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ข้อก ำหนดส ำหรับกำรตีพิมพ์บทควำมต้นฉบับและรูปแบบในกำรน ำเสนอบทควำม 
เพ่ือขอรับกำรพิจำรณำตีพิมพ์  

(Manuscript Requirements and Style Guide for Authors) 
 

 บทความที่จะเสนอขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี RMUTT Global Business and Economics Review จะต้องมีความกระชับและได้ใจความ
ที่ชัดเจน นอกจากนี้ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 
150 ค า แต่ไม่ควรเกิน 250 ค า พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด รูปแบบ
ตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร วรรคตอน การแสดงแผนภาพและตารง ตลอดจนความเหมาะสมของการใช้
ภาษา ทั้งนี้ผู้ส่งบทความจะต้องก าหนดประเภทของบทความให้ชัดเจนว่าเป็นบทความวิชาการหรือบทความ
วิจัย โดยบทความทั้ง 2 ประเภทมีองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 
 1. บทควำมวิชำกำร เป็นบทความที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น หรือผลการค้นพบ ผ่านการ
น าเสนออย่างเป็นระบบ โดยมีลักษณะส าคัญ ได้แก่ มีการน าเสนอความรู้  ความคิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทาง
วิชาการที่เชื่อถือได้ในเรื่องนั้น ๆ มีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิง มีการวิเคราะห์และวิจารณ์ที่ชี้ให้ผู้อ่านเห็น
ประเด็นส าคัญอันเป็นสาระประโยชน์ที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอต่อผู้อ่าน  รวมถึงมีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระ
อย่างเหมาะสม เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านเกิดความกระจ่างในความรู้ความคิดที่น าเสนอ พร้อมมีการอ้างอิงทางวิชาการ
และให้แหล่งอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ และจรรยาบรรณของนักวิชาการ 
ตลอดจนมีการอภิปรายให้แนวคิด แนวทางในการน าความรู้ ความคิดที่น าเสนอไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือมี
ประเด็นใหม่ ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความต้องการสืบเสาะหาความรู้หรือพัฒนาความคิดในประเด็นนั้น  ๆ 
ต่อไป โดยส่วนประกอบของบทความทางวิชาการมีดังนี้ 
 
 1.1 ส่วนน า จะเป็นส่วนที่ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีการ
และเทคนิคต่าง ๆ ตามแต่ผู้เขียนจะเห็นสมควร เช่น อาจใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจผู้อ่านหรือยกปัญหาที่ก าลัง
เป็นที่สนใจขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย หรือตั้งประเด็นค าถามหรือปัญหาที่ท้าทายความคิดของผู้อ่านหรืออาจจะ
กล่าวถึง ประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากการอ่าน เป็นต้น  
 1.2 ส่วนสาระส าคัญของเรื่อง การจัดล าดับเนื้อหาสาระ ผู้เขียนควรมีการวางแผนจัดโครงสร้าง
ของเนื้อหาสาระที่จะน าเสนอ และจัดล าดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น การ
น าเสนอเนื้อหาสาระควรมีความต่อเนื่องกัน เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนั้นได้โดยง่าย 
 1.3 ส่วนสรุป บทความทางวิชาการที่ดีควรมีการสรุปประเด็นส าคัญ ๆ ของบทความนั้น ๆ ซึ่ง
อาจท าในลักษณะที่เป็นการย่อ คือการเลือกเก็บประเด็นส าคัญ ๆ ของบทความนั้น ๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่าง 
สั้น ๆ ท้ายบท 
 1.4 ส่วนอ้างอิง เนื่องจากบทความทางวิชาการ เป็นงานที่เขียนขึ้นบนพ้ืนฐานของวิชาการที่ได้มี
การศึกษา ค้นคว้า วิจัยกันมาแล้ว และการวิเคราะห์ วิจารณ์อาจมีการเชื่อมโยงกับผลงานของผู้ อ่ืนจึง
จ าเป็นต้องมีการอ้างอิง ดังนั้นเมื่อน าข้อความหรือผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานผู้อ่ืนมาใช้ จะต้องท าการ
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานของใครท าเมื่อใด และน ามาจากแหล่งใด เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน และ
ประกาศให้ผู้อ่านรับรู้ 
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 2. บทควำมวิจัย เป็นบทความน าเสนอจากผลการวิจัยและมีการด าเนินตามข้ันตอนระเบียบวิธีการ
วิจัย เพ่ือมุ่งน าเสนอผลการค้นพบในครั้งนั้น ซึ่งบทความวิจัยมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 
 
