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ระเบียบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study (IS) 
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 ด๎วยคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA เห็นวําเพื่อให๎
การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองของนักศึกษามีแบบแผนเป็นอยํางเดียวกันในทุก ๆ คณะที่เปิดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรฯ และนักศึกษามีแนวทางในการศึกษาที่ชัดเจนซึ่งจะท าให๎การบริหาร
หลักสูตร เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให๎มีระเบียบการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
Independent Study (IS) ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA ขึ้นดังตํอไปนี้ 
       
1. ลักษณะของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา CEO MBA ต้องมี
ลักษณะ ดังนี ้ 
 1.1  เป็นงานท่ีมีประโยชน๑ในทางทฤษฎีและ/หรือทางปฏิบัติ 
 1.2  มีการน ากระบวนการทางวิชาการมาประยุกต๑ใช๎ 
 1.3  เป็นงานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  สามารถน าไปเผยแพรํแกํสาธารณชนได๎ 
 1.4  เปน็การศึกษาที่มีเนื้อหาตามสาขาวิชาของนักศึกษาและน าความรู๎ทางบริหารธุรกิจ
        มาประยุกต๑ใช๎ 
 
2. คุณสมบัติของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
          2.1  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 3.00 
 2.2  ได๎ศึกษาวิชาแกนครบถ๎วนแล๎ว 
 2.3  ศึกษาวิชาเอกบังคับมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 
 
3. ขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 (โปรดดูผังและตารางเวลาในการค้นคว้าดว้ยตนเองประกอบหน้าที่ 8) 
 3.1  เม่ือนักศึกษาหาหัวข๎อเรื่องได๎แล๎วให๎น าหัวข๎อเรื่องไปเสนอตํอคณะอนุกรรมการ 
       CEO MBA ของแตํละคณะเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ให๎น าเสนอตามเวลาที่ก าหนดให๎ 

3.2 คณะอนุกรรมการ CEO MBA  แตํละคณะจะพิจารณาวําหัวข๎อและเนื้อหาที่
นักศึกษาน ามาเสนอวํา เหมาะสมหรือไมํ เป็นต๎นวําเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารธุรกิจและไมํซ้ ากับงานของผู๎อื่นที่เคยท ามาแล๎วหรือไมํได๎คัดลอกมาจาก
ผลงานของผู๎อื่น  แตํถ๎าในภายหลังพบวํานักศึกษาไปคัดลอกมาจากผลงานของ
ผู๎อื่น นักศึกษาผู๎นั้นจะถูกปรับให๎ได๎ ‚F‛ ส าหรับการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองใน
ภาคการศึกษานั้น ๆ  แตํถ๎าเหมาะสมจะอนุมัติให๎ด าเนินการตํอไปได๎โดยจะ
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ประกาศรายช่ือคณะกรรมการที่ปรึกษาให๎นักศึกษาทราบ ถ๎าไมํเหมาะสมจะแจ๎งให๎
นักศึกษาน าไปปรับปรุงแก๎ไขหรือเปลี่ยนหัวข๎อใหมํและน ามาเสนออีกครั้งให๎
คณะอนุกรรมการ CEO MBA แตํละคณะพิจารณาภายใน 2 สัปดาห๑ของภาค
การศึกษานั้น  
  อนึ่งคณะอนุกรรมการ CEO MBA ของแตํละคณะที่พิจารณาหัวข๎อ
เรื่องต๎องมีผู๎ที่มีความรู๎หรือประสบการณ๑ทางบริหารธุรกิจอยูํด๎วยหากคณะใดไมํมี
อาจารย๑ที่มีความรู๎ทางบริหารธุรกิจสามารถร๎องขอให๎คณะกรรมการ CEO MBA 
ของทางมหาวิทยาลัยฯ จัดสํงอาจารย๑ทางบริหารธุรกิจไปรํวมพิจารณาด๎วยได๎เม่ือ
นักศึกษาน าหัวข๎อไปแก๎ไขและน ามาเสนอใหมํครั้งที่ 2 แล๎ว ถ๎าคณะอนุกรรมการ 
CEO MBA ของแตํละคณะยังเห็นวําหัวข๎อดังกลําวยังไมํเหมาะสมอีกนักศึกษาต๎อง
เลื่อนการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองไปในภาคการศึกษาถัดไป 

3.3 เม่ือคณะอนุกรรมการ CEO MBA แตํละคณะพิจารณาให๎ผํานหัวข๎อการศึกษา
ค๎นคว๎าด๎วยตนเองของนักศึกษาพร๎อมทั้งแตํงตั้งคณะกรรมการอาจารย๑ที่ปรึกษา
แล๎วนักศึกษาจะต๎องไปท าการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองพร๎อมทั้งเข๎าพบอาจารย๑ที่
ปรึกษาเพื่อเตรียม  ความรู๎เบื้องต๎นเพื่อพัฒนา Concept Paper ให๎ได๎ตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว๎ และนักศึกษาจะต๎องสํง Concept Paper 
ตามรูปแบบและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว๎ จากนั้นนักศึกษาจะต๎อง
เตรียมตัวเพื่อเข๎าสอบป้องกัน Concept Paper ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว๎  

    ในกรณีที่ ถ๎านักศึกษาสอบ Concept Paper ไมํผําน นักศึกษาจะต๎อง
 ลงทะเบียน ใหม ํพร๎อมทั้งน ามาสอบใหมํในภาคการศึกษาถัดไป     
3.4 เม่ือนักศึกษาสอบ  Concept  Paper  ผํานแล๎ว  ให๎นักศึกษาท าการศึกษาค๎นคว๎า 

ด๎วยตนเองพร๎อมทั้งเข๎าพบอาจารย๑ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Concept Paper เป็น
รายงาน  การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง (เลํมสมบูรณ๑) และน ามาขออนุมัติสอบ
ตํอไป   

3.5 กํอนที่นักศึกษาจะสอบการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง อยํางน๎อย 2 สัปดาห๑ ให๎
อาจารย๑ที่ปรึกษาประเมินความพร๎อมในการที่จะสอบการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
ถ๎าอาจารย๑ที่ปรึกษาเห็นวํานักศึกษาพร๎อมแล๎วมีรายงานที่เกือบจะสมบูรณ๑ให๎ลง
นามในใบอนุญาตขอสอบได๎แตํถ๎าเห็นวํายังไมํพร๎อมให๎อาจารย๑ที่ปรึกษาแนะน าให๎
นักศึกษาไปเพิกถอน 

3.6 เม่ือนักศึกษาสอบผํานการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองแล๎ว ให๎น าไปแก๎ไขตามที่
คณะกรรมการคณะกรรมการสอบเห็นสมควรและน าไปเย็บเลํมให๎สมบูรณ๑  โดย
ต๎องมีรูปเลํมตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทยก าหนดไว๎  
และน าไปสํงให๎แกํบัณฑิตวิทยาลัยตํอไป 
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   หากนักศึกษาสอบการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองไมํผํานจะได๎เกรด ‚F‛ ให๎
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหมํในภาคถัดไป โดยที่อาจจะยังใช๎หัวข๎อเดิมได๎แตํต๎อง
หาข๎อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
 

4.  อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    
 นักศึกษา CEO MBA จะมีอาจารย๑ที่ปรึกษาที่สังกัดในคณะของตนเองเป็นอาจารย๑ที่
ปรึกษาหลักซึ่งต๎องมีคุณสมบัติตาม ข๎อ 4.1 หากอาจารย๑ที่ปรึกษาหลักมีความรู๎หรือ
ประสบการณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารธุรกิจไมํเพียงพอ  อาจารย๑ที่ปรึกษาหลักอาจร๎องขอให๎มี
อาจารย๑ที่ปรึกษารํวมได๎ โดยให๎อาจารย๑ที่ปรึกษาหลักท าบันทึกถึงผู๎อ านวยการหลักสูตรของ
คณะของตน เพื่อขอให๎คณะกรรมการ CEO MBA ของมหาวิทยาลัย จัดสรรอาจารย๑ที่ปรึกษา
รํวมให๎ได๎                                                                                                              
 4.1 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
  4.1.1  เป็นอาจารย๑ประจ ามหาวิทยาลัยหอการค๎าไทยและจบการศึกษาไมํต่ า
   กวําระดับปริญญาโท หรือมีต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวําผู๎ชํวย 
   ศาสตราจารย๑ หรือ 
         4.1.2  เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาที่ 
   นักศึกษาจะท าการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองโดยที่ต๎องเสนอรายชื่อให๎
   มหาวิทยาลัยแตํงตั้งให๎ท าหน๎าที่อาจารย๑ที่ปรึกษาได๎ ในกรณีนี้จะต๎องมี
   อาจารย๑ที่ปรึกษารํวมที่เป็นอาจารย๑ประจ าของมหาวิทยาลัยหอการค๎า
   ไทย ด๎วย                                                                                            
 4.2 บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา 
        4.2.1  ให๎ค าแนะน าแกํนักศึกษาในการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองตั้งแตํต๎นจน
   จบ 
        4.2.2  ประสานงานกับอาจารย๑ที่ปรึกษารํวม (ถ๎ามี) ให๎สามารถท างานด๎วยกัน
   ได๎อยํางราบร่ืนและได๎ผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  สามารถน าไป
   เผยแพรํหรืออ๎างอิงได๎                
        4.2.3  กลั่นกรองควบคุมการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองของนักศึกษาให๎เป็นไป
   ตามโครงรํางที่ได๎รับอนุมัติ 
     4.2.4  จัดสรรเวลาให๎นักศึกษาเข๎าพบตามแผนที่ได๎ก าหนดกันไว๎ลํวงหน๎า และ
   ให๎นักศึกษาลงนามในตารางนัดหมายที่ก าหนดไว๎ด๎วยเพื่อที่จะได๎ทราบ    
             ความก๎าวหน๎าของงานของนักศึกษา 
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     4.2.5  อํานและตรวจแก๎ไขการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองของนักศึกษาจนกวํา
   จะเสร็จสมบูรณ๑ 
     4.2.6  เข๎ารํวมเป็นกรรมการสอบการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองของนักศึกษา 
     4.2.7  แจ๎งผลการสอบการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองให๎นักศึกษาทราบ 
     4.2.8  ชํวยแก๎ปัญหาตําง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวํางการศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
   ตนเองของนักศึกษา 
  
5. ลักษณะงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study ของนักศึกษา  
CEO MBA มี 4 ลักษณะได้แก่ 

5.1 การแก้ปัญหาขององค์การของตนเองอย่างมีระบบในเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Problem Solving System) โดยการวิเคราะห๑หาสาเหตุของปัญหาขององค๑กรของ
ตนเอง แสวงหาทางเลือกในการแก๎ปัญหา ประเมินทางเลือกในแตํละทางเลือกวํามี
ผลดีผลเสีย อยํางไร และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในเชิงกลยุทธ๑ที่เหมาะสม
กับสถานการณ๑และสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกในขณะน้ัน 

5.2 การบริการให้ค าปรึกษา  เป็นการให๎ค าปรึกษาโดยจัดระบบงานหรือปรับปรุง
ระบบการท างานให๎แกํองค๑กร  ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเป็นการไปแก๎ปัญหา
และให๎ค าปรึกษาแกํชุมชน เชํนการให๎ค าแนะน าแกํธุรกิจขนาดยํอม (SME) และ
ต๎องสามารถน าชิ้นงานนี้ไปเผยแพรํเพื่อเป็นความรู๎แกํผู๎ที่สนใจได๎ และน าไป
เผยแพรํในห๎องสมุดได๎ด๎วย   ซึ่งช้ินงานหรือระบบงานตํางๆ ที่นักศึกษาสนใจนั้นให๎
เป็นไปตาม สาขาวิชาของนักศึกษาผู๎นั้นเชํน 

         5.2.1   การจัดวางระบบ Logistics 
         5.2.2   การวางระบบบัญช ี
         5.2.3   การวางระบบการควบคุมภายใน 
         5.2.4   การวางแผนภาษี 
         5.2.5   การคิดต๎นทุนมาตรฐานของสินค๎า 
         5.2.6   หรือเรื่องอื่น ๆ ตามสาขาวิชาของนักศึกษา 

5.3 การศึกษาเชิงกลยุทธ์ด้านการพัฒนานวัตกรรม เป็นการศึกษาปัญหาและ
ก าหนดกลยุทธ๑ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมขององค๑กร  หนํวยงาน  
หน๎าที่งานกระบวนการ ผลิตภัณฑ๑ บริการ และ /หรือคุณคํา โดยมีการน า
กระบวนการศึกษาวิจัยพัฒนาเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
นี้ด๎วย (รายละเอียดของกระบวนการวิธีการศึกษา และองค๑ประกอบของเนื้อหา
รายงาน เป็นไปตามที่แตํละหลักสูตรก าหนด)  
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5.4 การศึกษาในรูปแบบอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการ CEO MBA ของแตํละคณะ
เห็นสมควรและอนุมัติ 
 

6. เอกสารรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 รายงานการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองที่น าเสนอในรูปเอกสารจะต๎องใช๎ถ๎อยค าที่ชัดเจน
ไมํก ากวม น าเสนอผลการท างานอยํางเป็นล าดับขั้นตอน โดยอาจมีตาราง /แผนภูมิ/ภาพ
ประกอบการน าเสนอ  
 6.1 โครงสร้างรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
  ส่วนน าเร่ือง : ประกอบด๎วย 
   ใบปะหน๎า (ตามแบบฟอร๑ม IS  ---) 
   บทคัดยํอ 
   กิตติกรรมประกาศ  
   สารบัญ สารบัญตารางและภาพประกอบ 
  ส่วนเนื้อเรื่อง : (ตามเค๎าโครงข๎อเสนองานการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง) 
       รูปแบบการอ๎างอิงข๎อมูล ให๎เป็นไปตาม ‚คู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์/  
                  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง” ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
    หอการค้าไทย                                                                     
  ส่วนประกอบท้ายเร่ือง : ประกอบด๎วย 
   บรรณานุกรม 
   ภาคผนวก  
 6.2 การจัดพิมพ์ 
  กระดาษ การเว๎นขอบ การจัดระดับตํางๆ ของหัวข๎อการพิมพ๑เลขหน๎าให๎เป็นไป
 ตาม “คู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง” ของบัณฑิต
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
7.การประเมินผลการสอบ 
  การประเมินผลการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง คณะกรรมการสอบจะประเมินความรู๎ของ
นักศึกษาตามประเภทของงานที่นักศึกษาเลือก โดยประเมินจากเอกสารการศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเองและการรายงานแบบปากเปลํา โดยมีแนวทางการประเมิน ดังนี้  
 7.1 มีเนื้อหาครอบคลุมตามข๎อเสนอโครงงานการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองที่ได๎รับอนมัุติ 
 7.2 ต๎องเป็นงานท่ีมีประโยชน๑ในทางทฤษฎี และ/หรือทางปฏิบัติ 
 7.3 มีการน ากระบวนการทางวิชาการมาประยุกต๑ใช๎ 
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 7.4 เป็นงานท่ีมีคุณภาพและสามารถน าไปเผยแพรํแกํสาธารณชนได๎ 
 7.5 มีเนื้อหาของงานตามสาขาวิชาของนักศึกษาและน าความรู๎ทางบริหารธุรกิจมา                
 ประยุกต๑ใช๎ 
 
8. คณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย 
 8.1 ประธานกรรมการสอบ 
 8.2 กรรมการ 1 คน 
 8.3 อาจารย๑ที่ปรึกษา 
 8.4 อาจารย๑ที่ปรึกษารํวม (ถ๎ามี) 
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นักศึกษาเสนอแบบฟอร๑มเสนอ
หัวข๎อเรือ่ง จ านวน 5 ชุด เพิกถอน 

Flow Chart การจัดท ารายงานค้นคว้าด้วย
ตนเอง นักศึกษา CEO MBA 

เจ๎าหน๎าที่บัณฑิตวิทยาลัยลงทะเบียนและสํงให๎ผูอ๎ านวยการสาขาพิจารณา 

ผู๎อ านวยการสาขาพิจารณา 

คณะอนุกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ CEO MBA 
ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา 

ประกาศรายชือ่ 
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา 

นักศึกษาท า  
 Concept paper 

นักศึกษาท า เรื่องขอสอบConcept paper 
โดยมีอาจารย๑ที่ปรึกษาอนุมตัิ สํงจ านวน 4 ชุด 

นักศึกษาสอบป้องกนั 
 Concept paper 

เพิกถอน 
ปรับปรุงแก๎ไข 

Concept paper 

นักศึกษาจัดท ารายงานการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองฉบับสมบูรณ๑ 
โดยอาจารย๑มีที่ปรึกษาลงนามเรียบร๎อยแล๎ว สํงจ านวน 4 ชุด 

นักศึกษาขอสอบรายงานการศึกษาค๎นคว๎า 
ด๎วยตนเองฉบับสมบูรณ๑โดยมี อ.ที่ปรึกษาอนุมัต ิ

นักศึกษาสอบปากเปลํา 
 ป้องกัน IS 

F 
นักศึกษาจัดท ารูปเลํมฉบับสมบูรณ๑สํง 1 เลํม 
พร๎อม CD 2 แผํน และสรุปยํอ 10 หน๎า (A4) 

ไมํผําน 

ไมํผําน ไมํผําน 

ไมํผําน 

ไมํผํานครั้งที่2 

ผําน 

ผําน 

ผําน 

ไมํผํานครั้งที่2 
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ตารางการท า IS  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)  ปีการศึกษา 2553 

ขั้นตอน ภาค 3/2553 ภาค 1/2554 ภาค 2/2554 

1. การอบรมแนะน าการท า IS  
ด าเนินการโดยคณะกรรมการ

บัณฑิตแตํละคณะ 
 

  1.1 รายละเอียดและแนวทางการท า IS 
  1.2 วิธีการเขียนรายงาน IS 

   

2. การพิจารณาหัวข๎อ    
  2.1 การยื่นเสนอหวัขอ๎ 2 สิงหาคม 2553 13 ธันวาคม 2553 18 เมษายน 2554 
  2.2 คณะกรรมการพิจารณาหัวขอ๎ 3 – 15 สิงหาคม 2553 14 – 26 ธันวาคม 2553 19 - 30 เมษายน 2554 
  2.3 การประกาศผลการพิจารณาหัวข๎อ 20 สิงหาคม 2553 7 มกราคม 2554 6 พฤษภาคม 2554 
       2.3.1  กรณีผําน ด าเนินการตามขั้นตอนตอํไป ด าเนินการตามขั้นตอนตอํไป ด าเนินการตามขั้นตอนตอํไป 

