สนเทศและหอสมุด อาจารยสุ์วคนธ์ ศิริวงศว์รวฒัน์   และขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
คู่มือเล่มใหม่ทั้งหมดมา ณ ท่ีน้ี 

 
                                                                        

                                                                ส านกังานบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์                                                                                 
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บทที่ 1  

                                                               บทน า 
คู่มือการพิมพแ์ละการเขียนอา้งอิงงานวิชาการระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

จดัท าข้ึนเพ่ือใหน้กัศึกษามีบรรทดัฐานในการเรียงล าดบัการเขียนงานวิชาการ และมีหลกัเกณฑ์ในการพิมพ์

และการอา้งอิงในรูปแบบเดียวกนัของงานวิชาการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานคน้ควา้อิสระ ภาคนิพนธ ์ 

สารนิพนธ ์วิทยานิพนธร์ะดบัปริญญาโท และวิทยานิพนธร์ะดบัปริญญาเอก ตั้งแต่ลกัษณะการพิมพข์อ้ความ

บนปกหนา้แรก ตลอดจนเน้ือหาสาระ ไปจนถึงภาคผนวก ประวติัผูเ้ขียน อยา่งไรก็ตามในเน้ือหาสาระอาจมี

หัวข้อและการเรียงล  าดับท่ีแตกต่างกันไปบ้างตามระดับและประเภทของงาน ตามความแตกต่างของ

สาขาวิชา และตามลกัษณะของการศึกษาคน้ควา้และวิจยั ส าหรับหลกัเกณฑก์ารพิมพแ์ละการอา้งอิงในคู่มือ

เล่มน้ี นกัศึกษาควรมีความรอบคอบในการอ่านขอ้ก าหนดต่างๆ ใหเ้ขา้ใจ ก่อนลงมือจดัท างานนิพนธข์องตน 

เพื่อจะไดท้ าการพิมพแ์ละอา้งอิงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซ่ึงจะช่วยใหน้กัศึกษาไม่ตอ้งเสียเวลาในการแกไ้ขภายหลงั 

โดยหลกัเกณฑก์ารเขียนอา้งอิงงานวิชาการในหนังสือเล่มน้ี ไดก้  าหนดตามหนังสือ Publication Manual of 

the American Psychological Association1 ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในการเขียนอา้งอิงตามรูปแบบสากลท่ีเรียกว่า 

รูปแบบ APA  

             อีกประการหน่ึงท่ีอยากจะขอท าความเขา้ใจกบันักศึกษาตั้งแต่เร่ิมตน้คือ การเขียนอา้งอิงงาน

วิชาการในเน้ือหาและการเขียนอา้งอิงในเอกสารอา้งอิง (บรรณานุกรม) ว่ามีความส าคญัอย่างมาก ขอ้ความ

ส่วนใดท่ีนักศึกษาน ามาจากงานของผูอ่ื้น จะตอ้งระบุแหล่งท่ีมาดว้ยเสมอว่า  น ามาจากหนังสือ บทความ 

หรืองานศึกษาของท่านใด ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการใหเ้กียรติแก่ผูท่ี้ไดศึ้กษามาก่อน โดยอาจเขียนอา้งอิงในลกัษณะ

ตดัขอ้ความมาบางส่วน หรือน ามาเขียนแทรกลงในเน้ือหา แลว้ใส่วงเล็บระบุท่ีมาของขอ้ความนั้น หรืออาจ

เขียนอา้งอิงในลกัษณะเชิงอรรถก็ได ้

 

 

------------------------------------ 
 1American Psychological Association. (2001). Publication Manual of the American 

Psychological Association  (5 th ed.). Washington, DC: American Psychological Association. 
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ตวัอยา่งท่ีมกัพบเห็นอยูเ่สมอก็คือ  การน าเอาขอ้ความจากหนงัสือ บทความ หรืองานวิชาการอ่ืน

มาเขียนแทรกลงในเน้ือหาโดยไม่มีการอา้งอิงท่ีมาในเน้ือหาว่าน ามาจากงานศึกษาของใคร    ถือว่าการ

กระท าเช่นน้ีไม่ถูกต้อง  และอาจถูกเรียกว่า เป็นการคัดลอกหรือขโมยงานของคนอ่ืนมาเป็นของตน 

(Plagiarism) ซ่ึงในวงวิชาการมองการกระท าน้ีว่าเป็นการกระท าผิดท่ีร้ายแรงและไม่สมควรท าเป็นอย่างยิ่ง 

รวมไปถึงการไม่ตรวจสอบให้ถ่ีถว้นในการเขียนรายการเอกสารอา้งอิงในบรรณานุกรม ท าให้บนัทึกการ

อา้งอิงเอกสารในบรรณานุกรมไม่ครบถว้น เป็นตน้ ส่วนการตรวจตราหาค าท่ีพิมพผ์ิดและรูปแบบการพิมพ์

ตามขอ้ก าหนดของมหาวิทยาลยันั้น ถือเป็นหนา้ท่ีพ้ืนฐานของผูเ้ขียนงานนิพนธทุ์กคน ท่ีจะตอ้งตรวจแกไ้ข

ดว้ยตนเอง  
 

ดงันั้น จึงขอใหน้กัศึกษาทุกท่านยดึหลกัเกณฑก์ารพิมพแ์ละการอา้งอิงงานนิพนธ์ตามระเบียบท่ี

ไดก้  าหนดข้ึนในหนังสือคู่มือเล่มน้ีอย่างเคร่งครัด หากเจา้หน้าท่ีส านักงานบัณฑิตศึกษา ผูม้ีหน้าท่ีตรวจ

รูปเล่มงานนิพนธ์ของท่าน พบว่าการพิมพแ์ละการอา้งอิงในงานของท่านยงัมีบางส่วนท่ีไม่ถูกต้องตาม

ระเบียบท่ีก  าหนดอยู ่ท่านจะตอ้งท าการแกใ้หม่ให้ถูกตอ้งตามค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีผูต้รวจ มิฉะนั้นแลว้ 

สาขาวิชาจะถือว่าการยื่นเสนองานนิพนธ์ของท่านยงัไม่สมบูรณ์ จนกว่าท่านจะท าการแก้ไขไดถู้กตอ้ง

ครบถว้นแลว้ จึงจะถือว่างานนิพนธข์องท่านเสร็จเรียบร้อยตามหลกัสูตร  



6 

บทที่ 2 

ส่วนประกอบของงานนิพนธ์ 
 

ในบทท่ีสองน้ีจะเน้นรายละเอียดส่วนประกอบท่ีเป็นสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์เป็นหลกั 

ส าหรับงานวิชาการประเภทอ่ืนไดแ้ก่ รายงานและงานคน้ควา้อิสระต่างๆ สามารถน าไปปรับใชใ้หเ้หมาะสม

ตามค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยผ์ูค้วบคุมงานวิชาการและสาขาวิชา ซ่ึงส่วนประกอบของงาน

วิชาการโดยทัว่ไปจะมีสามส่วนท่ีส าคญั คือ 
       

2.1 ส่วนน าหรือส่วนประกอบตอนตน้ 

2.2 ส่วนของเน้ือหา 

2.3 ส่วนประกอบตอนทา้ย 
 

2.1 ส่วนน าหรือส่วนประกอบตอนต้น  ประกอบดว้ย 
  

- ปกนอก 
- กระดาษเปล่ารองปกนอก 1 แผน่ 
- ปกใน (พิมพข์อ้ความภาษาไทย) 
- ปกใน (พิมพข์อ้ความภาษาองักฤษ) 
- ใบรับรองวิทยานิพนธ ์(มหาวิทยาลยัเป็นผูอ้อกให)้ 
- บทคดัยอ่ภาษาไทย 
- บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
- กิตติกรรมประกาศ 
- สารบญั 
- สารบญัตาราง (ถา้มี) 
- สารบญัภาพ (ถา้มี) 
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โดยรายละเอียดของส่วนประกอบตอนตน้  ส่วนต่างๆมีดงัน้ี 

 

 1.1 ปกนอก  ก าหนดให้ใช ้ปกแข็งสีแดงเลือดหมู  ส าหรับวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก  ปก

แข็งสีน ้ าตาลเขม้ ส าหรับวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท  ปกแข็งสีน ้ าเงินเขม้ส าหรับสารนิพนธ์ ภาคนิพนธ ์

และงานคน้ควา้อิสระ โดยตรามหาวิทยาลยัใชสี้ทอง และใชต้วัอกัษรขนาดอกัษร 22 พอยต์ ตวัหนา  (ดู

ตวัอยา่งในภาคผนวก) 
 

  1.2 กระดาษเปล่า  อยูถ่ดัจากปกแข็งดา้นหนา้และก่อนปกแข็งดา้นหลงั ให้มีกระดาษสีขาวดา้น
ละ 1 แผน่ 
  

1.3 ปกใน  อยูถ่ดัจากกระดาษเปล่า ตามดว้ยปกในภาษาไทย และภาษาองักฤษ ใหใ้ชข้นาดอกัษร 20  

พอยตต์วัหนา  ตามล าดบั  (ดูตวัอยา่งในภาคผนวก) 
  

1.4 ใบรับรองวิทยานิพนธ์  ใบน้ีเป็นหนังสือรับรองวิทยานิพนธ์ ซ่ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาและ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไ์ดอ้นุมติัและลงนามรับรอง ใหใ้ชแ้บบฟอร์มของบณัฑิตวิทยาลยั (ดูตวัอยา่ง

ในภาคผนวก)  

1.5 บทคัดย่อภาษาไทย  และ  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  เป็นส่วนที่จะกล่าวถึงเ น้ือหา     

วิทยานิพนธอ์ยา่งยอ่ๆ มีทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษเขียนไม่เกิน 3 หนา้  

เนือ้หาของบทคดัย่อ ควรประกอบด้วย 
        1. จุดประสงค์ (Purpose or Objective)  
เป็นการอธิบายให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายในการศึกษานั้นว่ามุ่งในเร่ืองใดบ้าง และหากจ าเป็นตอ้งกล่าวถึง
ปัญหาส าคญัหรือการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัอยา่งใกลชิ้ด ก็อาจกล่าวไวโ้ดยยอ่ 
  2. วธิีการ (Methodology)  
เป็นการอธิบายขั้นตอน เทคนิค อุปกรณ์ เคร่ืองมือ สารเคมีท่ีส าคญัในการศึกษาวิจยันั้นโดยยอ่  
  3. ผลและบทสรุป (Result and Conclusions)  
เป็นการกล่าวถึงผลการคน้ควา้ทดลอง โดยการเขียนอย่างกระทดัรัด และให้ความรู้ ความเขา้ใจมากท่ีสุด 
หากมีขอ้ก  าหนดใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความเท่ียงตรงของผลการวิจยั จะตอ้งช้ีแจงไวใ้นส่วนบทสรุป โดย
อธิบายความส าคญัของผลการคน้ควา้ท่ีดี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุดมุ่งหมายท่ีก  าหนดไวเ้บ้ืองตน้ นอกจากน้ี
อาจมีขอ้เสนอแนะ การประเมินผล และแนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีส าคญัดว้ย 

4. ข้อเสนอแนะ  (ถ้าม)ี 
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1.6 กติตกิรรมประกาศ  เป็นส่วนท่ีผูเ้ขียนประสงคท่ี์จะแสดงถึงความเป็นมาและความส าเร็จของ

การท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงอาจจะเป็นค าขอบคุณคณาจารยท่ี์ปรึกษา  หน่วยงานหรือองค์กรท่ีสนับสนุนดา้น
การเงิน ขอ้มลูข่าวสาร และการอ านวยความสะดวกต่างๆ (ดูตวัอยา่งในภาคผนวก) 

 
1.7 สารบัญ  เป็นส่วนท่ีแสดงรายการส าคญัทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ เรียงตามล าดบัหน้าและ

เรียงตามล าดบัหมายเลขของหวัขอ้ต่างๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นวิทยานิพนธ ์กรณีท่ีสารบญัมีมากกว่า   1 หน้าข้ึนไป
ใหพ้ิมพค์  าว่า “สารบญั (ต่อ)” ในหนา้ถดัไป  (ดูตวัอยา่งในภาคผนวก) 
         

1.8 สารบัญตาราง   เป็นส่วนที่แสดงชื่อและหน้าของตารางทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ใน  
วิทยานิพนธ ์เลขท่ีของตารางใหใ้ชเ้ลขท่ีของบท  แลว้คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายมหัพภาค “ . ” แลว้ตามดว้ยล าดบั
เลขท่ีของตารางในบทนั้นๆ โดยพิมพเ์ป็นตวัหนา เช่น บทท่ี 1 ให้พิมพ ์ตารางที่ 1.1 ตารางที่ 1.2 ตารางที่ 
1.3….. และบทท่ี 2 ใหพ้ิมพ ์ตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.2  ตารางที่ 2.3….. เป็นตน้  ส่วนช่ือของตารางให้พิมพ์
เป็นตวับาง (ดูตวัอยา่งในภาคผนวก) 
 

1.9 สารบัญภาพ/สารบัญรูป     เป็นส่วนท่ีแสดงช่ือและหน้าของภาพทั้งหมดท่ีปรากฏอยู่ใน
วิทยานิพนธ ์เลขท่ีของภาพใหใ้ชเ้ลขท่ีของบท  แลว้คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค “ . ” แลว้ตามดว้ยเลขท่ีของ
ภาพในบทนั้นๆ โดยพิมพเ์ป็นตวัหนา  เช่น บทท่ี 1 ใหพ้ิมพ ์ภาพที่ 1.1 ภาพที่ 1.2 ภาพที่ 1.3… และ บทท่ี 2 
ใหพ้ิมพ ์ภาพที่ 2.1 ภาพที่ 2.2  ภาพที่ 2.3…. เป็นตน้ ตน้  ส่วนช่ือของภาพใหพ้ิมพเ์ป็นตวับาง (ดูตวัอย่างใน
ภาคผนวก) 

 

1.10  รายการสัญลกัษณ์ และประมวลศัพท์และค าย่อ เป็นส่วนท่ีแสดงถึงสัญลกัษณ์และค าศพัท์
ยอ่ซ่ึงบางงานวิจยัอาจมีสญัลกัษณ์และค าศพัทย์อ่เป็นจ านวนมาก (ดูตวัอยา่งในภาคผนวก) 
 

2.2 ส่วนของเนือ้หา   
 

โดยทัว่ไปประกอบดว้ยสามตอน คือ ตอนแรกเป็นบทน า ตอนสองเป็นเน้ือเร่ืองประกอบดว้ย 
บทแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั บทท่ีแสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
ผลการศึกษา และตอนสุดทา้ยเป็นบทสรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ ส่วนของเนือ้หาจะแบ่งละเอยีดเป็น
กี่บทก็ได้ นอกจากนี้หัวข้อในแต่ละบท และการเรียงล าดับหัวข้ออาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไ ด้ตามความ
เหมาะสม กล่าวคอือาจสลบัหัวข้อในบทเดยีวกนั หรืออาจสลบัหัวข้อนั้นไปไว้ในบทอืน่กไ็ด้ขึน้อยู่กบัลกัษณะ
และรายละเอยีดของงานวจิยั ดุลพินิจของสาขาวิชา และดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ ส าหรับ
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การพิมพ์ส่วนของเน้ือหาน้ี  ไม่ให้ขีดเส้นใต้หัวข้อหลกั  การพิมพ์เวน้วรรคไม่ให้ใส่เคร่ืองหมาย “ , “  
ระหว่างวรรค   
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รายละเอียดหวัขอ้ในแต่ละบท มีดงัต่อไปน้ี 
 
บทที่ 1  บทน า  ประกอบดว้ย 
  

- ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
- วตัถุประสงคข์องการศึกษาหรือวิจยั 
- สมมติฐานของการศึกษาหรือวิจยั 
- ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 
- ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ หรือ นิยามศพัท ์(ถา้มี) 
 

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้อาจหมายถึงขอบเขตการศึกษาหรือวิจยั ขอ้จ  ากดังานวิจยั กรอบแนวคิด
การศึกษาหรือวิจยัก็ได ้และอาจมีหวัขอ้อ่ืนเพ่ิมเติมไดอี้ก เช่น อาจมีหัวขอ้ค าถามการศึกษาหรือวิจยัต่อทา้ย
หวัขอ้วตัถุประสงคข์องการศึกษาหรือวจิยัก็ได ้ บางสาขาวิชาอาจก าหนดใหน้กัศึกษายอ่วิธีด  าเนินการศึกษา
ใส่ไวใ้นบทน าดว้ยก็ได ้ 

 

บทที่ 2  แนวคดิ  ทฤษฎี  และผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง  ประกอบดว้ย 
 

- แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
- งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
        

อาจมีหัวข้ออ่ืนเพ่ิมเติมอีกได้ เช่น ต่อท้ายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท าให้เกิดหัวข้อการพฒันา
สมมติฐาน และก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัก็ได ้เป็นตน้ หัวขอ้ในบทน้ีอาจถูกปรับเปล่ียนไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของสาขาวิชาและอาจารยท่ี์ปรึกษาผูค้วบคุมงานนิพนธ์นั้นๆ และหากมี
เน้ือหาสาระมากอาจถกูแยกบทใหม้ีมากกว่าหน่ึงบทก็ได ้

 
บทที่ 3  ระเบียบวธิีวจิยั  ประกอบดว้ย 
 

- ประชากร และตวัอยา่ง 

- เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู 

- วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

- วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูหรือสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
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อาจมีหัวข้ออ่ืนเพ่ิมเติมอีกได้ เช่น แบบจ าลองและกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย อาจถูก

น ามาแสดงในบทน้ีก่อนบรรยายระเบียบวิธีหรือกระบวนการขั้นตอนในการวิจยัก็ได ้เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม
บางสาขาท่ีเน้นงานวิจัยเอกสาร หรืองานวิจัยเชิงคุณภาพ อาจปรับเปล่ียนหัวข้อในบทน้ีได้ตามความ
เหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสาขาวิชาและอาจารยท่ี์ปรึกษาผูค้วบคุมงานนิพนธน์ั้นๆ  

 
บทที่ 4  ผลการศึกษา  ประกอบดว้ย 
 

การบรรยายคุณลักษณะของตัวอย่างหรือสถานการณ์ โดยจัดล  าดับการน าเสนอตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจัย  พร้อมการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล หากมีการใช้สถิติต้องเสนอตาราง
ประกอบ พร้อมกบัการบรรยายขอ้มลูในตารางใหผู้อ่้านเขา้ใจ 
 

ส าหรับสาขาวิชาท่ีมีวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ วิจยัจากเอกสาร หรือวิจยัในลกัษณะอ่ืน อาจ
น าเสนอหัวขอ้ในบทผลการศึกษาท่ีแตกต่างออกไปได้ตามดุลพินิจของสาขาวิชาและอาจารยท่ี์ปรึกษาผู ้
ควบคุมงานนิพนธน์ั้นๆ  
 

บทที่ 5  บทสรุปและข้อเสนอแนะ  ประกอบดว้ย 
 

- สรุปผลการศึกษา เป็นการน าเสนอโดยยอ่ตามวตัถุประสงค ์

- อภิปรายผลการศกึษา 

- ขอ้เสนอแนะ 

- และหวัขอ้อ่ืนๆ ตามขอ้ก าหนดของสาขา 

 

ในบทท่ี 5 น้ี หวัขอ้อ่ืนๆ ตามขอ้ก  าหนดของสาขา ขอ้เสนอแนะอาจน าเสนอในลกัษณะน าขอ้
คน้พบจากงานวิจยัมาเป็นประเด็นในการเสนอแนะตามแนวทางของประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บก็ได ้บาง
สาขาวิชาอาจมีหวัขอ้อ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกก็ได ้เช่น ขอ้จ  ากดัในการวิจยัอาจถูกน ามาแสดงในบทสุดทา้ยน้ี หรือ
ใชห้ัวขอ้นัยส าคัญของผลการวิจยัในทางวิชาการและในทางปฏิบติัเพื่อขยายความประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บท่ีถกูน าเสนอในบทน าหลงัจากไดผ้ลลพัธ์จากการศึกษาแลว้ และอาจมีขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยั
ต่อไปในอนาคตดว้ยก็ได ้เป็นตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของสาขาวิชาและอาจารยท่ี์ปรึกษาผูค้วบคุมงาน
นิพนธน์ั้นๆ  
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2.3 ส่วนประกอบตอนท้าย  ประกอบดว้ย 
 

- บรรณานุกรม 
- ภาคผนวก 
- ประวติัผูเ้ขียน 
- กระดาษเปล่ารองปกหลงั 1 แผน่ 
- ปกหลงั 

 
รายละเอียดของส่วนประกอบตอนทา้ย  ส่วนต่างๆ มีดงัน้ี 
 

  3.1 บรรณานุกรม   เป็นส่วนแสดงรายช่ือหนังสือ  บทความจากวารสาร   โสตทศันวสัดุหรือ

ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ  ท่ีใชส้ าหรับการคน้ควา้อา้งอิงประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์  โดยจะอยู่ถดัจากส่วนเน้ือหา

และก่อนภาคผนวก  (ดูตวัอยา่งในภาคผนวก) 
 

   3.2  ภาคผนวก  เป็นส่วนท่ีจะเพ่ิมรายละเอียดของขอ้มูล  แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทางสถิติท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นผลการวิจยั เพ่ือเสริมเน้ือหาให้สมบูรณ์มากข้ึน ซ่ึงอาจจะมีหรือไม่มีก็

ได ้ใหดู้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น  
 

   3.3  ประวตัผิู้เขียน  เป็นส่วนท่ีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได ้ถา้มีควรมีรายละเอียดเก่ียวกบั  ช่ือ-สกุล  

ประวติัการศึกษา  ต  าแหน่งและสถานท่ีท างาน (ถา้มี)  ประสบการณ์  ผลงานทางวิชาการ  รางวลัหรือ

ทุนการศึกษาเฉพาะท่ีส าคญั (ถา้มี)  (ดูตวัอยา่งในภาคผนวก) 
 

   3.4  ปกหลงั  เป็นปกสีเดียวกบัปกหนา้ ไม่ตอ้งพิมพข์อ้ความใดๆ 
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บทที่ 3 
การพมิพ์วิทยานิพนธ์ 

 

การพิมพว์ิทยานิพนธ์ในบทน้ีก็เช่นกัน แมจ้ะเน้นส าหรับวิทยานิพนธ์ก็ตาม นักศึกษาสามารถ
น าไปใชก้บังานพิมพง์านวิชาการแบบต่างๆท่ีกล่าวไปขา้งตน้ได ้การพิมพ์วิทยานิพนธ์ในแต่ละส่วนจะมี
รูปแบบเฉพาะ  ดงันั้นนกัศึกษาจะตอ้งใชรู้ปแบบมาตรฐานตามท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยก์  าหนดเท่านั้น 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. กระดาษทีใ่ช้ 
กระดาษท่ีใชพ้ิมพว์ิทยานิพนธ ์ใหใ้ชก้ระดาษไม่มีเสน้บรรทดั ใหพ้ิมพห์นา้เดียว  และตอ้งมีความ

หนา  80  แกรม  ขนาด A4 
 

2. การตั้งขอบกระดาษ  

การตั้งขอบกระดาษใหเ้วน้ระยะห่างจากริมกระดาษดงัน้ี (ดูตวัอยา่งในภาคผนวก) 

2.1 ด้านบน  ใหเ้วน้  1.5 น้ิว  (3.81 เซนติเมตร)  ยกเวน้หนา้ท่ีข้ึนบทใหม่ของแต่ละบท  ใหเ้คาะลงมา 2 
บรรทดัและใหเ้ร่ิมค าว่า “บทท่ี ...”  ในบรรทดัท่ี 3 

2.2 ขอบล่างและขวามอื  ใหเ้วน้ 1 น้ิว (2.54 เซนติเมตร) 
2.3 ขอบซ้ายมอื  ใหเ้วน้ 1.5 น้ิว (3.81 เซนติเมตร) 

 

3. การล าดบัหน้าและเลขหน้า 

 3.1 การล าดับหน้าในส่วนต้น  ใหใ้ชต้วัอกัษรเรียงตามล าดบัพยญัชนะในภาษาไทย  เร่ิมจากพยญัชนะ 

ฆ, ง, จ,….  โดยพิมพล์  าดบัหน้าไวบ้นหัวกระดาษดา้นบน ห่างจากขอบกระดาษ  1 น้ิว (2.54 เซนติเมตร) 

และใหเ้ร่ิมพิมพจ์ากหนา้บทคดัยอ่ภาษาไทยเป็นตน้ไป 

 3.2 การล าดับหน้า  ในส่วนเน้ือหาและส่วนทา้ย ให้ใชต้วัเลขอารบิค 1, 2, 3,... ก ากบัหน้าเรียงล  าดบั

ตลอดทั้งเล่ม โดยพิมพล์  าดบัหนา้ไวบ้นหวักระดาษดา้นบน ห่างจากขอบกระดาษ  1 น้ิว  (2.54 เซนติเมตร) 

ยกเวน้หนา้แรกของบทท่ีท่ีข้ึนบทใหม่  หน้าบอกตอนของบรรณานุกรมและภาคผนวก ไม่ตอ้งใส่เลขหน้า

ก  ากบั แต่ใหน้บัรวมเลขหนา้ดว้ย 
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4.  การพมิพ์ข้อความ     

 4.1 ขนาดและแบบตัวอักษร ให้ใชต้วัอกัษร  Angsana New ขนาดตวัอกัษร 16 พอยต์ ส าหรับพิมพ์

เน้ือหาตลอดทั้งเล่ม 

 4.2 การพิมพ์บทที่  เม่ือข้ึนบทใหม่ให้ข้ึนหน้าใหม่เสมอและมีเลขประจ าบท โดยให้ใชเ้ลขอารบิค
เท่านั้น เช่น การพิมพบ์ทท่ี 1 ให้พิมพค์  าว่า “บทท่ี 1”  ไวต้รงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ช่ือบทให้
พิมพไ์วก้ลางหน้ากระดาษในบรรทดัถดัไปโดยไม่ต้องเวน้บรรทดั การพิมพบ์ทท่ีและช่ือบทให้ใชข้นาด
อกัษร 20  พอยต ์ตวัหนา  ส าหรับบรรทดัถดัไปใหเ้วน้ 1 บรรทดัจากช่ือบท  (ดูตวัอยา่งในภาคผนวก) 

 4.3 หัวข้อส าคญั ใหพ้ิมพชิ์ดขอบกระดาษดา้นซา้ยมือขนาดอกัษร 16 พอยต์ตวัหนา การพิมพบ์รรทดั

ต่อๆ ไปไม่ตอ้งเวน้บรรทดั  (ดูตวัอยา่งในภาคผนวก) 

 4.4 หัวข้อย่อย ใหพิ้มพย์อ่หนา้โดยเวน้ระยะใหต้รงกบัอกัษรตวัแรกของช่ือหัวขอ้ส าคญันั้นๆ  และให้

ใชร้ะบบตวัเลขทั้งหมด  

 4.5 การพมิพ์ย่อหน้า ใหเ้วน้ระยะยอ่หนา้ 1.8 เซนติเมตร หรือ 0.71 น้ิว 

 

  5.  การพมิพ์ตาราง  และภาพประกอบ/รูปประกอบ 

 5.1 ตาราง ให้พิมพค์  าว่า “ตารางท่ี” ชิดริมขอบกระดาษซา้ยมือ ตามดว้ยเลขท่ีของบทท่ีและคัน่ดว้ย

เคร่ืองหมายมหพัภาค “.” ตามดว้ยเลขท่ีของตาราง และช่ือตาราง ก  ากบัไวด้า้นบนของตาราง ถ้าช่ือตาราง

ยาวกว่า 1 บรรทัด บรรทัดที่ 2 ตัวอักษรตัวแรกต้องชิดซ้ายสุด ตรงกับค าว่าตารางที่  ถา้ตารางมีความยาว

มากกว่าหน่ึงหน้ากระดาษ ให้พิมพส่์วนท่ีเหลือในหน้าถดัไป โดยมีเลขท่ีตารางและค าว่า “ต่อ” ในวงเล็บ 

เช่น ตารางที่ 1.1 (ต่อ)   ถา้มีหมายเหตุ หรือท่ีมาทา้ยตาราง ให้ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุดคู่ “ :” จากนั้นจึงตาม

ดว้ยขอ้ความหรือแหล่งท่ีมา  (ดูตวัอยา่งในภาคผนวก) 