 2.1 บทน า (Introduction) ที่ครอบคลุมความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัยหรือที่มาของ
มูลเหตุของการเขียนบทความ พร้อมทั้งน าเสนอภาพรวมของบทความ รวมถึงนิยามศัพท์เฉพาะ 
 2.2 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ที่ครอบคลุมทฤษฎีและบทความที่ผู้วิจัยใช้
เป็นฐานความคิดในการท าวิจัย 
 2.3 วิธีการวิจัย (Research Methodology) ที่ อธิบายถึ งระเบียบวิธีการวิจัยที่ ใช้ ในการ
ด าเนินการศึกษาในครั้งนั้นตามประเภทของบทความวิชาการ รวมถึงการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
อย่างชัดเจน 
 2.4 ผลการวิจัย (Research Findings) เป็นการน าเสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจนตามหัวข้อที่ได้
ศึกษา 
 2.5 สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion) เป็นการอภิปรายผลของงานวิจัยและ
สรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการศึกษารวมถึงประโยชน์ทั้งทางด้านทฤษฎีและการน าไปใช้ในการบริหารธุรกิจ 
 2.6 เอกสารอ้างอิง เนื่องจากบทความทางวิจัย เป็นงานที่เขียนขึ้นบนพ้ืนฐานของวิชาการที่ได้มี
การศึกษา ค้นคว้า วิจัยกันมาแล้ว และการวิเคราะห์ วิจารณ์อาจมีการเชื่อมโยงกับผลงานของผู้ อ่ืนจึง
จ าเป็นต้องมีการอ้างอิง ดังนั้นเมื่อน าข้อความหรือผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานผู้อ่ืนมาใช้ จะต้องท าการ
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นผลงานของใคร จัดท าเมื่อไร และน ามาจากแหล่งไหน เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของ
ผลงาน และประกาศให้ผู้อ่านรับรู้ 
 
กำรพิจำรณำและประเมินบทควำม (Editorial and Review Process) 
 บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ จะผ่านการพิจารณาคุณภาพวิชาการจากกอง
บรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ
ตามหลักวิชาการโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
 ขั้นตอนที่ 1 กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบเบื้องต้นเมื่อกองบรรณาธิการได้รับ
บทความเรียบร้อยตามข้อก าหนดของการส่งบทความจากนั้นกองบรรณาธิการจะตรวจสอบหัวข้อและเนื้อหา
ของบทความว่ามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของวารสารหรือไม่ 
 ขั้นตอนที่ 2 ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นควรว่าบทความเป็นบทความที่
เหมาะสมในแง่วิชาการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร คณะกรรมการจัดท าวารสารจะด าเนินการ
ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการของ
บทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านจะไม่สามารถทราบรายละเอียดข้อมูลของผู้ส่งบทความในกระบวนการ
พิจารณากลั่นกรองนี้ (Double – Blind Peer Review) และผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณาว่าบทความอยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์หรือไม่ จากนั้นกองบรรณาธิการจะตัดสินใจว่าบทความนั้น ๆ สามารถลงตีพิมพ์
ในวารสารหรือไม่ หรือควรจะส่งกลับไปให้ผู้ส่งบทความน ากลับไปแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหรืออาจ
ปฏิเสธการลงตีพิมพ์ โดยระบุเหตุผลตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินบทความ 
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กำรส่งบทควำม 
 ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT Global Business and Economics Review จะสามารถส่งผลงานได้    
2 ช่องทางคือ  
 1. ผ่านช่องทางอีเมล์:  GlobalBusinessJournal@rmutt.ac.th และ 
 2. ผ่านช่องทางของวารสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ที่ลิงค์ของเว็บไซต์ 
http://www.journal.rmutt.ac.th:8080/index.php/business/user/register 
 โดยจะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับของบทความในรูปแบบของ Microsoft Word เท่ำนั้น พร้อมทั้งกรอก
รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มอย่างครบถ้วนถูกต้องและสมบูรณ์ เพ่ือความสะดวกในการการติดต่อกลับ
เพ่ือแก้ไขบทความและการตอบรับ และเป็นประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาบทความ  
 