       2.3.2  กรณีไมํผําน * 
ยื่นหัวข๎อใหมํภายใน 

วันที่ 27 สิงหาคม 2553 
ยื่นหัวข๎อใหมํภายใน 

วันที่ 14 มกราคม  2554 
ยื่นหัวข๎อใหมํภายใน 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 
                2.3.1.1  กรณีผําน  ด าเนินการตามขั้นตอนตอํไป ด าเนินการตามขั้นตอนตอํไป ด าเนินการตามขั้นตอนตอํไป 

                2.3.1.2  กรณีไมํผําน * 
ยื่นเสนอหัวขอ๎ใหม ํ
ในภาคถัดไป 

ยื่นเสนอหัวขอ๎ใหม ํ
ในภาคถัดไป 

ยื่นเสนอหัวขอ๎ใหม ํ
ในภาคถัดไป 

 2.4 การแจ๎งรายชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 3 กันยายน 2553 21 มกราคม 2554 20 พฤษภาคม 2554 
3. การขอสอบ Concept Paper    
   3.1 การยื่นขอสอบป้องกัน Concept Paper 24 กันยายน 2553 31 มกราคม 2554 30 พฤษภาคม 2554 
   3.2 ประกาศตารางสอบ  Concept Paper 1 ตุลาคม 2553 4 กุมภาพันธ๑ 2554 3 มิถุนายน 2554 
   3.3 สอบป้องกัน Concept Paper 11 – 24 ตุลาคม 2553 14 – 27 กุมภาพันธ๑ 2554 13 - 26  มิถุนายน 2554 
   3.4 ประกาศผลการสอบ Concept Paper 29 ตุลาคม 2553 4 มีนาคม  2554 1 กรกฎาคม 2554 
       3.4.1 กรณีสอบผําน ด าเนินการตามขั้นตอนตอํไป ด าเนินการตามขั้นตอนตอํไป ด าเนินการตามขั้นตอนตอํไป 

       3.4.2 กรณีสอบไมํผําน 
ยื่นเสนอขอสอบ Concept Paper 

ใหมํในภาคถัดไป 
ยื่นเสนอขอสอบ Concept 
Paper ใหมํในภาคถัดไป 

ยื่นเสนอขอสอบ Concept 
Paper ใหมํในภาคถัดไป 

4. การขอสอบเลํม IS    
   4.1 การประเมิน ความก๎าวหน๎าของ IS 3 มกราคม 2554 9 พฤษภาคม 2554 22 สิงหาคม 2554 
   4.2 การยื่นขอสอบเลํม IS 21 มกราคม 2554 27 พฤษภาคม 2554 9 กันยายน 2554 
   4.3 การประกาศตารางสอบเลํม IS 28 มกราคม 2554 3 มิถุนายน 2554 16 กันยายน 2554 
   4.4 การสอบปากเปลําป้องกันเลํม IS 7 - 20 กุมภาพันธ๑ 2554 13 – 26 มิถุนายน 2554 26 กันยายน – 9 ตุลาคม 2554 
   4.5 การประกาศผลการสอบเลํม IS 25 กุมภาพันธ๑ 2554 1 กรกฎาคม 2554 14 ตุลาคม 2554 

   4.6 การสํงงานฉบับสมบูรณ๑ ** 20 มีนาคม 2554 15 กรกฎาคม 2554 28 ตุลาคม 2554 

5. การสอบ Oral Comprehensive 23 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2554 18 - 31 กรกฎาคม 2554 7 - 20 พฤศจิกายน 2554 
6.  น าเสนอผลงานใน Conference 14-15 พฤษภาคม 2554   

 
หมายเหต ุ: 
 * กรณีสอบไมํผํานในครั้งแรกต๎องยื่นขอสอบหัวข๎อใหมํภายในก าหนดที่หลักสูตรฯ แจ๎งให๎ทราบ 
  และหากยังสอบไมํผํานเป็นครั้งที่ 2  ต๎องรอเสนอหัวข๎อใหมํ ในภาคการศึกษาถัดไป 
 **. กรณีสํงเลํมสมบูรณ๑ไมํทันตามก าหนด จะได๎รับสัญลักษณ๑ I ซึ่งต๎องแก๎ไขให๎เสร็จภายใน 2 สัปดาห๑ 
  มิฉะนั้น จะได๎รับ เกรด F โดยปริยาย 
 ***. การน าเสนอผลงาน IS ในงาน Conference จัดขึ้นปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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แบบฟอร์มการเสนอหัวข้อรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
ชื่อ-นามสกุล………………………………………….วันท่ี………………………..…….………… 
เลขทะเบียนนักศึกษา……………………………….กลุํมวิชา…………………..….….………… 
E-mail………………………………………………...เบอร๑โทรศัพท๑………………...….………… 
 
หัวข๎อเรื่อง…………………………………………...………………………………………………                                                                                                                              
 
ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 อนุมัติเฉพาะหัวข๎อ                  ไมํอนุมัติ 
 
 

…………………………………… 
ผู๎อ านวยการฯ 

กลุํมวิชา.................................... 
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โครงร่าง Concept Paper 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 

ของนักศึกษา (CEO MBA) 
 

1. องค๑กร และลักษณะธุรกิจขององค๑กร 
 -  ชื่อองค๑กร 
 -  ภาพรวมองค๑กร 
 -  องค๑กรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอะไร มีสินค๎าหรือบริการใดบ๎าง 
 - ทุนจดทะเบียน จ านวนพนักงาน 
 -  กลุํมลูกค๎าหลักและสํวนแบํงการตลาดขององค๑กรคืออะไร 
 -  องค๑กรอยูํในอุสาหกรรมหรือเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมใดบ๎าง 
 -  สภาพการแขํงขันและคูํแขํงหลักขององค๑กร 
 

2. ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค๑กร 
 -  ข๎อมูลสนับสนุนยืนยันประเด็นปัญหา 
 -  เป็นปัญหาที่ส าคัญเรํงดํวน และมีผลกระทบตํอองค๑กรในระยะยาว 
 

3. ความส าคัญและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับองค๑กร 
 -  ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมีความส าคัญกับองค๑กรอยํางไร และถ๎าไมํได๎รับการแก๎ไขจะมี 
 ผลกระทบกับองค๑กรในระยะยาวอยํางไร ทั้งในด๎านการเงินสํวนแบํงการตลาด หรือ
 ลูกค๎าอยํางไร 
 

4. วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
 -  อธิบายวัตถุประสงค๑ตํางๆของการศึกษา 
 

5. ระเบียบวิธีการศึกษาของปัญหา 
 -  วิธีการยืนยันปัญหา (Problem Verification) เก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อยืนยันปัญหาที่
 เกิดขึ้น โดยอธิบายแนวทางการเก็บข๎อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห๑เพื่อยืนยัน
 ปัญหา 
 -  ศึกษาสาเหตุของปัญหา  
 -  สาเหตุของปัญหา 
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6. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
 -  อธิบายถึงประโยชน๑ที่องค๑กรจะได๎รับทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ซึ่งเป็น 
 ผลประโยชน๑ที่คาดวําจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอแนะในด๎านตํางๆ 
 อาท ิเชํน ด๎านตลาด ด๎านการเงิน เป็นต๎น 
 

7. ทฤษฏีและ/หรือองค๑ความรู๎ท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหาขององค๑กร 
 -  อธิบายถึงทฤษฎีหรือองค๑ความรู๎ที่มีวําเกี่ยวข๎องหรือมีความสัมพันธ๑กับปัญหาและการ 
 ได๎มาของปัญหาอยํางไร รวมทั้งการศึกษา บทความ การวิจัยตํางๆที่มีขึ้น และสามารถ
 ท าให๎ก าหนดปัญหาขององค๑กรได๎ ซึ่งต๎องระบุแหลํงที่มาของทฤษฎี หรือองค๑ความรู๎
 รวมท้ังน าองค๑ความรู๎ไปแก๎ปัญหา 
 

8. เอกสารอ๎างอิง 
 -  อ๎างอิงเอกสารและต าราตามข๎อ 7 
 

9. Gantt Chart 
 -  แสดงการวางแผนกิจกรรมตํางๆในการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง และชํวงเวลา
 การศึกษา 
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โครงร่างรายงานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 
ของนักศึกษา (CEO MBA) 

 
ส่วนน า 
 หน้าปกใน จะมีรายละเอียดเชํนเดียวกับปกนอก (ยกเว๎นชื่อผู๎ศึกษาต๎องมีค าน าหน๎า
ชื่อ) 
 หน้าอนุมัติ  เป็นการรับรองจากผู๎อ านวยการหลักสูตร ,ผู๎อ านวยการสาขาและ
คณะกรรมการสอบ วําอนุมัติให๎นับการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองฉบับนั้นเป็นสํวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) 
 หน้าบทคัดย่อ บทคัดยํอ คือ ข๎อความโดยสรุปของเนื้อการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
เขียนอยํางสั้นกะทัดรัดชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาส าคัญของการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยเรื่องนั้นไว๎
ทั้งหมด โดยมีความยาวแตํละภาคภาษาไมํเกินกวํา 250 – 500 ค า หรือประมาณ 1 – 2 หน๎า
กระดาษพิมพ๑ 
 เนื้อหาของบทคัดยํอ ประกอบด๎วย จุดมํุงหมายและขอบเขตการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย 
รวมถึงเครื่องมือที่ใช๎ วิธีการเก็บข๎อมูล จ านวนและลักษณะของกลุํมที่ศึกษา ผลการวิจัย รวมทั้ง
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (ถ๎ามีการทดสอบ)  
 กิตตกิรรมประกาศ คือ ข๎อความกลําวขอบคุณผู๎ชํวยเหลือ และให๎ความรํวมมือในการ
ค๎นคว๎าเพื่อเขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง อยูํตํอจากหน๎าบทคัดยํอ ความยาวไมํเกิน 
1 หน๎า 
 สารบัญ คือ รายการที่แสดงสํวนประกอบส าคัญทั้งหมดของรายงานการศึกษาค๎นคว๎า
ด๎วยตนเอง  
 สารบัญตาราง (ถ๎ามี) เป็นสํวนที่แจ๎งต าแหนํงหน๎าของตารางทั้งหมด ที่มีอยูํในรายงาน
การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ (ถ๎ามี) เป็นสํวนที่แจ๎งต าแหนํงหน๎าของรูปภาพ 
แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ ทั้งหมดที่มีอยูํในรายงานการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
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ส่วนเนื้อความ (ทุกสาขาวิชา ยกเว้นกลุ่มวิชาการเงิน) แบ่งออกเป็น 4 บท ได้แก่  
บทที่ 1  บทน า  
 องค๑กร และลักษณะธุรกิจขององค๑กร 
  -  ชื่อองค๑กร  
  -  ภาพรวมขององค๑กร 
  -  องค๑กรประกอบธุรกิจเกี่ยวข๎องกับอะไร มีสินค๎า หรือบริการใดบ๎าง 
  -  กลุํมลูกค๎าหลัก และสํวนแบํงการตลาดขององค๑กรคืออะไร 
  -  องค๑กรอยูํในอุตสาหกรรม หรือเกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมใดบ๎าง 
  -  สภาพการแขํงขัน และคูํแขํงหลักขององค๑กร 
  -  ข๎อมูลอื่นๆที่น าไปสูํประเด็นปัญหา 
 ปัญหา และความส าคัญของปัญหา 
  -  เป็นปัญหาที่ส าคัญ เรํงดํวน และมีผลกระทบตํอความสามารถในการแขํงขัน
  ขององค๑กรในระยะยาว 
 วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
  -  อธิบายถึงวัตถุประสงค๑ตํางๆของการศึกษา (ซึ่งสอดคล๎องกับประเด็นปัญหา) 
 นิยามศัพท๑เฉพาะ (ถ๎ามี) 
 ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
  -  อธิบายถึงผลประโยชน๑ที่องค๑กรจะได๎รับทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
  ซึ่งเป็นผลประโยชน๑ในด๎านสํวนแบํงการตลาด การเงิน หรือลูกค๎าอยํางไร 
 
บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นในการศึกษา ซึ่งอาจได๎
จากการทบทวนองค๑ความรู๎ วรรณกรรม งานวิจัย หรือแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องที่ได๎มีการศึกษา
ค๎นคว๎าไว๎กํอนหน๎านี้ 
 
บทที่ 3  ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 
 ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผลการศึกษา 
  ทางเลือกในการแก๎ไขปัญหา และการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก๎ไขปัญหา 
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บทที่ 4  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  สรุป และอภิปรายผลการศึกษา 
 ข๎อจ ากัดของการศึกษา 
  ข๎อเสนอแนะ 
 
บรรณานุกรม 
 ในการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองแตํละเรื่องจะต๎องมีบรรณานุกรมหรือเอกสารอ๎างอิง   ซึ่ง
ได๎แกํรายชื่อหนังสือ  สิ่ งพิมพ๑  และสื่อประเภทอื่นๆ ที่ ใช๎ประกอบการเขียนเรื่องนั้น 
บรรณานุกรมหรือเอกสารอ๎างอิงจะอยูํตํอจากสํวนเน้ือเรื่องและกํอนภาคผนวก (ถ๎ามี) 
 
ภาคผนวก 
 คือ สาระส าคัญที่น ามาจัดไว๎ในตอนท๎ายสุดของของการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองและอยูํ
ตํอจากบรรณานุกรม เพื่อเป็นการเสริมเนื้อหาให๎สมบูรณ๑ยิ่งขึ้น สาระเหลํานี้หากน าไปเขียนไว๎ใน
สํวนเนื้อหาแล๎ว อาจท าให๎เสียกระบวนความได๎ ตัวอยํางเชํน แบบสอบถาม หนังสือแนะน าตัว 
สูตรหรือรหัสที่ใช๎ในการค านวณ เป็นต๎น 
 หน๎าแรกของภาคผนวก ให๎ขึ้นใหมํ มีค าวํา ภาคผนวกอยูํกลางหน๎ากระดาษ โดยใช๎
ขนาดตัวอักษร 18 นิ้ว ในกรณีที่มีภาคผนวกหลายเรื่อง ให๎ก าหนดเป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก 
ข ภาคผนวก... โดยแตํละภาคผนวกให๎ขึ้นหน๎าใหมํ 
 
ประวัติผู้ศึกษา 
  ให๎เขียนเป็นความเรียงความยาวไมํเกิน 1 หน๎า ให๎รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ - นามสกุล 
พร๎อมค าน าหน๎า (เชํน นาย นาง นางสาว) และถ๎ามียศ ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ก็ให๎ใสํไว๎ด๎วย 
วันเดือน ปี และสถานที่เกิด วุฒิการศึกษาตั้งแตํขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทําขึ้นไป 
สถานศึกษา และ ปีพ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา  ประสบการณ๑  ผลงานทางวิชาการรางวัลหรือ
ทุนการศึกษา  เฉพาะที่ส าคัญ ต าแหนํงและสถานที่ท างานปัจจุบันของผู๎ศึกษา 
 

หมายเหตุ : การจัดรูปแบบอื่นๆ เชํน ปก สํวนน า (ปกใน หน๎าอนุมัติ บทคัดยํอ สารบัญ) บรรณานุกรม
ภาคผนวก ประวัติผู๎ศึกษา รวมทั้งรูปแบบขนาดตัวอักษรให๎เป็นไปตามคูํมือการจัดท าการศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเองของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) ปีการศึกษา 2553 
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ส่วนเนื้อความ (เฉพาะกลุ่มวิชาการเงิน) แบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก ่ 
บทที่ 1  บทน า 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
 สมมติฐาน 
 ขอบเขตการศึกษา 
 ค านิยามศัพท๑ 
 ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
 

บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

บทที่ 3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ตัวแปรในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การน าเสนอข๎อมูล 
 

บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการศึกษา 
 อภิปรายผล 
 ข๎อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งนี ้
 ข๎อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งตํอไป 
 

บรรณานุกรม (ดูหน๎า 16) 
ภาคผนวก  (ดูหน๎า 16) 
ประวัติผู้ศึกษา  (ดูหน๎า 16) 
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ค าอธิบายรูปแบบเล่มรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
1. ตัวอักษรที่ใช้  Browallia New หรือ Browallia UPC ขนาด 16  
2. ถ้าเป็นหัวข้อใหญ่ให้ใช้  Browallia New หรือ Browallia UPC ตัวหนา (Bold) ขนาด 18 
3. ข้อความที่มีแถบสีเทาคาด  แสดงว่านักศึกษาต้องเปลี่ยนข้อความบริเวณนั้นและใส่

ข้อมูลของตนเอง 
4. เครื่องหมาย X หมายถึง เคาะเว้นวรรค 1 ครั้ง ถ้า XX หมายถึงเคาะเว้นวรรค 2 ครั้ง 
5. การเรียงหน้าและการนับหน้าแบบตัวอักษรภาษาไทย (ก-ฮ) ของส่วนประกอบในเล่ม

หนา้ที่ต้องใช้ดังต่อไปน้ี 
  หน้าปกแข็งสีเลือดหมู            กระดาษรองปก (กระดาษเปลําเริ่มนับหน๎านี้
เป็นหน๎า ก แตํไมํต๎องใสํแสดงเลขหน๎า)        ปกใน (รายละเอียดเหมือนหน๎าปกแข็งให๎นับเป็น
หน๎า ข แตํไมํต๎องใสํแสดงเลขหน๎า)         ใบรับรองการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ใบที่
อาจารย๑ลงนาม ให๎นับเป็นหน๎า ค  และไมํต๎องใสํแสดงเลขหน๎า)         บทคัดย่อ  (นับเป็นหน๎า 
ง และไมํต๎องใสํแสดงเลขหน๎า)         บทคัดย่อหน้าถัดไป (ถ๎ามี) (ให๎นับเป็นหน๎า จ ใสํแสดง
เลขหน๎าทีมุ่มขวาบนหํางจากมุมกระดาษ 1.5 ซม.)         กิตติกรรมประกาศ (ให๎นับเป็นหน๎า 
ฉ แตํไมํต๎องใสํแสดงเลขหน๎า)          สารบัญ  (ให๎นับเป็นหน๎า ช แตํไมํต๎องใสํแสดงเลขหน๎า)              
 สารบัญ (ต่อ) (ถ๎ามี)  (ให๎นับเป็นหน๎า ซ ใสํแสดงเลขหน๎าที่มุมขวาบนหํางจากมุม
กระดาษ 1.5 ซ.ม.)            สารบัญตาราง (ให๎นับเป็นหน๎า ฌ และไมํต๎องใสํแสดงเลขหน๎า)              
 สารบัญตาราง(ต่อ) (ถ๎ามี)  (ให๎นับเป็นหน๎า ญ ใสํแสดงเลขหน๎าที่มุมขวาบนหํางจาก
มุมกระดาษ 1.5 ซ.ม.)           สารบัญแผนภูมิ (ให๎นับเป็นหน๎า ฎ และไมํต๎องใสํแสดงเลขหน๎า)                 
 สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)  (ถ๎ามี)  (ให๎นับเป็นหน๎า ฏ ใสํแสดงเลขหน๎าที่มุมขวาบนหําง
จากมุมกระดาษ 1.5 ซ.ม.)          สารบัญภาพ (ให๎นับเป็นหน๎า ฐ และไมํต๎องใสํแสดงเลขหน๎า)         
 สารบัญภาพ (ต่อ) (ถ๎ามี) (ให๎นับเป็นหน๎า ฑ ใสํแสดงเลขหน๎าที่มุมขวาบนหํางจากมุม
กระดาษ 1.5 ซ.ม.) 
 