 5.2  ภาพประกอบ  ใหพ้ิมพค์  าว่า “ภาพท่ี”  เหมือนกบัการพิมพต์าราง แต่ให้ก  ากบัช่ือภาพไวด้า้นล่างของ

ภาพ  ให้ท าภาพเป็นภาพอดัส าเนาบนกระดาษให้ชัดเจน ห้ามใช้วิธีการติดภาพ/รูป  ถ้าช่ือภาพยาวกว่า 1 

บรรทัด บรรทัดที่ 2 ตัวอักษรตัวแรกต้องชิดซ้ายสุด ตรงกับค าว่าภาพที่  ถา้ภาพมีความยาวมากกว่าหน่ึง

หนา้กระดาษ ใหพ้ิมพส่์วนท่ีเหลือในหน้าถดัไป โดยมีเลขท่ีภาพและค าว่า “ต่อ” ในวงเล็บ เช่น ภาพที่ 1.1 

(ต่อ)   (ดูตวัอยา่งในภาคผนวก) 
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6. การพิมพ์หน้าบอกตอน  ส าหรับบรรณานุกรม และภาคผนวก ให้ท าหน้าบอกตอนโดยพิมพค์  าว่า 

“บรรณานุกรม” และ “ภาคผนวก” ไวก้ลางหน้ากระดาษเปล่า ขนาด 22 พอยต์ตวัหนา หน้าถดัไปจึงเป็น

เน้ือหาของบรรณานุกรมและภาคผนวก  (ดูตวัอยา่งในภาคผนวก) 
 

7.  การพิมพ์ประวัติผู้ เขียน ให้พิมพ์ค  าว่า “ประวัติผูเ้ขียน”  ขนาด 16 พอยต์ตัวหนา  ไวต้รงกลาง

หนา้กระดาษบรรทดัแรก  (ดูตวัอยา่งในภาคผนวก) 

 

8. การพมิพ์เคร่ืองหมายต่างๆ  

การพิมพเ์คร่ืองหมายวรรคตอนและและเคร่ืองหมายอ่ืนๆ  มีหลกัการพิมพด์งัต่อไปน้ี 

8.1 เคร่ืองหมายวรรคตอนบางเคร่ืองหมาย ไดแ้ก่ มหัพภาค (.)  จุลภาค ( ,) ทวิภาค (:) และอฒัภาค (;)  

ใหพ้ิมพต่์อจากขอ้ความทนัที โดยไม่ตอ้งเวน้ระยะ  แต่เวน้ 1 ระยะหลงัเคร่ืองหมาย  ในขอ้ความภาษาไทย

ห้ามใส่เคร่ืองหมายจุลภาค (,)  ระหว่างขอ้ความ  ให้ใส่ได้เฉพาะตวัเลข สูตร หรือขอ้ความภาษาองักฤษ

เท่านั้น 

8.2 เคร่ืองหมายปรัศนี (?)  หรือ question mark และเคร่ืองหมายอศัเจรีย ์(!) ในขอ้ความภาษาไทยใหเ้วน้ 

1 ระยะก่อนเคร่ืองหมาย และเวน้ 1-2 ระยะหลงัเคร่ืองหมาย 

8.3 เคร่ืองหมายไปยาลนอ้ย (ฯ)  ใหพ้ิมพต่์อจากขอ้ความทนัที โดยไม่ตอ้งเวน้ระยะ แต่เวน้ 1 ระยะหลงั

เคร่ืองหมาย 

8.4 เคร่ืองหมายไมย้มก (ๆ)  และเคร่ืองหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) ในขอ้ความภาษาไทยให้เวน้ 1 ระยะ

ก่อนเคร่ืองหมาย และเวน้ 1-2 ระยะหลงัเคร่ืองหมาย 

8.5 เคร่ืองหมายวงเล็บ หรือนขลิขิต ()  เคร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม [] เคร่ืองหมายวงเล็บปีกกา {} 

เคร่ืองหมายอญัประกาศ  (“    ”)  หรืออญัประกาศเด่ียว ใหเ้วน้ 1 ระยะ ทั้งก่อนและหลงัเคร่ืองหมาย  แต่ไม่

ตอ้งเวน้ระยะระหว่างเคร่ืองหมายดงักล่าวกบัขอ้ความท่ีอยูภ่ายในเคร่ืองหมาย  ยกเวน้เมื่อเป็นสูตร ให้พิมพ์

ตามหลกัการพิมพสู์ตรนั้น ๆ  

8.6 เคร่ืองหมายหมายทบั  (/)  เคร่ืองหมายยติัภงัค ์(-)  ไม่เวน้ระยะทั้งก่อนและหลงัเคร่ืองหมาย ยกเวน้

เมื่อเคร่ืองหมายยติัภงัคอ์ยูร่ะหว่างตวัเลขกบัตวัอกัษร 

8.7 เคร่ืองหมายไข่ปลา หรือจุดไข่ปลา (...)  ซ่ึงใช้ในการละขอ้ความ  ให้พิมพ์โดยใช้เคร่ืองหมาย

มหพัภาค (.) จ  านวน 3 จุด ทั้งก่อนและหลงัเคร่ืองหมายใหเ้วน้ 1 ระยะ 
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8.8 เคร่ืองหมายต่อ (:) เคร่ืองหมายเท่ากบั  (=) เคร่ืองหมายบวก ลบ คูณ และหาร เคร่ืองหมาย < และ > 

ใหเ้วน้ 1 ระยะ ก่อนและหลงัเคร่ืองหมาย 

8.9 เคร่ืองหมายดอกจนั  (*)   ซ่ึงใชใ้นการอธิบายหรือขยายความขอ้มลูสั้น ๆ ในตาราง ภาพ สูตร ฯลฯ 

ให้พิมพ์เคร่ืองหมายดอกจนัทา้ยค าหรือขอ้ความท่ีตอ้งการอธิบายหรือขยายความนั้น ๆ ทนัทีโดยไม่เวน้

บรรทดั ถา้มีดอกจนัหลายแห่ง  ดอกจนัตอ้งมีขนาดเท่ากนั 

ตวัอยา่ง กรุงเทพมหานคร:  โอเดียนสโตร์. 

  (Magmanian, 1981; Pressman,  1979; Ripley, 1982) 

  ต่าง ๆ  เลก็ ๆ 

  คู่มือการท าวิทยานิพนธฯ์  (ฉบบัแกไ้ขปรับปรุง) 

  ค าว่า  “วิทยานิพนธ”์  หมายถึง 

  กฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์ญัญติัในลกัษณะว่า  “...ใหเ้ป็นไปตามท่ี...ก  าหนด” 

  pp. 5-12  2005-2012 

  พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 

 

9.  การท าส าเนาวทิยานิพนธ์  

ใหถ่้ายส าเนาเอกสารจากตน้ฉบบั ตอ้งถ่ายส าเนาเอกสารท่ีมีคุณภาพดี ไม่ลบเลือนง่าย มีความ

ชดัเจน และความคงทนของอกัษร โดยเขา้เล่มปกแข็งเรียบร้อยแลว้  ส่งมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ  านวน 2 

เล่ม และเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการวิทยานิพนธ ์  พร้อมท าส าเนาวิทยานิพนธ์ในรูปของไฟลข์อ้มูลดว้ย โดย

ใหแ้ปลงเป็น pdf และบนัทึกลงแผน่ CD-R จ านวน 3 ชุด 

รายละเอยีดของการบันทึกข้อมูลเป็น file มดีังนี ้

1. แผน่บนัทึกตอ้งเป็นแผน่ CD เท่านั้น 
2. ใหแ้ยกขอ้มลูเป็นส่วนๆ ส่วนละ 1 file ดงัน้ี 

FILE  ท่ี 1 ประกอบตอนตน้  ตั้งช่ือว่า Cover 
FILE ท่ี 2 บทคดัยอ่   ตั้งช่ือว่า ABS 
FILE ท่ี 3 บทท่ี 1   ตั้งช่ือว่า Chap_1 
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FILE  ท่ี 4 บทท่ี 2   ตั้งช่ือว่า Chap_2 
FILE ท่ี 5 บทท่ี 3   ตั้งช่ือว่า Chap_3 
FILE  ท่ี 6 บทท่ี 4   ตั้งช่ือว่า Chap_4 
FILE ท่ี 7 บทท่ี 5   ตั้งช่ือว่า Chap_5 
FILE  ท่ี 8 บรรณานุกรม  ตั้งช่ือว่า App-bip 
FILE ท่ี 9 ภาคผนวก   ตั้งช่ือว่า App 
FILE  ท่ี 10 ประวติัยอ่ผูว้จิยั  ตั้งช่ือว่า Vita 
 

3. บนัทึกขอ้มลูตามขอ้ 2.เป็นแบบ word file 1 ชุด ( 1 folder) และแปลงขอ้มลูเป็นแบบ PDF file อีก 1 
ชุด (1 folder ) ในแผน่เดียวกนั 
 

 



 
 

บทที่ 4 
การเขียนอ้างอิงในเน้ือหา  

 
 การเขียนเน้ือหาของเอกสารหรืองานนิพนธ์ใดๆ ก็ตาม เป็นการนําข้อมูลท่ีได้จาก

การศึกษาคน้ควา้จากแหล่งต่างๆ และขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาวิจยัอย่างเป็นระบบ แลว้นาํขอ้มูล
เหล่านั้นมาเขียนถ่ายทอดพร้อมมีหลกัฐานสนบัสนุน ซ่ึงผูเ้ขียนตอ้งระบุหลกัฐานท่ีมาของเน้ือหาให้
ถูกต้องชัดเจน  เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการศึกษาค้นควา้ และช่วยให้ผูอ่้าน เอกสารหรืองาน
นิพนธน์ั้นๆ ทราบแหล่งท่ีมาของเน้ือหา  สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งหรือศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม
ในรายละเอียดไดต่้อไป  อีกทั้งยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นผูม้ีจริยธรรมทางวิชาการของ
ผูเ้ขียนเองดว้ย  การเขียนอา้งอิงน้ีกาํหนดใหเ้ขียนไว ้2 ส่วน ส่วนแรกเขียนอา้งอิงในส่วนเน้ือหาของ
เอกสาร ส่วนท่ีสอง คือ การรวบรวมรายละเอียดทางบรรณานุกรมของรายการอา้งอิงทั้งหมดท่ี
ปรากฏในเน้ือหาของเอกสาร จดัทาํเป็นหนา้  “บรรณานุกรม” (Bibliography)  ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ
สาํคญัในส่วนทา้ยเล่มของงานนิพนธ ์

 สาํหรับการเขียนอา้งอิงในส่วนเน้ือหาของงานนิพนธ ์ซ่ึงผูเ้ขียนตอ้งระบุแหล่งท่ีมาเมื่อมี
การอา้งถึงสารสนเทศจากงานนิพนธข์องผูอ่ื้น  อาจจะอา้งถึงโดยการสรุปเน้ือหาหรือแนวความคิด 
หรืออาจจะคดัลอกขอ้ความจากแหล่งมาใชโ้ดยตรง ซ่ึงผูนิ้พนธ์สามารถเลือกใชว้ิธีการเขียนอา้งอิง
ไดต้ามความนิยมไดแ้ก่  เขียนอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหา (In-Text citation)  หรือเขียนอา้งอิงแบบ
เชิงอรรถ (Footnote citation)   
  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไดก้าํหนดการเขียนอา้งอิงในเอกสารหรือ
งานนิพนธเ์พ่ือใหใ้ชเ้ป็นแนวทางเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม  โดยใชก้ารเขียนอา้งอิงซ่ึงไดป้ระยุกต์มาจาก
การเขียนอา้งอิงตามแบบ APA Style ของ American Psychological Association ตามรายละเอียด
ต่อไปนั้น 
  
4.1  การเขียนอ้างองิแบบแทรกในเนือ้หา (In-Text Citation)  
         การเขียนอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหารูปแบบ APA Style ใชร้ะบบนาม – ปี (Author – 
Date Citation System) ซ่ึงเป็นการเขียนระบุถึงแหล่งท่ีมาของเน้ือหาของเอกสารหรืองานนิพนธ์
เฉพาะในส่วนท่ีผูเ้ขียนไดอ้า้งถึงสารสนเทศจากงานนิพนธข์องผูอ่ื้น โดยเขียนระบุไวใ้นวงเลบ็แทรก
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ปนกับข้อความท่ีอา้งอิง  ทั้งน้ีสามารถเขียนแทรกไวใ้นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม  อาจเขียนแทรกไว้
หนา้ขอ้ความหรือทา้ยขอ้ความท่ีนาํมาอา้งอิงในเน้ือหาก็ได ้ 
  รายการอา้งอิงท่ีปรากฏแทรกอยูใ่นเน้ือหา  จะตอ้งนาํไปเรียงตามลาํดบัตวัอกัษรของช่ือ
ผูแ้ต่ง หรือนามสกุลของผูแ้ต่ง (กรณีผูแ้ต่งเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรายละเอียดทางบรรณานุกรม 
ใน “บรรณานุกรม” ซ่ึงอยู่ส่วนทา้ยของเอกสาร  รายการอา้งอิงสั้นๆ ในเน้ือหาจะช่วยให้ผูอ่้าน
สามารถหารายละเอียดของรายการอา้งอิงนั้นๆ ไดจ้ากรายการใน “บรรณานุกรม”   ฉะนั้นแต่ละ
รายการท่ีอา้งอิงไวใ้นเน้ือหา  จะตอ้งมีรายละเอียดในบรรณานุกรมทา้ยเล่ม  และทาํนองเดียวกนัทุก
รายการท่ีอยูใ่นบรรณานุกรมจะตอ้งมีการอา้งอิงไวใ้นเน้ือหา ซ่ึงขอ้มูลของทั้ง 2 แห่งน้ีจะตอ้งเป็น
ช่ือของผูแ้ต่งและปีพิมพท่ี์ถกูตอ้งตรงกนั 
 
        4.1.1  รูปแบบการเขียนอ้างองิ 
            4.1.1.1  การเขียนอ้างองิหนังสือทั้งเล่ม  ให้เขียนระบุช่ือผูแ้ต่ง และนามสกุล ถา้ผูเ้ขียน
เป็นชาวไทย  ถา้ผูแ้ต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ระบุนามสกุล (ชาวไทยถา้เขียนเป็นภาษาองักฤษให้
ระบุนามสกุลเช่นกนั)  ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (Comma) และปีพิมพ ์ไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ 
(Parentheses)  
  (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์) 
 

                        (อมร  รักษาสตัย,์ 2544) 
          (Poole, 2002) 
   (ชนกภทัร  ผดุงอรรถ, 2546) 
   (Phadungath, 2003) 
 
 4.1.1.2  การอ้างองิเฉพาะข้อความบางหน้า  ใหเ้พ่ิมเคร่ืองหมายจุลภาค (Comma) ต่อจาก
ปีพิมพ ์ ตามดว้ยตวัอกัษรยอ่ของหน้า คือ น.  และของ page และ pages คือ p. และ pp.  ตามลาํดบั
และตามดว้ยเลขหน้า  อยูใ่นเคร่ืองหมายวงเลบ็ 
  

                        (ชนกภทัร  ผดุงอรรถ, 2546, น. 45)  
 (อมร  รักษาสตัย,์ 2544, น. 39) 
   (Phadungath, 2003, pp. 97-99) 
          (Poole, 2002, pp. 278-279) 
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  4.1.1.3  การเขียนระบุที่มาของเนือ้หาไว้หน้าข้อความที่อ้างองิ 
  1)  ในกรณีช่ือของผูแ้ต่งปรากฏในเน้ือหา แลว้ให้ระบุปีพิมพ ์ตามดว้ยเคร่ือง 
หมายจุลภาค และคาํยอ่ของหนา้ และเลขหนา้ท่ีอา้งถึงในเคร่ืองหมายวงเลบ็  
  วราภรณ์  กิจวิริยะ (2543, น. 29) พบว่าสารสกดัในหนวดปลาหมึกในระดบัพิษ
ก่ึงเร้ือรัง  มีความเป็นพิษต่อเน้ือเยือ่นอ้ยมาก... 
  Gartner (1990)  กล่าวว่านักวิชาการแบ่งแนวทางศึกษาเก่ียวกับความเป็น
ผูป้ระกอบการออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ... 
  Waggonee (2001, p. 22) stated that the effect disappeared within minutes… 
  Ward and Peppard (2003, p. 3) ไดนิ้ยามเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ส่ิงท่ี
สามารถจบัตอ้งได ้หรือฮาร์ดแวร์... 
 

  สมบูรณ์วลัย ์ สตัยารักษว์ิทย ์และคณะ (2542) กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ใชง้านในองคก์ารธุรกิจ เป็นการใชว้ิธีการองคค์วามรู้และอุปกรณ์ สาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มลู... 
  Belinda et al.  (2007) ไดแ้บ่งประเภทความเป็นผูป้ระกอบการออกเป็น 3 ระดบั 
ไดแ้ก่ (1) ความเป็นผูป้ระกอบการในระดบัปัจเจกบุคคล (Individual Entrepreneurship)… 
 
  2)  ในกรณีทั้งช่ือผูแ้ต่งและปีพิมพป์รากฏในเน้ือหาแลว้ไม่ต้องระบุช่ือผูแ้ต่ง
และปีพิมพอี์กในวงเล็บ  ยกเวน้ผูแ้ต่งระบุหน้าและเลขหน้าท่ีอา้งถึงก็ให้ระบุคาํย่อของ หน้า page 
หรือ pages คือ น.  p. และ pp.  และตามดว้ยเลขหนา้  
   

  ในปี พ.ศ. 2545  นาวี  ชาญกลา้ (น. 59) ได้ศึกษาการให้บริการเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชยแ์ละพบว่า...  
  In 2004, Hisrich’s study on Entrepreneurship found that … 
 
  3)  ในกรณีเน้ือหาภายในย่อหน้าเดียวกนั กล่าวถึงผูแ้ต่งคนเดียวกนัหลายคร้ัง  
การเขียนอา้งอิงคร้ังแรกให้ระบุเฉพาะปีพิมพ ์ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค หน้า และเลขหน้า ใน
วงเลบ็  ส่วนการอา้งอิงซํ้ าในคร้ังต่อไป ไม่ตอ้งระบุปีพิมพ ์หน้า และเลขหน้าอีก  ถา้หากว่าขอ้มูล
ชดัเจนไม่สบัสนกบัการอา้งอิงผูแ้ต่งคนอ่ืน 
 

การศึกษาของศกัดา  จนัทร์ประเสริฐ (2541, น. 49) พบว่า การใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ
การศึกษามีเพ่ิมมากข้ึนในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา...  นอกจากน้ีศกัดา  จนัทร์ประเสริฐยงัไดศ้ึกษาถึง
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือการเขา้ถึงสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ... 
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  Gartner (1990)  กล่าวว่าความเป็นผูป้ระกอบการคือการสร้างธุรกิจใหม่เท่านั้น 
...  และ Gartner ยงัไดเ้สริมว่าความเป็นผูป้ระกอบการกบัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) 
 มีคุณลกัษณะหลายอยา่งท่ีเหมือนกนั... 
 

  In a recent study of reaction time, Rogers (1994, p. 55) described the method 
of reaction time demonstration … In his study, Rogers also found that …   
 
  4)  ในกรณีท่ีมีการอา้งอิงงานนิพนธ์สองเร่ือง หรือมากกว่า 2 เร่ือง ในวงเล็บ
เดียวกัน  ให้ระบุโดยเรียงลาํดับอกัษรของช่ือหรือนามสกุลของผูแ้ต่งเช่นเดียวกับท่ีปรากฏใน 
บรรณานุกรม รวมทั้งการใชค้าํว่า และคณะ และ et al.  โดยมีเคร่ืองหมายอฒัภาค ( ; )  คัน่ระหว่าง
รายการอา้งอิงแต่ละรายการ  
 

  อย่างไรก็ตามมีนักวิจารณ์อีกกลุ่ม (Lumpkin & Dess, 1996; Quince, 2003; 
Richard & Barnett, 2004; Stevenson & Jarillo, 1990)  อธิบายความแตกต่างของความเป็น
ผูป้ระกอบการกบัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ตามตารางท่ี 2.4 ... 
 
 4.1.1.4  การเขียนระบุที่มาของเนือ้หาไว้ท้ายข้อความที่อ้างองิ  ใหร้ะบุช่ือ นามสกุล (ถา้
เป็นชาวไทย) หรือ นามสกุล (ถา้เป็นชาวต่างประเทศ)  ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค ( , )  ปีพิมพต์าม
ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค อกัษรย่อ น. หรือ p. หรือ pp.  และเลขหน้าท่ีอา้งถึง อยู่ในเคร่ืองหมาย
วงเลบ็ ทา้ยขอ้ความ 
 

  ความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship)  เร่ิมเป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึนใน
สงัคมไทยปัจจุบนั (เกษมสนัต ์ พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ, 2549) 
 

  การใชค้อมพิวเตอร์ท่ีเร่ิมมีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1943 ทาํให้เป็นท่ีมาของพฒันาการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (สุวิทย ์ ธีระนุสรณ์ และศรีศกัด์ิ  อิทธิผล, 2550) 
 

  … ดังนั้นการท่ีองค์การธุรกิจใดจะสามารถดาํรงธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาว
จาํเป็นต้องสร้างความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างย ัง่ยืนให้เกิดข้ึนภายในองค์การธุรกิจนั้ น 
(Mintzberg, 1994) … 
   

  The findings indicated that the internet information that mostly used was 
electronic mail (Lazinger, 1997, p. 13) … 
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  … อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัไดม้ีการศึกษาเก่ียวกบัความเป็นผูป้ระกอบการของ
องค์การ (CE)  ในองค์การขนาดกลางและขนาดเล็ก (Antoncic & Hisrich, 2003) ธุรกิจครอบครัว 
หรือ Family Business (Kellermanns & Eddleston, 2006) … 
 

  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า นกัวิชาการทางดา้นการจดัการธุรกิจไดศ้ึกษา
แนวความคิดเก่ียวกบัความเป็นผูป้ระกอบการเพ่ิมมากข้ึน เพราะสามารถนาํมาประยุกต์ใชไ้ดก้ับ
องค์การทุกประเภททั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ (Mathew & Bahaudin, 2007)  ซ่ึงจะทาํให้องค์การ
เหล่านั้นเกิดประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ท่ีดีข้ึนกว่าเดิม และสามารถพฒันาต่อไป
อยา่งย ัง่ยนื (Drucker, 1985; Hisrich & Peter, 2002; Kuratko & Hodgetts, 1998) … 
 

  ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (Corporate Entrepreneurship หรือ CE) 
เป็นคุณลกัษณะของความเป็นผูป้ระกอบการท่ีเกิดข้ึนภายในองค์การขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ี
ก่อตั้งมานาน (Morris et al., 2008, p. 11) … 
 
 4.1.1.5  การเขียนอ้างองิข้อความที่ยกมาจากงานนิพนธ์ของผู้อืน่ 
  1)  กรณีขอ้ความท่ียกมาอา้งอิงมีความยาวนอ้ยกว่า 40 คาํ ใหใ้ส่ขอ้ความท่ียกมา
อา้งอิงในเคร่ืองหมายอญัประกาศ (quotation) และตามดว้ยขอ้มูลอา้งอิงในเคร่ืองหมายวงเล็บ และ
ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (punctuation mark) “ . ”  
 

  “ผลการดาํเนินงานขององคก์าร ส่วนมากจะวดัผลการดาํเนินงานเพียงมิติเดียว  
  อาทิเช่น วดัผลการดาํเนินงานจากตวัช้ีวดัดา้นการเงินเพียงอยา่งเดียว”  (ประณีต   
  ศรีสกุล, 2549, น. 78). 
   

  “For gels that exhibit syneresis, the test sample as a whole slips along the 
  tube when pressure is applied” (Komatsu & Sherman, 1998, p. 145).   
  
  2)  กรณีขอ้ความท่ียกมาอา้งอิงมีความยาวเกิน 40 คาํ ให้พิมพข์อ้ความเป็นรูป
บลอ๊ค ไม่มีเคร่ืองหมายอญัประกาศ พิมพโ์ดยข้ึนบรรทดัใหม่ ห่างจากขอบซา้ยมือประมาณคร่ึงน้ิว
หรือเท่ากบัข้ึนยอ่หนา้ใหม่  ถา้มีขอ้มลูมากกว่า 1 ยอ่หนา้ ใหย้อ่หนา้จากเดิมเขา้ไปอีกเฉพาะบรรทดั
แรก ใช้การพิมพ ์double space ของอา้งอิงท่ียกมา ตอนท้ายเมื่อจบขอ้ความให้ลงเคร่ืองหมาย
มหพัภาค (punctuational mark) ( . ) และตามดว้ยขอ้มลูอา้งอิงในเคร่ืองหมายวงเลบ็ 
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ยคุท่ีข่าวสารไร้พรมแดนน้ี หน่วยงานจะมีภารกิจท่ีกวา้งข้ึน มีอุปสงค ์ 
(Demand) จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสูงข้ึน สภาพแวดลอ้มของหน่วยงานมี
การเปล่ียนแปลงและซบัซอ้นมากข้ึน หน่วยงานตอ้งปรับปรุงกระบวน การ
ทาํงานประสานงานและบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็วและคล่อง
ตวัรับสถานการณ์ต่างๆ ได ้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างยิ่ง 
เพื่อใหห้น่วยงานดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นบุคลากรท่ีจะ
ทาํงานจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถในงานหลายดา้น  มีความรับผิดชอบ 
กลา้แสดงความคิดเห็น เน่ืองจากการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจะมีมากข้ึน  
มีใจรักท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผูม้ีจริยธรรม คุณธรรม และรู้จกัรับผิดชอบ
ต่อสงัคม.  (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2540, น. 2) 
 
If a man runs a hotel as Hernando Courtright ran the Beverly Hills Hotel, 
he’ll  make money.  If he runs a magazine as well as DeWitt Wallace and 
Lila Acheson Wallace ran the Reader’s Digest, he’ll make money.  If he 
runs a store as well as Marshall Field did, he’ll make money.  But more 
importantly, he makes a real contribution to society.  (Robinette & Brand, 
2001, p. 99) 

 
 4.1.1.6  ในกรณงีานนิพนธ์ที่น ามาอ้างองิ มผีู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึน้ไป  การเขียนอา้งอิงคร้ัง
แรก ลงขอ้มลูเต็มรูปแบบ คือ ลงช่ือผูแ้ต่งทุกคนคัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค ตามดว้ยคาํว่า และ หรือ 
and หรือ & แลว้แต่กรณีและตามดว้ยปีพิมพ ์ แต่ในการเขียนอา้งอิงคร้ังต่อมา ใหล้งขอ้มลูย่อคือ ช่ือ
ผูแ้ต่ง 1 ตามดว้ย และคณะ หรือ et al.  คัน่ดว้ยจุลภาคตามดว้ยปีพิมพ ์
 
การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความคร้ังแรก 
ผูแ้ต่ง 3 คน  กนัยา  สุวรรณแสง, กอบกวี  ช่ืนรักสกุล, และดวงรัตน์  คหูเจริญ (2552) 
  Russell, Richard, and Barnett (2004) 
 

ผูแ้ต่ง 4 คน  ทศันา  หาญพล, นวนิตย ์ เจียรนยั, ประภสัสร  พนูผล, และภาณี  อุบลศรี  
   (2546) 
  Covin, Green, Slevin, and Miles (2006) 
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ผูแ้ต่ง 5 คน  จิตตานนัท ์ ตนัติกุล, ศุภวรรณ  ทรงอาํนวยคุณ, สุพตัรา  จนัทรเมือง, เฉลิมชยั   
   วาสะสิริ, และวรรณพร  ปิติพฒันา (2548) 
  Busenitz, West, Shepherd, Nelson, and Chandler (2003) 
 

ผูแ้ต่ง 6 คน  มนชยา  เจียงประดิษฐ,์ ปัทมวดี  นนัทนาเนตร์, สิโรรัตน์  จัน่งาม, ทดัดาว   
   แนบเนียน, กิตยาการ  อิศรางกรู ณ อยธุยา, และวีรวรรณ  ศกัดาจิวะเจริญ  
   (2550) 
  Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Sivakumar, and Titus (2002)   
 

ผูแ้ต่งเกิน 6 คน ปิยวรรณ  แสงสว่าง และคณะ (2547) 
  Mercer et al.  (2004) 
 
การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความคร้ังต่อมา 
ผูแ้ต่ง 3 คน  กนัยา  สุวรรณแสง และคณะ (2552) 
  Russell  et al. (2004) 
 