ขอบเขตเนื้อหำของวำรสำร 
 วารสารวิชาการนี้จัดเป็นวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่มุ่งเน้นทางด้าน
การบริหารธุรกิจในสาขาวิชาต่างๆ ดังนั้นบทความที่จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่จะต้องมีคุณภาพ
ทางวิชาการและมีประโยชน์ในด้านการสร้างองค์ความรู้หรือด้านการน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
ในวงกว้างทั้งในภาครัฐหรือภาคธุรกิจ  
 วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  RMUTT Global 
Business and Economics Review จะครอบคลุมเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจในสาขาดังต่อไปนี้ 
 1. การบัญชี การเงินการธนาคาร การภาษีอากร การควบคุมและตรวจสอบ  
 2. การจัดการทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม
การจัดการสาธารณะ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการวิศวกรรม การจัดการอุตสาหกรรม การ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติก  
 3. การตลาด การตลาดบริการ การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดยุคใหม ่
 4. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
 5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางการบริหารธุรกิจ พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์  
 6. สาขาอ่ืนที่กองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
วารสาร 
 
 



 

213 

 

ข้อก ำหนดในกำรจัดรูปแบบกำรตีพิมพ์ 
 
กำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษ 
 -  พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว ระยะบรรทัด 1 เท่า (Single Space) พร้อมระบุเลขหน้าตั้ง
ระยะขอบกระดาษ ขอบบน 2.54 เซนติเมตร ขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร ขอบซ้าย 2.54 เซนติเมตร ขอบขวา 
2.54 เซนติเมตร ความยาวของบทความ 10 - 12 หน้ากระดาษ 
  - ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้าตรงกลาง ด้านล่างของหน้ากระดาษ A4 โดยใช้อักษร TH Sarabun PSK 
ขนาด 16 พอยต์ 
  - เนื้อหาทั้งบทความ พิมพ์ 1 คอลัมน์ ตั้งค่าย่อหน้า เริ่มต้นที่ 1.6 เซนติเมตร ตามด้วย 2 และ 2.5 
เซนติเมตร ตามล าดับ โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดและชนิดต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ข้อควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) 20 (CT) ตัวหนา 
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ - ตัวพิมพ์ใหญ่) 16 (CT) ตัวหนา 
ชื่อผู้เขียน 16 (CT) ตัวธรรมดา 
ต าแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด และอีเมล์ของผู้เขียน (Footnote) 14 (L) ตัวธรรมดา 
หัวข้อบทคัดย่อ/Abstract 16 (CT) ตัวหนา 
เนื้อเรื่องบทคัดย่อ/Abstract  16 (LRJ) ตัวธรรมดา 
ค าส าคัญ/Keywords 16 (L) ตัวธรรมดา 
หัวเรื่อง (ไม่ล าดับเลข) 16 (L) ตัวหนา 
หัวข้อย่อย 16 (L) ตัวหนา 
เนื้อเรื่อง 16 (LRJ) ตัวธรรมดา 
หัวเรื่องเอกสารอ้างอิง 16 (L) ตัวหนา 
เนื้อหาเอกสารอ้างอิง 16 (L) ตัวธรรมดา 
ชื่อตาราง (ระบุไว้บนตาราง)  16 (L) ตัวหนา 
เนื้อหาตาราง  16 (L) ตัวธรรมดา 
ชื่อรูป ชื่อแผนภูมิ (ระบุชื่อไว้ใต้รูป แผนภูมิ) 16 (L) ตัวธรรมดา 
เนื้อหารูป แผนภูมิ  16 (L) ตัวธรรมดา 