       ข้อสังเกต : จากตัวอยํางการนับหน๎าจะเห็นได๎วําให๎เริ่มนับหน๎าใบรองปกแรกเป็นหน๎า 
ก และนับเรียงตํอไปตามอักษรของพยัญชนะไทย หน๎าไหนที่เป็นหน๎าเริ่มต๎นจะนับหน๎า แตํไมํใสํ
แสดงเลขหน๎า แตํหน๎าไหนที่เป็นหน๎าตํอ เชํน หน๎าสารบัญ (ตํอ) จะใสํแสดงเลขหน๎าไว๎ที่มุมขวา
บนด๎วย        
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6. การเรียงหน้าแบบตัวเลข จะเริ่มนับหน้า 1 ตั้งแต่บทที่ 1  เรียงเรื่อยไปจนถึงประวัติ
ของผู้ศึกษา 

ตัวอย่างแนวทางการนับหน้าดังต่อไปนี ้
 บทที่ 1 (ให๎นับเริ่มต๎นเป็นหน๎าที่ 1 แตํไมํใสํแสดงเลขหน๎า)         หน้าถัดไปของบทที่ 
1 (ให๎นับตํอไปเป็นหน๎า 2,3,4, ... และให๎ใสํแสดงเลขหน๎าไว๎ที่มุมบนขวาหํางจากมุมลงมา 1.5 
ซม.แบบอักษรเดียวกับที่ใช๎ในเนื้อหาคือตัวอักษร  Browallia New หรือ Browallia UPC ขนาด 
16)         บทที่ 2 (นับหน๎าตํอจากหน๎าสุดท๎ายของบทที่ 1 แตํไมํใสํแสดงเลขหน๎า)          หน้า
ถัดไปของบทที่ 2 (นับหน๎าตํอจากบทที่2 เรื่อยไปจนหมดบท และให๎ใสํแสดงเลขหน๎าไว๎ที่มุม
ขวาบนขนาดและตัวเลขเชํนเดียวกับเลข หน๎าถัดไปของบทที1่)          บทที่ 3 (นับหน๎าตํอจาก
หน๎าสุดท๎ายของบทที ่2 แตํไมํใสํแสดงเลขหน๎า)         หน้าถัดไปของบทที่ 3 (นับหน๎าตํอจาก
บทท่ี 3 เรื่อยไปจนหมดบท และให๎ใสํแสดงเลขหน๎าไว๎ที่มุมขวาบนขนาดและตัวเลข เชํนเดียวกับ
เลขหนา๎ถัดไปของบทที1่)         บทที่ 4 (นับหน๎าตํอจากหน๎าสุดท๎ายของบทที่ 3 แตํไมํใสํแสดง
เลขหน๎า)         หน้าถัดไปของบทที่ 4 (นับหน๎าตํอจากบทที่ 4 เรื่อยไปจนหมดบทและให๎ใสํ
แสดงเลขหน๎าไว๎ที่มุมขวาบนขนาดและแบบตัวเลขเชํนเดียวกับเลข หน๎าถัดไปของบทที่ 1)          
 บรรณานุกรม  (ให๎นับหน๎าตํอจากหน๎าสุดท๎ายของบทที่ 4 แตํไมํต๎องใสํแสดงหน๎า)           
 บรรณานุกรม (ต่อ) (ถ๎ามีให๎นับหน๎าตํอจากบรรณานุกรมแรกและให๎ใสํแสดงเลขหน๎า
ไว๎ที่มุมขวาบน)          ภาคผนวก (นับหน๎าตํอหน๎าสุดท๎ายของบรรณานุกรม แตํไมํต๎องใสํ
แสดง)           เนื้อหาของภาคผนวก  (นับหน๎าตํอมาและให๎ใสํแสดงเลขหน๎าไว๎ที่มุมขวาบน) 
 ประวัติผู้ศึกษา (นับหน๎าตํอจากหน๎าสุดท๎ายของภาคผนวกแตํไมํต๎องใสํแสดงเลขหน๎า)           
 กระดาษรองปกหลัง (กระดาษเปลําไมํนับหน๎า) 
 
7. การเข้าเล่ม ให้ใช้ปกแข็งสีเลือดหมู  ข้อความเหมือนปกใน ตัวหนังสือสีทอง ชื่อไม่มี

ค าน าหน้าชื่อ 
8. สันปก ให้เรียงล าดับดังนี้    ปีการศึกษา ชื่อผู้ศึกษา (ไม่มีค าน าหน้า) ชื่อหัวข้อ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ตัวอย่าง 
 
            
 ระยะหํางด๎านซ๎ายกับด๎านขวาควรเทํากัน หากชื่อหัวข๎อการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
ยาวมากกวํา 1 บรรทัด สามารถท าสันปกได๎ 2 แบบดังตัวอยํางตํอไปนี้ 
 

2553       สมชาย  ซื่อสัตย๑         การเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาของ บริษัท มีดี จ ากัด 
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8.1 แบํงชื่อหัวข๎อเป็น 2 บรรทัด แบบน้ีใช๎ได๎กับคนที่มีเนื้อหามากและเลํมหนาท าให๎เนื้อ
ที่สันกว๎าง 

 
 
 
 

8.2 ให๎ตัดค าในชื่อหัวข๎อเรื่องตามความเหมาะสม และใสํเครื่องหมาย จุด จุด จุด (...) 
แทน   เหมาะกับคนที่มีเนื้อหาในเลํมน๎อยเลํมบางสันปกเล็กเนื้อที่ไมํเพียงพอที่จะ
ท าชื่อเรื่อง 2 บรรทัด 

 
 
 
9. หน้าใบรองปกและหน้าบทคัดย่อ ตรงส่วนที่เป็นชื่อผู้ศึกษาให้ใส่ค าน าหน้าชื่อตัว

เต็ม เช่น นางสาวสมหญิง ขยันอ่านเขียน, ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  รักชาติยิ่ง  เป็นต้น  
รวมรายชื่ออาจารย์ตรงส่วนที่อาจารย์ต้อง ลงนามให้ใส่ต าแหน่งเป็นชื่อเต็ม  
สามารถดูได้จากตัวอย่างในหน้าถัดไป 

10. ให้เว้นระยะขอบกระดาษบนลงมา 2 นิ้ว ส าหรับหน้าที่ไม่มีการแสดงอักษรหรือเลข
 หน้า  

11. ให้เว้นระยะขอบกระดาษบนลงมา 1.5 นิ้ว ส าหรับหน้าที่มีการแสดงอักษรหน้าหรือ
 เลขหน้า 

 
ในส่วนรายละเอียดของการเขียนเนื้อหาในเล่มไม่ว่าจะเป็นการเว้นขอบกระดาษ

ด้านซ้าย การเว้นช่องวรรคหรืออื่นๆ ให้นักศึกษาดูคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ประกอบ 
 
(หน้าถัดไปจะเป็นตัวอย่างบางส่วนของส่วนประกอบในเล่มรายงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  ทุกสาขาวิชา ยกเว้น กลุ่มวิชาสาขาการเงิน ส าหรับรายละเอียดสํวนประกอบ
เลํมรายงานการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง กลุํมวิชาสาขาการเงิน ต๎องมีเนื้อหาตามหน๎า 17 ) 
 
 
 
 

     การศึกษาพฤติกรรมและทัศนะคติของผู๎บริโภคหลังจากที่ได๎ 
   2553         สมชาย  ซื่อสัตย๑ 
     ชมสื่อโฆษณาทางโทรทัศน๑ กรณีศึกษา บริษัท เอบี ซี จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2553         สมชาย  ซื่อสัตย๑   การศึกษาพฤติกรรมและทัศนะคติของผู๎บริโภค... 
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ตัวอย่างการเว้นขอบกระดาษ 
 
 
     (ส าหรับหน๎าขึ้นต๎นบทใหมํ)  2 นิ้ว   1½ นิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1½ นิ้ว               1 นิ้ว  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1 นิ้ว 
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หน้าปกนอก 

กลยุทธ์การเพ่ิมก าไรให้ได้สูงสุด กรณีศึกษาบริษัท ABC จ ากัด 
 
 
   
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมหญิง  รักเรียน 
 
 
 
 
          
        
 
 
  
 
 
 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญช ี 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 

ปีการศึกษา  2553 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

หํางจากขอบกระดาษด๎านบนลงมา 2 นิ้ว 

กรณีช่ือเรื่องยาวเกิน 1 บรรทัด ให๎
พิมพ๑ช่ือเรื่องในลักษณะเหมือน

สามเหลี่ยมหัวกลับ 

หํางจากขอบกระดาษด๎านลําง 
1 น้ิว 

ชํองวํางระหวํางหมายเลข 
1 และ 2 ควรเทํากัน 
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หน้าปกใน 

กลยุทธ์การเพ่ิมก าไรให้ได้สูงสุด กรณีศึกษาบริษัท ABC จ ากัด 
 
 
   
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสมหญิง  รักเรียน 
 
 
 
 
          
        
 
 
  
 
 
 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญช ี  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 

ปีการศึกษา  2553 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย        

หํางจากขอบกระดาษด๎านบนลงมา 2 นิ้ว 

กรณีช่ือเรื่องยาวเกิน 1 บรรทัด ให๎
พิมพ๑ช่ือเรื่องในลักษณะเหมือน

สามเหลี่ยมหัวกลับ 

หํางจากขอบกระดาษด๎านลําง 
1 น้ิว 

ชํองวํางระหวํางหมายเลข 
1 และ 2 ควรเทํากัน 



24 
 

                 
 หัวข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กลยุทธ๑การเพิ่มก าไรให๎ได๎สูงสุด 
      กรณีศึกษา บริษัท AEBCC จ ากัด 
 ชื่อผู้ศึกษา     นางสาวสมหญิง  รักเรียน 

 ปริญญา     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชา      การบัญช ี

 อาจารย์ที่ปรึกษา    ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑นิยะดา  วิเศษบริสุทธิ์ 

 ปีการศึกษา      2553 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทยอนุมัติให๎นับการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
เป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญช ี
 

      .……….………………ผู๎อ านวยการหลักสูตร 
                      (อาจารย๑ ดร.พีรพงษ๑  ฟูศิริ) 
  

      .……….………………ผู๎อ านวยการสาขา 
                                         (รองศาสตราจารย๑นิยะดา  ชุณหวงศ๑)           
 

คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

      .……….………………ประธานกรรมการ 
                       (ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.กิตติมา  อัครนุพงศ๑) 
 

      .……….………………กรรมการ 
                       (อาจารย๑ ดร.จิรา  แย๎มมีศร)ี    
 

      .……….………………อาจารย๑ที่ปรึกษา 
                      (ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑นิยะดา  วิเศษบริสุทธิ์) 
  

      .……….………………อาจารย๑ที่ปรึกษารํวม    
                       (อาจารย๑สุวรินทร๑  ไม๎สุวรรณกุล)   
  
 

 
อักษร 

Browallia  
ตัวหนา 

ขนาด 18 

อักษร 
Browallia  
ตัวบาง 
ขนาด 16 

(ยํอหน๎าลงมา 2 นิว้ นับหน๎า แตํไมแํสดงเลขหน๎ามุมขวาบน) 

อักษร 
Browallia  
ตัวหนา 

ขนาด 18 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กลยุทธ๑การเพิ่มก าไรให๎ได๎สูงสุด 
      กรณีศึกษา บริษัท AEBCC จ ากัด 
 ชื่อผู้ศึกษา     นางสาวสมหญิง  รักเรียน 

 ปริญญา     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชา      การจัดการโลจิสติกส๑ 

 อาจารย์ที่ปรึกษา    อาจารย๑ ดร.นันทิ  สุทธิการนฤนัย 

 ปีการศึกษา      2553 
 
 
     บทคัดย่อ 
 
 
 ………………………………………………………………………………………………
….……...…………………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………………….………
...………….………………………………………………………………………………………. 
 วัตถุประสงค๑……………………………………………………………………………….. 
….……...…………………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………………….………
...………….………………………………………………………………………………………. 
….……...…………………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………………….………
...………….………………………………………………………………………………………. 
 จากการศึกษาพบวํา………………………………………………………………………. 
….……...…………………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………………….………
...………….………………………………………………………………………………………. 
 
 

(ยํอหน๎าลงมา 2 นิว้ นับหน๎า แตํไมแํสดงเลขหน๎ามุมขวาบน) 

เว๎นชํองวําง 1 บรรทัด 

เว๎นชํองวําง 1 บรรทัด 
ทุกยํอหน๎าให๎เริ่มพิมพ๑อักษรตัวที่ 9 

 
อักษร 

Browallia  
ตัวหนา 

ขนาด 18 

อักษร 
Browallia  
ตัวบาง 
ขนาด 16 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 18 
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 เนื้อหาตํอ(ถ๎ามี). (หน๎านี้จะมีเลขหน๎าเป็นตัวอักษรภาษาไทย อยูํที่ มุมขวาบน) 
….……...…………………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………………….………
...………….………………………………………………………………………………………. 
….……...…………………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………………….………
...………….………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยํอหน๎าลงมา 1.5 นิ้ว แสดงเลขหน๎ามมุขวา)
บน)       จ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองเรื่องนี้ส าเร็จได๎ด๎วยความกรุณาจาก..................................
อาจารย๑ที่ปรึกษาการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง และ................................................................... 
อาจารย๑ที่ปรึกษารํวมที่ได๎ให๎ความกรุณาแนะน า ตรวจตราและแก๎ไขเนื้อหา  ตลอดจนให๎ก าลังใจ
ในการท าการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง...................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 ขอขอบคุณ ........................................................  (ในที่นี้อาจกล่าวขอบคุณถึงผู้ที่ให้
ข้อมูลและผู้ที่คอยช่วยเหลือในการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ) ที่ได๎ให๎ความชํวยเหลือ
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยูํ และพี่ๆ เพื่อนนักศึกษาปริญญาทุกทําน ที่ได๎ให๎ก าลังใจและความ
ชํวยเหลือในการท าการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองตลอดมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยํอหน๎าลงมา 2 นิว้ นับหน๎า แตํไมแํสดงเลขหน๎ามุมขวาบน) 

เว๎นชํองวําง 1 บรรทัด ทุกยํอหน๎าให๎เริ่มพิมพ๑อักษรตัวที่ 9 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 18 
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สารบัญ 
                         
                                                               หน๎า 
บทคัดยํอXX...........................................................................................................XXง  
 
กิตติกรรมประกาศXX……………………………………………………………..........XXจ 
 
สารบัญXX………………………………………………………………………....……XXฉ 
 
สารบัญตาราง (ถ๎ามี)XX…………………………………………………….............…XXซ 
 
สารบัญแผนภูมิ (ถ๎ามี)XX.…………………………...…………………….........…....XXญ 
 
สารบัญภาพ (ถ๎ามี)XX………………………………….........………..……...............XXฏ 
 
บทท่ี 
 1.  บทน าXX…………………………………………….............……...........XX1 
  องค๑กรและลักษณะธุรกิจขององค๑กรXX.........................................XXเลขหน๎า 
  ปัญหาและความส าคัญของปัญหาXX............................................XXเลขหน๎า 
  วัตถุประสงค๑ของการศึกษาXX......................................................XXเลขหน๎า
  นิยามศัพท๑เฉพาะ (ถ๎ามี)XX..........................................................XXเลขหน๎า 
  ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับXX.......................................................XXเลขหน๎า 
 
 2.  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องที่เกี่ยวข๎องXX..........................XXเลขหน๎า 
  แนวคิดXX...................................................................................XXเลขหน๎า 
  ทฤษฎีXX....................................................................................XXเลขหน๎า 
  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องXX……………..........……………………….....XXเลขหน๎า 
 
 
 

(ยํอหน๎าลงมา 2 นิว้ นับหน๎า แตํไมแํสดงเลขหน๎ามุมขวา)
บน) 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 18 

อักษร Browallia ตัวบาง ขนาด 16 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
บทท่ี          หน๎า 
 3.  ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษาXX..............................................XXเลขหน๎า 
  ระเบียบวิธีการศึกษาXX.................................................................XXเลขหน๎า 
  การเก็บรวบรวมข๎อมูลXX..............................................................XXเลขหน๎า 
  การวิเคราะห๑ข๎อมูลXX………………………………………….....….XXเลขหน๎า 
  ผลการศึกษาXX………………………………………………..…......XXเลขหน๎า 
  ทางเลือกในการแก๎ไขปัญหา 
                     และการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก๎ไขปัญหาXX.........................XXเลขหน๎า 
 
 4. สรุปผลการศึกษาและข๎อเสนอแนะXX.....................................................XXเลขหน๎า 
  สรุปผลการศึกษาXX......................................................................XXเลขหน๎า 
  ข๎อจ ากัดของการศึกษาXX..............................................................XXเลขหน๎า 
  ข๎อเสนอแนะXX.............................................................................XXเลขหน๎า 
 
บรรณานุกรมXX…………………………………....………….…….………………….XXเลขหน๎า 
 
ภาคผนวกXX………………………...…..…….………………....………………….…XXเลขหน๎า 
 ก.XX…………………………………………………...........…………………XXเลขหน๎า
 ข.XX……………………………………………………....……………………XXเลขหน๎า 
 