ผูแ้ต่ง 4 คน  ทศันา  หาญพล และคณะ (2546) 
  Covin  et al. (2006) 
 

ผูแ้ต่ง 5 คน  จิตตานนัท ์ ตนัติกุล และคณะ (2548) 
  Busenitz  et al. (2003) 
 

ผูแ้ต่ง 6 คน  มนชยา  เจียงประดิษฐ ์และคณะ (2550) 
  Ardestani  et al. (2002)   
 

ผูแ้ต่งเกิน 6 คน ปิยวรรณ  แสงสว่าง และคณะ (2547) 
  Mercer et al. (2004) 
 
การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความคร้ังแรก 
ผูแ้ต่ง 3 คน  (กนัยา  สุวรรณแสง, กอบกวี  ช่ืนรักสกุล, และดวงรัตน์  คหูเจริญ, 2552) 
  (Russell, Richard, & Barnett, 2004) 
 

ผูแ้ต่ง 4 คน  (ทศันา  หาญพล, นวนิตย ์ เจียรนยั, ประภสัสร  พนูผล, และภาณี  อุบลศรี,  
   2546) 



 24 

  (Covin, Green, Slevin, & Miles, 2006) 
 

ผูแ้ต่ง 5 คน  (จิตตานนัท ์ ตนัติกุล, ศุภวรรณ  ทรงอาํนวยคุณ, สุพตัรา  จนัทรเมือง, เฉลิมชยั   
   วาสะสิริ, และวรรณพร  ปิติพฒันา, 2548) 
  (Busenitz, West, Shepherd, Nelson, & Chandler, 2003) 
 

ผูแ้ต่ง 6 คน  (มนชยา  เจียงประดิษฐ,์ ปัทมวดี  นนัทนาเนตร์, สิโรรัตน์  จัน่งาม, ทดัดาว   
   แนบเนียน, กิตยาการ  อิศรางกรู ณ อยธุยา, และวีรวรรณ  ศกัดาจิวะเจริญ,  
   2550) 
  (Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Sivakumar, & Titus, 2002)   
 

ผูแ้ต่งเกิน 6 คน (ปิยวรรณ  แสงสว่าง และคณะ, 2547) 
  (Mercer et al., 2004) 
 
การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความคร้ังต่อมา 
ผูแ้ต่ง 3 คน  (กนัยา  สุวรรณแสง และคณะ, 2552) 
  (Russell, Richard  et al., 2004) 
 

ผูแ้ต่ง 4 คน  (ทศันา  หาญพล และคณะ, 2546) 
  (Covin  et al., 2006) 
 

ผูแ้ต่ง 5 คน  (จิตตานนัท ์ ตนัติกุล และคณะ, 2548) 
  (Busenitz  et al., 2003) 
 

ผูแ้ต่ง 6 คน  (มนชยา  เจียงประดิษฐ ์และคณะ, 2550) 
  (Ardestani  et al., 2002)   
 

ผูแ้ต่งเกิน 6 คน ปิยวรรณ  แสงสว่าง และคณะ, 2547) 
  Mercer  et al., 2004) 
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  สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างองิได้ตามตารางต่อไปนี ้
 

ประเภทของ 
เอกสารอ้างอิง 

การอ้างอิงในเน้ือหา
หน้าข้อความคร้ังแรก 

การอ้างอิงในเน้ือหา
หน้าข้อความคร้ังต่อมา 

การอ้างอิงในเน้ือหา 
ท้ายข้อความคร้ังแรก 

การอ้างอิงในเน้ือหา 
ท้ายข้อความคร้ังต่อมา 

เร่ืองเดียว 
โดยผู้แต่ง 
คนเดียว 
 

สุมน  ถนอมเกียรติ   
     (2551) 
Lee (2006) 

สุมน  ถนอมเกียรติ  
     (2551) 
Lee (2006) 

(สุมน  ถนอมเกียรติ,  
     2551) 
(Lee, 2006) 

(สุมน  ถนอมเกียรติ,  
     2551) 
(Lee, 2006) 

เร่ืองเดียว 
โดยผู้แต่ง 
2 คน 

นงลกัษณ์  วิรัชชยั และ 
     รัชนี  บุญโสภา (2551) 
Drucker and Keplan  
     (2002) 

นงลกัษณ์  วิรัชชยั และ 
     รัชนี  บุญโสภา (2551) 
Drucker and Keplan  
     (2002) 

(นงลกัษณ์  วิรัชชยั และ 
     รัชนี  บุญโสภา, 2551) 
(Drucker & Keplan,  
     2002) 

(นงลกัษณ์  วิรัชชยั และ 
     รัชนี  บุญโสภา, 2551) 
(Drucker & Keplan,  
     2002) 
 

เร่ืองเดียว 
โดยผู้แต่ง 
3 คน 

กิ่งกาญจน์  ภทัรธรรมาศ,  
     นิตยา  จนัทรโชติ,  
     และวิลาวณัย ์ ราชสีมา  
     (2547) 
Russell, Richard, and  
     Barnett (2004) 
 

กิ่งกาญจน์  ภทัรธรรมาศ  
     และคณะ (2547) 
 
 
Russell  et al. (2004) 

(กิ่งกาญจน์  ภทัรธรรมาศ,  
     นิตยา  จนัทรโชติ,  
     และวิลาวณัย ์ราชสีมา, 
     2547) 
(Russell, Richard, &  
     Barnett, 2004) 

(กิ่งกาญจน์  ภทัรธรรมาศ  
     และคณะ, 2547) 
 
 
(Russell  et al., 2004) 

เร่ืองเดียว 
โดยผู้แต่ง 
4 คน 

ทศันา  หาญพล, นวนิตย ์  
     เจียรนยั, ประภสัสร 
     พูนผล, และภาณี   
     อุบลศรี (2546) 
Covin, Green, Slevin,  
     and Miles (2006) 
 

ทศันา  หาญพล และคณะ  
     (2546) 
 
 
Covin  et al.  (2006) 

(ทศันา  หาญพล, นวนิตย ์  
     เจียรนยั, ประภสัสร 
     พูนผล, และภาณี   
     อุบลศรี, 2546) 
(Covin, Green, Slevin, & 
     Miles, 2006) 

(ทศันา  หาญพล และ 
     คณะ, 2546) 
 
 
(Covin  et al., 2006) 
 

เร่ืองเดียว 
โดยผู้แต่ง 
5 คน 

จิตตานนัท ์ ตนัติกุล,  
     ศุภวรรณ  ทรงอาํนวย 
     คุณ, สุพตัรา   
     จนัทรเมือง, เฉลิมชยั  
     วาสะสิริ, และ 
     วรรณพร  ปิติพฒันา  
     (2548) 

จิตตานนัท ์ ตนัติกุล และ 
     คณะ (2548) 
 
 
 
 
 

(จิตตานนัท ์ ตนัติกุล,  
     ศุภวรรณ  ทรงอาํนวย 
     คุณ, สุพตัรา   
     จนัทรเมือง, เฉลิมชยั   
     วาสะสิริ, และ 
     วรรณพร  ปิติพฒันา,  
     2548)  

(จิตตานนัท ์ ตนัติกุล และ 
     คณะ, 2548) 
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รูปแบบการเขียนอ้างองิ (ต่อ) 
 

ประเภทของ
เอกสารอ้างอิง 

การอ้างอิงในเน้ือหา
หน้าข้อความคร้ังแรก 

การอ้างอิงในเน้ือหา
หน้าข้อความคร้ังต่อมา 

การอ้างอิงในเน้ือหา 
ท้ายข้อความคร้ังแรก 

การอ้างอิงในเน้ือหา 
ท้ายข้อความคร้ังต่อมา 

 Busenitz, West,  
     Shepherd, Nelson, and  
     Chandler (2003) 
 

Busenitz  et al. (2003) (Busenitz, West,  
     Shepherd, Nelson, &  
     Chandler, 2003) 

(Busenitz  et al., 2003) 
 

เร่ืองเดียว 
โดยผู้แต่ง 
6 คน  

มนชยา  เจียงประดิษฐ์,  
     ปัทมวดี นนัทนาเนตร์,  
     สิโรตน์  จนังาม, 
     ทดัดาว  แนบเนียน, 
     กิตยาการ  อิศรางกูร ณ 
     อยธุยา, และวีรวรรณ 
     ศกัดาจิวะเจริญ (2550) 
Ardestani, Ferracchiati,  
     Gopikrishna, Redkar,  
     Sivakumar, and Titus  
     (2002) 
 

มนชยา  เจียงประดิษฐ์   
     และคณะ (2550) 
 
 
 
 
 
Ardestani  et al. (2002) 
 
 

(มนชยา  เจียงประดิษฐ์,  
     ปัทมวดี นนัทนาเนตร์,  
     สิโรตน์  จนังาม, 
     ทดัดาว  แนบเนียน, 
     กิตยาการ  อิศรางกูร ณ 
     อยธุยา, และวีรวรรณ 
     ศกัดาจิวะเจริญ, 2550) 
(Ardestani, Ferracchiati,  
     Gopikrishna, Redkar,  
     Sivakumar, & Titus,  
     2002) 

(มนชยา  เจียงประดิษฐ์ 
     และคณะ, 2550) 
 
 
 
 
 
(Ardestani  et al., 2002) 
 

เร่ืองเดียว 
โดยผู้แต่ง 
เกิน 6 คน 

ปิยวรรณ  แสงสวา่ง และ 
     คณะ (2547) 
Mercer et al. (2004) 

ปิยวรรณ  แสงสวา่ง   
     และคณะ (2547) 
Mercer et al. (2004) 
 

(ปิยวรรณ  แสงสว่าง และ 
     คณะ, 2547) 
(Mercer et al., 2004) 

(ปิยวรรณ  แสงสว่าง 
     และคณะ, 2547) 
(Mercer et al., 2004) 
 

สถาบัน /  
หน่วยงาน 
เป็นผู้แต่ง 
 

องคก์ารส่งเสริมการท่อง  
     เที่ยวแห่งประเทศไทย 
     (อ.ส.ท., 2552) 
Dhurakij Pundit  
     University (2009) 
 

อ.ส.ท. (2552) 
 
 
Dhurakij Pundit  
     University (2009) 

(องคก์ารส่งเสริมการท่อง 
     เที่ยวแห่งประเทศไทย  
     [อ.ส.ท.], 2552) 
(Dhurakij Pundit  
     University, 2009) 

(อ.ส.ท., 2552) 
 
 
(Dhurakij Pundit  
     University, 2009) 
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 4.1.2  ข้อก าหนดการลงรายการอ้างองิในเนือ้หา ช่ือผู้แต่ง ปีพมิพ์ และเลขหน้า   
  4.1.2.1  ค าน าหน้าช่ือผู้แต่ง  ทั้งผูแ้ต่งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ไม่ตอ้งระบุให้ระบุ
เฉพาะช่ือ  ตวัอย่างคาํนาํหน้าช่ือทัว่ไป เช่น นาย นาง นางสาว Mr. Mrs. Ms. คาํเรียกตาํแหน่งทาง
วิชาการ เช่น ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ศาสตราจารย ์คาํเรียกทางวิชาชีพ เช่น นายแพทย ์
แพทยห์ญิง ทนัตแพทย ์สตัวแพทย ์ ยศทางทหารและตาํรวจ เช่น สิบเอก สิบโท ร้อยตรี นาวาอากาศ
เอก พลตาํรวจตรี นาวาตรี  วุฒิทางการศึกษา เช่น ดร.  เป็นตน้ 
 

 รองศาสตราจารย ์ดร. กมลรัตน์  เชยจนัทร์ 
 ลงรายการอา้งอิง :      กมลรัตน์  เชยจนัทร์ 
 Associate Professor Dr. William Harry Yang 
 ลงรายการอา้งอิง :      Yang 
 ร้อยตาํรวจเอก สมชยั  วุฒิคุณากร 
 ลงรายการอา้งอิง :      สมชยั  วุฒิคุณากร 
 Lieutenant Robert Atkin Skelland 
 ลงรายการอา้งอิง :      Skelland 

 
4.1.2.2  ผู้แต่งเป็นชาวไทย  ใหร้ะบุในรายการอา้งอิงทั้งช่ือและนามสกุล 
การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 

 คาํนาย  อภิปรัชญากุล (2549) 
 จุฬา  เทียนไทย (2550) 
 สุจิตร  ธรรมาภิบาล (2552, น. 40-46) 
 อรชร  อรรถบวรพิศาล (2545, น. 33) 
 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
 (คาํนาย  อภิปรัชญากุล, 2549) 
 (จุฬา  เทียนไทย, 2550) 
 (สุจิตร  ธรรมาภิบาล, 2552, น. 40-46) 
 (อรชร  อรรถบวรพิศาล, 2545, น. 33) 

 
4.1.2.3  ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ  ใหร้ะบุเฉพาะนามสกุล รวมทั้งงานนิพนธข์องคน

ไทยท่ีเขียนเป็นภาษาต่างประเทศใหร้ะบุเฉพาะนามสกุลเท่านั้น 
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การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
 Arthabowornpisan (2005, p. 59) 
 Ching (1999, p. 45) 
 Kaplan (2004) 
 Sally (2005, p. 5) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
 (Arthabowornpisan, 2005, p. 59) 

   (Ching, 1999, p. 45) 

 (Kaplan, 2004) 
 (Sally, 2005, p. 5) 
 
  4.1.2.4  การลงรายการปีพิมพ์  ให้ระบุเฉพาะตวัเลข ไม่ตอ้งระบุคาํว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ.  
และ B.E. หรือ A.D.   
  ในกรณีงานนิพนธไ์ม่ปรากฏปีพิมพ ์ใหร้ะบุคาํว่า ม.ป.ป. หรือ n.d. (คาํเต็ม คือ 
ไม่ปรากฏปีพิมพ ์หรือ no date) แลว้แต่กรณีแทนปีพิมพ ์ 
  สาํหรับงานนิพนธ์ท่ียงัไม่ได้ตีพิมพ ์แต่ไดรั้บความเห็นชอบให้ตีพิมพไ์ดแ้ล้ว 
ใหร้ะบุคาํว่า ก าลงัจดัพมิพ์ หรือ in press  แลว้แต่กรณีแทนปีพิมพ ์และไม่ตอ้งระบุเลขหนา้ท่ีอา้งถึง 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
 วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพช็ร (ม.ป.ป., น. 29) 

ชยัรัตน์  รักษป์าโล (กาํลงัจดัพิมพ)์ 
Grisham (n.d., p. 67)  
Weisberg (in press) 
 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
 (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพช็ร, ม.ป.ป., น. 29) 

 (ชยัรัตน์  รักษป์าโล, กาํลงัจดัพิมพ)์ 

 (Grisham, n.d., p. 67) 
 (Weisberg, in press) 
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  4.1.2.5  การลงรายการเลขหน้าที่อ้างถึง  ให้ระบุตัวอกัษรย่อว่า น. แทนคาํว่า หน้า 
สาํหรับหนงัสือภาษาไทย หรือระบุตวัอกัษรยอ่ว่า p. หรือ pp.  แทนคาํว่า page หรือ pages  สาํหรับ
หนงัสือภาษาองักฤษ และตามดว้ย เลขหน้า ท่ีอา้งถึง 
  ในกรณีท่ีงานนิพนธ์นั้นไม่ปรากฏเลขหน้า ให้ระบุคาํว่า ไม่มีเลขหน้า หรือ 
unpaged  แลว้แต่กรณี แทนการระบุ เลขหน้า 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
 ก้องเกยีรติ  บูรณศิริ (2553, น. 34) 

สืบสุข  เสมอชยั (2551, น. 3-5) 
ปรัชญา  เวศรัชช ์(2538, ไม่มีเลขหนา้) 
วลยั  วฒันศิริ (2540, ไม่มีเลขหนา้) 

 Dong (2006, p. 95) 
 Giddings (1991, pp. 149-153) 
 Matz (1999, unpaged) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
 (ก้องเกยีรติ  บูรณศิริ, 2553, น. 34) 
 (สบืสขุ  เสมอชัย, 2551, น. 3-5) 

 (ปรัชญา  เวศรัชช์, 2538, ไม่มีเลขหน้า) 
  (วลยั  วฒันศิริ, 2540, ไม่มีเลขหนา้) 
 (Dong, 2006, p. 95) 
 (Giddings, 1991, pp. 149-153) 
 (Matz, 1999, unpaged) 
  
       4.1.3  การลงรายการอ้างองิที่มาจากส่ือประเภทต่างๆ    
  4.1.3.1  หนังสือ 
  1) ผู้แต่ง 1 คน 
  (ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหนา้) 
  (ดูเพ่ิมเติม 4.1.2.2  และ 4.1.2.3) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  กมลา  รุ่งเรือง (2549) 
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  สุมน  ถนอมเกียรติ (2551, น. 71) 
  Lee (2006) 
  Rao (1999, pp. 49-54) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (กมลา  รุ่งเรือง, 2549) 
  (สุมน  ถนอมเกียรติ, 2551, น. 71) 
  (Lee, 2006) 
  (Rao, 1999, pp. 49-54) 
     
  2) ผู้แต่ง 2 คน 
  (ช่ือผูแ้ต่ง 1 และ หรือ & ช่ือผูแ้ต่ง 2, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้) 
  (ดูเพ่ิมเติม 4.1.2.2  และ 4.1.2.3) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  กรรณิการ์  สุขเกษม และสุชาติ  ประสิทธ์ิสินธุ ์(2550) 
  นงลกัษณ์  วิรัชชยั และรัชนี  บุญโสภา (2551, น. 50) 
  Drucker and Keplan (2002) 
  Morris and Kuratko (2008, pp. 37-42) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (กรรณิการ์  สุขเกษม และสุชาติ  ประสิทธ์ิสินธุ,์ 2550) 
  (นงลกัษณ์  วิรัชชยั และรัชนี  บุญโสภา, 2551, น. 50) 
  (Drucker & Keplan, 2002) 
  (Morris & Kuratko, 2008, pp. 37-42) 
 
  3) ผู้แต่ง 3 คน 
  (ช่ือผูแ้ต่ง 1, ช่ือผูแ้ต่ง 2, และ หรือ & ช่ือผูแ้ต่ง 3, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ  
     pp. เลขหนา้) 
  (ดูเพ่ิมเติม 4.1.2.2  และ 4.1.2.3) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  ก่ิงกาญจน์  ภทัรธรรมาศ, นิตยา  จนัทรโชติ, และวิลาวณัย ์ ราชสีมา (2547) 
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  ณัฐพล  ชวลิตชีวิน, ปราโมทย ์ ศุภปัญญา, และธานินทร์  ศิลป์จารุ (2548, น. 
   95-99) 
  Morris, Kuratko, and Covin (1985) 
  Russell, Richard, and Barnett (2004, p. 99) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (ก่ิงกาญจน์  ภทัรธรรมาศ, นิตยา  จนัทรโชติ, และวิลาวณัย ์ ราชสีมา, 2547) 
  (ณัฐพล  ชวลิตชีวิน, ปราโมทย ์ ศุภปัญญา, และธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2548, น. 
   95-99) 
  (Morris, Kuratko, & Covin, 1985) 
  (Russell, Richard, & Barnett, 2004, p. 99) 
 
  4) ผู้แต่ง 4 คน 
  (ช่ือผูแ้ต่ง 1, ช่ือผูแ้ต่ง 2, ช่ือผูแ้ต่ง 3, และ หรือ & ช่ือผูแ้ต่ง 4, ปีพิมพ,์ น. หรือ p.  
      หรือ pp.  เลขหนา้) 
  (ดูเพ่ิมเติม 4.1.2.2  และ 4.1.2.3) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  ทศันา  หาญพล, นวนิตย ์ เจียรนยั, ประภสัสร  พนูผล, และภาณี  อุบลศรี 
   (2546, น. 56) 
  ประภาณี  ชยัมงคล, ศุภลกัษณ์  สินธนา, เฉลิมชยั  วรรณศิริ, และสุคนธา   
   ปริญญาตร (2549, น. 47-53) 
  Covin, Green, Slevin, and Miles (2006) 
  Hornsby, Naffziger, Kuratko, and Montagno (1993, pp. 29-37) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (ทศันา  หาญพล, นวนิตย ์ เจียรนยั, ประภสัสร  พนูผล, และภาณี  อุบลศรี,  
   2546, น. 56) 
  (ประภาณี  ชยัมงคล, ศุภลกัษณ์  สินธนา, เฉลิมชยั  วรรณศิริ, และสุคนธา   
   ปริญญาตร, 2549, น. 47-53) 
  (Covin, Green, Slevin, & Miles, 2006) 
  (Hornsby, Naffziger, Kuratko, & Montagno, 1993, pp. 29-37) 
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  5) ผู้แต่ง 5 คน 
  (ช่ือผูแ้ต่ง 1, ช่ือผูแ้ต่ง 2, ช่ือผูแ้ต่ง 3, ช่ือผูแ้ต่ง 4, และ หรือ & ช่ือผูแ้ต่ง 5,  
         ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหนา้) 
  (ดูเพ่ิมเติม 4.1.2.2  และ 4.1.2.3) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  จิตตานนัท ์ ตนัติกุล, ศุภวรรณ  ทรงอาํนวยคุณ, สุพตัรา  จนัทรเมือง, เฉลิมชยั   
   วาสะสิริ, และวรรณพร  ปิติพฒันา (2548, น. 35-42) 
  Busenitz, West, Shepherd, Nelson, and Chandler (2003, pp. 285-308) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (จิตตานนัท ์ ตนัติกุล, ศุภวรรณ  ทรงอาํนวยคุณ, สุพตัรา  จนัทรเมือง, เฉลิมชยั   
   วาสะสิริ, และวรรณพร  ปิติพฒันา, 2548, น. 35-42) 
  (Busenitz, West, Shepherd, Nelson, & Chandler, 2003, pp. 285-308) 
 
  6) ผู้แต่ง 6 คน 
  (ช่ือผูแ้ต่ง 1, ช่ือผูแ้ต่ง 2, ช่ือผูแ้ต่ง 3, ช่ือผูแ้ต่ง 4, ช่ือผูแ้ต่ง 5, และ หรือ & ช่ือผู ้
   แต่ง 6, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหนา้) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  มนชยา  เจียงประดิษฐ,์ ปัทมวดี นนัทนาเนตร์, สิโรตน์  จนังาม, ทดัดาว  แนบ 
   เนียน, กิตยาการ  อิศรางกรู ณ อยธุยา, และวีรวรรณ  ศกัดาจิวะเจริญ (2550) 
  Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Sivakumar, and Titus (2002) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (มนชยา  เจียงประดิษฐ,์ ปัทมวดี นนัทนาเนตร์, สิโรตน์  จนังาม, ทดัดาว   
   แนบเนียน, กิตยาการ  อิศรางกรู ณ อยธุยา, และวีรวรรณ  ศกัดาจิวะเจริญ,  
   2550) 
  (Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Sivakumar, & Titus, 2002) 
 
  7) ผู้แต่งเกนิ 6 คน 
  (ช่ือผูแ้ต่ง 1 และคณะ หรือ et al. (แลว้แต่กรณี), ปีพิมพ)์ 
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การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  ปิยวรรณ  แสงสว่าง และคณะ (2547) 
  Mercer et al. (2004) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (ปิยวรรณ  แสงสว่าง และคณะ, 2547) 
  (Mercer et al., 2004) 
 
  8) ผู้แต่งใช้นามแฝง 
  (ช่ือนามแฝง, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหนา้) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  โบตัน๋ (2513, น. 24) 
  Omika (1993, p. 69) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (โบตัน๋, 2513, น. 24) 
  (Omika, 1993, p. 69) 
 
  9) ผู้แต่งมสีมณศักดิ์ 
  (ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหนา้) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  พระพรหมมงัคลาจารย ์(2553, น. 3) 
  พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน) (2554) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (พระพรหมมงัคลาจารย,์ 2553, น. 3) 
  (พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน), 2554) 
   
  10) ผู้แต่งมฐีานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์   
                                (ช่ือผูแ้ต่ง, ฐานนัดรศกัด์ิ หรือบรรดาศกัด์ิ, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp.  เลข 
   หนา้) 
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การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  สุขุมพนัธ ์ บริพตัร, ม.ร.ว. (2545) 
  นราธิปพงศป์ระพนัธ,์ กรมหมื่น (2553, น. 3) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (สุขุมพนัธ ์ บริพตัร, ม.ร.ว., 2545) 
  (นราธิปพงศป์ระพนัธ,์ กรมหมื่น, 2553, น. 3) 
 
  11) ผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ  ผู้รวบรวม  ผู้เรียบเรียง 
  (ช่ือบรรณาธิการ หรือผูร้วบรวม หรือผูเ้รียบเรียง, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ  
   pp.  เลขหนา้) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  สุทธินนัท ์ สมบติัพรหม (2549, น. 75) 
  Berlo (2005) 
  Wilcox (2006, chapter 1)  

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (สุทธินนัท ์ สมบติัพรหม, 2549, น. 75) 
  (Berlo, 2005) 
  (Wilcox, 2006, chapter 1)  
 
  12)  ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง 
  (“ช่ือเร่ือง” หรือ “ช่ือบทท่ี” หรือ “ช่ือบทความ,” ปีพิมพ)์ 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  “ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบา้นไทย”  (2545) 
  “Transient viscoelastic flow of polymer solution” (1975) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (“ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบา้นไทย,”  2545) 
  (“Transient viscoelastic flow of polymer solution,” 1975) 
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  13) ผู้แต่งเป็นกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล  ได้แก่ หน่วยงานราชการ สถาบัน 
สาํนกังาน บริษทั หา้งร้าน หรือกลุ่มบุคคล 
  (ช่ือเต็มของหน่วยงาน [อกัษรยอ่], ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหนา้) 
   การอา้งอิงคร้ังแรกใชช่ื้อเต็ม ส่วนการอา้งอิงคร้ังต่อไปใชช่ื้ออกัษรยอ่ 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ., 2545) 
  สมศ. (2545) 
  Technology Information Access Center (TIAC, 2002, p. 33) 
  TIAC (2002, p. 33) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [สมศ.], 2545, น.  
   58) 
  (สมศ., 2545, น. 58) 
  (Technology Information Access Center [TIAC], 2002, p. 33) 
  (TIAC, 2002, p. 33) 
 
  4.1.3.2  หนังสือแปล 
  (ช่ือผูแ้ต่งภาษาเดิม, ปีพิมพเ์ดิม/ปีพิมพฉ์บบัแปล, น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหนา้) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  ปาร์กเกอร์ (2552)  
  โรวล่ิ์ง (2546, ฉบบัท่ี 1) 
  Stanislavski (2008) 
  Musavi Lari (2008) 
  Kiyosaki and Lechter (2010) 
 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (ปาร์กเกอร์, 2552) 
  (โรวล่ิ์ง, 2546, ฉบบัท่ี 1) 
  (Stanislavski, 2008) 
  (Musavi Lari, 2008) 
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  (Kiyosaki & Lechter, 2010) 
 
  4.1.3.3  หนังสือที่พมิพ์หลายคร้ัง 
  (ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหนา้) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  อาทิตย ์ เพชรพนาภรณ์ (2548) 
  Srivastava (2005, p. 15) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (อาทิตย ์ เพชรพนาภรณ์, 2548) 
  (Srivastava, 2005, p. 15) 
 
  4.1.3.4  หนังสือพมิพ์หลายเล่มจบ 
  1) ใช้อ้างองิทุกเล่ม 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  วิยะดา  ทศัดร (2539) 
  Brown (1961-1965) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (วิยะดา  ทศัดร, 2539) 
  (Brown, 1961-1965) 
  
  2) ใช้อ้างองิเล่มใดเล่มหนึ่ง 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  ปัญญา  นิตยสุวรรณ (2544, น. 28) 
  Bjork (2004, pp. 5-14) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (ปัญญา  นิตยสุวรรณ, 2544, น. 28) 
  (Bjork, 2004, pp. 5-14) 
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  4.1.3.5  บทความในหนังสือ หรือบทในหนังสือ 
  (ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ หนา้ หรือ บทท่ี หรือ chapter) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  พรทิพย ์ วรกิจโภคาทร (2547, บทท่ี 3) 
  สมนึก  คีรีโต (2549, น. 60-78) 
  Fisher (1995, pp. 23-40) 
  Meyer (2006, chapter 2)  

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (พรทิพย ์ วรกิจโภคาทร, 2547, บทท่ี 3) 
  (สมนึก  คีรีโต, 2549, น. 60-78) 
  (Fisher, 1995, pp. 23-40) 
  (Meyer, 2006, chapter 2)   
 