CT = Centre Text,  L = Left,  LRJ = Left & Right Justified  
ส่วนประกอบของบทควำม 
 1. ชื่อบทความ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 2. ชื่อผู้เขียนทุกคน พร้อมระบุต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ต าแหน่ง หน่วยงานสังกัด และอีเมล์ที่ 
Footnote (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับภาษาในการเขียนบทความ โดยระบุผู้เขียนหลักเป็นชื่อแรก)  
 3. บทคัดย่อ ต้องเขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 150 ค า และ  
ไม่เกิน 250 ค า โดยภาษาไทย ให้พิมพ์ค าว่า “บทคัดย่อ” ภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ค าว่า “Abstract” และค า
ส าคัญ (Keywords) 3-5 ค า  
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 4. เนื้อเรื่องของบทความ (รูปแบบอ้างอิงในเนื้อหาให้ศึกษาหลักเกณฑ์การอ้างอิงเพ่ิมเติม) 
  4.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย ส่วนน า ส่วนเนื้อหา ส่วนสรุป และส่วนอ้างอิง 
  4.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย บทน า ทบทวนวรรณกรรม วิธีการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและ
อภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง  
 5. เอกสารอ้างอิง ระบุเฉพำะเอกสำรที่ปรำกฏในบทควำมเท่ำนั้น ให้จัดเรียงตามล าดับตัวอักษร 
โดยให้เรียงเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงตามที่วารสารฯ ก าหนด 
 6. ถ้ามีรูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ หรืออ่ืน ๆ ต้องมีหมายเลขก ากับในบทความ อ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ใช้รูปภาพสีหรือขาว-ด า ที่มีความคมชัด  
 
 ตัวอย่างรูปแบบตาราง 
ตำรำงท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของทั้งสาม บริษัท 

รำยกำร กลุ่มที่ศึกษำ n 
ค่ำ 

เฉลี่ย 
ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

สถิติทดสอบ 

ทัศนคติทางด้านความรับผิดชอบ 
บริษัทที่ 1 150 4.56 0.588 F = 10.088 
บริษัทที่ 2 150 4.44 0.682 Sig. = .005 
บริษัทที่ 3 150 4.25 0.894  

 รวม 450    
 
 ตัวอย่างการพิมพ์ภาพ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 แสดงกราฟสรุปปริมาณขยะที่มีการน ามาฝาก เดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2548 
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หลักเกณฑ์กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ 
  
 การเขียนอ้างอิงในส่วนเนื้อหาของวารสาร ผู้เขียนต้องระบุแหล่งที่มาเมื่อมีการอ้างถึงสารสนเทศจาก
งานเขียนของผู้อ่ืนในรูปแบบที่อาจจะคัดลอกข้อความใช้โดยตรงหรืออาจจะอ้างถึงโดยการสรุปเนื้อหาหรือ
แนวความคิด วิธีการเขียนอ้างอิงมี 2 รูปแบบ คือ 
 1. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citation) ใช้การอ้างอิงระบบนามปีโดยอาศัยหลักเกณฑ์
ของ American Psychological Association (APA) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 แบบแผนการอ้างอิงจะมีลักษณะการ
เขียนแตกต่างกันไปตามต าแหน่งของการอ้างอิง มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 
 1.1 การระบุแทรกไว้ท้ายข้อความ จะใช้แบบแผนการอ้างอิงแทรกหลังของข้อความหรือแนวคิดที่
น ามาอ้างอิง โดยใช้รูปแบบ (ผู้แต่ง, ปีพิมพ์, เลขหน้า) ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
  
 1.2 การระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหา  ผู้เขียนต้องการอ้างชื่อผู้แต่งเอกสารมากกว่าเนื้อหาหรือให้
ความส าคัญกับผู้แต่งมากกว่าเนื้อหา จะใช้แบบแผนการอ้างอิงที่จะระบุชื่อผู้แต่งไว้ในเนื้อหาหรือก่อนเนื้อหา 
แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์และเลขหน้าไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ (  ) และตามด้วยข้อความที่ต้องการอ้างอิง โดยใช้
รูปแบบ ผู้แต่ง (ปีพิมพ์, เลขหน้า) ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
   