ประวัติผู๎ศึกษาXX……………………………...……………......…..………………….XXเลขหน๎า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยํอหน๎าลงมา 1.5 นิ้ว แสดงเลขหน๎ามมุขวาบน) 

ช 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 18 
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สารบัญตาราง 

 
ตารางที ่                                                                                          หน๎า 

1. ชื่อตารางXX...………..…………………..……..…………...…………...………XXเลขหน๎า 
2. ชื่อตารางXX...………..………………………………..…..……...…...…………XXเลขหน๎า 
3. ชื่อตารางXX...………..………………………………..…………………………XXเลขหน๎า 
4. ชื่อตารางXX...………..………………………………..…………………………XXเลขหน๎า 
5. ชื่อตารางXX...………..………………………………..…………........…………XXเลขหน๎า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยํอหนา๎ลงมา 2 นิว้ นับหน๎า แตํไมแํสดงเลขหน๎ามุมขวาบน) 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 18 
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สารบัญตาราง (ต่อ)  
 
ตารางที ่                                                                                  หน๎า 

30.ชื่อตารางXX..………..…………………………..…………...………..…...……XXเลขหนา๎ 
31.ชื่อตารางXX..………..………………………………..…………...…………….XXเลขหน๎า 
32.ชื่อตารางXX..………..………………………………..…………...…….………XXเลขหน๎า 
33.ชื่อตารางXX..………..………………………………..…………...…….………XXเลขหน๎า 
34.ชื่อตารางXX..………..………………………………..…………...…….………XXเลขหน๎า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยํอหน๎าลงมา 1.5 นิ้ว แสดงเลขหน๎ามมุขวาบน) 

ฌ 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 18 
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สารบัญแผนภูม ิ 
 
แผนภูมิที ่                                                                                         หน๎า 

1.ชื่อแผนภูมิXX..……..…..……………………………..…………...…………….XXเลขหน๎า 
2.ชื่อแผนภูมิXX..……..…………..………………..…………...………………….XXเลขหน๎า 
3.ชื่อแผนภูมิXX..……..……………..……………..…………...………………….XXเลขหน๎า 
4.ชื่อแผนภูมิXX..……..……………..……………..………...…………………….XXเลขหน๎า 
5.ชื่อแผนภูมิXX..……..……………..………………..………...………………….XXเลขหน๎า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยํอหน๎าลงมา 2 นิว้ นับหน๎า แตํไมแํสดงเลขหน๎ามุมขวา)
บน) 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 18 
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สารบัญแผนภูม ิ(ต่อ) 
 
แผนภูมิที ่                                                                                        หน๎า 

30.ชื่อแผนภูมิXX..……..………………………………..…………..………………XXเลขหน๎า 
31.ชื่อแผนภูมิXX..……..………………………………..………….……………….XXเลขหน๎า 
32.ชื่อแผนภูมิXX..……..………………………………..………….....…………….XXเลขหน๎า 
33.ชื่อแผนภูมิXX..……..………………………………..………….....…………….XXเลขหน๎า 
34.ชื่อแผนภูมิXX..……..………………………………..………….……………….XXเลขหน๎า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยํอหน๎าลงมา 1.5 นิ้ว แสดงเลขหน๎ามมุขวาบน) 

ฎ 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 18 
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สารบัญภาพ 
 
ภาพที ่              หน๎า 

1.ชื่อภาพXX..……..…..…………………………….…..…………..…………….XXเลขหน๎า 
2.ชื่อภาพXX..……..…..…………………………….…..…………...……...…….XXเลขหน๎า 
3.ชื่อภาพXX..……..…..…………………………….…..…………..…………….XXเลขหน๎า 
4.ชื่อภาพXX..……..…..…………………………….…..…………..…………….XXเลขหน๎า 
5.ชื่อภาพXX..……..…..…………………………….…..………..……………….XXเลขหน๎า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยํอหนา๎ลงมา 2 นิว้ นับหน๎า แตํไมแํสดงเลขหน๎ามุมขวาบน) 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 18 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
ภาพที ่               หน๎า 

30.ชื่อภาพXX……..…..…………………………….…..…………...…………….XXเลขหน๎า 
31.ชื่อภาพXX……....…………………………….…..……...…………………….XXเลขหน๎า 
32.ชื่อภาพXX……..…..……………………….…..…………...………………….XXเลขหน๎า 
33.ชื่อภาพXX……....……………………….…..…………...…………………….XXเลขหน๎า 
34.ชื่อภาพXX……....……………………….…..…………...…………………….XXเลขหน๎า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยํอหน๎าลงมา 1.5 นิ้ว แสดงเลขหน๎ามมุขวาบน) 

ฐ 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 18 
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บทที ่1 
ชื่อบท 

 
หัวข๎อส าคัญ 
 
XXXXXXX
ข๎อความ………...………………………..........................……..………………........…….…….. 
………………………………………………...……………….................………………....………
……........................................................................................................................................
……........................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
XXXXXXXXหัวข๎อยํอย
XX.......……………………………..............................……………………..............……........… 
............................................................................................................................................... 
XXXXXXXXหัวข๎อยํอย
XX.......……………………………..............................……………………..............……........... 
............................................................................................................................................... 
 
หัวข๎อส าคัญ 
 
XXXXXXXXข๎อความXX........................................................................................................ 
……………………………………………………………….................……………………………
..……………...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
XXXXXXXX1.XXหัวข๎อยํอยXX.......………………………...………………….......................... 
…………………………………………………………………………...….…………………….....
...………………………………………………………………….................……………………… 
XXXXXXXX2.XXหัวข๎อยํอยXX.......………………………...…………..................................... 
…………………………………………………………………………...………………………...... 
……………………………………………………………….................…………………………… 

(ยํอหนา๎ลงมา 2 นิว้ นับหน๎า แตํไมแํสดงเลขหน๎ามุมขวาบน) 

เว๎น 1 บรรทัด 1½ นิ้ว 

เว๎น 1 บรรทัด 

1 นิ้ว 

เว๎น 1 บรรทัด 

1 นิ้ว 

เว๎น 1 บรรทัด 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 18 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 16 
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เนื้อหาตํอของบทที่1(ถ๎ามี). หน๎านี้จะมีเลขหน๎า................................................. อยูํท่ีมุมขวาบน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยํอหน๎าลงมา 1.5 นิ้ว แสดงเลขหน๎ามมุขวาบน) 
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บรรณานุกรม 

 
ภาษาไทย 
 
เรียงล าดับอักษร ก - ฮ โดยไมํต๎องสนใจวําแหลํงข๎อมูลจะเป็นประเภทใด อาทิ หนังสือแปล, 
บทความในหนังสือ, บทความในวารสาร, บทความหรือขําวในหนังสือพิมพ๑หรือในกรณีที่ผู๎เขียน
บทความไมํมี, บทความในสารานุกรม,บทความวิจารณ๑หนังสือในวารสาร และบทคัดยํอจาก
วิทยานิพนธ๑ เป็นต๎น  
 
ให๎ดูแตํอักษรช่ือน าหน๎าอยํางเดียว 
 
(ดูตัวอยํางจากหน๎า 90 - 92) 
 
ภาษาต่างประเทศ  
เรียงล าดับอักษร A - Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยํอหนา๎ลงมา 2 นิว้ นับหน๎า แตํไมแํสดงเลขหน๎ามุมขวาบน) 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 18 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 16 

เว๎น 1 บรรทัด 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 16 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 18 
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ภาคผนวก ก 

ชื่อ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยํอหน๎าลงมา 2 นิว้ นับหน๎า แตํไมแํสดงเลขหน๎ามุมขวาบน) 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 18 
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ภาคผนวก ข 

ชื่อ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยํอหน๎าลงมา 2 นิว้ นับหน๎า แตํไมแํสดงเลขหน๎ามุมขวาบน) 

อักษร Browallia ตัวหนา ขนาด 18 
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ประวัติผู้ศึกษา 

  
 ให๎เขียนเป็นความเรียงความยาวไมํเกิน 1 หน๎า ให๎รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ - นามสกุล 
พร๎อมค าน าหน๎า (เชํน นาย นาง นางสาว) และถ๎ามียศ ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ก็ให๎ใสํไว๎ด๎วย 
วันเดือน ปี และสถานที่เกิด วุฒิการศึกษาตั้งแตํขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทําขึ้นไป 
สถานศึกษา และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ๑ ผลงานทางวิชาการรางวัลหรือ
ทุนการศึกษาเฉพาะที่ส าคัญ ต าแหนํงและสถานที่ท างานปัจจุบันของผู๎ศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยํอหน๎าลงมา 2 นิว้ นับหน๎า แตํไมแํสดงเลขหน๎ามุมขวาบน) 
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การเขียนอ้างอิง 
 
 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ๑นั้น จะมีการอ๎างแนวคิด ทฤษฎีหรือหลักการตําง ๆ รวมทั้ง
ผลการวิจัยที่สนับสนุนหรือตรงข๎ามกับเรื่องที่ศึกษาจากนักวิชาการหลายทําน ในการอ๎างอิงนั้น
อาจจะเป็นการสรุปแนวคิดหรือผลการวิจัยจากเอกสารเลํมใด หรือหลาย ๆ เลํม หรือจากหน๎าใด
หน๎าหนึ่ง หรือเป็นการคัดลอกข๎อความมาโดยตรง ไมํวําจะใช๎วิธีการใดวิธีการหนึ่งข๎างต๎น 
จ าเป็นอยํางยิ่งที่ผู๎เขียนจะต๎องท าการอ๎างอิงเพื่อบอกกลําวกับผู๎อํานวําได๎ข๎อคิดนั้นมาจาก
เอกสารใด ทั้งนี้เพื่อเป็นการให๎เกียรติแกํผู๎ เป็นเจ๎าของความคิดและเพื่อการติดตามอําน
รายละเอียดหรือตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลตํอไป ซึ่งท าให๎ข๎อเขียนมีน้ าหนักและ
นําเชื่อถือ 
 ข๎อความใดที่ผู๎เขียนคัดลอกมาโดยตรงจากข๎อเขียนหรือค าพูดของคนอื่น เพื่อใช๎
ประกอบการเรียบเรียงเนื้อหาในวิทยานิพนธ๑เรียกวํา ‚อัญพจน๑ (Quotation)‛ ข๎อความลักษณะ
ดังกลําวต๎องเขียนอ๎างอิงบอกแหลํงที่มาของข๎อความเหลํานั้นทันที ซึ่งมีหลักการเขียน 1 (1) ดังนี ้
 1. อัญพจน๑ต๎องเหมือนต๎นฉบับเดิมทุกประการ ไมํควรแทรกข๎อความของผู๎เขียนปะปน
ในอัญพจน๑ แตํถ๎าจ าเป็นต๎องแทรกค าหรือวลีให๎ใช๎เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] เพื่อแสดงให๎เห็น
วําเป็นข๎อความที่ผู๎เขียนได๎เพิ่มเติมขึ้นภายหลัง ดังตัวอยํางที่ปรากฏในข๎อ 4.1, 4.2 และ 4.3 ที่
หน๎า 4 (การใช๎เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ) 
 2. กรณีอัญพจน๑เป็นความเรียง (Prose) และมีความยาวไมํเกิน 4 บรรทัด หรือเป็นร๎อย
กรอง (verse) ที่มีความยาวไมํเกิน 3 บรรทัด ให๎พิมพ๑ตํอจากข๎อความในวิทยานิพนธ๑ได๎โดยไมํ
ต๎องขึ้นบรรทัดใหมํ และต๎องใสํเครื่องหมายอัญประกาศ (‚......‛) ก ากับข๎อความเหลํานั้นด๎วย 
หากเป็นร๎อยกรองให๎ใสํเครื่องหมายทับ ( / ) ตรงค าสุดท๎ายของข๎อความแตํละบรรทัดและเว๎น 1 
ระยะกํอนพิมพ๑ข๎อความตํอไป ดังตัวอยําง 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 1 ตัวอยํางอัญพจน๑ทั้งหมดใช๎การอ๎างอิงตามระบบนาม-ปี ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกฎเกณฑ๑การ
ลงรายการอ๎างอิงให๎ดูทีห่น๎า 44-56 

 ได๎มีนักวชิาการหลายทําน อธบิายความหมายของ เมตาเดตา (Metadata) ไว๎หลาย
ทัศนะ อาทิตย๑ 
 Thornely (1998: 75) กลําววํา เมตาดาตา หมายถึง ‚ข๎อมูลที่บอกรายละเอียดของข๎อมูล
ของเว็บนั้น ชํวยในการจัดระเบียบ บรรยาย แสดงลักษณะ ชี้ต าแหนํงและค๎นคืนทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส๑ หรือที่ไมใํชํอิเล็กทรอนิกส๑บนเครือขํายอินเทอร๑เน็ตได๎‛ 
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  3. กรณีอัญพจน๑ เป็นความเรียง (Prose) และมีความยาวเกิน 4 บรรทัด หรือเป็นร๎อย
กรอง (verse) ที่มีความยาวเกิน 3 บรรทัด ให๎ยกข๎อความเหลํานั้นมาพิมพ๑ไว๎ยํอหน๎าใหมํ และ
ยํอหน๎าเข๎ามาอีก 10 ระยะตัวพิมพ๑หรือประมาณ 1 นิ้ว จากขอบกระดาษด๎านซ๎ายมือ ในกรณีที่มี
ยํอหน๎าภายในอัญพจน๑ก็ให๎ยํอหน๎าเข๎ามาอีก 3 ระยะตัวพิมพ๑ อัญพจน๑แบบนี้ไมํต๎องมี
เครื่องหมายอัญประกาศก ากับ ดังตัวอยําง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................(ข๎อความเน้ือหาวิทยานิพนธ๑).................................................. 

..................... ‚Verbs are vigorous, direct communicators.  Use the active rather than the 
passive voice, and select tense or mood carefully.‛  (American Psychological 
Association, 1994: 32) 

The writer frames the poem with a sense of reality:  ‚All things within this world are 
illusion / Everything is not ourselves / But the world.‛  (Elizabeth, 1987: 10-11) 

Corporate executives especially are discovering the importance of 
speechmaking: 
More than half a million executives will mount speaking platforms this year.  

They are appearing at public forums, before Congressional hearings, and at a 
conventions and industry conferences 

 They are discovering the power of the podium to advance their own 
corporate causes and their own careers.  (Boyle, 1976: 683) 

...........…………..……………….(ข๎อความเน้ือหาวิทยานพินธ๑)........................................................ 
นักวิชาการและนักวิชาชีพสารนิเทศหลายทาํน ได๎แสดงความคดิเห็นหลากหลายในประเด็นเกี่ยวกับ
การเก็บคําบริการสารนิเทศในหอ๎งสมุด อาท ิ
เวนดี (Wendy, 1993: 40) กลําววํา การแก๎ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ

ส าหรับการจัดบริการพิเศษในหอ๎งสมุด โดยการเก็บคําบริการบางประเภท จะ
กํอให๎เกิดปัญหาคุณภาพของการให๎บริการ เพราะผูใ๎ชจ๎ะได๎รับการปฏิบัตจิากผู๎
ให๎บริการไมํเทําเทียมกัน และอาจเกิดการเลือกปฏิบัติตํอผูใ๎หบ๎ริการทั้งสองกลุํม 

ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเทําเทยีมกันในการได๎รับสารนิเทศหากห๎องสมดุ
ก าหนด คําใช๎บริการแล๎วยํอมเป็นการปิดกั้น การเข๎าถึงสารนิเทศของกลํุมผู๎ใช๎ที่ไมํ
สามารถจํายคําบริการได๎ และยงัเป็นการแบํงแยกกลํุมผู๎ใช๎อีกดว๎ย (จินดารัตน๑  เพอร๑
พันธุ๑, 2541: 46) 

...........…………..……………….(ข๎อความเน้ือหาวิทยานพินธ๑)........................................................ 
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ข้อสังเกต : เครื่องหมาย  (“”)1 แสดงการเว้นระยะเท่าน้ัน 
 4. วิทยานิพนธ๑ที่เขียนเป็นภาษาไทย ถ๎าต๎องการคัดลอกข๎อความจากภาษาตํางประเทศ
เพื่ออ๎างอิง ต๎องแปลหรือเก็บใจความเป็นภาษาไทยที่ถูกต๎องสละสลวย ซึ่งให๎ใช๎หลักการเขียน
ตามข๎อ 2 หรือ ข๎อ 3 แล๎วแตํกรณี แตํถ๎าเป็นการเก็บใจความส าคัญให๎พิมพ๑ไปตามปกติ 
 5. วิทยานิพนธ๑ที่เขียนเป็นภาษาตํางประเทศ ถ๎าข๎อความที่คัดลอกได๎น ามาใช๎เป็นสํวน
หนึ่งของประโยคผู๎เขียนเอง ให๎ใช๎ตัวอักษรตัวเล็กเริ่มต๎นประโยค แม๎วําข๎อความในต๎นฉบับจะ
เป็นตัวใหญํก็ตาม ทั้งน้ียกเว๎นค าวิสามานยนาม ดังตัวอยําง 
 
 
 
 
 
 
 6. ใช๎อัญประกาศเดี่ยว (‘…..’) ส าหรับข๎อความที่คัดลอกมาซ๎อนอยูํในอัญพจน๑ 
ตัวอยํางเชํน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

He appreciates this poem because it is rich in evocative detail: 
It was winter.  It got dark early.  The waiting room was full of grown – up 

people, arctics and overcoats, lampa and magazines.  (Bishop, 1980: 6-10) 

It’s true that ‚it is impossible to exaggerate the importance of communication in business.‛  
(Grill, 1995: 41) 

 Bill and Katz (1992: 17) concluded with this statement: ‚The General Counsel of 
the Board shall exercise general supervision.‛ 

ต้นฉบับ: ผู๎ใชต๎๎องการสืบค๎นเร่ืองประเทศไทย สามารถพิมพ๑ค าวํา ‚thailand‛ บริการ  
Meta – Search engines จะท าการค๎นคืนเรื่องประเทศไทยจากบริการนามานุกรมหรือ
ดรรชนีอินเทอร๑เน็ตตําง ๆ เชํน Yahoo, Infoseek, Lycos, Hot bot  
พร๎อมกันไปทันทีโดยอตัโนมัติ โดยไมํต๎องเข๎าไปสืบค๎นจากบริการแตํละแหํง 

การอ้างอิง: ........................................(ข๎อความเน้ือหาวิทยานิพนธ๑)......................................... 
 ‚ผู๎ใช๎ต๎องการสืบค๎นเร่ืองประเทศไทย สามารถพิมพ๑ค าวํา ‘thailand’ บริการ  

Meta – Search engines จะท าการค๎นคืนเรื่องประเทศไทยจากบริการนามานุกรมหรือ
ดรรชนีอินเทอร๑เน็ตตําง ๆ เชํน Yahoo, Infoseek, Lycos, Hot bot  
พร๎อมกันไปทันทีโดยอตัโนมัติ โดยไมํต๎องเข๎าไปสืบค๎นจากบริการแตํละแหํง‛  
(สมพร  พุทธาพิทักษ๑ผล, 2541: 18) 

ต้นฉบับ: A number of these services are listed under, ‚Artist-Commercial‛ in the Yellow 
Pages. 