  4.1.3.6  การอ้างองิเอกสารทุตยิภูม ิ(Secondary Source) 
                การอา้งอิงถึงงานนิพนธ์ท่ีผูเ้ขียนไม่ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต้นฉบับ 
(Primary source) โดยตรง แต่ไดศ้ึกษาจากงานนิพนธท่ี์ผูอ่ื้นเขียนอา้งอิงไว ้ ซ่ึงเรียกว่า เป็นเอกสาร
ทุติยภูมิ ใหเ้ขียนอา้งอิง โดยระบุดงัน้ี 
  ช่ือผูแ้ต่งเอกสารตน้ฉบบั (อา้งถึงใน หรือ as cited in ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพเ์อกสาร        
  ทุติยภูมิ, หนา้) หรือ 
  (ช่ือผูแ้ต่งเอกสารตน้ฉบบั, ปีพิมพต์น้ฉบบั อา้งถึงใน หรือ as cited in ช่ือผูแ้ต่ง 
  ทุติยภูม,ิ ปีพิมพทุ์ติยภูมิ, หนา้) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
   ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช (อา้งถึงใน พนม  คล่ีฉายา, 2542) 
   Seidenberg and McClelland’s study (as cited in Coltheart, Curtis, Atkins, & 
    Haller, 1993, p. 71)  

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
   (Reynolds et al., 2004 as cited in Belinda et al., 2007)  
   (Hill & Hlavacek, 1972; Peterson & Berger, 1972; Hanan, 1976 as cited in  
    Kuratko, 2007)  
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  4.1.3.7  หนังสือไม่ปรากฏปีพมิพ์ 
  (ช่ือผูแ้ต่ง, ม.ป.ป. หรือ n.d., น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้) 
  (ดูเพ่ิมเติมท่ี 4.1.2.4) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  กุสุมาวดี  สมบติัเจริญ (ม.ป.ป., น. 43) 
  Weisberg (n.d., pp. 264-265) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (กุสุมาวดี  สมบติัเจริญ, ม.ป.ป., น. 43) 
  (Weisberg, n.d., pp. 264-265) 
 
  4.1.3.8  วทิยานิพนธ์ 
  1) วทิยานิพนธ์ฉบับเตม็ 
  (ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหนา้) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  ทณัฑกานต ์ ดวงรัตน์ (2553, น. 10-12) 
  Alamazi (1993, p. 48) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (ทณัฑกานต ์ ดวงรัตน์, 2553, น. 10-12) 
  (Alamazi, 1993, p. 48) 
 
  2) สาระสังเขปวทิยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ 
  (ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหนา้) 
       สาระสงัเขปทั้งจากส่ิงพิมพ ์ซ่ึงจดัทาํโดยมหาวิทยาลยัเอง หรือจากบุคคลอ่ืน 
และจากการค้นควา้ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์  การระบุรายการอา้งอิงเหมือนกัน  คือ ช่ือ
ผูเ้ขียนวิทยานิพนธห์รือปริญญานิพนธต์ามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค ปีพิมพ ์เคร่ืองหมายจุลภาค และ
หนา้ของสาระสงัเขปวิทยานิพนธท่ี์มีการอา้งถึง 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  พชัรินทร์  บุญเทียม (2553, น. 38-39) 
 Swart (2001) 
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การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (พชัรินทร์  บุญเทียม, 2553, น. 38-39) 
  (Swart, 2001) 
 
  4.1.3.9  รายงานการวจิยั 
  (ช่ือผูว้ิจยั, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  เฉลิมสิน  สิงห์สนอง (2553) 
  พินิจ  ทิพยม์ณี (2553, น. 20-21) 
  Chitnomrath (2011) 
  Edstrom  et al. (2008)  
  International Federation of Accountants (2005) 
  Jirapanthong (2010, pp. 12-15) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (เฉลิมสิน  สิงห์สนอง, 2553) 
  (พนิิจ  ทิพยม์ณี, 2553, น. 20-21) 
  (Chitnomrath, 2011) 
  (Edstrom  et al., 2008) 
  (International Federation of Accountants, 2005) 
  (Jirapanthong, 2010, pp. 12-15) 
 
  4.1.3.10  เอกสารการประชุมทางวชิาการ 
    (ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  ชชัพล  มงคลิก (2552, น. 46) 

ธมนวรรณ  กญัญาหตัถ ์และศรัณพงศ ์ เท่ียงธรรม (2554, น. 119-121)  
Premchaiswadi, Yimngam, and Premchaiswadi (2007, pp. 2136-2143) 
Soutar and Mazzarol (1995, pp. 85-110) 
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การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (ชชัพล  มงคลิก, 2552, น. 46) 
  (ธมนวรรณ  กญัญาหตัถ ์และศรัณพงศ ์ เท่ียงธรรม, 2554, น. 119-121) 

(Premchaiswadi, Yimngam, & Premchaiswadi, 2007, pp. 2136-2143) 
 (Soutar & Mazzarol, 1995, pp. 85-110) 

  
  4.1.3.11  การน าเสนอผลงานวจิยัโดยโปสเตอร์ในงานประชุมวชิาการ 
                (ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  กานตว์ดี  ส่งสิงห์ และนนัทิยา  หาญศุภลกัษณ์ (2554, น. 91) 
  พนิดา  ไพรนารี (2554, น. 132) 
  Phadungath and Metzger (2006, pp. 9-13) 
  Udomroekchai and Chiaravutthi (2554, p. 174) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (กานตว์ดี  ส่งสิงห์ และนนัทิยา  หาญศภุลกัษณ์, 2554, น. 91) 
  (พนิดา  ไพรนารี, 2554, น. 132) 
  (Phadungath & Metzger, 2006, pp. 9-13) 
  (Udomroekchai & Chiaravutthi, 2554, p. 174) 
 
  4.1.3.12  หนังสืออ้างองิ 
    1) สารานุกรม 
    (ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหนา้) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  กิตติ  ทองลงยา (2524, น. 68-113) 
  พิสิฐ  เจริญวงศ ์(2545, น. 56-60) 
  Weyuker and Frankl (1994, pp. 247-249) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (กิตติ  ทองลงยา, 2524, น. 68-113) 
  (พิสิฐ  เจริญวงศ,์ 2545, น. 56-60) 
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  (Weyuker & Frankl, 1994, pp. 247-249) 
 
    2) พจนานุกรม 
        2.1)  ไม่มผีู้แต่ง  
    (ช่ือพจนานุกรม, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหนา้) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, น. 113) 
  Webster’s New World Dictionary of Computer Terms (1988, p. 245) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546, น. 113) 
  (Webster’s New World Dictionary of Computer Terms, 1988, p. 245) 
 
        2.2)  มผีู้แต่ง  ลงรายการอา้งอิงเหมือนหนงัสือทัว่ไป 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  วงศ ์ วรรธนพิเชฐ (2548, น. 271) 
  Weik (1983, p. 382) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (วงศ ์ วรรธนพิเชฐ, 2548, น. 271)  
  (Weik, 1983, p. 382) 
   
  4.1.3.13  สิทธิบัตร 
                (สิทธิบตัรไทย หรือช่ือประเทศอ่ืน  เลขท่ี, ปีท่ีจดสิทธิบตัร) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
   สิทธิบตัรไทย  เลขท่ี 28634 (2553) 
   สิทธิบตัรไทย  เลขท่ี 23094 (2551) 
   U.S. Patent No. D636, 492 (2011) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
   (สิทธิบตัรไทย  เลขท่ี 28634, 2553) 
   (สิทธิบตัรไทย  เลขท่ี 23094, 2551) 
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   (U.S. Patent No. D636, 492, 2011) 
 
  4.1.3.14  จุลสาร แผ่นพบัและเอกสารไม่ได้ตพีมิพ์ 
    1) มผีู้แต่ง 
    (ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ)์ 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
   ชยัยทุธ  ชวลิตนิธิกุล (2537) 
   ภาวิณี  ศรีสุขวฒันานนัท ์(2543) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
   (ชยัยทุธ  ชวลิตนิธิกุล, 2537) 
   (ภาวิณี  ศรีสุขวฒันานนัท,์ 2543) 
 
    2) ไม่มผีู้แต่ง 
    (ช่ือเร่ือง, ปีพิมพ)์ 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
   การปลกูผกัสวนครัวแบบเกษตรธรรมชาติ (2540) 
   Tea: The Chinese art of the drinking (1991) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
   (การปลกูผกัสวนครัวแบบเกษตรธรรมชาติ, 2540) 
   (Tea: The Chinese art of the drinking, 1991) 
 

4.1.3.15  วารสาร 
 1) บทความที่มช่ืีอผู้แต่ง หรือช่ือผู้เขียนบทความ 

    (ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้)  
การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 

  ปิยะวิทย ์ ทิพรส (2553, น. 103-119) 
  ลาํดวน  เทียรฆนิธิกุล (2552, น. 29-39) 
  Siriwongworawat (2003, pp. 38-43) 
  Tandra, Sahai, and Veeravalli (2011, pp. 54-61) 
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การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (ปิยะวิทย ์ ทิพรส, 2553, น. 103-119) 
  (ลาํดวน  เทียรฆนิธิกุล, 2552, น. 29-39) 
  (Siriwongworawat, 2003, pp. 38-43) 
  (Tandra, Sahai, & Veeravalli, 2011, pp. 54-61) 
 

2) บทความที่ไม่มช่ืีอผู้แต่ง หรือช่ือผู้เขียนบทความ 
   (“ช่ือบทความ,” ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้  

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  “การทาํงานเชิงรุก: ทกัษะท่ีสร้างไม่ยาก” (2550, น. 62-69) 
  “Linking corporate entrepreneurship to strategy, structure and process:  
   suggested research directions” (1999, pp. 85-102) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (“การทาํงานเชิงรุก: ทกัษะท่ีสร้างไม่ยาก,” 2550, น. 62-69) 
  (“Linking corporate entrepreneurship to strategy, structure and process:  
   suggested research directions,” 1999, pp. 85-102) 
 

4.1.3.16  หนังสือพมิพ์ 
 1) บทความ ข่าว ข้อเขียน ที่มช่ืีอผู้เขียน 

    (ช่ือผูแ้ต่ง/ผูเ้ขียน, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้  
การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 

  วรินทร์  ตริโน (2554, น. 18) 
  รังสรรค ์ ศรีวรศาสตร์ (2554, น. 16) 
  Boonnoon (2011, p. 7A) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (วรินทร์  ตริโน, 2554, น. 18) 
  (รังสรรค ์ ศรีวรศาสตร์, 2554, น. 16) 
  (Boonnoon, 2011, p. 7A) 
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2) บทความ ข่าว ข้อเขียน ที่ไม่มช่ืีอผู้เขียน 
   (“ช่ือบทความ,” ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้  

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
   “ม. ราชภฏัธนบุรี: เสน้ชยัแห่งอนาคต,” (2554, น. 2) 
   “Sony: Playstation network shutdown due to gamers’ credit card data likely  
   stolen” (2011, p. 9A) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (“ม. ราชภฏัธนบุรี เสน้ชยัแห่งอนาคต,” 2554, น. 2) 
  (“Sony: Playstation network shutdown due to gamers’ credit card data likely  
   stolen,” 2011, p. 9A) 
 

4.1.3.17  ส่ือโสตทัศน์ 
 1) บันทึกรายการโทรทัศน์ และวทิยุ 

    (ช่ือผูจ้ดัรายการ, ปีจดัทาํ) 
การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 

  ประสาน  อิงคนนัท ์(2552) 
  เพญ็ศรี  อินทรทตั (2553) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (ประสาน  อิงคนนัท,์ 2552) 
  (เพญ็ศรี  อินทรทตั, 2553) 
 

2) ภาพยนตร์ในรูปแบบฟิล์ม วซีีดี (VCD) และดีวดีี (DVD)       
(ช่ือผูก้าํกบั, ปีจดัทาํ) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  ชาตรีเฉลิม ยคุล, ม.จ. (2550) 
  ธนิตย ์ จิตนุกลู (2546) 
  Campion (2006) 
   “Madagascar” (2005) 
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การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (ชาตรีเฉลิม ยคุล, ม.จ., 2550) 
  (ธนิตย ์ จิตนุกลู, 2546) 
  (Campion, 2006) 
  (“Madagascar,” 2005) 
 

3) เพลงในรูป ซีดี (CD)        
(ช่ือนกัร้อง, ปีท่ีผลิต) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  เบน  ชลาทิศ (2548) 
  ไพบูลยเ์กียรติ  เขียวแกว้ และคณะ (2552) 
  Blue (2005) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (เบน  ชลาทิศ, 2548) 
  (ไพบูลยเ์กียรติ  เขียวแกว้ และคณะ, 2552) 
  (Blue, 2005) 

 
4) ผลงานทางศิลปะ       
(ช่ือจิตรกร, ปีท่ีผลิต) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
 วิสิทธ์ิ บุญเรือง (2554)  
 อจัฉริยะ  มหาโล (2553) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
 (วิสิทธ์ิ บุญเรือง, 2554)  
 (อจัฉริยะ  มหาโล, 2553) 
  

4.1.3.18  การส่ือสารระหว่างบุคคล 
1) การส่ือสารระหว่างบุคคล  ท่ีไม่มีการจดัเก็บขอ้มลูเป็นระบบ เช่น การส่ือ 

สารทางจดหมาย การสมัภาษณ์ การสนทนาทางโทรศพัท ์การส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ ขอ้ความ 
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กระดานข่าว เป็นตน้ จะมีเฉพาะการอา้งอิงในเน้ือหา แต่ในรายการอา้งอิงทา้ยบทหรือทา้ยเล่มไม่มี 
    (ช่ือผูส่ื้อสาร, การส่ือสารระหว่างบุคคล หรือ personal communication, วนัท่ี  
     เดือน พ.ศ.) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
 สุวฒันา  เจริญผล (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 15 มิถุนายน 2552) 
 E. R. McLean (personal communication, August 22, 2009) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
 (สุวฒันา  เจริญผล, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 15 มิถุนายน 2552) 
 (E. R. McLean, personal communication, August 22, 2009) 
 

2) การส่ือสารระหว่างบุคคล ท่ีมีการจดัเก็บเป็นระบบเพื่อการสืบคน้  ขอ้มลู 
ส่วนน้ีจะใส่ในรายการอา้งอิงทา้ยเล่มหรือไมใ่ส่ก็ได ้
    (ช่ือผูส่ื้อสาร, วนัท่ี เดือน พ.ศ.) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
 วิลยั  วฒันะศิริ (15 กนัยายน 2553) 
 B. L. Myers (December 20, 2008) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
 (วิลยั  วฒันะศิริ, 15 กนัยายน 2553) 
 (B. L. Myers, December 20, 2008) 
 

4.1.3.19  การเขียนอ้างองิวรรณกรรมคลาสสิก 
หนงัสือบางประเภทเป็นหนงัสือเก่ามากไม่สามารถหาปีพิมพไ์ด ้ให้ลงปีพิมพ์ของฉบบั

แปลท่ีใชอ้า้งอิงลงแทนฉบบัเดิม  และใชค้าํว่า “trans” หรือ “ฉบบัแปล” นาํหนา้ปีพิมพท่ี์ใช ้ หรือใช้
ปีพิมพข์องฉบบัท่ีใชต้ามดว้ยคาํว่า “version” หรือ “ฉบบัพิมพ”์ ถา้รู้ปีพิมพก์็ลงปีพิมพข์องฉบบัเดิม
ไวห้นา้ปีพิมพข์องฉบบัท่ีใช ้

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  ดอกไมส้ด (2510, ฉบบัพิมพห์อสมุดแห่งชาติ) 
  พระธรรมกิตติ (845/2544) 
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การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (ดอกไมส้ด, 2510, ฉบบัพิมพห์อสมุดแห่งชาติ) 
  (พระธรรมกิตติ, 845/2544) 
 

4.1.3.20  เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ 
1) เวบ็เพจ 
ถา้มีผูเ้ขียน ใหร้ะบุ  (ช่ือผูเ้ขียน, ปีท่ีจดัทาํ)   

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
   เกศินี  จุฑาวิจิตร (2550) 
   Cooper (2007) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
   (เกศินี  จุฑาวิจิตร, 2550) 
   (Cooper, 2007) 

 
ถา้ไม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียน และปีท่ีจดัทาํ ใหร้ะบุ (“ช่ือบทความ,” ม.ป.ป. หรือ n.d.) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
   “สถาบนัอุดมศึกษาในสงักดั” (ม.ป.ป.) 
   “Review on Adult Education in Myanmar” (n.d.) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
   (“สถาบนัอุดมศึกษาในสงักดั,” ม.ป.ป.) 
   (“Review on Adult Education in Myanmar,”  n.d.) 
 

2) วารสารอเิลก็ทรอนิกส์ 
มีบทความอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตท่ีเดิมปรากฏในวารสารฉบับพิมพ์ ไม่มี

วารสารฉบบัพิมพ ์บทความจากฐานขอ้มูลออนไลน์ ทั้ง 3 ประเภท ใชรู้ปแบบเหมือนกนั คือ (ช่ือ
ผูเ้ขียนบทความ, ปีท่ีจดัทาํ) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
   ณเดชน์  รุ่งนิวติั (2551) 
   Huang (2003) 
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การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
   (ณเดชน์  รุ่งนิวติั, 2551) 
   (Huang, 2003) 
 

3) บทความจากข่าวสาร ซ่ึงจดัท าเป็นรูปอเิลก็ทรอนิกส์ 
(ช่ือผูเ้ขียนบทความ, ปีท่ีจดัทาํ) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
   สถาบนัไทยพฒัน์ มลูนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
    (2551) 
   Lenn (2004) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
   (สถาบนัไทยพฒัน์ มลูนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ,์  
    2551) 
   (Lenn, 2004) 
 

4) หนังสือพมิพ์ออนไลน์ 
    (ช่ือผูเ้ขียนบทความ, ปีพิมพ)์ 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  ทีมข่าวเศรษฐกิจ (2554) 
  วรากรณ์  สามโกเศศ (2554) 
 Kehr (2011) 
  Srisirirungsimakul (2011) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (ทีมข่าวเศรษฐกิจ, 2554) 
  (วรากรณ์  สามโกเศศ, 2554) 
  (Kehr, 2011) 
  (Srisirirungsimakul, 2011) 
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5) สารานุกรมออนไลน์ 
    (ช่ือผูจ้ดัทาํ, ปีท่ีจดัทาํ) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  Elstein (2010) 
 Mills (2010) 
 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (Elstein, 2010) 
  (Mills, 2010) 
   

6) จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
ไม่ใส่ในบรรณานุกรม แต่ใชอ้า้งถึงในเน้ือหาได ้โดยมีรูปแบบดงัน้ี 

    (ช่ือผูเ้ขียน, การส่ือสารระหว่างบุคคล หรือ personal communication, วนัท่ี  
     เดือน พ.ศ.) 

การอา้งอิงในเน้ือหาหนา้ขอ้ความ 
  จิราพร  บานลา (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 26 เมษายน 2554) 
  K. Heng (personal communication, April 28, 2011) 

 

การอา้งอิงในเน้ือหาทา้ยขอ้ความ 
  (จิราพร  บานลา, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 26 เมษายน 2554) 
  (K. Heng, personal communication, April 28, 2011) 
 

4.1.3.21  การเขียนอ้างองิ ตาราง รูปภาพ 
1) ตาราง 

ขอ้มลูของตารางท่ีนาํมาประกอบในเน้ือหาของงานนิพนธม์ี 4 ส่วน คือ เลขท่ีของตาราง 
ช่ือตาราง (อยูส่่วนบนของตาราง) ตารางและหมายเหตุ ซ่ึงระบุรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลในตาราง 
การปรับปรุงหรือพฒันาขอ้มลูในตารางมาจากแหล่งใด รายละเอียดแหล่งขอ้มูล มีลิขสิทธ์ิ และช่ือ
เจา้ของลิขสิทธ์ิ  การระบุรายละเอียดในหมายเหตุมีรูปแบบ ดงัน้ี 
  อ้างองิจากวารสาร นิตยสาร ใหร้ะบุรายละเอียดดงัน้ี 

   หมายเหตุ หรือ Note.  รายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มลูในตาราง.  ปรับปรุงจาก หรือ  
   Adapted from  “ช่ือบทความ,” โดย ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ ช่ือวารสาร, เลขของเล่มท่ี  
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   ปีท่ี หรือ ฉบบัท่ี, น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหนา้.  ปีลิขสิทธ์ิ โดยช่ือเจา้ของ 
   ลิขสิทธ์ิ. 
 

   หมายเหตุ.  ขอ้มลูจากการสาํรวจช้ีใหเ้ห็นว่าเด็กผูช้ายมีพ่อแม่ท่ีมีสญัชาติเป็นคน 
   ไทย มากกว่าเด็กผูห้ญิงท่ีมีระดบัการศึกษาเดียวกนั.  ขอ้มลูปรับปรุงจาก  
   “สญัชาติของพ่อแม่ของเด็กผูห้ญิงและเด็กผูช้ายท่ีอยูช่ายแดนทางภาคตะวนัตก 
   ของประกาศ,”  โดย สุริยนต ์ เกลด็เพช็ร์ และมีสุข  ถ่ินไทย, 2549, วารสาร 
   สหประชาชาติ, 17, น. 271.  ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2549 โดย องคก์ารศึกษา วิทยา- 
   ศาสตร์ และสหประชาชาติ. 
    

   Notes.  An examples of application of the Rubber Elasticity Theory to  
   Biopolymer Gels.  Adapted from “A method for using measurements of shear  
   modulus to estimate the size and thermodynamic stability of junction zones in  
   noncovallently cross-linked gels,”  by D. G. Oakenfull, 1984, Journal of Food  
   Science, 49, pp. 1103-1104, 1110.  Copyright 1984 by Journal of Food  
   Science.  
 
  อ้างองิจากหนังสือใหล้งรายละเอียดดงัน้ี 
   หมายเหตุ หรือ Note.  รายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มลูในตาราง.  ปรับปรุงจาก หรือ  
   Adapted from  ช่ือหนงัสือ (น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหนา้), โดย ช่ือผูแ้ต่ง, ปี 
   พิมพ,์ สถานท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ.์  ปีลิขสิทธ์ิ โดย ช่ือเจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
 

   หมายเหตุ.  การนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชก้บัระดบับุคคล  
   สถานศึกษา ชุมชน ธุรกิจเอกชน องคก์รรัฐและระดบัประเทศ.  ปรับปรุงจาก  
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (น. 14-17), โดย สาํนกังานคณะกรรมการพฒันา  
   การเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2548, กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูร่ี.  ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.  
   2548 โดย สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 
 

   Note. Adapted from Emotion Marketing (p. 109), by S. Robinette and C.  
   Brand, 2001, New York: McGraw-Hill.  Copyright 2001 by Hallmark  
   Cards.  Adapted with permission. 
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2) รูปภาพ 
รูปภาพท่ีใชป้ระกอบในงานนิพนธ์หมายรวมถึง กราฟ แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด และ

ภาพถ่ายดว้ย การอา้งอิงขอ้มลูจะอยูด่า้นล่างของภาพ เร่ิมจากภาพท่ี 1 ของบท ใชเ้ลขบทนาํตามดว้ย
เคร่ืองหมาย .  และเลขลาํดบัภาพ เช่น ภาพท่ี 4.1 หรือ Figure 4.1  หมายถึง ภาพท่ี 1 ของบทท่ี 4 

การเตรียมภาพตอ้งเหมาะสมชดัเจน ตวัอกัษรพิมพด์ว้ยแบบธรรมดา ขนาดเดียว ตลอด
ภาพ กาํหนดสดัส่วนใหเ้หมาะสม 

หมายเลขรูปภาพและช่ือของรูปภาพจะต่างกับหมายเลขตารางและช่ือตาราง ซ่ึงอยู่
ดา้นบนของตาราง แต่หมายเลขของภาพและช่ือของภาพจะอยูด่า้นล่างของภาพนั้น  รายละเอียดของ
ขอ้มลูอา้งอิงมีรูปแบบดงัน้ี 
 2.1) อ้างองิจากวารสาร นิตยสาร ลงรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ภาพท่ี X. หรือ Figure X.  ช่ือภาพและรายละเอียด (ถา้มี).  ปรับปรุงจาก หรือ  
 Adapted from “ช่ือบทความ,” โดย ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ ช่ือวารสาร, เลขของเล่มท่ี  
 ฉบบัท่ี, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้.  ลิขสิทธ์ิ [ปี] โดยช่ือเจา้ของลิขสิทธ์ิ.   
 

 ภาพที่ 4.2.  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระราชทานเหรียญเสมาพระปรมาภิ- 
 ไธยยอ่ ภ.ป.ร. ทองคาํ แก่ครูเอ้ือ สุนทรสนาน ในโอกาสนาํวงดนตรีสุนทรา- 
 ภรณ์เขา้เฝ้าฯ ในโอกาสท่ีวงดนตรีมีอาย ุ30 ปีบริบูรณ์.  จาก “เอ้ือ สุนทรสนาน 
 มหาบุรุษแห่งการดนตรี,” โดย วิจิตรวงศ,์ 2553, วชิราวุธานุสรณ์สาร, 29 (2), น. 
 90-99.  มลูนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัใน 
 พระบรมราชูปถมัภ ์ เจา้ของลิขสิทธ์ิ 
  

 Figure 5.1.  Modified model of tomato concentrates.  Adapted from “Tomato  
 concentration model,” by M. A. Williamson and C. K. Wong, 2009, Journal of  
 Agricultural Science, 24, pp. 415-432.  Copyright 2009 by Journal of  
 Agricultural Science.  Adapted with permission. 
 
 2.2) อ้างองิจากหนังสือ ลงรายละเอียดดงัน้ี 
  

 ภาพท่ี X. หรือ Figure X. ช่ือภาพ และรายละเอียด (ถา้มี).  ปรับปรุงจาก ช่ือ 
 หนงัสือ (น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้), โดย ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพมิพ,์ สถานท่ีพิมพ:์  
 สาํนกัพิมพ.์  ปีลิขสิทธ์ิ โดยช่ือเจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
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 ภาพที่ 5.5  แสดงอตัรากาํไรของ U.S. Treasury Bond ระหว่าง มีนาคม 1980 –  
 กุมภาพนัธ ์2000.  ปรับปรุงจาก การจดัการการเงิน (น. 124), โดย อี. เอฟ.  
 บริกแฮม และ เจ. เอฟ. ฮุสตนั, 2544, กรุงเทพฯ: บุ๊คเน็ท.  ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2544  
 โดย บริษทั บุ๊คเน็ต จาํกดั.   
  

 Figure 5.2.  Showing the structure diagram for the cruise control system.   
 Adapted from Concurrency state models & Java programming (p. 163), by  
 J. Magee and J. Kramer, 2006, England: John Wiley & Sons.  Copyright  
 2006 by John Wiley & Sons.    