 ส าหรับหลักเกณฑ์ส าคัญของการอ้างอิงในเนื้อหาที่ผู้เขียนควรทราบ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กำรอ้ำงถึงเอกสำร 1 เรื่อง โดยมีผู้แต่งเป็นบุคคลเพียงคนเดียว 
 1.1 กรณีผู้แต่งชาวไทย ให้ใส่เรียงตามล าดับตามชื่อ-ชื่อสกุลที่ปรากฏ หากเป็นงานเขียนที่เป็น
ภาษาไทย โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ ทั้งสิ้น หากเป็นงานเขียนที่เป็นภาษาต่างประเทศ จัดพิมพ์ในประเทศ
ไทยหรือต่างประเทศ ก็ให้ใช้เฉพาะชื่อสกุลเท่านั้น ส่วนค าน าหน้าชื่ออ่ืน ๆ ให้ตัดออก ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่ง
วิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ หรือค าเรียกทางวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์ เป็นต้น 
    (เปลื้อง ณ นคร, 2511, น. 160) 
    (จรัส เดชกุญชร, 2522, น. 82-83) 
    (วิภา เสนานาญ กงกะนันท์, 2540, น. 19) 
    (Jitsanguan, 2003) 

ตัวอย่ำง 
                อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเมืองญี่ปุ่นจะมีการพัฒนาการทางด้านรูปแบบและเนื้อหาที่แตกต่างกัน
ไปจากเดิม  แต่ปัญหาบางประการของระบบการเมืองญี่ปุ่นก็ยังคงมีอยู่ (ศิริพร วัชชวัลคุ, 2549, น. 80) 

ตัวอย่ำง 
ลานนา  ดวงสิงห์ (2548, น. 12) กล่าวว่าสังคมสารสนเทศหรือสังคมแห่งข่าวสารเป็นสังคมที่มีการใช้
สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ… 
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    (Suwanagul, 1962, p. 35) 
 1.2 กรณีผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์ให้ระบุด้วย ส่วนยศให้ใส่เฉพาะ ยศ
สุดท้ายเท่านั้น โดยใส่ชื่อ-ชื่อสกุล คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ หรือสมณศักดิ์ 
    (สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล., 2535, น. 130) 
    (สุขุมพันธ์ บริพัตร, ม.ร.ว., 2539, น. 7) 
    (พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ, 2540, น. 500) 
    (เปรม ติณสูลานนท์, พลเอก, 2539, น. 10) 
    (พระธรรมปิฎก, 2540, น. 8) 
    (Sirindhorn, Her Royal Highness Princess, 1983, p. 11) 
 1.3 กรณีผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใส่เฉพาะชื่อสกุลเท่านั้น ไม่ว่างานเขียนจะเป็นภาษาต่างประเทศ
หรือภาษาไทย 
    (Anderson, 1992, p. 19) 
    (Fontana, 1985, p. 91) 
    (เวนเกอร์, เอเตียน, 2547, น. 6) 
 
 2. กำรอ้ำงถึงเอกสำร 1 เรื่อง แต่มีผู้แต่ง 2 คน ให้ระบุชื่อผู้แต่งทั้งสองคนทุกครั้งที่มีการอ้าง โดย
ใช้ค าว่า “และ” ส าหรับเอกสารภาษาไทย หรือเครื่องหมาย “&” ส าหรับเอกสารภาษาอังกฤษ เชื่อมระหว่าง
คนที่ 1 และ 2 ในกรณีท่ีมีการอ้างถึงชื่อผู้แต่งในเครื่องหมายวงเล็บ (  ) เท่านั้น และใช้ค าว่า “and” เชื่อมชื่อผู้
แต่งในประโยค เช่น 
    (กรภัทร์ สุทธิดารา และ จิราวุธ วารินทร์, 2543) 
    (Anderson & Kennedy, 1998, p. 18) 
    ชแลชเชอร์ และ ทอมพ์สัน (Schlacher & Thompson, 1974) 
 