การอ้างอิง: She stated, ‚A number of these services are listed under ‘Artist-Commercial’ in 
the Yellow Pages.‛ (Margaret, 1995: 50) 



46 
 

 7. เม่ือตัดข๎อความที่ลอก หรืออัญพจน๑ออกบางสํวน เนื่องจากไมํสัมพันธ๑กับเรื่องที่
ต๎องการอ๎างอิง มีหลักการดังนี้ 
  7.1 กรณีข๎อความที่ต๎องการตัดออก มีความยาวไมํเกิน 1 บรรทัด ให๎ใสํจุด 3 
จุด ไว๎ตรงสํวนที่ตัดออก ดังตัวอยําง 
 
 
 
  7.2 ในกรณีที่ต๎องการละข๎อความสํวนท๎ายของยํอหน๎าหนึ่ง ๆ หรือสํวนท๎ายของ
ประโยคใดประโยคหนึ่ง ให๎ใช๎... และตามด๎วยมหัพภาค ( . ) เพื่อแสดงการยุติข๎อความนั้น ๆ ดัง
ตัวอยําง 
 
 
 
 
  7.3 ถ๎าต๎องการละข๎อความหนึ่งยํอหน๎า (Paragraph) หรือมากกวําให๎ใช๎จุดไขํ
ปลา 1 บรรทัด สํวนข๎อความที่คัดลอกตํอมาให๎ขึ้นบรรทัดใหมํ ดังตัวอยําง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
การอ๎างอิงในการเขียนวิทยานิพนธ๑ที่นิยมใช๎โดยทั่วไป มี 2 แบบ คือ 
 1. การอ๎างอิงแบบนาม-ปี (Author-Date System) 
 2. การอ๎างอิงแบบตัวเลข (Number System) 
 เมื่อใช๎การอ๎างอิงในรูปแบบใดให๎ใช๎วิธีการนั้นตลอดทั้งเลํม 
 

‚References cited in text must appear in the reference;… each entry in the reference list must be 
cited in text.‛  (American Psychological Association, 1996: 175) 

In discussing the most important determining factor for the sales of a product, Sirin, Palasri, Huter, 
and Wenzel (1999: 46) notes, ‚It is the cost.  Internet service in Thailand is expensive,…..‛ 

ทํานพุทธทาสภิกข ุ(2530: 18) เสนอแนวคิดในการปลูกฝังเรื่องการไมยํึดมั่นถือมัน่ เพื่อปลํอย
วางอัตตาหรือความยึดถือในความมแีละความเป็นแหํงตวัตนของมนุษย๑ไวว๎ํา 
นําจะมีวฒันธรรมใหมทํี่ประดิษฐ๑ขึ้นมาส่ังสอนลูกเด็ก ๆ อยําสอนเขาให๎ยึดมั่นอะไร

เป็นตัวกู เป็นของกู มาตัง้แตํอ๎อนแตํออกนัก สอนให๎รู๎จักวําควรท าอยํางไร ในการทีจ่ะไมํมี
ความทุกข๑ในข๎อนี้ ควรกินอยํางไร ควรนอนอยํางไร ควรเลํนอยํางไร ควรอะไร อยํางไร อยํา
ไปยึดถือโดยความเป็นตวักูของกู มันก็จะมีปญัหาน๎อยลงสักหนอํย 

 ........................................................................................................................... 
 ไปที่ร๎านอาหารที่อรํอยที่สดุ จะกินอะไรจะซื้อให๎... ไมํได๎ บอกวําลูกเอ๐ยทั้งหมดน้ีเขามีไว๎

ส าหรับให๎เราโงํนะลูกเอ๐ย ไมํมใีครบอกอยํางนี้ นี้เรียกวําพํอแมนํั้นแหละเร่ิมสอนความมีตัวตน 
มีของตนให๎แกํลูกเด็ก ๆ 
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1.การอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author-Date System) 
 การอ๎างอิงแบบนาม-ปี จะประกอบด๎วย ชื่อผู๎แตํงและปีพิมพ๑ ในกรณีที่ผู๎เขียนคัดลอก
ข๎อความทั้งหมดหรือบางสํวน หรือสรุปเนื้อหาจากตอนใดตอนหนึ่งหรือหน๎าใดหน๎าหนึ่งโดยตรง 
ควรระบุเลขหน๎าไว๎ด๎วย แตํถ๎าผู๎เขียนสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของงานชิ้นนั้นไมํต๎องระบุ
เลขหน๎า ดังนี ้
 
       หรือ 
 
 วิธีการเขียนอ้างอิงตามแบบนาม-ปี เขียนได๎ 2 แบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค๑ของ
ผู๎เขียน กลําวคือ 
 1.1 การอ๎างอิงโดยเน๎นเนื้อหาสาระ สํวนประกอบของรายการอ๎างอิงจะอยูํในวงเล็บ โดย
เขียนตํอท๎ายข๎อความที่ต๎องการอ๎างอิง เพื่อบอกถึงแหลํงที่มาของข๎อความดังกลําว (ดูตัวอยําง
หน๎า 17 ข๎อ 3) 
 1.2 การอ๎างอิงโดยเน๎นผู๎แตํง/ผู๎ผลิต/ผู๎ให๎ข๎อมูล ชื่อของผู๎แตํง/ผู๎ผลิต/ผู๎ให๎ข๎อมูลหรือ
แหลํงข๎อมูล จะอยูํนอกวงเล็บ โดยที่ชื่อดังกลําวจะน าหน๎าหรือตามหลังข๎อความที่เกริ่นน าเพื่อ
เน๎นความส าคัญก็ได๎ แล๎วแตํกรณี สํวนรายการปีพิมพ๑และเลขหน๎าจะอยูํในเครื่องหมายวงเล็บ
ตํอท๎ายชื่อดังกลําว (ดูตัวอยําง หน๎า 46 ข๎อ 7.2 และ 7.3) หรือดังตัวอยํางตํอไปนี้ ซึ่งเป็น
ข๎อความที่สรุปมาจากเอกสารของ Gilmartin และ Beavan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู๎แตํง, ปีพิมพ๑: เลขหน๎า ชื่อผู๎แตํง, ปีพิมพ๑ 

 Gilmartin และ Beaven (1992: 11-15) อธิบายถึงระบบห๎องสมุดอัตโนมัตไิดนิกส๑ (Dynix) วํา
ประกอบด๎วยระบบยํอย (Module) ดังตํอไปนี ้

1. ระบบงานท ารายการบรรณานุกรม (The Cataloging module) 
2. ระบบงานสืบค๎นรายการแบบออนไลน๑ (The Online Public Access Catalog module) 
3. ระบบงานยมื-คืน (The Circulation module) 
4. ระบบงานพฒันาทรัพยากรห๎องสมุด (The Acquisition module) 
5. ระบบงานควบคุมวารสาร (The Serials Control module) 

 นอกจากนี้ระบบห๎องสมุดอัตโนมัติไดนิกส๑ ยังประกอบด๎วยระบบยํอยอีกหลายระบบ เชํน 
ระบบงานดรรชนวีารสาร (Journal Citation module) ระบบงานส ารองหนังสือ (Reserve Book Room 
module) เป็นต๎น 
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 หลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงแบบนาม-ปี 
 มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 หลักการเขียนนามผู้แต่ง 

1. ถ๎าผู๎แตํงเป็นชาวตํางประเทศให๎เขียนเฉพาะนามสกุลเทํานั้น สํวนผู๎แตํงชาวไทยให๎
เขียนชื่อและนามสกุล ถึงแม๎จะเขียนเอกสารเป็นภาษาตํางประเทศก็ตาม 

  (วรนันท๑  กิตติอัมพานนท๑, 2542: 8) 
  (Smith, 1999: 25-30) 
  (Vilal Visanuvimol, 1995: 7) 
  (Somchai Khunwongsa, 1997: 11-12) 

2. กรณีผู๎แตํงมียศทางทหาร ต ารวจหรือมีต าแหนํงทางวิชาการ ได๎แกํ  ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย๑ รองศาสตราจารย๑ ศาสตราจารย๑หรือมีค าเรียกทางวิชาชีพ เชํน 
นายแพทย๑ ทันตแพทย๑ เภสัชกร เป็นต๎น ไมํต๎องใสํยศหรือต าแหนํงทางวิชาการหรือ
ค าเรียกทางวิชาชีพเหลํานั้น 

  (วสิษฐ๑  เดชกุญชร, 2537: 44-47) 
  (ป๋วย  อึ้งภากรณ๑, 2530: 125) 
  (นภาจรี  น าเบญจพล, 2540: 1-3) 
  (จรัส  สุวรรณเวลา, 2538: 39) 

3. กรณีผู๎แตํงมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์และสมณศักดิ์  ให๎เขียนฐานันดรศักดิ์ 
บรรดาศักดิ์และสมณศักดิ์ ตามที่ปรากฏในเอกสาร 

  (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว, 2500: 13-17) 
  (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช, 2535: 3-4) 
  (หลวงประดิษฐ๑มนูธรรม, 2517: 3) 
  (พระครูกัลยานุกูล, 2525: 79-89) 

4. การเขียนชื่อผู๎แตํงชาวตํางประเทศ สามารถท าได๎ 2 วิธี คือ 
      4.1 ให๎เขียนชื่อผู๎แตํงที่เป็นภาษาตํางประเทศในเนื้อความของวิทยานิพนธ๑ และระบุ
ปีพิมพ๑ในวงเล็บ หรือเขียนช่ือผู๎แตํงและปีพิมพ๑ พร๎อมเลขหน๎าในวงเล็บ ดังตัวอยําง 
 
 
 
 
 
 

 Roger และ Shoemaker (1971: 25) สรุปขั้นตอนการเผยแพรํนวกรรมได๎ 4 ขั้นตอน  
ดังนี.้.......................................................... 
 หรือ 
 กระบวนการเผยแพรํนวกรรม เป็นกระบวนการตัดสินใจทีจ่ะยอมรับหรือปฏิเสธนวกรรม
..... (Roger and Shoemaker, 1971: 1) 
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      4.2 ให๎เขียนชื่อผู๎แตํงเป็นภาษาไทยในเนื้อความของวิทยานิพนธ๑กํอนและวงเล็บชื่อ
ภาษาตํางประเทศและปีพิมพ๑ตํอท๎าย ดังตัวอยําง 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผู๎แตํงใช๎นามแฝง ให๎ลงรายการด๎วยชื่อนามแฝง 
  (เศรษฐสยาม, 2522: 122) 
  (เพลินตา, 2529: 1-3) 
  (Dr. Seuss, 1968: 33-38) 

6. ผู๎แตํงเป็นสถาบัน มีหลักเกณฑ๑ดังนี้ 
      6.1 ถ๎าสถาบันนั้นเป็นหนํวยงานของรัฐบาล อยํางน๎อยต๎องอ๎างถึงระดับกรมหรือ
เทียบเทํา และเขียนอ๎างระดับสูงลงมากํอน 
  (กรมสรรพากร, กองนโยบายและแผน, ฝ่ายเอกสารเผยแพรํและแนว 
ปฏิบัติ, 2542: 90) 
  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑, คณะเศรษฐศาสตร๑และบริหารธุรกิจ, ภาควิชา
บริหารธุรกิจ, 2540: 71-79) 
  (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2542: 10-15) 
      6.2 คณะกรรมการที่มีส านักงานเป็นอิสระ ให๎ใสํชื่อคณะกรรมการนั้น 
  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2542: 58) 
  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2541: 44-53) 
      6.3 คณะกรรมการที่ได๎รับการจัดตั้งโดยสถาบัน เพื่อมอบหมายหน๎าที่เฉพาะ ให๎ถือ
เป็นสํวนหนึ่งของสถาบันนั้น ต๎องใสํชื่อสถาบันหลักกํอน 
  (สมาคมประกันวินาศภัย, คณะอนุกรรมการค๎นคว๎าและวิชาการ, 2542: 11) 
  (American Library Association, Reference and Adult Services Division, 
Standards Committee, 1976: 973-974) 
      6.4 สถาบันอื่น ๆ ได๎แกํ สถาบันการศึกษา สมาคม สโมสร โรงพยาบาล ธนาคาร 
เป็นต๎น ให๎ลงรายการตามที่ปรากฏในหนังสือหรือเอกสาร 
  (มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย, คณะเศรษฐศาสตร๑, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ
, 2542: 17-19) 

 ริกส๑ (Riggs, 1991: 19) กลําววาํ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ชวํยห๎องสมุดให๎บริการอยําง
มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น........................................................................................................... 

 บลาเซ็ค (Blazek) และไบลาล (Bilal) (1988: 169-178) ได๎ศึกษาปัญหาการใช๎ระบบ 
โอแพคหลุยส๑ (LUIS) ของระบบห๎องสมุดอัตโนมตัิโนทิส (Northwestern Online Total Integrated 
System: NOTIS) ในปี ค.ศ. 1986 พบวํา..................................................................................... 
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  (สมาคมการจัดการธุรกิจแหํงประเทศไทย, 2540: 77) 
  (ธนาคารกรุงเทพจ ากัด, ส านักวิจัย, 2542: 10-25) 
  (Library Association, 1999: 1-2) 
  (Oxford University Press, 1999: 8-12) 
      6.5 กรณีสถาบันมีอักษรยํอใช๎อยํางเป็นทางการหรือเป็นอักษรยํอที่ยอมรับใช๎กัน
อยํางแพรํหลาย ในการอ๎างครั้งแรกให๎เขียนชื่อเต็มและระบุชื่อยํอในวงเล็บเหลี่ยม [  ] ไว๎ด๎วย 
และในการอ๎างครั้งตํอมาให๎ใช๎ชื่อยํอนั้นได๎ 
  การอ๎างครั้งแรก 
  (ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน [ก.พ.], 2541: 25) 
  (International Monetary Fund [IMF], 1999: 19) 
  การอ๎างครั้งตํอมา 
  (ก.พ., 2541: 40-45) 
  (IMF, 1999: 22-23) 
 
 เอกสารไม่ปรากฏปีพิมพ์ 
 กรณีหนังสือหรือเอกสารใด ๆ ไมํปรากฏปีพิมพ๑ ภาษาไทยให๎พิมพ๑อักษรยํอ ม.ป.ป. 
สํวนภาษาอังกฤษให๎พิมพ๑ n.d. ซึ่งยํอมาจาก ค าวํา ไมํปรากฏปีพิมพ๑ (no date) แทนที่ตัวเลข
ของปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. 
  (สุนันท๑  จักราวรศุข, ม.ป.ป.: 11) 
  (Joseph, n.d.: 3-15) 
 
 การอ้างเอกสารหนึ่งเร่ืองที่มีผู้แต่งคนเดียว 

1. กรณีอ๎างเอกสารหรืองานเขียนนั้นทั้งงานโดยรวม เชํน เป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ๑ที่
เกี่ยวข๎อง ให๎เขียนชื่อผู๎แตํงและปีพิมพ๑แทรกในข๎อความในต าแหนํงที่เหมาะสม กลําวคือ 
ถ๎าระบุช่ือผู๎แตํงในเน้ือความให๎อ๎างปีพิมพ๑ไว๎ในวงเล็บ (ตัวอยํางที่ 1) หรือให๎ระบุทั้งชื่อผู๎
แตํงและปีพิมพ๑ในวงเล็บท๎ายข๎อความที่ต๎องการอ๎างอิง (ตัวอยํางที่ 2) 

ตัวอย่างที่ 1 
 
 
 
 
 

งานวจิัยที่เกีย่วข๎องโดยตรงกับทศันคตขิองบรรณารักษ๑ที่มตีํอเทคโนโลยีสารนิเทศนั้น ได๎
แนวคิดจาก Fine (1984) ซึ่งท าการส ารวจระดับชาติในเรื่องการตํอต๎านนวกรรมทางเทคโนโลยขีอง
บรรณารักษ๑.................................................................................................................................... 
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ตัวอย่างที่ 2 
 
 
 
 
 

2. ในยํอหน๎าหนึ่ง ๆ เม่ืออ๎างถึงงานนั้นซ้ าอีก ไมํต๎องระบุปีพิมพ๑ในการอ๎างครั้งตํอมา ถ๎า
งานนั้นเพิ่งถูกอ๎างและไมํสับสนกับงานอื่น (ตัวอยํางที่ 3) 

ตัวอย่างที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การอ้างเอกสารหนึ่งเร่ืองที่มีผู้แต่ง 2 คน 
 กรณีเอกสารที่อ๎างถึงมีผู๎แตํง 2 คน ให๎เขียนชื่อผู๎แตํงทั้ง 2 คน ทุกครั้งที่มีการอ๎างโดยใช๎
ค าวํา และ หรือ and เชื่อมชื่อผู๎แตํง (ดูตัวอยํางภาษาไทย หน๎า 48 ข๎อ 4.1) 
 
 
 
 
 
 การอ้างเอกสารหนึ่งเร่ืองที่มีผู้แต่ง 3 คน มีหลักเกณฑ๑ดังนี ้

1. การอ๎างเอกสารที่มีผู๎แตํง 3 คน ครั้งแรก ให๎เขียนชื่อผู๎แตํงทุกคน โดยใช๎เครื่องจุลภาค   
( , ) คั่นระหวํางชื่อผู๎แตํงคนที่ 1 กับ 2 และใสํค าวํา ‚และ‛ หรือ ‚and‛ คั่นระหวํางชื่อผู๎
แตํงคนที่ 2 กับ 3 (ตัวอยํางที่ 1) เมื่ออ๎างครั้งตํอมา ให๎เขียนเฉพาะชื่อผู๎แตํงคนแรก ตาม
ด๎วยค าวํา และคณะ หรือ และคนอื่น ๆ ส าหรับเอกสารภาษาไทย และค าวํา et al. หรือ 
and others ส าหรับเอกสารภาษาอังกฤษ (ตัวอยํางที่ 2) 