 
4.1.3.22  การเขียนอ้างองิแหล่งที่มา หรือ Source ของตารางและรูปภาพ 
ขอ้มลูของตารางหรือรูปภาพท่ีผูนิ้พนธน์าํมาประกอบในงานนิพนธ์ของตนนั้น มีความ

จาํเป็นตอ้งระบุแหล่งที่มา หรือ Source ของตารางหรือรูปภาพนั้น โดยระบุ ที่มา หรือ Source ไว ้
ทา้ยตาราง และระบุรายละเอียดของรายการเช่นเดียวกบัระบุแทรกในเน้ือหาของงานนิพนธ ์คือ ช่ือผู ้
แต่ง, ปีพิมพ ์และหนา้ ดงัรูปแบบขา้งล่าง 
  ที่มา หรือ Source: ผูแ้ต่ง (ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหนา้) 
 

  ที่มา: ไกรสิทธ์ิ  บุตรชยังาม (2550, น. 48) 
  ที่มา: ทรงฉตัร  โตษยานนท ์และณรงค ์ สิงห์ประเสริฐ (2549, น. 30-34) 
  Source: Cassar and Holmes (2003, p. 123) 
  Source: Fan, Titman, and Twite (2003, pp. 25-27) 
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   ตวัอย่างตารางและการเขียนอ้างองิแหล่งที่มาของตาราง 
 
ตารางที่ 2.1  เปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑต่์างๆ กบังานวิจยัท่ีนาํเสนอ 
 

คุณสมบัต ิ AsteriskNOW Trixbox AstBill Askozia งานวจิยัที ่
น าเสนอ 

1. สร้าง SIP User √ √  √ √ 
2. สร้าง IAX User √ √  √ √ 
3. สร้าง กลุ่ม User     √ 
4. สร้าง Dial Plan √ √  √ √ 
5. ขอ้มลูการใชง้าน (CDR)  √ √  √ 
6. กาํหนดปริมาณการใช ้   √  √ 
7. การใชง้าน VoiceMail √ √  √ √ 
8. การใชง้าน Conference √ √  √ √ 
9.  แสดง ทรั พยา กร /ข้อมูล
ระบบ 

√ √  √  

10. การใชง้าน Music On Hold √ √  √ √ 
11. การใชง้าน IVR √ √  √ √ 
12. ผูใ้ชง้านสามารถเปล่ียนค่า
การใชง้านของตนเองได ้

    √ 

 
ที่มา: ประณตพล  ดลดุสิตา (2553, น. 32) 
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ตารางที่ 4.4  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง โดยจาํแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท่ีกาํลงัศึกษา 
 

สาขาวชิา 
ค่ายที่ 1 
(จ านวน) 

ค่ายที่ 2 
(จ านวน) 

ค่ายที่ 3 
(จ านวน) 

รวม 
(จ านวน) 

ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - - 38 38 27.14 
เทคโนโลยชีีวภาพ 11 11 - 22 15.71 
เคม ี 8 6 - 14 10.00 
ฟิสิกส์ 7 1 - 8 5.71 
จุลชีววิทยา - 3 - 3 2.14 
วิศวกรรมศาสตร์ 4 15 - 19 13.57 
วสัดุศาสตร์ - 4 - 4 2.86 
แพทยศาสตร์ 4 - - 4 2.86 

เภสชัศาสตร์ - 4 - 4 2.86 

พอลิเมอร์ - 7 - 7 5.00 
คอมพิวเตอร์ 4 1 - 5 3.57 
คณิตศาสตร์ 2 - - 2 1.43 
อ่ืนๆ เช่น ปิโตรเลียม 
เทคโนโลย ีเทคนิคการแพทย ์
ชีวเคมี เป็นตน้ 

- 10 - 10 7.14 

รวม 40 62 38 140 100 

 
ที่มา: วรีะวุฒิ  ปุ้งรัตนตรัย (2550, น. 60) 
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  ตวัอย่างภาพและการเขียนอ้างองิแหล่งที่มาของภาพ 
 

 
ภาพที่  3.7  การออกแบบการทาํงานของระบบสนบัสนุนฯ 
 
ที่มา: ประณตพล  ดลดุสิตา (2553, น. 46)  
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ภาพที่ 2.13  แสดงตวัอยา่งของโปรแกรม AstBill 
 
ที่มา: ประณตพล  ดลดุสิตา (2553, น. 30) 
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  การแลกเปล่ียนข่าวสาร (Message) อยา่งง่าย1 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.7  แสดงการแลกเปล่ียนข่าวสาร (Message) ของ SIP โปรโตคอลฯ 
 
ที่มา: SIP Methods (Basic CALL EXAMPLE) [online] : เขา้ถึง 4 ก.พ. 2552.  จาก 
http://www.ithome.com.tw/plog/index.php?op=ViewArticle&articleID=797&blogId=70 
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4.1.3.23  การเขียนอ้างองิเอกสารทางด้านกฎหมาย (Legal Materials) 
  การอา้งอิงถึงงานนิพนธ์ซ่ึงเป็นเอกสารทางด้านกฎหมาย ไดแ้ก่ กฎขอ้บงัคับ 
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย พระราชบัญญัติ ให้เขียนอ้างอิงเหมือน งานนิพนธ์ท่ีไม่ปรากฏช่ือ
ผูรั้บผดิชอบเน้ือหา โดยระบุ (ช่ือเร่ือง, ปีพมิพ์, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้าที่อ้างถึง ) 
  

 (พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ, 2545, น. 15) 
 (Canada Labour Code, 1997, p. 26) 
   
  กฎหมายที่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ให้เขียนอ้างองิโดยระบุ ดังนี ้
   (ช่ือกฎหมาย, ปี, วนัท่ีและเดือน, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้ท่ีอา้งถึง) 
 

 (พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533, 2534, 15 สิงหาคม, น. 19) 
 
4.2  การเขียนอ้างองิแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation) 

 เชิงอรรถ เป็นขอ้ความท่ีอธิบายเพ่ิมเติมหรือขยายความเน้ือหาของงานนิพนธเ์ฉพาะเร่ือง 
หรือเพ่ือระบุใหท้ราบแหล่งท่ีมา และสถานะของลิขสิทธ์ิ  เชิงอรรถมี 2 ประเภท คือ เชิงอรรถขยาย 
ความของเน้ือหา (Content footnotes) และเชิงอรรถระบุแหล่งขอ้มลูและลิขสิทธ์ิ (Copyright  
permission footnotes) 
 
 4.2.1  เชิงอรรถขยายความของเนื้อหา (Content footnotes) จะช่วยเพ่ิมเติม หรือขยายความ
ของขอ้มลูในเน้ือหา  การใหข้อ้มลูไม่ควรจะเป็นขอ้มลูท่ีซบัซอ้น หรือเป็นขอ้มูลท่ีไม่จาํเป็น เพราะ
อาจทาํใหผู้อ่้านสบัสน เขา้ใจผดิ เชิงอรรถควรจะมีขอ้มลูท่ีเสริมเน้ือหาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เป็นขอ้มูล
ของเน้ือหาเชิงเดียว (one idea) 
 ถา้ขอ้มลูในเชิงอรรถท่ีกาํลงัจดัเตรียมมีความยาวถึงหน่ึงย่อหน้าหรือมากกว่า หรือเป็น
ขอ้มลูท่ียกเน้ือหามาจากหนงัสือเล่มอ่ืนมาใส่ในเชิงอรรถ มีความยาวหน่ึงย่อหน้าข้ึนไป  ควรจะนาํ
ข้อมูลน้ีแทรกใส่ในเน้ือหาหรือไวใ้นภาคผนวกจะเหมาะกว่า หรืออีกแนวทางหน่ึงก็คือ ระบุใน
เชิงอรรถสั้นๆ ว่าเน้ือหามีอยูใ่นออนไลน์ เพ่ือเป็นการให้แหล่งขอ้มูลเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตามถา้ขอ้มูลท่ี
จะนาํมาลงในเชิงอรรถมีความยาวและมีความสาํคญั  ผูเ้ขียนควรนาํขอ้มูลดงักล่าวแทรกไปในเน้ือหา
มากกว่าท่ีจะนาํมาใส่ไวใ้นเชิงอรรถ 
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 4.2.2 เชิงอรรถระบุแหล่งข้อมูลและลิขสิทธิ์  (Copyright permission footnotes)  จะระบุ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลในเน้ือหาท่ีเป็นขอ้มูลยกมาอา้งอิงจากหนังสืออ่ืน (quotations) สเกลหรือมาตรา
ส่วน และรายการทดสอบ รวมทั้งภาพและตารางท่ีมีการนาํมาพิมพซ์ํ้าหรือดดัแปลง  ผูเ้ขียนตอ้งไดรั้บ 
การอนุญาตท่ีจะนาํมาพิมพซ์ํ้าหรือดดัแปลงจากเจา้ของลิขสิทธ์ิก่อนนาํมาดาํเนินการ 
 
 4.2.3  ข้อก าหนดในการเขยีนรายการเชิงอรรถ  
 4.2.3.1  การให้เลขกาํกบัรายการอา้งอิงในเน้ือหาแต่ละรายการให้เรียงไปตามลาํดบัของ
ตาํแหน่งท่ีอา้งอิงในเน้ือหา เลขท่ีใช้เป็นเลขอารบิก  ถา้หมายเลขปรากฏกบัเคร่ืองหมายขีดคัน่ ( - )  
หมายเลขจะตอ้งนาํหนา้เคร่ืองหมายขีดคัน่ ( - )  เช่น  2 -  ถา้หมายเลขระบุขอ้ความในวงเล็บ (ก็จะระบุ
ไวท้า้ยขอ้ความในวงเลบ็ดงัน้ี. 3)  ไม่ควรระบุหมายเลขไวท้า้ยช่ือหวัขอ้เร่ือง  ช่ือบท 
  4.2.3.2  ส่วนการเขียนรายการอา้งอิงของเชิงอรรถตรงส่วนทา้ยของหน้าแต่ละหน้าท่ีมี
การอภิปรายเน้ือหาท่ียกมาเขียนอา้งอิงนั้น  หมายเลขลาํดบัของทั้งในเน้ือหาและในส่วนเชิงอรรถ
ตอ้งตรงกนัและหมายเลขจะเรียงลาํดบัต่อไปในหนา้อ่ืนจนจบส่วนเน้ือหา 
  4.2.3.3  ก่อนลงรายการเชิงอรรถแต่ละหน้าตอ้งขีดเส้นคัน่ระหว่างส่วนเน้ือหากบัส่วน
เชิงอรรถ มีความยาว 1/3 ของความกวา้งของหนา้กระดาษ (ส่วนท่ีพิมพ)์ 
  4.2.3.4  การพิมพเ์ชิงอรรถแต่ละรายการ บรรทดัแรกของรายการให้พิมพย์่อหน้าเขา้ไป 
0.5 น้ิว  และบรรทดัต่อไปใหพิ้มพชิ์ดขอบซา้ย  รายการอา้งอิงต่อไปยอ่หนา้เขา้ไป 0.5 น้ิว เช่นเดิม  
 4.2.3.5  การระบุหมายเลขกาํกบันาํรายการอา้งอิงในส่วนเน้ือหา จะพิมพต์วัเลขสูงกว่า
ขอ้ความปกติเลก็นอ้ย   
 4.2.3.6  เน้ือหาแต่ละหน้าท่ีตอ้งการอา้งอิงตอ้งลงรายการเชิงอรรถให้อยู่ภายในหน้า
เดียวกนั 
 
       4.2.4  รูปแบบการเขียนเชิงอรรถ  
 4.2.4.1  การเขียนเชิงอรรถขยายความของเนื้อหา ให้ลงรายการส่วนทา้ยของบรรทดัมี
หมายเลขกาํกบัตามลาํดบัต่อดว้ยขอ้ความจนจบและตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค ( . ) 
 
--------------------------------------------- 

 1 นักวิเคราะห์บางคนเช่ือในทฤษฎีอ่ืน คือ Market segmentation theory ซ่ึงกล่าวว่า
ลกัษณะของ yield curve จะเป็นออย่างไรข้ึนอยู่กบัอุปสงค์ (demand) และอุปทาน (supply) ของ
เงินทุนในตลาดระยะยาวและตลาดระยะสั้น เน่ืองจากผูอ้อมและผูกู้จ้ะมีความตอ้งการต่างกนั ดงันั้น 
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yield curve จะมีรูปร่างอย่างไรก็ได ้ข้ึนอยู่กบั demand และ supply  ของเงินทุนแต่ละตลาดเป็น
สาํคญั. 
 
--------------------------------------------- 

 4 Again, we assume that R for each economic unit in the economy is nonnegative.  
However, M for certain units now may be negative.  The monetary authorities and commercial 
banks are assumed to be able to issue money, while all other economic units cannot. 
 

4.2.4.2 การเขียนเชิงอรรถระบุแหล่งข้อมูลและลขิสิทธิ์   
1) บทความจากวารสาร นิตยศาร 

ใหร้ะบุขอ้มลูตามรูปแบบดงัน้ี  
เลขกาํกบั จาก [หรือ ขอ้มลูในคอลมัน์ 1 มาจาก]  “ช่ือบทความ,” โดย ช่ือ และนามสกุล

ผูแ้ต่ง (สาํหรับชาวต่างประเทศ ช่ือตน้ และช่ือรองใชต้วัอกัษรย่อ), ปีพิมพ,์ ช่ือวารสาร, เล่มท่ี, น. 
หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า.  ลิขสิทธ์ิ [ปีลิขสิทธ์ิ] โดย ช่ือเจา้ของลิขสิทธ์ิ.  พิมพซ์ํ้ า [หรือปรับปรุง] 
โดยไดรั้บอนุญาต.   
 
--------------------------------------------- 

 1 จาก “สมเด็จพระเทพรัตน์กบัการอนุรักษม์รดกไทย ดา้นภาษาไทย,” โดย สุพตัรา   
ศิริวฒัน์, 2553, วชิราวุธานุสรณ์สาร, 29 (2), น. 25-40.  มลูนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั เจา้ของลิขสิทธ์ิ. 
 
--------------------------------------------- 

 2 From “SpiderRadio: A cognitive radio network with commodity hardware and open 
source software,” by S. Sengupta, K. Hong, R. Chandramouli, and K. P. Subbalakshmi, IEEE 
Communications, 49 (3), pp. 101-109.  Copyright by the Institute of Electrical and Electronics 
Engineers. 
 

2) หนังสือ เอกสาร ส่ิงพมิพ์ต่างๆ 
ใหร้ะบุขอ้มลูตามรูปแบบดงัน้ี  
เลขกาํกบั จาก [หรือ ข้อมูลในคอลมัน์ท่ี 1 มาจาก]  ช่ือหนังสือ หรือเอกสาร หรือ

ส่ิงพิมพ ์ (น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้), โดย ช่ือ และนามสกุลผูแ้ต่ง (สาํหรับช่ือตน้ และช่ือรองของ
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ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ระบุเป็นอกัษรย่อ), ปีพิมพ,์ สถานท่ีพิมพ:์ สาํนักพิมพ.์  ลิขสิทธ์ิ [ปีลิขสิทธ์ิ] 
โดย ช่ือเจา้ของลิขสิทธ์ิ.  พิมพซ์ํ้าหรือปรับปรุงโดยไดรั้บอนุญาต.   
 
--------------------------------------------- 

 2 จาก โลกร่วมสมยั 2: คาํตอบท่ีคนรุ่นใหม่ใคร่รู้ (น. 311-329), โดย ประทุมพร   
วชัรเสถียร, 2553, กรุงเทพฯ: ปาเจรา.  ลิขสิทธ์ิ 2553 โดยสาํนกัพิมพป์าเจรา. 
 
--------------------------------------------- 

 3 From Breakthrough strategic IT and process planning (pp. 164-169), by B. P. Lientz, 
2010, Singapore: B & JO Enterprise.  Copyright 2010 by World Scientific Publishing Co. Pte. 
Ltd. 
 
หมายเหตุ :  การระบุรายการต่างๆ ในการอา้งอิงใชห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. การระบุช่ือผูแ้ต่ง ปีพิมพ ์เลขหนา้ ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัการเขียนอา้งอิงแบบแทรก 
ในเน้ือหา  ยกเวน้  ช่ือผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ หรือชาวไทยท่ีเขียนเป็นภาษาองักฤษ ลงทั้งช่ือและ
นามสกุล โดยช่ือตน้และช่ือรอง ใหใ้ชอ้กัษรยอ่ เลขหนา้ นาํดว้ยตวัอกัษรยอ่ น. หรือ p. หรือ pp. 

2. การระบุช่ือเร่ืองหรือบทความ ถา้เป็นช่ือภาษาต่างประเทศ ใหใ้ชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่ 
ข้ึนตน้เฉพาะคาํแรก และถา้ช่ือเร่ืองนั้น มีช่ือเร่ืองยอ่ย (Sub-title) เฉพาะคาํแรกของช่ือเร่ืองยอ่ย 
เท่านั้น ท่ีพิมพอ์กัษรตวัพิมพใ์หญ่ คาํอ่ืนๆ พิมพต์วัพิมพเ์ลก็หมด 

3. หากตอ้งการอธิบายลกัษณะของงานนิพนธเ์ช่น จดหมายถึงบรรณาธิการ ฉบบัพิเศษ  
ใหร้ะบุคาํอธิบายไวภ้ายในเคร่ืองหมายวงเลบ็ ต่อจากช่ือเร่ือง 

4. ช่ือวารสารและช่ือหนงัสือพิมพต์วัเอน 
5. ช่ือบทความวารสารอยูใ่นเคร่ืองหมายอญัประกาศ 
6. การระบุ เล่มท่ี และฉบบัท่ี ใหร้ะบุเฉพาะตวัเลขเท่านั้น หลงัจากระบุเลขของเล่มท่ี 

แลว้ ถา้มีเลขฉบบัท่ี ใหใ้ส่เลขฉบบัท่ีไวใ้นวงเลบ็ตามหลงัเลขเล่มท่ี เช่น 29 (5)   
 
 4.2.5  การเขียนรายการอ้างองิเชิงอรรถซ ้า 
 การเขียนเชิงอรรถอา้งอิงถึงขอ้ความท่ีเคยอา้งถึงมาแลว้ในเน้ือหา (การอา้งอิงคร้ังท่ีสอง
และคร้ังต่อๆ มา) การลงเชิงอรรถใหใ้ชข้อ้ความสั้นๆ เพียงระบุใหท้ราบว่าเป็นขอ้ความท่ีเคยอา้ง 
มาแลว้ ดงัน้ี 
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 4.2.5.1  ใช้ค าว่า “แหล่งเดิม หรือ Ibid” (มาจากภาษาละตินว่า Ibidem) ในกรณีอา้งอิงซํ้า
ติดกนัไม่มีเชิงอรรถอ่ืนคัน่ 
 4.2.5.2  ใช้ค าว่า “เล่มเดิม หรือ Op.cit.” (มาจากภาษาละตินว่า opere citato) ในกรณี
อา้งอิงซํ้าไม่ติดกนั  มีเชิงอรรถอ่ืนคัน่  และไม่ไดอ้า้งถึงเลขหนา้เดิม 
 4.2.5.3  ใช้ค าว่า “หน้าเดิม หรือ Loc.cit.” (มาจากภาษาละตินว่า loco citato) ในกรณี
อา้งอิงซํ้าไม่ติดกนั มีเชิงอรรถอ่ืนคัน่  และอา้งถึงเลขหนา้เดิม 
 ตวัอย่าง :  

1 นิตกิรรมและสัญญา (น. 53), โดย เบญจะ เพง็ดิษฐ,์ 2532, กรุงเทพฯ: นิติธรรม 
สาส์น.  

      2 แหล่งเดิม. 
      3 Law on Contract (p. 98), by A. G. Guest, 1987, London: D. K.    

 4 Ibid.  
       5 A guide to legal research (p. 56), by E. C. Surrency, 1966.   
 6 Ibid. 
 7 นิตกิรรมและสัญญา (น. 70).  เล่มเดิม. 
 8 วทิยาการวจิยัทางนิตศิาสตร์ (น. 25), โดย สุนีย ์ มลัลิกะมาสย,์ 2540,  

กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.   
 9 A. G. Guest (p. 35).  Op.cit. 

      10 ระเบียบวธิีวจิยัทางกฎหมาย (น. 63), 2544, โดย ไพจิตร  สวสัดิสาร. 
 11 A guide to legal research.  Loc.cit. 

 12 ระเบียบวธิีวจิยัทางกฎหมาย.  หนา้เดิม. 
 
หมายเหตุ :  ข้อควรระวงัในการลงรายการเชิงอรรถซ ้า 
 การอา้งอิงจากหนงัสือท่ีแต่งโดยผูแ้ต่งคนเดียวกนัตลอด หากมีการลงรายการเชิงอรรถ
ซํ้าโดยใช ้“เล่มเดิม หรือ Op.cit.” หรือ “หนา้เดิม หรือ Loc.cit.” เพ่ือให้ผูอ่้านทราบว่าซํ้ ากบัรายการ
ใด ใหร้ะบุ “ตวัอกัษร ก, ข, ค, ง หรือ a, b, c, d” ไวห้ลงัช่ือผูแ้ต่งท่ีซํ้ากนั 
 ตวัอย่าง :  
  1 ที่ดินกบัชาวนา ปฏิรูปหรือปฏิวตั ิ(น. 15), โดย เกริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม  
 ก, 2521.   

  2 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ (น. 35), โดย เกริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม ข, 2528.   
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  3 ระเบียบวธิีวจิยัทางกฎหมาย (น. 53), โดย ไพจิตร  สวสัดิสาร, 2544.   
  4 การพฒันาเศรษฐกจิกบัความมัน่คงของชาติ (น. 40), โดย เกริกเกียรติ  พิพฒัน ์
 เสรีธรรม ค, 2536.   

 
บรรณานุกรม 

 
ภาษาไทย 
 
ประณตพล  ดลดุสิตา.  (2553).  การพัฒนาระบบสนับสนุนการก าหนดค่าการท างานของไอพีพีบี 
 เอก็ซ์แบบแอสเทอริกส์ (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต) (น. 12, 17, 20, 30, 32,  
 46, 53).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  สาํนกัหอสมุด.  (2551).  คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ (พิมพค์ร้ังท่ี 7).   
 กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง. 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์  บณัฑิตวิทยาลยั.  (2548).  คู่มอืการพิมพ์วิทยานิพนธ์.  กรุงเทพฯ:  
 ผูแ้ต่ง. 
มหาวิทยาลยัพายพั.  สาํนกัหอสมุด.  (2554).  การอ้างถึงและการลงรายการบรรณานุกรม กฎ APA.   
 สืบคน้จาก http://lib.payap.ac.th/webin/own_research/bliography.pdf 
วีระวุฒิ  ฟุ้ งรัตนตรัย.  (2550).  การส่ือสารเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในเร่ืองวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยีแก่เดก็และเยาวชน กรณีศึกษาโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริหารจัดการ 
 เทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (วิทยานิพนธป์ริญญา 
 มหาบณัฑิต) (น. 60).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
 
ภาษาต่างประเทศ 
 
American Psychological Association.  (2010).  Publication manual of the American Psychological  
 Association (6th  ed.).  Washington, DC: Author. 
University of Malaya Library.  (2009).  APA formatting and style guide.  Retrieved from  
 http://www.umlib.um.edu.my/publications/APA-Guide.pdf 
 



 
 

บทที่ 5 
การเขียนบรรณานุกรม  

 
 บรรณานุกรมเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัส่วนหน่ึงของงานเขียน ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร

วิชาการ ต ารา หนังสือวิชาการทัว่ไป วิทยานิพนธ์ รายงานวิจยั ซ่ึงจะปรากฏอยู่ส่วนทา้ยเล่ม เป็น
แหล่งรวบรวมรายการอา้งอิงทั้งหมดท่ีผูเ้ขียนใชเ้ป็นแหล่งความรู้ในการศึกษา คน้ควา้ วิจยัขอ้มูล
เพื่องานเขียนของเขา ซ่ึงแหล่งความรู้นั้น ไดแ้ก่ หนงัสือ บทความจากวารสารหรือหนงัสือพิมพ ์ส่ือ
โสตทศัน์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรายการอา้งอิงต่างๆ ท่ีปรากฏในส่วนเน้ือหาของงาน
เขียน ยกเวน้ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น จดหมาย  การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงจะปรากฏเฉพาะในส่วนเน้ือหาเท่านั้น 
  วตัถุประสงคท่ี์ใหผู้เ้ขียนแจง้รายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ไวใ้น
งานเขียน เพื่อเป็นการแสดงจริยธรรมทางวิชาการ และเพื่อให้ผูอ่้านงานเขียนสามารถน าไปใชใ้น
การสืบคน้สารสนเทศ เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องหรือศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตามความ
ตอ้งการต่อไป  ซ่ึงผูอ่้านสามารถท าไดอ้ยา่งสะดวก 
       
5.1  ข้อก าหนดในการเขียนรายการบรรณานุกรม 
  รายการบรรณานุกรมแต่ละรายการประกอบดว้ยรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่ก ับ
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท เช่น หนังสือ รายละเอียดของบรรณานุกรม
หนังสือแต่ละรายการ ประกอบด้วย ช่ือผูแ้ต่ง ปีพิมพ ์ช่ือหนังสือ คร้ังท่ีพิมพ์ สถานท่ีพิมพ ์และ
ส านกัพิมพ ์ บทความในวารสาร ประกอบดว้ย ช่ือผูแ้ต่ง ปีพิมพ ์ช่ือบทความ ช่ือวารสาร เล่มท่ี ฉบบั
ท่ี หนา้ของบทความ เป็นตน้  ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นจะตอ้งทราบขอ้ก าหนดของการลงรายละเอียด
ทางบรรณานุกรมดงักล่าว 
       5.1.1  ช่ือผู้แต่ง 
  5.1.1.1  ไม่ตอ้งลงค าน าหนา้นาม ต าแหน่งทางวิชาการ ค าเรียกทางวิชาชีพ และต าแหน่ง
ยศต่างๆ เช่น ยศต ารวจ ทหาร เป็นตน้ 
 

    พลเรือตรี สมภพ  ภิรมย ์ ลงรายการเป็น   สมภพ  ภิรมย.์ 
  ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ ลงรายการเป็น     ไพฑูรย ์ สินลารัตน์. 
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    นายชยัวฒัน์  พิรุณสาร ลงรายการเป็น     ชยัวฒัน์  พิรุณสาร. 
    ร้อยต ารวจเอก วินยั  ซ่ือสตัย ์ ลงรายการเป็น     วินยั  ซ่ือสตัย.์ 
    Sir John McLean ลงรายการเป็น     McLean, J., Sir. 
 
  5.1.1.2  ผูแ้ต่งเป็นชาวไทย ใหล้งทั้งช่ือและนามสกุล ตามล าดบั 
 

      ชนกภทัร  ผดุงอรรถ. 
    ธารา  กนกมณี. 
    พจันา  พรรณบวัหลวง. 
 
  5.1.1.3  ผูแ้ต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ลงนามสกุลตามดว้ยเคร่ืองจุลภาค และต่อดว้ย
อกัษรยอ่ของช่ือตน้ และช่ือรอง 
 

      John Campbell  ลงรายการเป็น     Campbell, J.  
    C. D. Huang  ลงรายการเป็น     Huang, C. D.  
    W. R. King  ลงรายการเป็น     King, W. R.  
  
    ทั้งน้ีรวมถึงผูแ้ต่งชาวไทยท่ีเขียนหนงัสือเป็นภาษาองักฤษ จะลงรายการผูแ้ต่ง
โดยใชน้ามสกุลข้ึนตน้ เหมือนผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ 
     

    Chanokphat  Phadungath    ลงรายการเป็น   Phadungath, C.  
 
  5.1.1.4  ผูแ้ต่งมีฐานนัดรศกัด์ิ และบรรดาศกัด์ิ ใหก้ลบัฐานนัดรศกัด์ิ หรือบรรดาศกัด์ิ ไว ้
หลงัช่ือโดยมีเคร่ืองหมายจุลภาคคัน่ 
 

   สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ     ลงรายการเป็น     ด  ารงราชานุภาพ,  
  สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา.    
 ม.ร.ว. รมณียฉตัร  แกว้กิริยา                ลงรายการเป็น    รมณียฉตัร  แกว้กิริยา, ม.ร.ว.    
 คุณหญิงทิพยวดี  ปราโมช ณ อยธุยา    ลงรายการเป็น    ทิพยวดี  ปราโมช ณ อยธุยา, คุณหญิง.     
 ท่านผูห้ญิงอุศนา  ปราโมช                   ลงรายการเป็น    อุศนา  ปราโมช, ท่านผูห้ญิง. 
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  5.1.1.5  ผูแ้ต่งมีสมณศกัด์ิ ใหล้งช่ือสมณศกัด์ิ และถา้ทราบช่ือเดิมให้ใส่ไวใ้นวงเล็บต่อ
จากช่ือสมณศกัด์ิ 
 

      พระราชรัตนรังสี (วีรยทุธ ์วีรยทฺุโธ). 
    พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงด า). 
    พระธรรมกิตติ. 
 
  5.1.1.6  ผูแ้ต่งใชน้ามแฝง  ใหใ้ส่ช่ือนามแฝงตามท่ีปรากฏ 
 

      ดอกไมส้ด.  (2542). 
      ทมยนัตี.  (2547). 
      Ba Jin.  (2005). 
 
  5.1.1.7  ผูแ้ต่งคนเดียวกนั แต่งหนงัสือหลายช่ือเร่ืองและพิมพใ์นปีเดียวกนั 
    ถา้เป็นภาษาไทย ใหใ้ส่อกัษร ก, ข, ค, ง ไวท้า้ยปีท่ีพิมพต์ามล าดบั 
    ส่วนภาษาองักฤษ ใหใ้ส่อกัษร a, b, c, d ไวท้า้ยปีท่ีพิมพ ์
 

      สมยศ  นาวีการ.  (2543 ก). 
    Frang, C. R.  (1986 a). 
 
  5.1.1.8  ไมป่รากฏช่ือผูแ้ต่ง  ใหใ้ส่ช่ือหนงัสือ หรือ ช่ือบท หรือ ช่ือบทความ แทน 
 

      หลากความคิด ชีวิตคนท างาน.  (2551). 
    Art of Display: Culture shows. 
 