 3. กำรอ้ำงถึงเอกสำร 1 เรื่อง แต่มีผู้แต่ง 3-5 คน ในการอ้างครั้งแรก หากผู้แต่งเป็นคนไทยให้
ระบุชื่อเต็มและนามสกุลของทุกคน ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ยกเว้นผู้แต่งคนสุดท้าย ใช้ค าว่า “และ” 
คั่น ส าหรับเอกสารภาษาไทย หากผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ระบุเฉพาะชื่อสกุลของผู้แต่งทุกคน และให้คั่น
ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ยกเว้นผู้แต่งคนสุดท้ายให้ใช้เครื่องหมาย “&” ส าหรับเอกสารภาษาอังกฤษ เช่น 
 
    (นวลจันทร์ รัตนากร , ชุติมา สัจจานันท์ และ มารศรี ศิวรักษ์, 2529 น. 10) 
    (พิภพ ปราบณรงค์, เดชา นันทพิชัย, สุธีระ ทองขาว, เจนจิรา แก้วรัตน์,  
      ธีระพันธ์ จุฬากาญจน์ และ ชัยยะ ฉัตรเวชศิริกุล, 2546, น. 15) 
    (Annderson, Kennedy, & Fox, 1997, p. 20) 
    Sorensen, Compbell & Poss (1975, pp. 8-10) stated that … 
    (Gazda, Balzer, Childers, Nealy, Phelps, & Walters, 2005) 
     
 หากเป็นการอ้างอิงถึงครั้งถัดไป ให้ระบุเฉพาะผู้แต่งคนแรก ตามด้วยค าว่า “และคณะฯหรือ “และ
คนอ่ืน ๆ” ส าหรับเอกสารภาษาไทย หากเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ ให้ใช้ค าว่า “et al.” หรือ “and others” 
เช่น 
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    อ้างครั้งแรก 
    Case, Borgman and Meadow (1986, p. 31) stated … 
    อ้างครั้งต่อมา 
    Writing is one way of making meaning from experience for ourselves and for 

others (Case et al., 1986, p. 31) … 
 
 4. กำรอ้ำงถึงเอกสำร 1 เรื่อง แต่มีผู้แต่ง 6 คนขึ้นไป ในการอ้างถึงทุกครั้ง ในกรณีที่มีผู้แต่ง 6 คน
ขึ้นไป ให้ระบุเฉพาะผู้แต่งคนแรก ตามด้วยค าว่า “และคณะ” หรือ “และคนอื่น ๆ” ส าหรับเอกสารภาษาไทย 
และใช้ค าว่า “et al.” ส าหรับเอกสารภาษาอังกฤษ เช่น 
    (นพรัตน์ เศรษฐกุล และคณะ, 2552) 
    (Watson et al., 2003, pp. 201-225) 
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หลักเกณฑ์กำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิง 

 
 1. การเขียนรายการอ้างอิงส าหรับหนังสือทั่วไป  
 

 
 
  ตัวอย่ำง 
   Gibaldi, J. (1988). The MILA handbook for writers of research paper 
    (3rd ed). New York, NY: Modern Language Association of America. 
   Sodsi Thaithong and Geoffrey, B. (1982). Malaria parasites. Bangkok, 
    Thailand: Chulalongkorn University. 
  บรรทัดที่สองเป็นต้นไปของรายการอ้างอิงแต่ละรายการจะต้องย่อหน้าเข้าไป 1.6 เซนติเมตร 
  
 2. การเขียนรายการอ้างอิงหนังสือพิมพ์เนื่องในโอกาสพิเศษ 
   

 
 
  ตัวอย่ำง 
   จ้อย นันทิวัชรินทร์, ม.ล. (2541). จ้อถึงจ้อย. กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.]. (พิมพ์ในงาน 
    พระราชทานทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. จ้อย นันทิวัชรินทร์ 
    ธันวาคม 2541). 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ครบรอบ 15 ปีมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 
    (จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
    สุโขทัยธรรมาธิราช). 
 
 3. การเขียนรายการอ้างอิงบทความในหนังสือ 
   

 
 
   
 
 ตัวอย่ำง 
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