ในปี ค.ศ. 1990 ได๎มีการส ารวจการใช๎ระบบโอแทคหลุยส๑ (LUIS) ของระบบห๎องสมุด
อัตโนมตัิโนทิส (NOTIS) ที่กลํุมห๎องสมุดของมหาวิทยาลัยอินเดียนาสเตท (Indiana State University 
Libraries) พบวํา ร๎อยละ 65 ของผูใ๎ชจ๎ะใช๎การสืบค๎นโดยค าส าคัญเกือบทุกครั้งทีใ่ช๎ระบบโอแพคหลุยส๑ 
ร๎อยละ 60 ของผู๎ใช๎คิดวําการสืบค๎นโดยค าส าคัญนั้นสะดวกมาก (Ensor, 1992) 

Herbert (1976: 343-344) ให๎ข๎อสังเกตในการตํอต๎านการเปล่ียนแปลงวําอาจเกิดจากเหตผุล
สํวนตัวของแตํละคน เชํน กลัววําจะต๎องท างานหนักกวําเดิม กลัวความไมํแนํนอนทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต 
เป็นต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคดิของ Fine (1985: 19) ที่พบวําการตํอต๎านคอมพวิเตอร๑แทจ๎ริงเกิดจาก
ความรู๎สึกเศร๎าโศกในการสูญเสียในวถิีชวีิตเดิมที่ก าลังเปล่ียนไป นอกจากน้ัน Herbert ได๎อธบิายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสาเหตขุองการตํอต๎านการเปล่ียนแปลงวําเกิดจากองค๑ประกอบจากงานโดยตรงและเหตุผลทาง
สังคม 

 In a recent study of distance education system, Tancarlli (1995) thought that… Tancarlli 
also found that… 

 Today, the customers of our information services have higher expectations than has 
ever been the case.  As a result they impose even tighter deadlines, demand the use of a wider 
range of information sources and want the results to be delivered in a variety of formats in order 
to meet the effect of these same pressures on their own tasks (Pantry and Griffiths, 1999: 3) 
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ตัวอย่างที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที่ 2 
 
 
 
 
 

2. กรณีเอกสารสองเรื่อง มีชื่อผู๎แตํงคนแรกเหมือนกัน ในการอ๎างครั้งตํอมา หากเขียนชื่อผู๎
แตํงโดยอาศัยกฎเกณฑ๑ตามข๎อ 1 อาจท าให๎สับสน เพราะท าให๎รายการที่อ๎างปรากฏ
คล๎ายกัน แตํจริง ๆ เป็นเอกสารคนละเรื่อง ในกรณีเชํนนี้ให๎เขียนชื่อผู๎แตํงทุกคนในทุก 
ๆ ครั้งที่มีการอ๎างอิง เชํน 

 
 
 
 การอ้างเอกสารหนึ่งเร่ืองที่มีผู้แต่งมากกว่า 3 คน มีหลักเกณฑ๑ดังนี้ 

1. ในการอ๎างทุกครั้ง ให๎เขียนชื่อผู๎แตํงคนแรกและตามด๎วยค าวํา และคณะ หรือ และคนอื่น 
ๆ ส าหรับเอกสารภาษาไทย สํวนภาษาอังกฤษใช๎ค าวํา et al. หรือ and others (ดู
ตัวอยําง 2 หน๎า 52) 

2. กรณีเอกสารสองเรื่อง มีชื่อผู๎แตํงคนแรก หรือคนอื่น ๆ เหมือนกัน (แตํไมํเหมือนทุกคน) 
ในการอ๎างอิงให๎เขียนชื่อผู๎แตํงคนแรกและคนตํอ ๆ มาจนถึงชื่อผู๎แตํงที่ไมํซ้ ากัน เชํน 

 
 
 
 

 สาคิตณ๑  จันทโนทก, นภาพร  ณ เชียงใหมํ และกวี  วงศ๑พฒุ (2527: 121-135) ได๎กลําวถงึ
ปัญหาการวางแผนงบประมาณวํา................................................................................................... 

 Folcarelli, Tannenbaum และ Ferragamo (1982: 10-12) อธบิายถึงประโยชน๑และข๎อจ ากัดของ
การใช๎ไมโครกราฟฟิคไว๎ดังนี้....................................................................................... 

 The qualifications needed to be able to work at a professional level in the information 
industry are... (Carph, Dundee, and Smith, 1999: 25) 

...............และความถูกต๎องสมบรูณ๑ของข๎อมูลทั้งหมด (สาคิตณ๑  จันทโนทก และคนอื่น ๆ, 2527: 47-48) 

 Fine และคณะ (1984: 55) เสนอแนวคิดเกี่ยวกบั.............................................................. 

...............(Carph, et al., 1999: 50-51) 

 สมควร  กระจํางศาสตร๑, ชิดชอบ  ไมตรีจติ และอเนก  นาคธรรม (2537) ... 
 สมควร  กระจํางศาสตร๑, เจนจบ  ศักดิ์สกุล และอรอุมา  ใจตรง (2542) ... 

เอกสารเรื่องที่หนึ่ง: Hill, Adams, Hart, Forrest, Bounds, and Turner (1998) 
เอกสารเรื่องที่สอง: Hill, Adams, Hart, Cron, Wang, and Forey (1998) 
 
ในการอ๎างถึงจะปรากฏดงันี ้
 Hill, Adams, Hart, Forrest, et al. (1998)……………………….. 
 Hill, Adams, Hart, Cron, et al. (1998)………………………….. 
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 การอ้างเอกสารหนึ่งเร่ือง ที่อาจเขียนโดยผู้แต่งคนเดียวหรือหลายคนแต่มีหลาย
เล่มจบ ให๎ระบุหมายเลขเลํมที่อ๎างถึงด๎วยและสามารถระบุหมายเลขหน๎าได๎ด๎วย โดยให๎เขียน
การอ๎างอิง ดังตัวอยําง 
 
 
 
 
 การอ้างเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งคนเดียวกัน 

1. การอ๎างเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผู๎แตํงคนเดียวกัน แตํปีพิมพ๑ตํางกัน ให๎ระบุนามผู๎
แตํงครั้งเดียว และจัดเรียงปีพิมพ๑ตามล าดับ โดยใช๎เครื่องจุลภาค ( , ) คั่นระหวํางปี
พิมพ๑ เชํน 

 
2. การอ๎างเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผู๎แตํงคนเดียวกันและปีพิมพ๑ซ้ ากัน ให๎ใช๎ a b c d 

ตามหลังปีพิมพ๑ส าหรับเอกสารภาษาตํางประเทศและใช๎ ก ข ค ง ตามหลังปีพิมพ๑
ส าหรับเอกสารภาษาไทย เชํน 

 
 
 
 
 
 การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งหลายคนพร้อมกัน มีหลักเกณฑ๑ดังนี้ 

1. การอ๎างเอกสารหลายเรื่อง โดยผู๎แตํงหลายคนพร๎อมกัน มีวิธีการเขียน 2 แบบ หาก
เลือกใช๎แบบใดแบบหน่ึงให๎ใช๎ตลอดทั้งเลํม 

 1.1 ให๎เรียงชื่อผู๎แตํงตามล าดับอักษร และใสํเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่นเอกสารแตํละ
เรื่อง เชํน 
 
 
 
 1.2 ให๎เรียงตามปีพิมพ๑จากเกําไปหาใหมํสุด และใช๎เครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่น
ระหวํางเอกสารที่อ๎างแตํละเรื่อง เพื่อแสดงวิวัฒนาการของเรื่องที่ศึกษา เชํน 
 
 
 

 (สมชาย  อภหิารณรงค๑, 2542, เลํม 1) 
 (สมชาย  อภหิารณรงค๑, 2542: 1: 17-18) 
 (Burton and Flynn, 1998, Vol. 2) 
 (Burton and Flynn, 1998: 2: 1-10) 

 (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2539: 44-47, 2541: 51-53) 
 (Frost and Moore, 1988: 17, 1993: 31-32) 

 (ครรชิต  มาลัยวงศ๑, 2542ก: 3) 
 (ครรชิต  มาลัยวงศ๑, 2542ข: 50-52) 
 (Buckland, 1986a: 15-17) 
 (Buckland, 1986b: 10, 1986c: 19-20) 
 (Miller an Magarett, 1995a: 1-2) 

 (กรกช  ด ารงนิตย๑, 2541: 1-3; จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร๑, 2540: 50; 
พิมลพร  ศิริสกุล และนชุวดี  สุทธิศิลป์, 2542: 7-8; อาจหาญ  ไชยศรี, 2539ก: 8) 
 (Feather and Frank, 1999: 145; Gray, 1988a: 88-89; Miski, 1990: 55) 

 อาจหาญ  ไชยศรี, 2539ก: 8; จฬุาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, คณะอกัษรศาสตร๑, 2540: 50; กร
กช  ด ารงนิตย๑, 2541: 1-3; พิมลพร  ศิริสกุล และนุชวดี  สุทธิศลิป์, 2542: 7-8) 
 (Gray, 1988a: 88-89; Miski, 1990: 55; Feather and Frank, 1999: 145) 
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2. กรณีเอกสารหลายชื่อเรื่องที่ต๎องการอ๎างถึง มีทั้งข๎อความที่สรุปมาและหรือข๎อความที่
คัดลอกมาจากเอกสารภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ ให๎อ๎างชื่อผู๎แตํงจากเอกสาร
ภาษาไทยจนครบกํอน แล๎วจึงตามด๎วยชื่อผู๎แตํงจากเอกสารภาษาตํางประเทศ โดยใช๎
วิธีการจัดเรียงชื่อผู๎แตํงด๎วยวิธีใดวิธีหนึ่งตามกฎข๎อ 1 เชํน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การอ้างเอกสารที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง มีหลักเกณฑ๑ดังนี ้

1. เป็นเอกสารที่ไมํปรากฏนามผู๎แตํง ให๎ลงชื่อเรื่อง (Title) ของเอกสารเรื่องนั้น เชํน ชื่อ
เรื่องของหนังสือ ชื่อเรื่องของจุลสาร ชื่อบทความในวารสาร ชื่อบทความในหนังสือพิมพ๑ 
เป็นต๎น ตัวอยํางเชํน 

 
 
 
 
 
 
 

2. เป็นเอกสารที่ไมํปรากฏชื่อผู๎แตํง แตํมีชื่อบรรณาธิการหรือผู๎รวบรวมให๎ลงชื่อ
บรรณาธิการ (Editor) หรือชื่อผู๎รวบรวม (Compiler) แทนช่ือผู๎แตํง เชํน 
 

 
 
 
  

เรียงชื่อผูแ๎ตํง 
 (กรวิทย๑  เจตน๑สุจริต, 2540: 17; เจือ  สตะเวทิน, 2539ก: 25-26; Bobb and Smith, 1994: 
44; Stuart, 1993 33-35) 
เรียงปีพมิพ๑ 
 (เจือ  สตะเวทิน, 2539ก: 25-26; กรวิทย๑  เจตน๑สุจริต, 2540: 17; Stuart, 1993: 33-35; 
Bobb and Smith, 1994: 44) 

 จุฑารตัน๑  แพส (2526: 7-10) และ Folcarell Tannenbaum และ Ferragamo (1982: 10-
12) อธิบายประโยชน๑ และข๎อจ ากัดของการใช๎ไมโครกราฟคิ ในห๎องสมุดพอสรุปได๎ดังนี ้

1. การจัดหาทรพัยากรห๎องสมุด..................................................................................... 
2. การจัดเก็บและการรักษาส่ิงพิมพ๑............................................................................... 
3. การประหยัดเนื้อที่..................................................................................................... 

ชื่อเรื่องของหนังสือ 
 (เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการจัดการศึกษา, ม.ป.ป.: 11-12) 
...............the book The Impact on New Technology on Libraries and Information Centres, 
(1982: 16-17)…………………………………………………………………………………………... 
ชื่อบทความในวารสาร/หนงัสือพิมพ๑ 
 (‚เปิดมิตธิุรกิจขายข๎อมูล ‚ความต๎องการแหํงยคุสมัย.‛ 2534: 39-44) 
 (‚Information Brokers.‛ 1998: 15) 

 (ลือชัย  จุลสัย, บรรณาธิการ, 2528: 30) 
 (รุํงโรจน๑  ศรีสุพรรณ, ผู๎รวบรวม, 2525: 60) 
 (David, ed., 2000: 25) 
 (Peter, comp., 1997: 29-30) 
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 การอ้างหนังสือแปล 
 ให๎ระบุช่ือผู๎เขียนที่เป็นเจ๎าของเรื่อง ถ๎าไมํทราบชื่อผู๎เขียนจึงระบุชื่อผู๎แปล ดังตัวอยําง 
 
 
 
 
 การอ้างเอกสารที่เป็นบทวิจารณ์ 
 ให๎ใสํชื่อผู๎วิจารณ๑ เชํน 
 
 
 
 การอ้างเอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอื่น 
 หมายความวํา ผู๎เขียนวิทยานิพนธ๑ต๎องการอ๎างเอกสารที่ผู๎แตํงได๎กลําวอ๎างถึงในงานของ
ผู๎แตํงคนนั้น โดยไมํได๎อํานจากงานเขียนนั้นโดยตรง ในกรณีเชํนนี้ถือวําเป็นการอ๎างเอกสารที่
อ๎างถึงในเอกสารอื่น ซึ่งไมํใชํการอ๎างถึงเอกสารนั้นโดยตรง การเขียนรายการอ๎างอิงในกรณีนี้มี
หลักการเขียน ดังนี้ 

1. ให๎ระบุนามผู๎แตํงของเอกสารทั้งสองรายการ โดยระบุนามผู๎แตํงและปีพิมพ๑ของเอกสาร
อันดับแรก มากํอน ตามด๎วยค าวํา ‚อ๎างถึงใน‛ หรือ ‚cited in‛ แล๎วระบุนามผู๎แตํงของ
เอกสารอันดับรองและปีพิมพ๑ เชํน 

 
 
 
 
 
 

2. ถ๎ากลําวถึงนามเจ๎าของเอกสารอันดับแรกในเนื้อหาอยูํแล๎ว ก็ลงแตํปีพิมพ๑และเลขหน๎า 
(ถ๎ามี) ของเอกสารอันดับแรก และรายการอ๎างอิงของเอกสารอันดับรองไว๎ในวงเล็บ  
(   ) เชํน 

 
 
 
 
 

...............เมทซ๑ (2540: 11-17) กลําวถึง......................................................................................... 

..............................................(พูลิส และอัลโซฟอน, 2542: 101-115)............................................. 

............................................(ยุพเรศ  วินัยธร, ผู๎แปล, 2530: 154-155)........................................... 

 (สุภาว๑  จุลนาพันธ๑, 2539: 28-30) 
 (Nicol, 1997: 4-9) 

 ..................ได๎มีการศึกษาสหสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎ของบรรณารักษ๑ในเรื่อง นวกรรมกับ 
 ระดับของการตํอต๎านการเปล่ียนแปลง ผลการวจิัยพบวํา จ านวนบรรณารักษ๑มากกวํา 
 ครึ่งหนึ่ง (55.1 เปอร๑เซ็นต๑) รู๎สึกตื่นเต๎นและต๎องการที่จะเห็นการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นใน 
 ห๎องสมุด.....(Yaghmai, 1981: 11-20 อ๎างถึงใน Weeks, 1983: 45-50) 
 
 เอกสารอันดับแรก 

 ส าหรับ Fine (1983: 10 อ๎างถึงใน French, 1985: 19) เชือ่วําสาเหตุทีแ่ทจ๎ริงของการ
ตํอต๎านเทคโนโลยใีหมํ ๆ คือ ความกลัว (Fear) ซึ่งพอจะจ าแนกประเภทของความกลัวได๎ 2 ประเภท
คือ 

1. กลัวที่จะสูญเสียความเป็นสํวนตวั และสูญเสียอ านาจในการท างาน 
2. กลัววําคอมพวิเตอร๑จะท าลายความสัมพันธ๑ของเพื่อนรวํมงานท าให๎กลํุมของตนไมํ

ใกล๎ชิดสนิทสนมอยํางเดิม 
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3. ถ๎าเอกสารอันดับรองไมํได๎ระบุปีพิมพ๑ของเอกสารอันดับแรกให๎ลงรายการอ๎างอิง ดังนี้ 
 
 
 
 การอ้างถึงส่วนหน่ึงของหนังสือรวมบทความ 
 การอ๎างถึงสํวนหนึ่งของหนังสือซึ่งเป็นสิ่งพิมพ๑รวมบทความ หรือผลงานของผู๎เขียน
หลายคน และมีผู๎รับผิดชอบในการรวบรวม หรือท าหน๎าที่เป็นบรรณาธิการ ในการเขียนรายการ
อ๎างอิงให๎ระบุเฉพาะช่ือผู๎เขียนรวบรวม ในกรณีที่ไมํปรากฏชื่อผู๎เขียนบทความให๎ใช๎ชื่อเรื่องแทน 
 
 การอ้างเอกสารพิเศษและโสตทัศนวัสดุ 
 เอกสารพิเศษ เชํน ต๎นฉบับตัวเขียน รายการวิทยุโทรทัศน๑ ปาฐกถา เป็นต๎น สํวน
โสตทัศนวัสดุ เชํน สไลด๑ ฟิล๑มสตริป เทปบันทึกเสียง แผนที่ เป็นต๎น ให๎ระบุลักษณะของเอกสาร
พิเศษและโสตทัศนวัสดุนั้นตํอท๎ายชื่อผู๎แตํงหรือชื่อเรื่อง (กรณีไมํปรากฏชื่อผู๎แตํง) และกรณีใน
การอ๎างถึงเอกสารพิเศษ/โสตทัศนวัสดุเหลํานั้น ปรากฏวําชื่อผู๎แตํงซ้ ากัน ให๎ใช๎ตัวอักษร ก ข ค 
ง หรือ a b c d ก ากับไว๎หลังชื่อเชํนกัน ดังตัวอยําง 

1. ต๎นฉบับตัวเขียน คัมภีร๑โบราณ 
 
 
 
 

2. รายการวิทยุโทรทัศน๑ 
 
 
 

3. ปาฐกถา 
 
 
 

 สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได๎ทรงรายงานถึงจ านวนหนงัสือไทยทีม่ีอยูใํน 
หอพระสมุดส าหรับพระนคร ในปี พ.ศ. 2459 ดังนีค้ือ.... (2459: 60 อ๎างถึงใน แม๎นมาส  ชวลิต, 
2509: 24) 

 Cohen (Miller, 1997: 34) stated..................................................................................... 