  5.1.1.9  หนงัสือท่ีไม่มีผูแ้ต่ง แต่มีบรรณาธิการใหล้งช่ือบรรณาธิการแทน และตามดว้ย
ค าย่อของบรรณาธิการ  คือ (บ.ก.) ไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บหลงัช่ือของบรรณาธิการ  ถ้าเป็น
ภาษาองักฤษใชค้  าว่า (Ed.) หรือ (Eds.)  แทนค าว่า Editor หรือ Editors 
 

      ปรุงศรี  วลัลิโภดม, ผกาวรรณ  เดชเทวพรม, และพรรณิภา  นิลณรงค ์(บ.ก.). 
    Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.).  
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       5.1.2  ปีพมิพ์ 
  5.1.2.1  หนังสือ 
    1)  ใส่ปีพิมพใ์นเคร่ืองหมายวงเลบ็ตามหลงัช่ือผูแ้ต่ง และตามดว้ยเคร่ืองหมาย
มหพัภาค ( . )  
 

      กรรณิการ์  สุขเกษม.  (2550). 
    พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  (2543). 
    David, A.  (2006). 
    Neely, A.  (2002). 
 
    2)  หนงัสืออยูใ่นระหว่างการพิมพ ์ใหล้งค าว่า ก าลังจัดพิมพ์ หรือ in press ใน
เคร่ืองหมายวงเลบ็แทนปีพิมพ ์ 
 

      (ก  าลงัจดัพิมพ)์ 
    (in press) 
 
    3)  หนังสือไม่ปรากฏปีพิมพ์ ใส่อกัษรย่อในเคร่ืองหมายวงเล็บแทนปีพิมพ ์
ดงัน้ี  
 

      (ม.ป.ป.) แทนค าเต็มว่า ไม่ปรากฏปีพมิพ์ 
    (n.d.) แทนค าเต็มว่า no date 
 
  5.1.2.2  บทความวารสาร หนังสือพมิพ์ 
    ใส่ปีพิมพต์ามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค วนัท่ี เดือน อยูใ่นเคร่ืองหมายวงเล็บ และ
ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค  
 

      พิศมยั  อรทยั.  (2549, กนัยายน – ธนัวาคม). 
    วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา.  (2551, 23 พฤษภาคม). 
    Canterbury, R. M.  (1999, Fall). 
    Mathew, K. & Bahaudin, G. M.  (2007). 
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       5.1.3  ช่ือหนังสือ ช่ือวารสาร ช่ือบทความ 
  5.1.3.1  ช่ือหนังสือ พิมพด์ว้ยตวัเอนและลงทา้ยดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค “.” ตวัอกัษร 
ตวัแรกของช่ือพิมพต์วัพิมพใ์หญ่ ค  าอ่ืนๆ พิมพต์วัพิมพเ์ลก็หมด ยกเวน้ช่ือหนงัสือมีช่ือเร่ืองยอ่ย 
 (Sub title) ใหพ้ิมพต์วัอกัษรตวัแรกของช่ือเร่ืองยอ่ยเป็นตวัพิมพใ์หญ่ 
 

    สู่แดนพุทธองค์ กุสินารา. 
    Study guide: Marketing communication. 
 
  5.1.3.2  ช่ือวารสาร พิมพด์ว้ยตวัเอนและลงทา้ยดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค  
 

    วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 
    Journal of College Admissions, 
 
  5.1.3.3  ช่ือบทความ พิมพต์วัธรรมดาตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค “.”  
    ภาษาองักฤษตัวแรกของค าแรกพิมพด์้วยตวัพิมพ์ใหญ่ และถา้มีช่ือเร่ืองย่อย 
อกัษรตวัแรกของช่ือเร่ืองยอ่ยพิมพด์ว้ยตวัพิมพใ์หญ่  นอกนั้นพิมพต์วัพิมพเ์ลก็ 
 

    มหาวิทยาลยัของรัฐ: การประยกุตใ์ชโ้มเดลสมการโครงสร้างแบบอิทธิพล 
     ยอ้นกลบัพหุกลุ่ม. 
    Higher education marketing: A challenge. 
 
       5.1.4  คร้ังที่พมิพ์ 
  5.1.4.1  หนังสือ พิมพค์ร้ังแรก ไม่ใส่คร้ังท่ีพิมพ ์   

  5.1.4.2  หนังสือ พิมพค์ร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไปใส่คร้ังท่ีพิมพท์นัทีต่อจากช่ือเร่ือง โดยคร้ังท่ี
พิมพจ์ะอยูใ่นเคร่ืองหมายวงเลบ็และตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค 
   

  (พิมพค์ร้ังท่ี 3). 
  (3rd ed.). 
  สถิติประยกุตส์ าหรับการวิจยั (พิมพค์ร้ังท่ี 3). 
  Management: Building competitive advantage (4th ed.).  
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       5.1.5  ปีที่ ฉบับที่ และหน้า ของวารสาร 
  5.1.5.1  ใส่ เลข ของปีท่ี หรือเล่มท่ี ต่อจากช่ือวารสาร  ถา้มีฉบบัท่ี ให้ใส่เลขของฉบบัท่ี
ในเคร่ืองหมายวงเล็บต่อจากเลขของปีท่ี หรือเล่มท่ี ทนัที และพิมพ์ดว้ยตวัเอนเช่นกัน ตามดว้ย
เคร่ืองหมายจุลภาค 
 

    วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 19 (3), 
    Journal of College Admissions, 165, 
 
  5.1.5.2  ใส่ เลข หนา้ของบทความท่ีอา้งอิงต่อจากเคร่ืองหมายจุลภาค และจบทา้ยดว้ย 
เคร่ืองหมายมหพัภาค 
 

    วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 19 (3), 292-314. 
    Journal of College Admissions, 165, 22-30. 
 
  5.1.5.3  ส าหรับบทความจากหนงัสือพิมพ ์จะตอ้งใส่ตวัอกัษรย่อของค าว่า หน้า คือ น. 
หรือ p. หรือ pp. ก่อนระบุเลขหนา้  

 

  มติชน, 34 (12097), น. 17-18. 
  สยามรัฐ, 61 (21186), น. 39. 
  Bangkok Post, p. 3. 
  The Nation, 36 (52937), p. 12A. 
 
       5.1.6  สถานที่พมิพ์ 
  5.1.6.1  ในส่ิงพิมพป์รากฏช่ือเมืองหลายช่ือ ให้ใส่เมืองแรกท่ีปรากฏ หรือช่ือเมืองของ
ส านกัพิมพท่ี์พิมพห์นงัสือหรือส่ิงพิมพน์ั้นๆ 
 

  Amsterdam, London, New York, Singapore 
  ลงเมืองแรก คือ  Amsterdam 
 

5.1.6.2 สถานท่ีพิมพท่ี์เป็นช่ือเมืองท่ีรู้จกักนัทัว่ไป ลงรายการตามช่ือท่ีปรากฏ ไม่ตอ้ง 
ลงช่ือประเทศ 
 



 70 

  ช่ือเมืองหลวง และเมืองส าคญั ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป 
  Amsterdam  New York 
  Baltimore  Paris 
  Bangkok  Philadelphia 
  Boston  Rome 
  Chicago  San Francisco 
  Jerusalem  Singapore 
  London  Stockholm 
  Los Angeles  Tokyo 
  Milan  Vienna 
  Moscow  Vientiane 
 

5.1.6.3 สถานท่ีพิมพท่ี์เป็นช่ือเมืองท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกั ใหใ้ส่อกัษรยอ่ของช่ือรัฐตามหลงั  
หรือช่ือเมืองและช่ือประเทศ 
 

 เมือง Springfield  รัฐ Massachusetts      ลงรายการเป็น     Springfield, MA: 
 เมือง Mahwah      รัฐ New Jersey      ลงรายการเป็น     Mahwah, NJ: 
 

5.1.6.4 ช่ือรัฐ และเมืองในเขตการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา ใหใ้ชอ้กัษรยอ่ 2  
ตวั แทนช่ือรัฐต่างๆ ตามท่ีการไปรษณียข์องประเทศสหรัฐอเมริกาใช ้
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อกัษรย่อ 2 ตวั แทนช่ือรัฐ หรือช่ือเขตการปกครอง 
 ตามที่ใช้ในระบบไปรษณย์ีของประเทศสหรัฐอเมริกา 

รัฐ หรือ 
เขตการปกครอง 

อกัษรย่อ 
รัฐ หรือ 

เขตการปกครอง 
อกัษรย่อ 

Alabama AL Michigan MI 
Alaska AK Minnesota  MN 
American Samoa AS Mississippi MS 
Arizona AZ Missouri MO 
Arkansas AR Montana MT 
California CA Nebraska NE 
Canal Zone CZ Nevada NV 
Colorado CO New Hampshire NH 
Connecticut CT New Jersey NJ 
Delaware DE New Mexico NM 
District of Columbia DC New York NY 
Florida FL North Carolina NC 
Georgia GA North Dakota ND 
Guam GU Ohio OH 
Hawaii HI Oklahoma OK 
Idaho ID Oregon OR 
IIIinois IL Pennsylvania PA 
Indiana IN Puerto Rico PR 
Iowa IA Rhode Island RI 
Kansas KS South Carolina SC 
Kentucky KY South Dakota SD 
Louisiana LA Tennessee TN 
Maine ME Texas TX 
Maryland MD Utah UT 
Massachusetts MA Vermont VT 
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อกัษรย่อ 2 ตวั แทนช่ือรัฐ หรือช่ือเขตการปกครอง 
ตามที่ใช้ในระบบไปรษณย์ีของประเทศสหรัฐอเมริกา (ต่อ) 

 

รัฐ หรือ 
เขตการปกครอง 

อกัษรย่อ 
รัฐ หรือ 

เขตการปกครอง 
อกัษรย่อ 

Virginia VA West Virginia WV 
Virgin Islands VI Wisconsin WI 
Washington WA Wyoming WY 
 

5.1.6.5 ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ ์ใหใ้ชอ้กัษรยอ่ ดงัน้ีแทน 
ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ)์ 
N.P. (No place of publication) 

 
5.1.6.6 พิมพเ์คร่ืองหมายทวิภาค (colon) “ : ” ต่อจากช่ือสถานท่ีพิมพท์นัที 

 

กรุงเทพฯ: 
ปทุมธานี: 
Cambridge, MA: 
Milan: 
West Sussex, UK: 

 
       5.1.7  ส านักพมิพ์ 
  5.1.7.1  ถา้ส านกัพิมพเ์ป็นมหาวิทยาลยัและมีช่ือของรัฐหรือจงัหวดัเป็นส่วนหน่ึงของ
ช่ือมหาวิทยาลยั  ไม่ตอ้งระบุช่ือของรัฐหรือจงัหวดัในส่วนของสถานท่ีพิมพอี์ก 
 

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
  University of Wisconsin. 
 

5.1.7.2 ลงช่ือของส านกัพิมพอ์ยา่งสั้นและเขา้ใจไดช้ดัเจน เขียนช่ือ สมาคม บริษทั และ 
โรงพิมพม์หาวิทยาลยั  แต่ใหต้ดัค  าว่า ส านกัพิมพ ์หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บริษทั  หรือ ค  าว่า Publishers, 
Co., และ Inc.  ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งระบุ แต่ใหค้งค าว่า Books ค าว่า Press ในช่ือของส านกัพิมพไ์ว ้
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ส านกัพิมพด์วงกมล  ลงรายการเป็น   ดวงกมล. 
บริษทั ดีเอม็จี     ลงรายการเป็น   ดีเอม็จี. 
บริษทั โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิชจ ากดั ลงรายการเป็น   โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช. 
Harper Collins Publishers, Inc.  ลงรายการเป็น   Harper Collins. 
Prentice-Hall, Inc.    ลงรายการเป็น   Prentice-Hall.   
John Wiley & Sons, Inc.  ลงรายการเป็น   John Wiley & Sons.   

 
 5.1.7.3 ถา้ช่ือของผูแ้ต่งเป็นช่ือเดียวกับช่ือของส านักพิมพ์ ให้ใช้ค  าว่า ผู้แต่ง หรือ 
Author ในต าแหน่งของส านกัพิมพ ์
 
  5.1.7.4   ไม่มีช่ือส านกัพิมพ ์ ใหใ้ส่โรงพิมพแ์ทนโดยใหค้งค าว่าโรงพิมพไ์ว ้
 

  โรงพิมพเ์ล่ียงเซียงจงเจริญ 
  โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  Cambridge University Press 
 
  5.1.7.5   ไม่ปรากฏทั้งช่ือส านกัพิมพ ์และโรงพิมพ ์ ใหใ้ชอ้กัษรยอ่ดงัน้ี 
  ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏส านกัพิมพ)์ 
  n.p.  (no publisher) 
 
  5.1.7.6   ลงทา้ยช่ือส านกัพิมพด์ว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค  “ . ” 
 

ไทยวฒันาพานิช. 
 Wrox Press. 

 
       5.1.8   การพมิพ์อกัษรย่อในรายการบรรณานุกรม (APA, 2009, p. 180) 
  การก าหนดอกัษรยอ่เพ่ือใชใ้นการลงรายการบรรณานุกรม มีดงัน้ี : 
 
 

edition อกัษรยอ่ ed. 
Revised edition อกัษรยอ่ Rev.  ed. 
second edition อกัษรยอ่ 2nd ed. 
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Editor (Editors) อกัษรยอ่ Ed. (Eds.) 
Translator (&) อกัษรยอ่ Trans. 
no date อกัษรยอ่ n.d. 
page (pages) อกัษรยอ่ p.  (pp.) 
Volume อกัษรยอ่ Vol. 
Volumes อกัษรยอ่ Vols. 
Number อกัษรยอ่ No. 
Part อกัษรยอ่ Pt. 
Technical Report อกัษรยอ่ Tech. Rep. 
Supplement อกัษรยอ่ Suppl. 

 
5.2  การเรียงรายการบรรณานุกรม 
  รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศท่ีใชอ้า้งอิงในงานนิพนธท์ั้งหมด น ามาเรียงไวท้า้ย
เล่ม โดยขอ้มูลท่ีน าลงไวท่ี้ส่วนของบรรณานุกรม  จะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
        5.2.1  เร่ิมตน้หนา้ใหม่ส าหรับรายการบรรณานุกรม โดยมีค าว่าบรรณานุกรมอยูต่รงกลางหวั
กระดาษ 
 5.2.2  แยกรายการทรัพยากรสารสนเทศออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
 5.2.3  เรียงรายการภาษาไทยก่อนรายการภาษาองักฤษ 
 5.2.4  เรียงรายการแต่ละรายการตามล าดบัตวัอกัษรของช่ือและนามสกุลของผูแ้ต่งคนแรก  
โดยยดึหลกัการเรียงตามพจนานุกรมภาษาไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ส าหรับผูแ้ต่งชาวไทย ส่วนผู ้
แต่งท่ีเป็นชาวต่างประเทศ (รวมทั้งผูแ้ต่งชาวไทยท่ีแต่งหนงัสือเป็นภาษาองักฤษ) เรียงตามล าดบั
ตวัอกัษรของนามสกุลของผูแ้ต่งคนแรกตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาคและอกัษรยอ่ของช่ือตน้ และช่ือ
รอง 
 5.2.5  เรียงตามล าดบัอกัษรต่ออกัษร 
 

  นงลกัษณ์  วิรัชชยั.  (2545). 
  นงลกัษณ์  วิรัชชยั, ดรุณี  รักษพ์ุทธ, และสุวิมล  ว่องวาณิช.  (2544). 
  นงลกัษณ์  วิรัชชยั, และสุวิมล  ว่องวาณิช.  (2545). 
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  Hoban, J. P.  (2001). 
  Hoban, J. P., & Sydie, R. A.  (1989). 
  Hoban, J. P., Yadin, D., & Tabory, M.  (1999).  
 
 5.2.6  ในการเรียงล าดบัช่ือผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ท่ีมีค  าน าช่ือ M’, Mc และ Mac ใหเ้รียง
ตามล าดบัตวัอกัษรท่ีปรากฏไม่ตอ้งถอดเป็นค าเต็มว่า Mac ทุกค า และไม่นบัเคร่ืองหมาย ’  (APA, 
2009, p. 182) 
 

   MacGee 
   McFarlin 
   M’ Neel 
 
 5.2.7  เอกสารหลายเร่ืองแต่งโดยผูแ้ต่งคนเดียวกนั เรียงล าดบัตามปีพิมพ ์ ปีพิมพก่์อนมาก่อน
ตามล าดบั 
 

 เพญ็พรรณ  เจริญพร.  (2548). 
 เพญ็พรรณ  เจริญพร.  (2550). 
 เพญ็พรรณ  เจริญพร.  (2552). 
 

 Nardini, R. F.  (2001). 
 Nardini, R. F.  (2004). 
 Nardini, R. F.  (2008). 
 
 5.2.8  รายการช่ือผูแ้ต่งคนแรกคนเดียวกนั  รายการท่ีมีผูแ้ต่งคนเดียว จะมาก่อนรายการท่ีมีผู ้
แต่งร่วม 
 

 ถิรนนัท ์ อนวชัศิริวงศ,์ (2550). 
 ถิรนนัท ์ อนวชัศิริวงศ,์ และพิรุณ  อนวชัศิริวงศ,์ (2552). 
  
 Orlikowski, W.  (1996). 
 Orlikowski, W., & Baroudi, J.  (1991). 
 



 76 

 5.2.9  รายการแรกช่ือผูแ้ต่งคนเดียวกนั ตามดว้ยผูแ้ต่งร่วม คนท่ี 2  คนท่ี 3  และต่อไป
ตามล าดบั  ใหเ้รียงตามล าดบัอกัษรของช่ือและนามสกุล หรือนามสกุลของผูแ้ต่งคนท่ี 2  และคนท่ี 
3  หรือคนต่อไปตามล าดบั 
 

 จกัร  ติงศภทัย,์ จุฑา  เทียนไทย, และค านวณ  บญัชา.  (2549). 
 จกัร  ติงศภทัย,์ จุฑา  เทียนไทย, และพิบูล  ทีรขนัธ.์  (2551). 
 ชาย  โพธิสิตา, และไชยยศ  ไชยมัน่คง.  (2550). 
 ชาย  โพธิสิตา, สมยศ  ชูทรัพย,์ และปรีชา  ปรียากร.  (2552). 
 Miles, R., & Mintzberg, H.  (1990). 
 Miles, R., Snow, C. C., & Quinn, J. B.  (1994). 
 Wilcox, D. L., Ault, P. H., & Agee, W. K.  (1992). 
 Wilcox, D. L., Ault, P. H., & Cameron, G. T.  (2006). 
 
 5.2.10  ผูแ้ต่งตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ขอ้มลูตรงกนั ใหเ้รียงตามปีพิมพ ์ ปีพิมพก่์อนมาก่อน 
 

 อจัฉรา  ธารอุไร, ทดัดาว  ศีลคุณ, และภคินี  อุปถมัภ.์  (2544). 
 อจัฉรา  ธารอุไร, ทดัดาว  ศีลคุณ, และภคินี  อุปถมัภ.์  (2549). 
 Roger, E. M., Mantel, S. J., & Servaes, J.  (1995). 
 Roger, E. M., Mantel, S. J., & Servaes, J.  (1999). 
 
 5.2.11 ถา้ช่ือของผูแ้ต่งทุกช่ือแต่ละรายการตรงกนั ปีพิมพก์ต็รงกนั ใหเ้รียงตามล าดบัตวัอกัษร
ของช่ือหนงัสือ (ยกเวน้ค าน าหนา้ คือ A หรือ The ไม่นบั)   
  ยกเวน้ถา้ส่ิงพิมพแ์ต่งโดยผูแ้ต่งคนเดียวกนั พิมพปี์เดียวกนั และเป็นบทในเอกสารชุด 
เช่น ภาค 1 และ ภาค 2  (Part 1 and Part 2)  ใหเ้รียงตามล าดบัของชุด ไม่ใช่เรียงตามตวัอกัษรของ
ช่ือเร่ือง 
  ใหร้ะบุตวัอกัษรพิมพเ์ลก็ a, b, c, และต่อไป ตามล าดบั หรือ ก, ข, ค, ตามล าดบั  ต่อทา้ย
ปีพิมพ ์ในเคร่ืองหมายวงเลบ็ 
 

 ธงชยั  สนัติวงษ.์  (2539ก).  การตลาดยคุโลกาภิวตัน์. 
 ธงชยั  สนัติวงษ.์  (2539ข).  การบริหารเชิงกลยทุธ์. 
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 Kotler, P.  (1989a).  Marketing management. 
 Kotler, P.  (1989b).  Social marketing. 
 
 5.2.12  การเรียงล าดบัของงานเขียนหลายงานโดยผูแ้ต่งคนแรกไม่ใช่คนเดียวกนั แต่นามสกุล
เดียวกนั ใหเ้รียงล าดบัผูแ้ต่งท่ีมีนามสกุลเหมือนกนั ตามตวัอกัษรยอ่ของช่ือตน้ และช่ือกลาง 
ตามล าดบั 
 

 Dess, G. D., & Lumpkin, G. T.  (1999). 
 Dess, H. G., & Gunduz, U.  (2005). 
 Dess, J. P., & McFarlin, D.  (2008). 
 
 5.2.13  ผูแ้ต่งท่ีเป็นช่ือหน่วยงาน สมาคม สโมสร  ใหล้งช่ือของหน่วยงาน เป็นค าเต็ม ไม่ใช้
ตวัอกัษรยอ่และเรียงตามล าดบัตวัอกัษรตวัแรกของช่ือหน่วยงาน 
 

 สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย.  
 สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย. 
 

 American Library Association. 
 American Psychological Association. 
 
 ถา้มีหน่วยงานยอ่ยรับผดิชอบงานเขียน ใหล้งช่ือหน่วยงานใหญ่ ตามดว้ยเคร่ืองหมาย
จุลภาค ช่ือหน่วยงานยอ่ย 
 

 กรมศิลปากร, ส านกัวรรณกรรมและประวติัศาสตร์. 
 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ บณัฑิตวิทยาลยั. 
 

 National Science and Technology Development Agency, Science and  
  Technology Knowledge Service. 
 University of Sydney, Department of Oriental Study. 
 
 5.2.14  นามสกุลท่ีข้ึนตน้ ดว้ยค าว่า de, la, du, van  ใหเ้รียงล าดบัเหมือนเป็นส่วนหน่ึงของ
นามสกุลนั้น 
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 De Bono, E. 
 De Francis, J. 
 Van Auken, P. 
 
 5.2.15  งานเขียนท่ีไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง ใหใ้ชช่ื้อเร่ืองหรือช่ือบทความ เรียงตามล าดบัอกัษรของ
ช่ือเร่ือง และรายการจะเรียงปนกบัช่ือผูแ้ต่ง 
 

 ทรรศนะ  ใจชุ่มช่ืน.  (2543). 
 นวรัตน์  เจียรนยั.  (2545). 
 บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนของนักเรียนในโครงการขยาย 
  โอกาสทางการศึกษา.  (2542). 
 ประภสัสร  พลูโรจน์.  (2543). 
  

 Keen, P. G. W. (1991). 
 Laudon, K. C., & Laudon, J. P.  (2004). 
 Management Information System.  (2001). 
 Nahavandi, A., & Malekzadch, A. R.  (1999). 
 
 5.2.16  เอกสารดา้นกฎหมาย ใหป้ฏิบติัเหมือนเอกสารท่ีไมป่รากฏช่ือผูแ้ต่ง 
 5.2.17  เรียงรายการท่ีข้ึนตน้ดว้ยตวัเลข ตามตวัสะกดของการออกเสียง 
 

 หาความหมายใหชี้วิต. 
 5 นาทีกบัศิลปินไทย. 
 5 minute lessons. 
 Five star English. 
 
 5.2.18  การพิมพร์ายการบรรณานุกรม พิมพ ์double space ทุกรายการ  การพิมพแ์ต่ละรายการ
ใชรู้ปแบบยอ่หนา้เขา้ไป (hanging indent format) ส าหรับบรรทดัท่ี 2, 3,  ของแต่ละรายการ 
    

   ผูแ้ต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเร่ือง .(พิมพค์ร้ังท่ี).  สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
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5.3  การลงรายการบรรณานุกรมของส่ือประเภทต่างๆ 
       5.3.1  หนังสือ 
  5.3.1.1  ผู้แต่ง 1 คน 
  ผูแ้ต่ง 1.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี).  สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
 

  จุมพต  สายสุนทร.  (2552).  กฎหมายระหว่างประเทศ (พิมพค์ร้ังท่ี 8 แกไ้ขเพ่ิมเติม).   
   กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
  

  Harris, M. B.  (1995).  Basic statistics for behavioral science research.  Boston:  
   Allyn and Bacon. 
 
  5.3.1.2  ผู้แต่ง 2 คน 
  ผูแ้ต่ง 1, & ผูแ้ต่ง 2.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี).  สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
 

  ปิยะ  นากสงค,์ และพนัธุร์วี  วรสิทธิกุล.  (2545).  ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมร้อง 
   คาราโอเกะ.  กรุงเทพฯ: ซคัเซส มีเดีย. 
  

  Magee, J., & Kramer, J.  (2006).  Concurrency state models & Java programs.   
   West Sussex, UK: John Wiley. 
 
  5.3.1.3  ผู้แต่ง 3 คน 
  ผูแ้ต่ง 1, ผูแ้ต่ง 2, & ผูแ้ต่ง 3.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี).  สถานท่ีพิมพ:์  
   ส านกัพิมพ.์ 
 

  สุภมาส  องัศุโชติ, สมถวิล  วิจิตรวรรณา, และรัชชนีกลู  ภิญโญภานุวฒัน์.  (2551). 
   สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: เทคนิค 
   การใช้โปรแกรม LISREL.  กรุงเทพฯ: มิสชัน่ มีเดีย. 
  

  John, J. A., Whitaker, D., & Johnson, D. G.  (2001).  Statistical thinking for  
   managers.  Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.  
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  5.3.1.4  ผู้แต่ง 4 คน 
  ผูแ้ต่ง 1, ผูแ้ต่ง 2, ผูแ้ต่ง 3, & ผูแ้ต่ง 4.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี).  สถานท่ีพิมพ:์  
   ส านกัพิมพ.์ 
 

  วิภา  เพ่ิมทรัพย,์ วศิน  เพ่ิมทรัพย,์ สุทธิพร  ธนากรเมธา, และประดิษฐ ์ ลิมปนวงศแ์สน. 
   คู่มือปลาดาวออฟฟิศ.  กรุงเทพฯ: โปรวิชัน่. 
  

  Hansmann, U., Merk, L., Nicklous, M. S., & Stober, T.  (2003).  Pervasive  
   computing (2nd ed.).  Berlin: Springer-Verlag.  
 
  5.3.1.5  ผู้แต่ง 5 คน 
  ผูแ้ต่ง 1, ผูแ้ต่ง 2, ผูแ้ต่ง 3, ผูแ้ต่ง 4, และ หรือ & ผูแ้ต่ง 5.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเร่ือง (พิมพ ์
   คร้ัง ท่ี).  สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
 

  วิธารัตน์  ประดบั, อุดมลกัษณ์  อ  าพนัธ,์ ภสัสรา  ล่ิมกงัวาฬมงคล, ปิยลกัษณ์  พงษท์ว ี
   วิรัตน์, และสิรินภรณ์  ชินบญัชนะ.  (2547).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการ 
   ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (Package program usage) 100-445.  กรุงเทพฯ: คณะ 
   บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
  

  Luftman, J. N., Bullen, C. V., Liao, D., Nash, E., & Neuman, C.  (2004).  Managing  
   the information technology resources.  NJ: Pearson Prentice-Hall.  
  
  5.3.1.6  ผู้แต่ง 6 คน 
  ผูแ้ต่ง 1, ผูแ้ต่ง 2, ผูแ้ต่ง 3, ผูแ้ต่ง 4, ผูแ้ต่ง 5, และ หรือ & ผูแ้ต่ง 6.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเร่ือง   
   (พิมพค์ร้ังท่ี).  สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
 

  มนชยา  เจียงประดิษฐ,์ ปัทมวดี  นนัทนาเนตร์, สิโรตน์  จัน่งาม, ทดัดาว  แนบเนียน,  
   กิตยากร  อิศรางกรู ณ อยธุยา, และ วีรวรรณ  ศกัดาจิวะเจริญ.  (2550).  เอกสาร 
   ค าสอนวิชา หลกัสถิติ ST 201.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธุรกิจ 
   บณัฑิตย.์ 
  

  Ardestani, K., Ferracchiati, F. C., Gopikrishna, S., Redkar, T., Sivakumar, S., &  
   Titus, T.  (2002).  Visual basic .NET threading handbook.  Birmingham, UK:  
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   Wrox Press.  
 
  5.3.1.7  ผู้แต่ง 7 คน 
  ผูแ้ต่ง 1, ผูแ้ต่ง 2, ผูแ้ต่ง 3, ผูแ้ต่ง 4, ผูแ้ต่ง 5. ผูแ้ต่ง 6, และ หรือ & ผูแ้ต่ง 7.  (ปีพิมพ)์.   
   ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี).  สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
 

  ปิยวรรณ  แสงสว่าง, วิสุทธ์ิ  ตรีเงิน, สุวนิตย ์ จีระวงส์, สิริพร  หลอดเงิน, ธญัญะ   
   พรหมศร, ศึกษา  อุ่นเจริญ, และรมยัมาศ  จนัทร์ขาว.  (2547).  เอกสารค าสอน 
   วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต SC 101 (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์
   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
  

  Luffman, J. M., Bulleen, C. V., Liano, A. D., McLeed, P. K., Nash, E. O., Schell, G.  
   E., & Neuman, C. C.  (2004).  Information technology resources management  
   (2nd ed.).  Upper Saddle River, NJ: John & Sons Press.  
 
  5.3.1.8  ผู้แต่งมากกว่า 7 คน 
  ผูแ้ต่ง 1, ผูแ้ต่ง 2, ผูแ้ต่ง 3, ผูแ้ต่ง 4, ผูแ้ต่ง 5, ผูแ้ต่ง 6, … ผูแ้ต่งคนสุดทา้ย.  (ปีพิมพ)์.   
   ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี).  สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
 

  ปรีดา  อุ่นเรือน, สมชาย  ตระกลูกิจ, ไพบูลย ์ ใจดี, วฒันา  เกียรติรัตน์, สุวรรณ  เป่ียม 
   ไสว, วิไลพร  คล่องการเรียน, … บงัอร  กนกงาม.  (2553).  การจัดการระบบ 
   สารสนเทศส าหรับ CEO (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: ซีอีโอเพรส. 
  

  Mercer, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Mercer, D., Squier, D., Choi, W., …  
   Morgan, C.  (2004).  Beginning PHP5.  Indianapolis, IN: Wiley.  
 
  5.3.1.9  ผู้แต่งมสีมณศักดิ์ 
  ช่ือสมณศกัด์ิ (ช่ือเดิม).  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี).  สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
 

  พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน).  (2554).  นิพพานคือ 
   นิพพาน.  กรุงเทพฯ: คณะศิษยานุศิษย ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. 
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  พระราชรัตนรังสี (วีรยทุธ ์วรียทุโธ).  (2553).  สู่แดนพุทธองค์กุสินารา.  กรุงเทพฯ:  
   ดีเอม็เจ. 
  
  5.3.1.10  ผู้แต่งมฐีานันดรศักดิ์ 
  ช่ือ, ฐานนัดรศกัด์ิ.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี).  สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
 

  เสนีย ์ ปราโมช, ม.ร.ว.  (2535).  ชีวลิขิต.  กรุงเทพฯ: โรงพมิพไ์ทยวฒันาพานิช. 
 

  Vajiravudh, King of Siam.  (1980).  Correspondence.  Selections.  Bangkok:  
   Chulalongkorn University Press. 
 
  5.3.1.11  ผู้แต่งมบีรรดาศักดิ์ 
  ช่ือ, บรรดาศกัด์ิ.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี).  สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
 

  พรทิพย ์ โรจนสุนนัท,์ คุณหญิง.  (2546).  เปร้ียวหลบใน.  กรุงเทพฯ: สุดสปัดาห์. 
  

  Aarvold, C., Sir, Hill, D., Sir, & Newton, G. P.  (1973).  Report on the review of  
   procedures for the discharge and supervision of psychiatric patients subject  
   to special restrictions.  London: H. M. S. O.  
 
  5.3.1.12  ผู้แต่งใช้นามแฝง 
  ช่ือนามแฝง.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี).  สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
 

  ทมยนัตี.  (2547).  แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: ณ บา้น 
   วรรณกรรม. 
  

  Ba Jin.  (2005).  Garden of repose bitter cold nights (Translated by Jack Hoe) (2nd  
   ed.).  Beijing: Foreign Languages Press.  
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----------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------- 
 
 

(ช่ือผู้เขยีนภาษาไทย) 
ช่ือ  +   นามสกลุ 

 
 

 
 
 
 

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร(ช่ือหลักสูตร) 
สาขาวิชา (ช่ือสาขา) คณะที่สังกัด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

พ.ศ. (ท่ีอนุมัติจบหลักสูตร) 
หมายเหตุ   กรณีภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ หรืองานคน้ควา้อสิสระ  ใหเ้ปลี่ยนค าว่า “วิทยานิพนธ์น้ี.......” เป็น 

      “ภาคนิพนธ์น้ี ......” “สารนิพนธ์น้ี.......” แลว้แต่กรณี 

ใช้ตวัอกัษรขนาด 20 พอยต์ทั้งหน้า 
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 (ช่ือวิทยานิพนธ์ภาษาไทย) 
---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 
-------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

(ช่ือผู้เขียนภาษาไทย) 
ช่ือ  +   นามสกลุ 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร (ช่ือหลักสูตร) 
สาขาวิชา (ช่ือสาขา) คณะที่สังกัด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

พ.ศ.  
หมายเหตุ   กรณีภาคนิพนธ ์สารนิพนธ ์หรืองานคน้ควา้อิสสระ   

     ใหเ้ปล่ียนค าว่า “วิทยานิพนธน้ี์.......”  เป็น “ภาคนิพนธน้ี์ ......” “สารนิพนธน้ี์.......”  
      แลว้แต่กรณี 

 
 

การพมิพ์ปกในภาษาไทย 
 

ช่ือวิทยานิพนธ์ใหต้รงตามที่
ไดรั้บอนุมติัจากคณะ  

ปกวิทยานิพนธ์ภาษาไทยใช้
ตวัอกัษรขนาด 20 พอยตท์ั้งหนา้ 

ระบุช่ือ-นามสกุลผูเ้ขียนโดย
ไม่ใส่ค าน าหนา้นามเช่น นาง 
นางสาว นาย แต่ถา้มียศ 
สมณศ กดิ์  ฐานนัดรศกัดิ์      
ราชทินนาม กใ็หใ้ส่ไวด้ว้ย 

3.81 cm. 

3.81 cm. 

ที่อนุมัติจบหลักสูตร 

จะ 3 หรือ 4 บรรทดั 
กไ็ดต้ามความยาว
ของช่ือคณะ 

2.54 cm. 

3.81 cm. 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สุรพงษ์  น่ิมเกิดผล 

 
 
 
 
 
  
 

ดุษฎีนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

พ.ศ. 2554 
 

 

3.81 cm. 

ช่ืออยูต่รงก่ึงกลาง
ของหนา้ 

ปกวิทยานิพนธใ์ช้
ตวัอกัษร 

ขนาด 20 พอยตท์ั้งหนา้ 
 

3.81 cm. 

2.54 cm. 3.81 cm. 
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การพยากรณ์ราคาน ้ามันดิบล่วงหน้าในตลาดฟิวเจอรส์ไนเม็กซ์ 
โดยวิธีอารีมาและอารีแมกซ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 

กมลวรรณ  สารพานิช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

พ.ศ. 2555 
 

ปกวิทยานิพนธ์ใชต้วัอกัษร 
ขนาด 20 พอยตท์ั้งหนา้ 

ช่ือใหอ้ยูก่ึ่งกลาง 
ของหนา้ 

ปกภาคนิพนธใ์ชต้วัอกัษร 
ขนาด 20 พอยตท์ั้งหนา้ 

 

3.81 cm. 

2.54 cm. 
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กระบวนการฝึกอบรมและพฒันาพระอุปัชฌาย์เถรวาท 

แห่งคณะสงฆ์ไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พระมหาบุญเสริม   ขนุฤทธ์ิ 
 

 
 
 
 

 
 

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา วิทยาลยัครูครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

พ.ศ.2555 
 

3.81 cm. 
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การเพกิถอนค าพพิากษาโดยศาลที่มีค าพพิากษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

วีระชัย เหลืองประเสริฐ 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
พ.ศ. 2555 
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    (ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ) 

--------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

(ช่ือผู้เขียนภาษาอังกฤษ) 
NAME +SURNAME 

 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the Degree of Master of ( ช่ือหลักสูตร  ) 
Department of ( ช่ือสาขาวิชา  ) 

คณะที่สังกัด, Dhurakij Pundit University 
 (ค.ศ. ท่ีอนุมัติจบหลักสูตร ) 

 

หมายเหตุ   กรณีภาคนิพนธ ์สารนิพนธ ์หรืองานคน้ควา้อิสสระ (6 หน่วยกิต) 
     ใหเ้ปล่ียนค าว่า “A Thesis.......”   เป็น  “A Thematic Paper......” 

           กรณีท่ีเป็นงานศึกษาคน้ควา้อิสระ (3 หน่วยกิต)        เปล่ียนค าว่า ว่า “A Thesis.......”     
เป็น  “A Term Paper......”  

การพมิพ์ปกในภาษาอังกฤษ 

 

ปกวิทยานิพนธ์ใชต้วัอกัษร 
ขนาด 20 พอยตท์ั้งหนา้ 

 

ช่ืออยูต่รงก่ึงกลาง
ของหนา้ 
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 Relationship between Happiness and Job Performance of Employees of 
Companies Listed in the Market for Alternative Investment  

( MAI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surapong Nimkoetphol 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Dissertation Submitted in Partial  Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Doctor of  Business Administration Program 

Faculty of Business, Dhurakij Pundit University 
2012 

3.81 cm. 

ปกวิทยานิพนธ์ใชต้วัอกัษร 
ขนาด 20 พอยตท์ั้งหนา้ 

 

ช่ืออยูต่รงก่ึงกลาง
ของหนา้ 

ตวัอยา่งของหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต 

3.81 cm. 
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Forecasting  NYMEX  oil  future  prices  by  ARIMA and ARIMAX 

method  
 

 
 
 
 
 
 

 
Kamonwan  Sarpanich 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

A  Thesis  Submitted  in  Partial  Fulfillment  of  Requirements  
For the  Degree  of  Master  of  Economics 

Department  of  Economics 
Faculty  of  Economics,  Dhurakij  Pundit  University  

2012 

ปกวิทยานิพนธ์ใชต้วัอกัษร 
ขนาด 20 พอยตท์ั้งหนา้ 

 

ช่ืออยูต่รงก่ึงกลาง
ของหนา้ 

3.81 cm. 

3.81 cm. 
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A Financial Feasibility Study for Urban Renewal  of 
Bon Khai Community Project :  National Housing Authority 

 
 

 
 
 
 
 
 

Anukul       Pinsuwan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A Thematic Paper Submitted in Partial Fullfillment of the  Requirements  
for the Degree of Master of Economics  

Department of Economics 
Faculty  of  Economics,  Dhurakij Pundit University  

2012 
 

ปกวิทยานิพนธ์ใชต้วัอกัษร 
ขนาด 20 พอยตท์ั้งหนา้ 

 

ช่ืออยูต่รงก่ึงกลาง
ของหนา้ 

ปกภาคนิพนธ ์สารนิพนธ์
ใชต้วัอกัษร 

ขนาด 20 พอยตท์ั้งหนา้ 
 

3.81 cm. 

3.81 cm. 
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วนัท่ี .......... เดือน ..................... พ.ศ. ................ 

 

    
 

ใบรับรองวิทยานิพนธ์ 
คณะ...  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ปริญญา (ช่ือหลกัสูตร) 

 

ช่ือวิทยานิพนธ์              (ช่ือเร่ืองภาษาไทย) 
เสนอโดย     (ช่ือ+นามสกุลผูเ้ขียน) 
สาขาวิชา                        (ช่ือสาขาวิชา)                 (หมวดวิชา หรือ กลุ่มวิชา) 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์                     (ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม              (ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม) 
ไดพ้ิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แลว้ 
 

    …………………….……………ประธานกรรมการ 
         (                                                           )     
  

                  ………………………………… กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์
         (                                                            ) 
   

     …………………………………กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม 
         (                                                           ) 
 

                              ………………………………..กรรมการ 
         (                                                            ) 

    ……………………………….กรรมการ 
         (                                                            ) 
คณะ........รับรองแล้ว 
 

    ……………………………………….คณบดีคณะ....... 
       (ช่ือคณบดี) 

การพมิพ์ใบรับรองวิทยานิพนธ์  (ส านักงานบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ออกให้) 
 

คณะท่ีสงักดั 

คณะท่ีสงักดั 

คณะท่ีสงักดั 



 114 
 

 

 

ใบรับรองภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ 
คณะ............ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ปริญญา (ช่ือหลกัสูตร) 
 

ช่ือภาคนิพนธ/์สารนิพนธ์    (ช่ือเร่ืองภาษาไทย) 
เสนอโดย                   (ช่ือ+นามสกุลผูเ้ขียน) 
สาขาวิชา                         (ช่ือสาขาวิชา)     (หมวดวิชา หรือ กลุ่มวิชา) 
อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์                (ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์) 
ไดพ้ิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์แลว้ 
 
    …………………….……………ประธานกรรมการ 
         (                                                           )     
  
                  ………………………………… กรรมการและอาจารยท่ี์ปรึกษา 
         (                                                            ) 
   

     …………………………………กรรมการ 
         (                                                           ) 
 
                              ………………………………..กรรมการ 
         (                                                            ) 
 

คณะ........รับรองแล้ว 
 
    ……………………………………….คณบดีคณะ 
       (ช่ือคณบดี) 
                               วนัท่ี…….เดือน………พ.ศ.…………. 
 

การพมิพ์ใบรับรองภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์  (ส านักงานบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ออกให้) 
 

ระบุช่ือ-นามสกุลผูเ้ขียนโดย
ไม่ใส่ค าน าหนา้นาม ถา้มียศ 
สมณศ กดิ์  ฐานนัดรศกัดิ์      
ราชทินนาม กใ็หใ้ส่ไวด้ว้ย 

คณะท่ีสงักดั 

คณะท่ีสงักดั 

คณะท่ีสงักดั 
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หวัขอ้วิทยานิพนธ ์  (ช่ือวิทยานิพนธ)์ 
ช่ือผูเ้ขียน   (ช่ือ+นามสกุล ) 

อาจารยท่ี์ปรึกษา   (ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ+นามสกุล) 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) (ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ+นามสกุล) 
สาขาวิชา   (ช่ือสาขาวิชา) 
ปีการศึกษา   (ปีการศกึษาท่ีจบ) 

<เวน้ 1 บรรทดั> 
                                                       บทคดัย่อ ( ขนาด 16 พอยต์ ตวัหนา กึง่กลาง ) 

< เวน้ 1 บรรทดั> 
                 ……………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………                        
………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพมิพ์บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย 
 

3.81 cm 

2.54 cm. 

ระบุช่ือ-นามสกุลผูเ้ขียน
โดยไม่ใส่ค าน าหนา้นาม 
ถา้มียศ สมณศ กดิ์  ฐานนัดร
ศกัดิ์      ราชทินนาม กใ็ห้
ใส่ไวด้ว้ย 

ยอ่หนา้ 1.8 ซม. 

การล าดบัหนา้ในส่วน
น าใหใ้ชต้วัอกัษรเรียง
ตามล าดบัพยญัชนะ
ในภาษาไทย โดยเร่ิม
ที่ ฆ และใชต้วัอกัษร 
Angsana New  

ขนาด 16 point  
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หวัขอ้ดุษฎีนิพนธ ์ ความสมัพนัธร์ะหว่างความรับผดิชอบต่อสงัคมและคุณภาพชีวิต 
 ในการท างานของบุคลากรขององคก์ารธุรกิจในประเทศไทย 
ช่ือผูเ้ขียน เพญ็นี  ภูมิธรานนท ์
อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.นพพร ศรีวรวิไล 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารย ์ดร.วภิารัตน์ จวนรมณีย ์
หลกัสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 
ปีการศึกษา 2553 

1 Enter 
บทคดัย่อ 
1 Enter 

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร จดัว่าเป็นประเด็นท่ีส าคญัประเด็น
หน่ึงในการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารธุรกิจ การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาแนวคิด
และแนวทางการปฏิบติักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม ขององคก์ารธุรกิจประเด็นการปฏิบติัดา้น
แรงงานในประเทศไทยว่ามีความสอดคลอ้ง หรือมีแนวทางปฏิบติัเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานสากล และมุ่งศึกษาถึงความสมัพนัธร์ะหว่างการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์ารธุรกิจในประเทศไทย กบัคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในองคก์ารธุรกิจ  

ผลจากการศึกษาโดยแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างพบว่า แนวทางการปฏิบติักิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจในประเทศไทย และองค์ประกอบของกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสงัคม ประเด็นการปฏิบติัดา้นแรงงานทุกองคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต
ในการท างานของบุคลากรในองค์การธุรกิจในเชิงบวก คือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  โดยมี
การสานเสวนาทางสงัคมเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุด ของการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในขณะท่ีการปฏิบติัดา้นการสานเสวนาน้ี จะเป็นเร่ืองท่ีองค์การธุรกิจให้ความสนใจปฏิบัติ
น้อยท่ีสุด และการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัน้อยท่ีสุด เป็นอนัดับ
รองลงมา และพบว่าการปฏิบติักิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารธุรกิจในประเทศไทยมี
ความสอดคลอ้งสามารถเทียบเท่ากบัมาตรฐานสากลต่างๆ  
 
 
 
 
 

ฆ 

3.81 cm. 
2.54 cm. 

2.54 cm 

2.54 cm 

ใชต้วัอกัษร Angsana 
New  ขนาด 16 พอยต ์ 
ก่ึงกลาง 
 

ยอ่หนา้ 1.8 ซม. 

ยอ่หนา้ 1.8 ซม. 
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หวัขอ้วิทยานิพนธ ์  บทบาทของผูบ้ริหารหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
ช่ือผูเ้ขียน   ศกัด์ิสิทธ์ิ  คณะชาติ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา   อาจารย ์ดร.เยาวลกัษณ์ ราชแพทยาคม 
สาขาวิชา   บริหารธุรกิจ  
ปีการศึกษา   2552 

1 Enter 
บทคดัย่อ 
1 Enter 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ 
ของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 2) ทราบระดบัของบทบาทผูบ้ริหารเก่ียวกบัการด าเนินงาน
และการจดัการหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 3) เปรียบเทียบความแตกต่างเก่ียวกบัความคิดเห็น
บทบาทของผูบ้ริหารห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีมีขนาดแตกต่างกัน และ 4) เสนอ
แนวทางการจดัการและการพฒันาหอ้งสมุดในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือใหมี้การพฒันาดีข้ึน  
 วิธีการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สามารถเก็บขอ้มลูท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ได ้จากสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน จ านวน 63 แห่ง (ไม่ไดรั้บความร่วมมือ จ  านวน 4 แห่ง) แบบสอบถามท่ีใชว้ิเคราะห์มี จ  านวน 
198 ชุด โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Window สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม        
ใช ้t – test และ ทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปใช ้F – test ส าหรับ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ของ F – test ใชว้ิธี One Way ANOVA : Scheffe ช่วยในการประมวลผล
ขอ้มลู 
 ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของผูบ้ริหารห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงไดแ้ก่ 
ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ หัวหน้าแผนก และหัวหน้าบรรณารักษ์ ทั้ง 3 บทบาท ไดแ้ก่ บทบาท
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล บทบาทดา้นสารสนเทศ และบทบาทดา้นการตดัสินใจ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาบทบาทยอ่ย ทั้ง 3 บทบาท ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เช่นเดียวกนั 
 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริหารท่ีมี วุฒิการศึกษา และต าแหน่งงาน
ปัจจุบนั มีการบริหารห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยรวมทั้ง 3 บทบาท แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบันัยส าคัญ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐาน ส่วนผูบ้ริหารท่ีมี เพศ อาย ุ
สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการท างาน ระยะเวลาในการท างานในห้องสมุด

ฆ 

3.81 cm 2.54 cm 

2.54 cm. 

2.54 cm. 

ยอ่หนา้ 1.8 ซม. 

ใชต้วัอกัษร Angsana 
New  ขนาด 16 พอยต ์ 

กึ่งกลางก่ึงกลาง 
 

2.54 cm. 
3.81 cm 
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ปัจจุบนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั และส่วนผูบ้ริหารห้องสมุดในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีมี
ขนาดแตกต่างกนัมีบทบาทการบริหารห้องสมุดโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 และเม่ือพิจารณาทั้ง 3 บทบาท พบว่า บทบาทดา้นสารสนเทศ แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐาน ส่วน บทบาทความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และบทบาทดา้นการตดัสินใจไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ผูบ้ริหารไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งท่ีจะน ามาพฒันาปรับปรุงห้องสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ดงัน้ี ผูบ้ริหารควรมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคลากรและสถาบนัต่างๆ เพื่อ
สร้างความร่วมมือ ผูบ้ริหารควรมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานหอ้งสมุด  ตอ้งเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อให้กา้วทนัเทคโนโลยีใหม่ๆ และถ่ายทอดให้บุคลากร องค์กรควรมอบอ านาจ
ตดัสินใจในการบริหารงานห้องสมุดอย่างเต็มท่ีตามขอบข่ายหน้าท่ีรับผิดชอบ ผูบ้ริหารควรมีความ
เท่ียงตรงและเป็นธรรม รวมทั้งใหค้วามส าคญัในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 

2.54 cm 

2.54 cm 

ยอ่หนา้ 
1.8 cm. 

3.81 cm 
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หวัขอ้ภาคนิพนธ/์สารนิพนธ ์ (ช่ือภาคนิพนธ/์สารนิพนธ)์ 
ช่ือผูเ้ขียน   (ช่ือ+นามสกุล ) 

อาจารยท่ี์ปรึกษา   (ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ+นามสกุล) 
สาขาวิชา   (ช่ือสาขาวิชา) 
ปีการศึกษา   (ปีการศกึษาท่ีจบ) 

<เวน้ 1 บรรทดั> 
บทคดัย่อ 

< เวน้ 1 บรรทดั> 
      …………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพมิพ์บทคัดย่อภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ภาษาไทย 
 

ระบุช่ือ-นามสกุล
ผูเ้ขียนโดยไม่ใส่ค า
น าหนา้นามเช่น นาง 
นางสาว นาย ถา้มียศ 
สมณศ กดิ์  ฐานนัดร
ศกัดิ์      ราชทินนาม ก็
ใหใ้ส่ไวด้ว้ย เช่น 
นาวาโท  พลเอก 

ยอ่หนา้ 1.8 ซม. 

3.81 cm 

ใชต้วัอกัษร Angsana New  
ขนาด ขนาด 16 พอยต ์ 

กึ่งกลาง 
 

เร่ิมท่ี ฆ และใช้
ตวัอกัษร 
Angsana New  

ขนาด 16 point  
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หวัขอ้ภาคนิพนธ ์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคผลิตภณัฑน์ม จากโครงการส่วนพระองค ์ 
                            สวนจิตรลดา ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
ช่ือผูเ้ขียน             อุทยั  อภิวฒันเศรษฐ ์   
อาจารยท่ี์ปรึกษา    รองศาสตราจารย ์ดร.ชนินทร์  มีโภคี 
สาขาวิชา                เศรษฐศาสตร์  
ปีการศึกษา             2552 

1 Enter 
บทคดัย่อ 
1 Enter 

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคผลิตภณัฑน์ม โครงการส่วนพระองค์ สวน
จิตรลดา ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์นมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  ส าหรับผูท่ี้อาศยัในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ ์ แหล่งจ าหน่าย  ราคา  และการส่งเสริมการขายซ่ึงเป็น
ส่วนประสมทางการตลาด โดยอาศยัทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
มาประยกุตใ์ช ้

วิธีวิจยัท่ีน ามาใชใ้นงานวิจยัน้ีคือระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ จากขอ้มูลการส ารวจกลุ่ม
ตวัอยา่งประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  50  เขต ๆ  ละ  8  ตวัอย่าง  จ  านวน  400  คน  โดย
แจกแบบสอบถามใหต้อบดว้ยตนเองดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย  และสอบถามทางโทรศพัทแ์ลว้น าขอ้มลู
ท่ีได้จ  าแนกเป็น  2  กลุ่ม  คือ  ผูท่ี้เคยซ้ือ  และไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑ์นมโครงการส่วนพระองค์  มา
ประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ โดยการแจกแจงทางสถิติแบบที  (t-Distribution) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการวิจยัสรุปไดว้่า โดยทัว่ไปตวัอยา่งผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มากกว่าเพศชาย    
และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีอาย ุ26-45 ปี มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001 - 15,000 บาท    ในดา้นอาชีพนั้น
พบว่า    เป็นขา้ราชการ /พนักงานภาครัฐ    รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา   ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษา และมีจ  านวนสมาชิก ในครอบครัว 1- 3 
คน ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑ์นม โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จะซ้ือนานๆ คร้ังหรือ
แลว้แต่โอกาส ส่วนมากซ้ือ 1 – 3 ขวด/ถุง/ซอง/กล่อง ต่อ 1 คร้ัง ผลิตภณัฑท่ี์ชอบซ้ือมากท่ีสุด คือ นม
เมด็ รองลงมาคือ นมสดพลาสเจอร์ไรส์  และรสท่ีชอบซ้ือมากท่ีสุด คือ รสจืด รองลงมาคือ รสช็อคโก
แลต  บรรจุภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบซ้ือมากท่ีสุด คือ แบบซองซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีผูบ้ริโภคส่วน

ฆ 

ระบุช่ือ-นามสกุลผูเ้ขียนโดย
ไม่ใส่ค าน าหนา้นาม ถา้มียศ 
สมณศ กดิ์  ฐานนัดรศกัดิ์      
ราชทินนาม กใ็หใ้ส่ไวด้ว้ย 

ยอ่หนา้ 1.8 ซม. 

3.81 cm 

2.54 cm 

2.54 cm 

ใชต้วัอกัษร Angsana 
New  ขนาด 16 พอยต ์ 

กึ่งกลางก่ึงกลาง 
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ใหญ่ชอบซ้ือนมเมด็  รองลงมาคือ แบบขวด ส่วนใหญ่จะซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ/มินิมาร์ท รองลงมา
คือ หา้งสรรพสินคา้ ส่วนผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑน์ม โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาให้
เหตุผลว่าหาซ้ือยาก  รองลงมาคือ  มีชนิดของผลิตภณัฑ์ให้เลือกน้อย ส าหรับปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นม โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา คือ คุณภาพของผลิตภณัฑ์  รส
ผลิตภณัฑ์  ราคา ตราผลิตภัณฑ์  ชนิดผลิตภณัฑ์  ชนิดบรรจุภัณฑ์  อายุการเก็บรักษา  และแหล่ง
จ าหน่าย  ประเภทผลิตภณัฑน์มท่ีจะซ้ือส่วนใหญ่ คือ  นมสด พลาสเจอร์ไรส์ รองลงมาคือ นมยเูอชที  
โดยผูบ้ริโภคให้เหตุผลในดา้นของรสชาติผลิตภณัฑ์นมท่ีจะซ้ือ ส่วนใหญ่คือ รสจืด รองลงมาคือ 
รสช็อคโกแลต และผูบ้ริโภคยงัให้เหตุผลว่า นมของโครงการฯ มีคุณภาพอยู่ในระดบัสูงมากท่ีสุด 
และผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือในตราสินคา้ในระดบัสูงมากท่ีสุด รองลงมาคือ  ดา้นแหล่งจ าหน่าย  และ
โครงการส่งเสริมการตลาด 
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ABSTRACT 
 

Improvement of employees’ well being is an important CSR activity. This research 
aims to study how corporations in Thailand develop their corporate social responsibility practices 
compared with the international standard and to develop and validate the composites of labor 
practices in the Thai context. Measurements on labor practice are based on both Corporate Social 
Responsibility Standard of Government Factory Department, Ministry of Industry Works (CSR-
DIW) and ISO26000 guideline (ISO/DIS, 2009). Thai business operators can use them as a 
concrete guidance to improve their labor practices and work conditions according to internationally 
accepted standard. The relationship between Corporate Social Responsibility activities and the 
quality of work life of their employees is, also, examined.  