...............(พระยาอนุมานราชธน อ๎างถึงใน สายจติต๑  เหมินทร๑, 2507: 25-26) 

...............(Bradford, cited in Deutsch, 1943: 43) 

 (‚การเกด.‛  สมุดไทยขาว อักษรไทยเส๎นดินสอด า, 1: 55) 
 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย ก., สมุดไทยด าอักษรไทยเส๎นรง: 24-44) 
 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย ข., สมุดไทยด าอักษรไทยเส๎นรง: 42-43) 
 (London, British Library, Arundel MSS: 285, fol. 165b) 

 (กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, รายการโทรทัศน๑ ชุด ‚มรดกไทย.‛) 
 (รายการตามหาแกํนธรรม, รายการโทรทัศน๑) 
 (รายการเหตุบ๎าน-การเมือง 2000, รายการโทรทัศน๑) 

 (ด ารงศักดิ์  ชัยสนิท, บรรยาย) 
 (Killough, Lecture) 
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4. สไลด๑ ฟิล๑มสตริป 
 
 

5. วัสดุเสียง/เทปบันทึกเสียง 
 
 

6. เทปบันทึกภาพ/วีดิทัศน๑ 
 
 
  
 การอ้างการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 การสื่อสารระหวํางบุคคล อาจเป็นจดหมาย บันทึก การสนทนา การสัมภาษณ๑ ฯลฯ ให๎
ระบชุื่อที่ผู๎เขียนสื่อสารด๎วย พร๎อมวันท่ีถ๎ามี เชํน 
 
 
 
 
  
 การอ้างอิงจากข้อมูลในเว็บไซต์ (Web Site) 
 ในการอ๎างอิงแหลํงที่มาของข๎อความ ซึ่งได๎มาจากการค๎นคว๎าจากฐานข๎อมูลใน
อินเทอร๑เน็ต ให๎ระบุช่ือผู๎เขียน ปีพิมพ๑ และยํอหน๎าที่ใช๎ในการอ๎างอิง เชํน 
 
 
 
 
 กรณีอ๎างอิงมาจากหลาย ๆ ยํอหน๎าก็ให๎ระบุจ านวนยํอหน๎า เชํน 
 
 
 
 
 
 

 (กรมสงํเสริมการเกษตร, สไลด๑) 
 (Makay, Slide) 

 (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช, เทปบันทึกเสียง) 
 (Bill, Audiocassette) 

 (‚การพัฒนานิสัยรักการอําน.‛ เทปบันทึกภาพ) 
 (‚Reference Books.‛  Videocassette) 

 (ปรีดี  พนมยงค๑, จดหมาย, 10 มกราคม 2524) 
 (อานันท๑  ปันยารชุน, สัมภาษณ๑, 3 กันยายน 2539) 
 (Wichai Nakorntap, Interview, September 1, 1997) 
 Milton Friedman (personal communication, April 26, 1983) 

 Technology is used for handling physical processes.  As such, it is extraordinary 
importance for dealing with information-as-thing: data, texts, objects, and event.  (Buckland, 
1998: paragraph 1) 

........................................................................ (Folcom, 2000: paragraph 4-6) 
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2.การอ้างอิงแบบตัวเลข (Number System) 
 การอ๎างอิงแบบตัวเลข เป็นการระบุแหลํงที่มาของข๎อมูลที่ ใช๎ในการเรียบเรียง
วิทยานิพนธ๑เป็นหมายเลขเรียงล าดับกันไป มีวิธีการอ๎างอิง ดังนี้ 
 2.1 ใสํตัวเลขก ากับไว๎ท๎ายข๎อความ หรือชื่อบุคคลที่อ๎างอิงในลักษณะที่เดํนชัดตํางจาก
การใช๎ตัวเลขในจุดมํุงหมายอื่น 
 2.2 ให๎เรียงล าดับตัวเลขตั้งแตํเลข 1 เป็นต๎นไปจนจบบทหรือจบเลํม แล๎วแตํจะลง
รายการอ๎างอิงในแตํละบทหรือท๎ายเลํม 
 2.3 ในกรณีที่มีการอ๎างอิงซ้ า ให๎ใช๎ตัวเลขเดิมท่ีเคยใช๎อ๎างมากํอนแล๎ว 
 2.4 แหลํงที่ใช๎อ๎างอิงทั้งหมดนั้น จะไปปรากฏอยูํในบรรณานุกรม 
 
หมายเหต ุ ในกรณีที่ต๎องการระบุเชิงอรรถขยายความ หรือเชิงอรรถโยงไว๎ท๎ายหน๎า ให๎ใช๎
เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายกริช [dagger (†)] ดังตัวอยําง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  การอ๎างอิงแบบตวัเลขนิยมใชใ๎นสาขาวิชาเคมี คณิตศาสตร๑ การแพทย๑และฟิสิกส๑ 

 เดวิด  สไตน๑เบอร๑ก (David Steinberg) และพอล เมทซ๑ (Paul Metz) (1) ได๎ศึกษาถึงความ
ต๎องการในการใช๎.......................................................................................... 

.....................But Peter Scotto has offered another view (1, p. 365)……………………..………. 

Eighteen-century England was a minor force in the world of music and art (2, vol. 5, pp. 
214-218) 
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การเขียนบรรณานุกรม 
  
 บรรณานุกรม คือ รายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ๑ และสื่อประเภทอื่นๆ ที่ใช๎เป็นข๎อมูล
ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ๑ โดยจะอยูํตํอจากสํวนเน้ือเรื่อง และกํอนภาคผนวก (ถ๎ามี) 
 ในที่น้ีจะน าเสนอแบบแผนและหลักเกณฑ๑การเขียนบรรณานุกรม 2 แบบ คือ 
 1. การเขียนบรรณานุกรมตามระบบนาม-ปี 
 2. การเขียนบรรณานุกรมตามระบบหมายเลข 
 นอกจากนั้นจะได๎กลําวถึง การใช๎ค ายํอ และการเรียงล าดับบรรณานุกรม 
 
การเขียนบรรณานุกรมตามระบบนาม-ปี 
 การเขียนบรรณานุกรมตามระบบนาม-ปี มีรูปแบบและหลักเกณฑ๑ในการลงรายการ
แตกตํางกันตามประเภทของสิ่งพิมพ๑และสื่อประเภทอื่นๆ อาทิ หนังสือ บทความในหนังสือ 
บทความในวารสาร บทความในหนังสือพิมพ๑ บทความในสารานุกรม วิทยานิพนธ๑ จุลสาร 
เอกสารอัดส าเนา เอกสารพิเศษ การสัมภาษณ๑ โสตทัศนวัสดุ ซีดีรอม ฐานข๎อมูลออนไลน๑ เป็น
ต๎น ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 

1. หนังสือ 
 มีแบบแผนและหลักเกณฑ๑การลงรายการตามล าดับ ดังนี ้
 
แบบแผน 
 
 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ 
 1.1 เครื่องหมาย ‚ ‛ ในที่น้ีแสดงถึงการเว๎นระยะ ในการพิมพ๑ไมํต๎องใสํลงไป 
 1.2 หากรายการใดไมํมีก็ไมํต๎องลงรายละเอียดในบรรณานุกรม ให๎ลงรายการถัดมาเลย 
 1.3 การลงรายการผู้แตง่ มีหลักการเขียน ดังนี้ 
  1.3.1  ให๎ตัดค าน าหน๎านามตํอไปนี้ทิ้งไป คือ ค าน าหน๎านามแสดงเพศ (นาย, 
นาง, นางสาว) ต าแหนํงทางวิชาการ (ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ รองศาสตราจารย๑ ศาสตราจารย๑) 
คุณวุฒิการศึกษา (ดร.) ค าเรียกชื่อทางวิชาชีพ (นายแพทย๑ ทันตแพทย๑) ยศทางทหาร ต ารวจ 
(พลตรี พลอากาศเอก) โดยเขียนเฉพาะชื่อ และนามสกุล ซึ่งถ๎าผู๎แตํงเป็นชาวตํางประเทศให๎ใช๎
ชื่อสกุล (Surname) ขึ้นกํอน คั่นด๎วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ตามด๎วยช่ือต๎น และช่ือกลาง เชํน 
   จ าลอง  ศรีเมืองใหม ํ
   Burton, Paul F. 
   Davidson, Grim, Jr. 

ผู๎แตํง.ปีพิมพ๑.ชื่อหนังสือ.จ านวนเลํม(ถ๎ามี).ครั้งทีพ่ิมพ๑(ถ๎ามี).ชื่อชุด 
หนังสือและล าดับที่(ถ๎ามี). สถานที่พิมพ๑: ส านักพิมพ๑หรือโรงพิมพ๑. 
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  1.3.2  กรณีผู๎แตํงเป็นชาวไทย แตํเขียนเอกสารเป็นภาษาตํางประเทศ ในการ
ลงรายการช่ือผู๎แตํง อาจเขียนชื่อแล๎วตามด๎วยนามสกุล หรือเขียนนามสกุลกํอนแล๎วตามด๎วยชื่อ 
ทั้งน้ีหากใช๎แบบใดแบบหนึ่งให๎ใช๎เหมือนกันตลอดทั้งเลํม เชํน 
   Likit Dhiravegin.  หรือ 
   Dhiravegin, Likit. 
  1.3.3  ผู๎แตํงชาวไทยที่มีฐานันดรศักดิ์ และบรรดาศักดิ์ ให๎ลงรายการ
ฐานันดรศักดิ์ และบรรดาศักดิ์ไว๎หลังชื่อ โดยคั่นด๎วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) เชํน 
   ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว. 
   คึกฤทธิ์  ปราโมช, ม.ร.ว. 
   ประดิษฐ๑มนูธรรม, หลวง. 
  1.3.4  ถ๎าผู๎แตํง 2 คน ให๎ลงชื่อผู๎แตํงทั้งสองคน โดยใช๎ ‚และ‛ หรือ ‚and‛ คั่น
ระหวํางชื่อผู๎แตํงคนแรกกับคนที่สอง เอกสารภาษาไทยให๎เขียนชื่อผู๎แตํงคนที่สองติดกับค าวํา 
‚และ‛ สํวนเอกสารภาษาตํางประเทศ ให๎ใสํเครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่น 
   บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ และสมคิด  อิสระวัฒน๑. 
   Meyer, William J., and Stevenson, R. 
  1.3.5  ถ๎าผู๎แตํง 3 คน ให๎ลงชื่อผู๎แตํงทั้งสามคน โดยใช๎ ‚และ‛ หรือ ‚and‛ คั่น
ระหวํางชื่อผู๎แตํงคนที่สองกับคนที่สาม เอกสารภาษาไทยให๎เขียนชื่อผู๎แตํงคนที่สามติดกับค าวํา 
‚และ ‛ และใช๎ เครื่องหมายจุลภาคคั่ นระหวํางคนแรกกับคนที่สอง สํวนเอกสารภาษา 
ตํางประเทศใช๎เครื่องหมายจุลภาคคั่นช่ือผู๎แตํงแตํละคน เชํน 
   ศิริวรรณ  เสรีรัตน๑, ปริญ  ลักษิตานนท๑ และสมชาย  หิรัญกิตติ. 
   Brigham, Eugene R., Gapenski, Louis C., and Elle, Michael c. 
  1.3.6  ถ๎าผู๎แตํงมากกวํา 3 คน ให๎ลงรายการด๎วยชื่อผู๎แตํงคนแรก และตาม
ด๎วยค าวํา ‚และคนอื่น ๆ หรือ และคณะ‛ หรือ ‚and others หรือ et al.‛ โดยให๎ใช๎เครื่องหมาย
จุลภาคคั่นกรณีเป็นเอกสารภาษาตํางประเทศ เชํน 
   อรอุมา  ศักดิ์ชัยสกุล และคนอื่น ๆ. 
   Ferrell, C. C., and others. 
   Wilson, Kate J., et al. 

                                                           

  ฐานันดรศักดิ์ หมายถึง ล าดับยศบรรดาศักดิแ์หํงราชวงศ๑ เชํน เจ๎าฟ้า พระองค๑เจ๎า ม.ร.ว. 
ม.ล. เป็นต๎น 
  บรรดาศักด์ิ หรือ ราชทินนาม หมายถงึ นามบรรดาศักดิช์ัน้สัญญาบัตร ที่พระเจ๎าแผํนดิน
พระราชทาน เชํน เจ๎าพระยา พระยา พระ หลวง ขุน เป็นต๎น 
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  อนึ่ง ในการลงรายการผู๎แตํงชาวตํางประเทศ ตามข๎อ 1.3.4 – 1.3.6 นั้น มีอีก
วิธีหนึ่งที่ผู๎เขียนใช๎กัน คือ กลับชื่อสกุลเฉพาะผู๎แตํงคนแรก สํวนคนอื่น ๆ เขียนตามที่ปรากฏ 
แตํทั้งน้ีหากจะเลือกเขียนวิธีใดให๎ใช๎วิธีนั้นตลอดทั้งเลํม เชํน 
   Meyer, William J., and R. Stevenson. 
   Brigham, Eugene F., Louis C. Capenski, and Michael C. Elle. 
  1.3.7  ถ๎าผู๎แตํงเป็นสถาบัน ให๎ลงรายการชื่อสถาบันจากหนํวยงานใหญํไปหา
หนํวยงานยํอย ในกรณีเป็นหนํวยงานรัฐบาลอยํางน๎อยต๎องอ๎างถึงระดับกรมหรือเทียบเทํา
ระหวํางชื่อหนํวยงานใหญํ และหนํวยงานยํอย (ถ๎ามี) คั่นด๎วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เชํน 
   กรุงเทพจ ากัด, ธนาคาร.  ส านักวิจัย. 
   การจัดการธุรกิจแหํงประเทศไทย, สมาคม. 
   สรรพากร, กรม.  กองนโยบายและแผน.  ฝ่ายเอกสารเผยแพรํและแนว 
    ปฏิบัติ. 
   อุตสาหกรรม, กระทรวง. 
   American Library Association, Reference and Adult Service  
    Division.  Standards Committee. 
  1.3.8  ถ๎าผู๎แตํงใช๎นามแฝง ให๎ลงรายการด๎วยชื่อนามแฝง เชํน 
   เศรษฐสยาม. 
   Dr. Seuss. 
  1.3.9  ถ๎าหนังสือไมํปรากฏชื่อผู๎แตํง แตํมีชื่อบรรณาธิการ (Editor) หรือผู๎
รวบรวม (Compiler) ให๎ลงรายการด๎วยชื่อบรรณาธิการหรือผู๎รวบรวมแทนผู๎แตํง และใสํค าวํา
บรรณาธิการ หรือผู๎รวบรวม ส าหรับเอกสารภาษาไทย และค าวํา ed. หรือ eds. หรือ comp. 
หรือ comps. แล๎วแตํกรณีส าหรับเอกสารภาษาตํางประเทศโดยมีเครื่องหมายจุลภาคคั่นระหวําง
ชื่อ และค าระบุสถานภาพ เชํน 
   วัชราภรณ๑  ศิรินาตย๑, บรรณาธิการ. 
   Knopp, Weaner, ed. 
   Boss, Richard W., and Anderson, R.G., eds. 
   Bearman, T. Carbo, comp. 
  1.3.10  ถ๎าหนังสือไมํมีชื่อผู๎แตํง ให๎เขียนชื่อหนังสือในต าแหนํงชื่อผู๎แตํง 
   จบรายการผู๎แตํงด๎วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
 1.4 การลงรายการปีพิมพ์ 
  1.4.1  ให๎ระบุปีพิมพ๑ของหนังสือ ส าหรับงานท่ีไมํตีพิมพ๑เผยแพรํ เชํน วีดิทัศน๑ 
ซีดีรอม เป็นต๎น ปีพิมพ๑น้ีหมายถึง ปีท่ีผลิตงานนั้น 
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  1.4.2  งานที่อยูํระหวํางการจัดพิมพ๑เผยแพรํ ให๎ใช๎ค าวํา (ก าลังจัดพิมพ๑) หรือ 
(in press) แล๎วแตํภาษาของงานนั้น ๆ 
  1.4.3  ถ๎าไมํปรากฏปีพิมพ๑ให๎ระบุ ม.ป.ป. หรือ n.d. แทนในรายการปีพิมพ๑ 
ซึ่งยํอมาจากค าเต็มวํา ไมํปรากฏปีพิมพ๑ หรือ no date นั่นเอง 
   การลงรายการปีพิมพ๑บางต าราให๎ใสํปีพิมพ๑ไว๎ในวงเล็บ (  ) ดังนั้น จะ
ใสํปีท่ีพิมพ๑ไว๎ในวงเล็บหรือไมํใสํก็ได๎ แตํให๎ท าเป็นแบบแผนเดียวกันตลอดทั้งเลํม 
   จบรายการปีพิมพ๑ด๎วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
 1.5 การลงรายการชื่อหนังสือ 
  1.5.1  ชื่อหนังสืออาจพิมพ๑ตัวหนาและไมํขีดเส๎นใต๎ หรือพิมพ๑ด๎วยตัวอักษร
ปกติแล๎วขีดเส๎นใต๎ หรือใช๎วิธีอื่น ตามความนิยมในสาขาวิชานั้น ๆ ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ อาจพิมพ๑โดยไมํใช๎ตัวหนาหรือขีดเส๎นใต๎ได๎ ทั้งนี้ต๎องพิมพ๑ชื่อ พืช สัตว๑ 
และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เป็นภาษาลาติน โดยใช๎ตัวเอน ตัวหนา หรือขีดเส๎นใต๎ 
  1.5.2  ชื่อหนังสือที่เป็นภาษาตํางประเทศ ให๎ขึ้นต๎นอักษรตัวแรกของทุกค า
ด๎วยตัวพิมพ๑ใหญํทุกค า ยกเว๎นกลุํมค าประเภท บุพบท (Prepositions) ค าเชื่อม (Conjunctions) 
และค าน าหน๎านาม (Articles) ยกเว๎นน าหน๎าชื่อเรื่อง หรือน าหน๎าชื่อเรื่องรอง (ถ๎ามี) และกรณีมี
ชื่อเรื่องรอง ให๎พิมพ๑ตามหลังเครื่องหมายมหัพภาคคูํ ( : ) เชํน 
   The American Revolution, 1775 – 1783: An Encyclopedia. 
   New Jersey: A Guide to Its Past and Present. 
   อนึ่ง ในการเขียนช่ือหนังสือภาษาตํางประเทศ มีอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช๎คือ 
ให๎พิมพ๑ตัวใหญํเฉพาะตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง ชื่อรอง (ถ๎ามี) และชื่อเฉพาะ ซึ่งหากเลือกใช๎
วิธีการเขียนช่ือหนังสือโดยวิธีใดวิธีหนึ่งแล๎วให๎ใช๎วิธีนั้นตลอดทั้งเลํม เชํน 
   The American Revolution, 1775 – 1783: An encyclopedia. 
   New Jersey: A guide to its past and present. 
   จบรายการช่ือหนังสือด๎วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
 1.6 การลงรายการจ านวนเล่ม 
  1.6.1 ลงรายการจ านวนเลํม หรือหมายเลขเลํมของหนังสือในกรณีเป็น
หนังสือที่มีหลายเลํมจบ 
  1.6.2 กรณีใช๎เพียงเลํมเดียว ให๎ระบุหมายเลขเลํมตํอท๎ายชื่อหนังสือ หรือชื่อ
บรรณาธิการ (กรณีเป็นหนังสือรวมเร่ืองที่ต๎องการระบุชื่อผู๎เขียนเป็นรายการหลัก) หรือชื่อผู๎แปล 
(กรณีเป็นหนังสือแปลที่มีช่ือผู๎แตํงเดิม) คั่นด๎วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
  1.6.3 กรณีใช๎เพียงเลํมเดียว และแตํละเลํมมีชื่อเรื่องประจ าเลํม ให๎เขียน
บรรณานุกรมเสมือนเป็นหนังสือ 1 เลํม โดยไมํต๎องใสํหมายเลขเลํมใด ๆ 