Structural Equation Model (SEM) reveals that corporate social responsibility practices 
and composite of corporate social responsibility in labour practices have positive relationship with 
employee’s quality of work life in Thailand. Social dialogue possesses the highest ability to explain 
CSR, but is ranked lowest in business practices. Human resource development is the second least 
important CSR practices. In addition, their corporate social responsibility practices in Thailand are 
consistent with the international standards, mainly represented by ISO26000 and CSR-DIW.  
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ABSTRACT 
 

The study aims to examine factors affecting the decision to consume the Royal 
Chitralada Project dairy milk products of people in Bangkok Metropolitan area. Those factors are 
product, place, price, and promotion, which are called as the marketing mix. The economic theory 
and the marketing mix approach are applied to be a theoretical framework in this study.  

Quantitative method is used and data is gathered with simple random sampling from 
people in 50 districts of Bangkok; 8 samples per each district, then 400 samples are defined. The 
tools for data collection are questionnaire and telephone interview. The data is divided into 2 
categories; people who have ever purchased the Royal Chitralada Project dairy milk products and 
people who have never purchased such products. The statistics for analysis are t-Distribution and 
One-way ANOVA.                   

The findings show that in general, most consumers are female, age between 26- 45 
years old, monthly salary between 10,001 – 15,000 baht. Most samples are government officers and 
students, respectively. Most of consumers got a bachelor degree and High School certificate, 
respectively. Number of the member in the family is 1 – 3 people. For people who have ever 
purchased the Royal Chitralada Project dairy milk products purchase the Royal Chitralada Project 
dairy milk products infrequently or occasionally. Most people purchase 1 – 3 bottles, packs, bags or 
boxes each times at minimart and department store. The most favorite products are milk tablet and 
pasteurized milk, respectively. The most favorite favors are fresh and chocolate milk, respectively. 
In term of package, the most favorite milk product package is in a pack, which is in accordance 
with the milk tablet; the most favorite milk product. Package in form of bottle is a favorite one. For 
people who have never purchased such products give the reasons that the places of purchasing 
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products are difficulty and types of products are limit. In terms of the marketing condition, the 
factors affecting the consumption decision on the Royal Chitralada Project dairy milk products 
consist of product quality, package, expiration date, and place. The types of the dairy milk products 
that people are going to purchase are pasteurized milk and UHT milk, respectively. Most people are 
going to buy fresh and chocolate milk, respectively. The consumers feel that the Royal Chitralada 
Project dairy milk products are at the highest quality. The consumers are also extremely trust in 
brand, place, and promotion, respectively.   
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วิทยานิพนธฉ์บบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก 
ดร.นพพร ศรีวรวิไล และดร.วิภารัตน์ จวนรมณีย ์ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณและจารึกพระคุณน้ีไว้
ในความทรงจ าอย่างมิรู้ลืมเลือนว่า ความส าเร็จในคร้ังน้ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยความกรุณาจากท่านอาจารย ์
นอกจากนั้นขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการอ่ืน ๆ อนัประกอบด้วย ดร.นพดล ม่ิงจินดา          
ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ ์ และดร.พิพฒัน์ ยอดพฤติการ ท่ีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือในการแกไ้ข และให้
ค  าแนะน าท่ีมีประโยชน์ท่ีมีส่วนท าใหง้านวิจยัคร้ังน้ีมีคุณค่ามากยิง่ข้ึน   

ขอขอบพระคุณ คุณไสว   โลจนะศุภฤกษ์ วิศวกรช านาญพิเศษ กรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม ท่ีให้ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือในด้านข้อมูล ช่วยตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย และช่วย
ประสานในการเข้าเก็บข้อมูลในโรงงานต่าง  ๆ ผูว้ิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความช่วยเหลือ และ
ขอขอบพระคุณอยา่งสูงจากใจจริง 

ในส่วนของโรงงานต่างๆ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ เจ้าของกิจการ กรรมการผูจ้ ัดการ 
ผูจ้ดัการหน่วยงานต่างๆ ท่ีกรุณาใหค้วามเอ้ือเฟ้ือเขา้ศึกษาวิจยั ตลอดจนบุคลากร ทุกท่านท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

คุณค่าและประโยชน์ใดๆ ท่ีอาจมีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา
พระคุณของบิดามารดาท่ีใหก้  าเนิดและเล้ียงดูใหก้ารศึกษา ตลอดจนครูบาอาจารยแ์ละผูท่ี้มีพระคุณทุก
ท่านท่ีมีส่วนในการวางรากฐานการศึกษาใหแ้ก่ผูว้ิจยั 
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<เวน้ 1 บรรทดั> 

การศึกษาคน้ควา้เร่ือง “ ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ  ากดั (มหาชน)  
สายงานลกูคา้ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อปัจจยัความเครียดในการปฏิบติังาน ”  คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  
โดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายๆ ท่าน   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ดร.ช านาญ       
ปิยวนิชพงษ ์ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไดใ้หค้  าแนะน าในการคดัเลือกเร่ืองท่ีจะท าการศึกษาคน้ควา้ ให้
ความรู้ด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และข้อคิดต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี 
รวมทั้ง ผศ.ดร.อดิลล่า พงศย์ีห่ลา้ ท่ีใหค้  าแนะน าในการแกไ้ขปรับปรุง  ผูท้  าการศึกษาซาบซ้ึงในความ
กรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ 

การด าเนินการศึกษาคร้ังน้ีจะส าเร็จลงไม่ได ้หากขาดความร่วมมือจากเพื่อนพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จ  ากดั (มหาชน)   สายงานลกูคา้ผูป้ระกอบการ  ซ่ึงเสียสละเวลาในการกรอกขอ้มูลใน
แบบสอบถามทั้ง 164  คน ท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อธนาคารกสิกรไทย จ  ากดั (มหาชน) 

ในทา้ยท่ีสุดน้ี ตอ้งขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารยทุ์กท่านท่ีเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง
การศึกษาในตอนตน้ รวมทั้งใหค้  าแนะน าในการประมวลผลขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ และการ
ทดสอบต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมิได้กล่าวนามมา ณ ท่ีน้ี ท่ีมีส่วน
ช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจรวมทั้งให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนท าให้การศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี  
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การพมิพ์ช่ือบทและล าดับหัวข้อบทที่ 1 

2.54 cm. 

2.54 cm. 

ขอ้ควรระวงั  ช่ือบทระหว่าง 2 
บรรทดัน้ี  ตอ้งไม่ติดการเยื้อง
และระยะห่าง  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา  (Background and Significance of the Problem) 

โลกธุรกิจยคุปัจจุบนั ซ่ึงเป็นยคุโลกาภิวฒัน์เป็นโลกของการแข่งขนัอย่างเสรี  เปิดกวา้ง
ถึงกนัอยา่งทัว่ถึง หรือท่ีเรียกว่า “การคา้เสรี” นั้น ท าใหธุ้รกิจต่าง ๆ ตอ้งแข่งขนักนัอย่างรุนแรง  เพื่อ
ความอยูร่อด และเพ่ือสร้างความมัง่คัง่สูงสุดใหก้บัองคก์าร ในขณะท่ีองคก์ารธุรกิจต่างๆลว้นแลว้แต่
มุ่งกอบโกยผลประโยชน์ ผลก าไรสูงสุด จนลืมท่ีจะมองเห็นถึงความรับผดิชอบต่อสังคม ไม่ค  านึงถึง
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) อนัไดแ้ก่ ลูกคา้ บุคลากร คู่คา้ ชุมชน เป็นตน้ ดงัเช่น 
กรณีท่ีธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่ง ในสหรัฐอเมริกากระท าการอนัสร้างความน่าอบัอาย ก่อให้เกิดการ
สัน่คลอนต่อความเช่ือมัน่ของสาธารณชน (Browning, 2002) กรณีของ Enron and  Anderson ท่ีมีการ
จดัท าเอกสารทางการเงินท่ีมีการปกปิดความจริง ส่อไปในทางทุจริตโดยการสร้างตวัเลขก าไร และ
หลบหน้ีไวน้อกงบดุล กรณีการโกงของบริษทั WorldCom ท่ีมีการแสดงกระแสเงินสดสูงเกินจริง 
โดยน าเอาค่าใชจ่้ายไปบนัทึกเป็นสินทรัพย ์และการให้นาย Bernard Ebbers ผูก่้อตั้งบริษทักูเ้งินโดย
ไม่แสดงในงบดุล และการกระท าท่ีส่อพิรุธในการเล่ียงภาษีของ CEO บริษัท Tyco (จินตนา           
บุญบงการ, 2547) ผลจากการกระท าดงักล่าว ท าให้วงการธุรกิจตอ้งหันกลบัมามอง และคิดกนัใหม่
ในเร่ืองของความรับผดิชอบต่อสงัคม อนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจท่ีมีต่อกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกลุ่ม
ต่างๆ (Gibbs, 2002; Maignan & Ralston, 2002; จินตนา บุญบงการ, 2547) ท าให้เกิดการกล่าวถึงค า
ว่า “ความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ” (Corporate Social Responsibility – CSR) มากข้ึนกว่าท่ีผา่น
มา ซ่ึงอนัท่ีจริงแลว้ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารธุรกิจกบัสังคมในช่วงยี่สิบปีท่ีผ่านมา ไดเ้ร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดั โดยเปล่ียนแปลงจากการท ากิจกรรมสังคมแบบการท าบุญ บริจาคเงิน
หรือส่ิงของแบบใจบุญสุนทาน พฒันาไปเป็นความร่วมมือกนัท าประโยชน์ให้สังคม และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ (อนนัตชยั ยรูประถม, 2550; Snider, Hill, & Martine, 2003; Ramasamy & Ting, 
2004)  บริษทัต่างๆ ไดค้น้พบจุดเร่ิมตน้ของกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจแบบใหม่ โดยพยายามเปล่ียน
จากการมุ่งเนน้ท่ีเป้าหมายการท าก  าไรเพียงอยา่งเดียว มาเป็นการเสริมสร้างภาพพจน์ และช่ือเสียงใน
ดา้นการรับผดิชอบ ต่อผลจากการกระท าของธุรกิจ หรือรับผดิชอบต่อผลจากการด าเนินธุรกิจกนัมาก
ข้ึน (Raynard & Forstater, 2002) 
 

2.54 cm. 

ไม่ตอ้งบอกเลขหนา้
ส าหรับการข้ึนบทใหม ่

เว้น 2 บรรทดัขนาดตวัอกัษร 
20 พอยต์ตวัหนา 

เว้น 1 บรรทดัขนาด
ตวัอกัษร 20 พอยต์

ตวัหนา 
 

ยอ่หนา้ 1.8 
ซม.ทุกคร้ังท่ีมี
การยอ่หนา้ 

2.54 cm. 

2.54 cm. 3.81 cm. 
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1.2 ค าถามงานวจิยั 
ค าถามในการวจิยั ไดก้  าหนดไวด้งัน้ี 

1. ความรับผดิชอบต่อสงัคม ประเด็นการปฏิบติัดา้นแรงงานขององค์การธุรกิจ ท่ีมีการด าเนิน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมในประเทศไทยเป็นอยา่งไร เมื่อเทียบกบัมาตรฐานสากล 

2. ความรับผดิชอบต่อสงัคม ประเด็นการปฏิบติัดา้นแรงงานขององค์การธุรกิจท่ีมีการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรขององคก์ารหรือไม่  และผลกระทบดงักล่าวมีทิศทาง และอยูใ่นระดบัใด 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. ศึกษาการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นการปฏิบัติด้านแรงงานของ
องค์การธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย  ท่ีมีการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  เมื่อ
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานสากล 

2. ศึกษาความสัมพนัธ์ ระหว่างการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นการ
ปฏิบติัดา้นแรงงาน และคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร ในองค์การธุรกิจต่างๆ ในประเทศ
ไทยท่ีมีการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการวิจยัน้ีคือ 
1. ไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ ของการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นการ

ปฏิบติัดา้นแรงงานขององค์การ (Corporate Social Responsibility) กบัคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากร (Quality of Work Life) 

2. ถา้พบว่า องค์การท่ีมีการปฏิบติักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นการปฏิบติัดา้น
แรงงาน และบุคลากรในองคก์ารนั้นมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี แสดงว่าองคก์ารนั้นมีการปฏิบติั
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม ประเด็นการปฏิบติัดา้นแรงงานท่ีส าเร็จผล 

3. ถา้พบว่า การด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม ประเด็นการปฏิบติัดา้นแรงงานของ
องคก์ารกบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร มีความสมัพนัธใ์นทางตรงกนัขา้ม แสดงว่าองค์การ
สมควรจะต้องมีการปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เข้ากับบริบทของ
ประเทศไทย 

2.54 cm. 
หวัขอ้ยอ่ยตอ้งตรงกบัตวัอกัษรตวั

แรกของหวัขอ้ใหญ่ 

2.54 cm. 

ยอ่หนา้ 1.8 
ซม.ทุกคร้ังท่ีมี
การยอ่หนา้ 

ยอ่หนา้ 1.8 
ซม.ทุกคร้ังท่ี
มีการยอ่หนา้ 

2.54 cm. 

3.81 cm. 

3.81 cm. 
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เคาะลงมา 2 บรรทัด 
(ขนาดตวัอักษร 20 พอยต์ตวัหนา) 

บทที ่
<ช่ือบท> 

<เวน้ 1 บรรทดั> 
2.1//หัวข้อใหญ่ (ขนาดตวัอกัษร  16 พอยตต์วัหนา) 
         (ใหเ้วน้ยอ่หนา้ 1.8 เซนติเมตร)………………………… ……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
        2.2.1//หวัขอ้รองล าดบัท่ี 1…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
        2.2.2//หวัขอ้รองล าดบัท่ี 1……………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
                   2.2.2.1//หวัขอ้รองล าดบัท่ี 2……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
                   2.2.2.2//หวัขอ้รองล าดบัท่ี 2…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
<เวน้ 1 บรรทดั เม่ือข้ึนหวัขอ้ใหญ่> 
2.2//หัวข้อใหญ่  (ขนาดตวัอกัษร  16 พอยตต์วัหนา) 

 
 
 
 
 
 
 

การพมิพ์ช่ือบท ล าดับหัวข้อใหญ่และหัวข้อรองในบทที่ 2 – 5  

2.54 cm. 

ไม่ตอ้งบอกเลขหนา้
ส าหรับการข้ึนบทใหม่ 

หวัขอ้รอง ใหใ้ช ้
4  หลกั มากที่สุด 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 บทน า  

บทน้ี เป็นการทบทวนวรรณกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของบุคลากรในองคก์ารธุรกิจ  ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 6 
ตอน คือ ตอนท่ีหน่ึง เป็นบทน า ตอนท่ีสอง เป็นแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั โดยมีประเด็นส าคญัท่ี
น าเสนอ คือ (1) วิวฒันาการของแนวความคิด (2) นิยามของค าว่าความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั 
(Corporate Social Responsibility) (3) ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั และ 
(4) มิติของความรับผดิชอบต่อสงัคม ขององคก์ารธุรกิจในประเด็นการปฏิบติัดา้นแรงงาน   และการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) ของ
บุคลากรในองคก์ารธุรกิจ โดยมีประเด็นส าคญัท่ีน าเสนอ คือ (1) ความหมายของค าว่า คุณภาพชีวิตใน
การท างานของบุคลากร  (2) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการท างาน (3) ปัจจยั หรือ
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน และตอนท่ีสาม เป็นการน าเสนองานวิจัยต่างๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาในการศึกษาของผูว้ิจยั โดยมีประเด็นส าคญัท่ีน าเสนอ คือ (1) งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคมกบัการปฏิบัติดา้นแรงงาน (2) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
รับผดิชอบต่อสงัคมกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ตอนท่ีส่ี เป็นการพฒันาสมมติฐาน ตอนท่ีห้า เป็น
กรอบแนวคิด และตอนท่ีหกเป็นบทสรุป 
 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

2.2.1 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กบัเร่ืองความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั 
2.2.1.1 วิวฒันาการของแนวความคิดเร่ืองความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั 
แนวความคิดเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจกับสังคม หรือ แนวคิดท่ีว่าธุรกิจมี

หนา้ท่ีต่อสงัคมเป็นเร่ืองท่ีมีประวติัมายาวนาน อย่างน้อยเป็นศตวรรษแลว้ (Carroll, 1999, p.268) ใน
อดีต  ผูท่ี้ใส่ใจในเร่ืองดงักล่าว มีทั้งนักอุตสาหกรรมและนักเขียน โดยเฉพาะนักเขียนท่ีเป็นพวก 
Puritan และ Protestant  (Lee, 2008, p.56)  ในฝ่ายของภาคธุรกิจนั้น Henry Ford  เป็นหน่ึงในนัก

2.54 cm. 

ยอ่หนา้ 1.8 
ซม.ทุกคร้ังท่ีมี
การยอ่หนา้ 

เวน้ 1 บรรทดั ก่อนข้ึนหวัขอ้ใหญ่ 

ไม่ตอ้งบอกเลขหนา้
ส าหรับการข้ึนบทใหม่ 

2.54 cm. 3.81 cm. 
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ตารางที/่3.1 สดัส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชยช่์วงก่อนและหลงัการใช ้
นโยบายสินเช่ือเพื่อการเกษตร 

   < เวน้ 1 บรรทดั> 
              (หน่วย:ร้อยละ) 

 2510 25181/ 2524 25302/ 2534 
กรุงเทพมหานคร 
ส่วนภูมิภาค 

- ภาคกลาง 
- ภาคเหนือ 
- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
- ภาคใต ้

91.1 
43.3 
39.9 
43.6 
42.6 
46.7 

111.1 
48.5 
45.9 
52.5 
48.7 
47.7 

115.3 
69.1 
65.7 
74.7 
68.8 
68.3 

99.1 
69.6 
62.4 
74.6 
77.0 
68.7 

110.4 
84.9 
78.4 
89.4 
88.5 
89.0 

รวมทั้งประเทศ 78.9 90.7 98.8 90.0 102.8 
< เวน้ 1 บรรทดั> 

หมายเหตุ.// 1/  เร่ิมนโยบายสินเช่ือเพ่ือการเกษตร 
       2/  เปล่ียนแปลงนโยบายสินเช่ือเพื่อการเกษตรเป็นสินเช่ือสู่ชนบท 
ที่มา: //ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพมิพ์ตาราง 

ทั้งสองบรรทดัตอ้งให้
ตรงกนั 

เคร่ืองหมาย :  ตอ้งติดกบั ค  าว่าที่มา   
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ตารางที่ 4.2  ค่าสถิติบรรยายลกัษณะของตวัแปรองคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคม (N = 892) 
 

องค์ประกอบ ตัวแปร ค่า เฉล่ีย ระดับ S.D. ความเบ้ ความโด่ง 
1.การจ้างงานและ
ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน  
1.1 เช่ือมัน่ว่างานที่ท  า 
ด  าเนินการโดยบุคคลที่ยอมรับ
โดยกฎหมายว่าเป็นลูกจา้ง 
1.2 การไม่หลบเลี่ยงภาระ 
หนา้ที่ของนายจา้งตาม
กฎหมาย 
 1.3 หลีกเลี่ยงการจา้งงาน
ชัว่คราว 
1.4 การแจง้ต่อผูแ้ทนพนกังาน
และพิจารณาร่วมกนัในการลด
ผลกระทบที่รุนแรงเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินการ 
1.5 ละเวน้การเลือกปฏิบติัใน
การจา้งงาน 
1.6 วิธีการปฏิบติัในการเลิก
จา้งที่ไม่เลือกปฏิบติั 
1.7 การท าสัญญาจา้งงานกบั
องคก์ารที่เป็นที่ยอมรับตาม
กฎหมาย 
 1.8 การปฏิบติัดา้นแรงงาน
ตามกรอบของกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 

CSR_EM 
 

EM1 
 
 

EM2 
 
 

EM3 
 

EM4 
 
 
 

EM5 
 

EM6 
 

EM7 
 
 

EM8 

5.36 
 

6.33 
 
 

6.19 
 
 

4.90 
 

5.18 
 
 
 

5.29 
 

5.68 
 

5.65 
 
 

5.87 

มาก 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

ค่อนขา้งมาก 
 

ค่อนขา้งมาก 
 
 
 

ค่อนขา้งมาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

0.94 
 

1.02 
 
 

1.09 
 
 

1.67 
 

1.35 
 
 
 

1.52 
 

1.33 
 

1.26 
 
 

1.21 

-1.064 
 

-1.746 
 
 

-1.620 
 
 

-0.759 
 

-0.695 
 
 
 

-0.969 
 

-1.207 
 

-0.962 
 
 

-1.093 

1.26 
 

3.39 
 
 

3.07 
 
 

-0.02 
 

0.34 
 
 
 

0.49 
 

1.50 
 

1.00 
 
 

1.07 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
 

 
 

องค์ประกอบ ตัวแปร ค่า เฉล่ีย ระดับ S.D. ความเบ้ ความโด่ง 

       

2. เงื่อนไขในการท างานและ
การคุ้มครองทางสังคม 
2.1 เง่ือนไขในการท างาน
เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบระดบัประเทศ 
2.2 เคารพขอ้ก  าหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัเงื่อนไข
ในการจา้งงาน และการ
ประกนัสังคม 
2.3 ก  าหนดเง่ือนไขในการ
ท างานตามสมควร 
2.4 จ่ายค่าจา้งอยา่งเป็นธรรม 
และสอดคลอ้งตามกฎหมาย 
2.5 จ่ายค่าจา้งโดยตรงแก่
พนกังาน 
2.6 ไม่หลีกเลี่ยงหนา้ที่ในการ
จดัเตรียมการคุม้ครองทาง
สังคมส าหรับลูกจา้งตามที่
กฎหมายก าหนด 
2.7 เคารพสิทธิของพนกังาน
ในเร่ืองชัว่โมงการท างาน 
2.8 จ่ายค่าตอบแทนการท างาน
ล่วงเวลาตามกฎหมายก าหนด 
2.9 ใหลู้กจา้งท างานล่วงเวลา
ตามเวลาที่กฎหมายก าหนด 
2.10 ปฏิบติัตามประเพณีนิยม
และธรรมเนียมประจ าชาติหรือ
ศาสนา 

CSR_CW 
 

CW1 
 
 

CW2 
 
 

 
CW3 

 
CW4 

 
CW5 

 
CW6 

 
 
 

CW7 
 

CW8 
 

CW9 
 

CW10 

5.76 
 

5.98 
 
 

6.00 
 
 

 
5.82 

 
5.66 

 
5.85 

 
5.92 

 
 
 

5.83 
 

5.83 
 

5.85 
 

6.06 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

0.96 
 

1.17 
 
 

1.19 
 
 

 
1.32 

 
1.36 

 
1.53 

 
1.16 

 
 
 

1.20 
 

1.24 
 

1.20 
 

1.13 
 
 

0.258 
 

-1.430 
 
 

-1.404 
 
 

 
-1.318 

 
-1.227 

 
-1.587 

 
-1.211 

 
 
 

-1.176 
 

-1.225 
 

-1.024 
 

-1.120 

0.57 
 

2.45 
 
 

1.90 
 
 

 
1.56 

 
1.33 

 
2.07 

 
1.54 

 
 
 

1.65 
 

1.69 
 

0.83 
 

0.72 
 

การพิมพต์ารางท่ี
ต่อเน่ืองกนั 
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ภาพที่/2.1//แสดงสดัส่วนจ านวนนกัเรียนสายอาชีวศกึษา (ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย)  
ระหว่างอาชีวศึกษาของรัฐและของเอกชน ปีการศกึษา 2536-2545 
< เวน้ 1 บรรทดั 
ที่มา://กลุ่มงานสถิติเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ส านกัวิจยัและพฒันาการศึกษา  
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

< เวน้ 1 บรรทดั> 
(ใหเ้วน้ยอ่หนา้ 1.8 เซนติเมตรแลว้จึงพิมพเ์น้ือหา) ..………………………….……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 
 
 
 

49 50 53 55 61 65 68 71 71 70

51 50 47 45 39 35 32 29 29 30

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545

ปีการศึกษา

รัฐ เอกชน

การพมิพ์ภาพประกอบ 

เคร่ืองหมาย 
:  ตอ้งติดกบั 
ค  าว่าที่มา  
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ตารางที่ 4.9  ผลการเปรียบเทียบและทดสอบความคิดเห็นของผูบ้ริหารหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 
เอกชนเก่ียวกบับทบาทการบริหารหอ้งสมุดระหว่างวุฒิการศึกษาของผูบ้ริหาร 
 

บทบาทการบริหารห้องสมุด 

ระดับการมบีทบาท ค่าสถิต ิ

แปลค่า 

x   
(S.D.) 

t 
P-

value 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโท
และ 
สูงกว่า 

บทบาทความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคล 

2.821 
(0.863) 

3.352 
(0.851) 

-4.350 .000* แตกต่าง 

บทบาทดา้นสารสนเทศ 
3.037 
(0.777) 

3.537 
(0.929) 

-4.115 .000* แตกต่าง 

บทบาทดา้นการตดัสินใจ 
2.757 
(0.832) 

3.420 
(0.916) 

-5.328 .000* แตกต่าง 

รวม 2.872 
(0.771) 

3.436 
(0.841) 

-4.922 .000* แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.  * หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรทดัท่ีสองใหชิ้ด
ซา้ยสุด 

หลงัหมายเหตุ
ใส่จุด . 1 จุด 
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ภาพที่ 2.1  วงกลมค าจ  ากดัความของความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั (CSR) 

 
ส่ิงท่ีน่าสังเกต เก่ียวกบัการสร้างความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท 

โดย CED ก็คือ CED เป็นองคก์รท่ีประกอบดว้ยนกัธุรกิจและผูมี้การศึกษา  ดงันั้น แนวคิดของ CED 
จึงสะทอ้นทศันะของนักปฏิบติั ท่ีเห็นว่าไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงพนัธะทางสังคมระหว่างธุรกิจกับ
สงัคมและการอุบติัข้ึนอยา่งใหม่ของความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ 

กล่าวไดว้่า แนวคิดของ CED เป็นแนวคิดท่ีตอบสนองต่อกระแสของสังคมในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1960  ถึงตน้ทศวรรษ 1970  ท่ีเกิดกระแสการเคล่ือนไหวทางสังคมในประเด็นเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัของคนงาน ผูบ้ริโภค และลกูจา้ง 

ในช่วงทศวรรษท่ี 1970 น้ี นอกจากจะเป็นช่วงท่ีพบว่ามีค  านิยามของค าว่าความ
รับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั เกิดข้ึนมากมายแลว้  ยงัเป็นช่วงท่ีพบการปรากฏข้ึนของค าอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
ค  าว่า การตอบสนองต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsiveness) และค าว่า ผลการ
ด าเนินงานทางสงัคมของบริษทั  (Corporate Social Performance) 

 
 
 
 
 

ยอ่หนา้ 1.8 ซม.ทุกยอ่หนา้ 
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บรรณานุกรม 
(ขนาดอกัษร 22) 

หน้าบอกตอนบรรณานุกรม 

ขนาดอกัษร 22 point 
ตวัหนา ให้อยูก่ึ่งกลาง

หนา้กระดาษ 

ไม่ตอ้งใส่เลข
หนา้ในหนา้น้ี 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างหน้าบอกตอนภาคผนวก 

ขนาดอกัษร 22 point 

ตวัหนา ให้อยูก่ึ่งกลาง
หนา้กระดาษ 

ไม่ตอ้งใส่เลข
หนา้ในหนา้น้ี 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือโรงงาน 

 
 
 

ขนาดอกัษร 22 point 
ตวัหนา ให้อยูก่ึ่งกลาง

หนา้กระดาษ 

ไม่ตอ้งใส่เลขหนา้ในหนา้น้ีใหใ้ส่
ในหนา้ถดัไป  ในส่วนท่ีเป็น

เน้ือหา 
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ประวตัผิู้เขียน   
<เวน้ 1 บรรทดั> 

ช่ือ-นามสกุล    ………………………………………………………… 
ประวติัการศึกษา (ควรระบุวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป พร้อมสถานศึกษา และปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 
     ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวลัหรือทุนการศึกษาเฉพาะท่ีส าคญั (ถา้มี) 
     …………………………………………………………. 
     …………………………………………………………. 
     …………………………………………………………. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพมิพ์ประวัติผู้เขียน 
ขนาด 16 พอยต์  
ตวัหนา กึง่กลาง 