63 
 

  1.6.4 เป็นหนังสือหลายเลํมจบ และใช๎อํานประกอบตั้งแตํ 2 เลํมเป็นต๎นไป 
ในการอ๎างอิงให๎ระบุจ านวนเลํมทั้งหมดตํอท๎ายช่ือหนังสือ 
  1.6.5 กรณีหนังสือบางเลํมยังอยูํในระหวํางการตีพิมพ๑ ให๎เขียน to date หรือ 
ถึงปัจจุบัน ตํอท๎ายจากจ านวนเลํม และในสํวนของปีพิมพ๑ต๎องใช๎เครื่องหมายยติภังค๑ ‚ - ‛ 
ตํอท๎ายโดยเว๎นระยะหลังเครื่องหมายดังกลําว 2 ระยะ เชํน 
   1995 - ......................2 vols.  to date. 
   2542 - ......................2 เลํม.  ถึงปัจจุบัน. 
   จบรายการจ านวนเลํมด๎วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
 1.7 การลงรายการครั้งที่พิมพ์ 
  ให๎ลงรายการที่มีการพิมพ๑ตั้งแตํครั้งที่ 2 เป็นต๎นไป ในการระบุรายละเอียดของ
ครั้งที่พิมพ๑ (Edition) นี้ อาจระบุเป็นตัวเลข ชื่อ (Name) หรือปีก็ได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับรายละเอียดที่
ปรากฏบนหน๎าปกใน (Title page) เชํน 
   พิมพ๑ครั้งที่ 2. 
   2nd ed. 
   3rd ed. 
   4th ed. 
   Rev. ed. (ยํอมาจาก Revision edition) 
   1995 ed. 
   จบรายการคร้ังที่พิมพ๑ด๎วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
 1.8 การลงรายการชื่อชุดหนังสือและล าดับที่ 

  กรณีหนังสือชื่อเรื่องนั้นเป็นเลํมหนึ่งในหนังสือชุด (A book in a series) และ
อ๎างเพียงเลํมเดียว ในการเขียนบรรณานุกรมให๎เขียนชื่อเรื่องของหนังสือเลํมที่อ๎างถึงในสํวนชื่อ
หนังสือ และระบุชื่อเรื่องของชุด และหมายเลขชุด ตํอท๎ายจากรายการชื่อหนังสือ ชื่อ
บรรณาธิการ (ถ๎ามี) หรือชื่อผู๎แปล (ถ๎ามี) หรือจ านวนเลํม (ถ๎ามี) หรือครั้งท่ีพิมพ๑ (ถ๎ามี) เชํน 
   ชุดสํงเสริมการทํองเที่ยว, เลํม 2. 
   Approaches to Teaching World Literature. 47. 
   Twayne’s World Authors Series. 679. 

                                                           

  หนังสือชุด (Series) เป็นส่ิงพิมพ๑ประเภทหนึ่ง มีก าหนดออกเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจไมํสม่ าเสมอ
กัน มีชื่อบอกใหท๎ราบวําทุกเลํมอยูํในชุดเดียวกัน ชื่อชุดมักจะแจ๎งให๎ทราบสาระหรือแขนงวิชา สํวนสิ่งพิมพ๑แตํ
ละเลํมในชุด มีชื่อเรื่องเฉพาะเปน็เรื่อง ๆ ไป เชํน ชื่อชุดสํงเสริมการทํองเที่ยว เลํมทีห่นึ่ง ชื่อ เทีย่วกาญจนบุรี 
เลํมที่สอง ชมขอนแกํน ทั้งสองเลํมมชีื่อชุดวํา สํงเสรมิการทํองเที่ยว.... เป็นต๎น (จารุวรรณ  สินธุโสภณ, 2521: 
109) 
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 1.9 การลงรายการสถานที่พิมพ์และส านักพิมพ์ 
  1.9.1 สถานท่ีพิมพ๑ (Place of publication) หมายถึง ชื่อเรื่อง หรือจังหวัด ถ๎า
ชื่อเมืองไมํเป็นที่รู๎จักแพรํหลาย หรืออาจท าให๎สับสนกับเมืองอื่น ให๎ระบุชื่อยํอของรัฐ หรือ
ประเทศที่ส านักพิมพ๑นั้นตั้งอยูํก ากับไว๎ด๎วย จากนั้นตามด๎วยเครื่องหมายมหัพภาคคูํ ( : ) โดยไมํ
ต๎องเว๎นระยะ เชํน    
   New York: 
   Reston, VA: 
   Priceton, MJ: 
  1.9.2 ถ๎าในเอกสาร ส านักพิมพ๑ (Publisher) ตั้งอยูํในเมืองมากกวํา 1 เมือง 
ให๎เลือกเมืองแรก 
  1.9.3 ถ๎าในเอกสารปรากฏส านักพิมพ๑มากกวํา 1 แหํง ให๎ระบุชื่อส านักพิมพ๑
ทุกแหํง โดยใช๎เครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่นระหวํางส านักพิมพ๑แตํละแหํง เชํน 
   Lodon: Benn; New York: Barnes. เป็นต๎น 
  1.9.4 ให๎พิมพ๑ชื่อส านักพิมพ๑ โดยตัดค าระบุสถานะของส านักพิมพ๑ออกไป 
เชํน ห.จ.ก., บริษัท, Publishers, Co., Co.Ltd. หรือ Inc. สํวนส านักพิมพ๑ที่เป็นของสมาคม 
มหาวิทยาลัย ให๎ระบุช่ือเต็ม เชํน 
   ส านักพิมพ๑ดวงกมล. 
   McGraw-Hill. 
   ส านักพิมพ๑จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 
   University of Tokyo Press. 
  1.9.5 ถ๎าไมํปรากฏชื่อส านักพิมพ๑ แตํมีโรงพิมพ๑ให๎ลงรายการด๎วยโรงพิมพ๑ 
เชํน โรงพิมพ๑ ส. ธรรมภักดี เป็นต๎น 
  1.9.6 ถ๎าไมํปรากฏสถานที่พิมพ๑ หรือส านักพิมพ๑ และโรงพิมพ๑ให๎ระบุ  
ม.ป.ท. หรือ n.p. ซึ่งยํอมาจากค าเต็มวํา ไมํปรากฏสถานที่พิมพ๑ หรือส านักพิมพ๑ และ no place 
of publication หรือ no publisher แทนในรายการสถานที่พิมพ๑ หรือส านักพิมพ๑แล๎วแตํกรณี 
   จบรายการส านักพิมพ๑ด๎วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
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ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมหนังสือตามระบบนาม-ปี 
 
ภาษาไทย 
 
กาญจนาคพันธุ๑.  2540.  เด็กคลองบางหลวง.  2 เลํม.  หนังสือชุด 100 ปีขุนวิจิตรมาตรา.  
 กรุงเทพมหานคร: สารคดี. 
เขียน  ธีระวิทย๑.  2541.  นโยบายต่างประเทศของจีน.  ผลงานวิจัยชุดเอเชีย โครงการเมธี
วิจัย อาวุโส สกว. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและศูนย๑จีนศึกษา 
 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 
จุติพร  รักษาสกุล.  2537.  เทคโนโลยีการศึกษา: หลักการและแนวปฏิบัติ.  เชียงใหมํ:  
 ม.ป.ท. 
ชัยณรงค๑  แจํมจ ารัส, บรรณาธิการ.  ประวัติศาสตร์ไทย.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ๑ 
 ดอกหญ๎า. 
ทบวงมหาวิทยาลัย, ส านักงานปลัดทบวง.  ส านักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.  สํวนพัฒนา
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน.  2539.  รายงานสถิติ/ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี
 การศึกษา 2537-2539.  กรุงเทพมหานคร: ประกายพรึก. 
ธารี  หิรัญรัสมี และคนอื่น ๆ.  2541.  การบัญชีเบื้องต้น.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ๑
 มหาวิทยาลัย. 
พระราชวรมุน.ี  2518.  ปรัชญาการศึกษาของไทย.  พระนคร: ส านักพิมพ๑เคล็ดไทย. 
ล๎วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ.  2540.  สถิติวิทยาทางการวิจัย.  พิมพ๑ครั้งที่ 3.  
 กรุงเทพมหานคร: สุวีริยสาส๑น. 
วิจิตรวาทการ, หลวง. 2498-2501.  ศาสนาสากลเปรียบเทียบ ศาสนา ลัทธิ และปรัชญา
ต่าง ๆ  ทั่วโลก.  5 เลํม.  พิมพ๑ครั้งที่ 2.  พระนคร: โรงพิมพ๑ ส.ธรรมภกัดี. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน๑, ปริญ  ลักษิตานนท๑ และสมชาย  หิรัญกิตติ.  2538.  ศัพท์การบริหาร.  
 กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ๑ดวงกมล. 
ศุภกิจ  ไชยวิรัตน๑.  2542- .  ประเพณีผีตาโขน: การละเล่นพื้นบ้านของไทย.  10 เลํม. ถึง
 ปัจจุบัน.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑นวการพิมพ๑. 
สมเด็จพระปิยมหาราชกับนักเขียนฝรั่งเศส.  ม.ป.ป. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเอกชนพัฒนา
 ภูมิภาค. 
สวนพฤกษศาสตร๑, องค๑การ.  2542.  ต้นไม้ในสวน.  กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิศาสตราจารย๑  
 ดร. สงํา  สรรพศรี. 
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สาวิกา  อุณหนันท๑, ม.ล.  2542.  การควบคุมทางการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ๑
 มหาวิทยาลัย. 
สุขใจ  น้ าผุด.  2543.  กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล.  พิมพ๑ครั้งที่ 3.  กรุงเทพมหานคร: 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑. 
อรอุมา  ศักดิ์ชัยสกุล และคนอื่น ๆ.  ม.ป.ป.  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการศึกษา.   
 ม.ป.ท.: โรงพิมพ๑เจริญวิวัฒน๑. 
 
ภาษาต่างประเทศ 
 
Amporn Punsri.  1986.  An Achievement of the Co-operation among University 
 Libraries  in Thailand.  Bangkok: Ramkamheang University. 
Bank of Thailand.  1997.  Annual Economic Report 1997.  Bangkok: Bank of Thailand. 
Boll, John J., and Borko, M.R., eds.  1998.  Trends in Libraries 2010.  2nd ed.  
 Metuchen, NJ: Scarecrow. 
Brigham, Eugene F., Gapenski, Louis C., and Ehrhardt, Michael C.  1999.  Financial 
 Management: Theory and Practice.  9th ed.  New York: McGraw-Hill. 
Churchill, Gilbert A.  1999.  Marketing Research: Methodological Foundations.   
 7th ed.  Fert Worth: Dryden Press. 
Dictionary of Personal Computing and the Internet.  1998. 2nd ed.  Middlesex: Collin. 
Elliot, W.R.  1992.  Public Relations.  Reston: n.p. 
Ferrell, Herbert T., and others.  n.d.  Marketing Research.  Cambridge: MIT Press. 
Marshall, Eyle P.  1992.  A History of Modern Criticism.  Vol. 4.  New Haven: MLA. 
Sadie, Stanley, ed.  1980.  The New Grove Dictionary of Music and Musicians.   
 20 vols.  London: Macmillan. 
Thailand.  Office of the National Education Commission.  1977.  A Research Report on 
 Higher Education System: A Case Study of Thailand.  Bangkok: Office of the 
 National Education Commission. 
Volko, E. T. 1998-.  The English-Speaking People.  2 vols. to date.  Oxford: 
 Clarendon. 
Wheelen, Thomas L., and Hunger, J. David.  2000.  Strategic Management and 
 Business Policy.  7th ed.  London: Prentice-Hall. 
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2. หนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ 
 หนังสือที่พิมพ๑ในโอกาสพิเศษ เชํน หนังสืออนุสรณ๑งานศพ หนังสือที่ระลึกครบรอบวัน
ส าคัญของบุคคล หรือหนํวยงาน ให๎ลงรายการเชํนเดียวกับหนังสือทั่วไป โดยให๎เพิ่มเติม
รายละเอียดของหนังสือดังกลําวไว๎ในวงเล็บ (  ) ท๎ายรายการ  
 
ตัวอย่าง 
ขจร  สุขพานิช.  2497.  เม่ือเซอร์ยอนเบาริงเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี.  พระนคร: โรง
 พิมพ๑มหามกุฎราชวิทยาลัย.  (มหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพ๑ถวาย ม.จ. ชัชวลิต   
 เกษมสันต๑  ในมงคลสมัยมีพระชนม๑ 5 รอบ 12 มิถุนายน 2497). 
พระครูกัลยานุกูล.  2525.  ‚ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย๑ (โต).‛ ใน อนุสรณ์งานพระราชทาน
 เพลิงศพนายจ าเนียร  บุญพละ.  หน๎า 1-95.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑ส านักราช
 เลขาธิการ. 
พระธรรมปิฎก.  2543.  การพัฒนาที่ยั่งยืน.  กรุงเทพมหานคร: ทีพีเอ็นเพรส.  (พิมพ๑เนื่องใน 
 อนุสรณ๑งานพระราชทานเพลิงศพ นางนภา  อรชุนะกะ 2 กุมภาพันธ๑ 2543). 
สงคราม  กอสุทธิธีรกุล และสุขสันติ์  บุณยากร.  ม.ป.ป.  ‚ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน: นักปกครอง
 ท๎องที่.‛  ใน 60 ปี อธิบดีฉลอง.  หน๎า 138-153.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑สํวน
 ท๎องถิ่น. 
 

3. หนังสือแปล 
 มีแบบแผนและหลักเกณฑ๑การลงรายการตามล าดับ ดังนี้ 
 
แบบแผน 
 
 
 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงรายการหนังสือแปล 
 3.1 เครื่องหมาย ‚ ‛ ในที่นี้แสดงถึงการเว๎นระยะ ในการพิมพ๑ไมํต๎องใสํเครื่องหมาย
ลงไป 
 3.2 กรณีหนังสือแปลมีชื่อผู๎แตํงเติม ให๎ลงรายการด๎วยชื่อผู๎แตํง และใสํชื่อผู๎แปล
ตามหลังชื่อเรื่องของหนังสือ 
 3.3 กรณีไมํปรากฏชื่อผู๎แตํงเติม ให๎ลงรายการผู๎แตํงด๎วยชื่อผู๎แปล แล๎วระบุค าวําผู๎แปล 
หรือ tr. หรือ trs. (ยํอมาจากค าเต็มวํา Translator หรือ Translators) ตามหลังชื่อผู๎แปลโดยใช๎
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่น 

ผู๎แตํง.ปีพิมพ๑.ชื่อหนังสือ.แปลโดยชื่อผูแ๎ปล.ครั้งที่
พิมพ๑. 

สถานที่พมิพ๑: ส านักพิมพ๑หรือโรงพิมพ๑. 
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ตัวอย่าง 
เซนจู, ชิซูโอะ.  2539.  ทีคิวซีและทีคิวเอ็ม.  แปลโดย กิติศักดิ์  พลอยพานิชเจริญ และ
 ลักษณะ  มานิตขจรกิจ.  กรุงเทพมหานคร: สมาคมสํงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 
ริฟลิน, อลิซ เอ็ม.  2540.  ฟื้นความหลังอเมริกัน: เศรษฐกิจ รัฐ และรัฐบาลกลาง.  แปล
 โดย สุมาลี  บ ารุงสุข.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ๑ดวงกมล. 
ศิระ  โอภาสพงษ๑, ผู๎แปล.  2542.  สุดยอดต านานธุรกิจสะท้านฟ้า.  กรุงเทพมหานคร:  
 เอ อาร๑  บิซิเนส เพรส. 
Coulson, Jessie, tr.  1964.  Crime and Punishment.  New York: Norton. 
Grimal, Pierre.  1986.  Love in Ancient Rome.  Translated by Arthur Train,  
 Jr.  Norman: University of Oklahoma Press. 
 

4. บทความในหนังสือ 
 เป็นการอ๎างอิงที่ไมํได๎ใช๎หนังสือทั้งเลํมประกอบ แตํใช๎เพียงบทใดบทหนึ่ง หรือเรื่องใด
เรื่องหนึ่งของหนังสือ หรือการอ๎างอิงจากหนังสือที่มีผู๎เขียนหลายคน แบํงกันเขียนเป็นเรื่อง ๆ 
โดยมีบรรณาธิการเป็นผู๎รับผิดชอบ การเขียนบรรณานุกรมบทความในหนังสือมีแบบแผนและ
หลักเกณฑ๑การลงรายการ ดังนี้ 
 
แบบแผน 
 
 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงรายการบทความในหนังสือ 
 4.1 เครื่องหมาย ‚ ‛ ในที่นี้แสดงถึงการเว๎นระยะ ในการพิมพ๑ไมํต๎องใสํเครื่องหมาย
ลงไป 
 4.2 หากรายการใดไมํมี (เชํน ชื่อบรรณาธิการ) ก็ไมํต๎องลงรายละเอียดในบรรณานุกรม 
 4.3 ผู๎เขียนบทความอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับบรรณาธิการ หรือไมํใชํก็ได๎ 
 4.4 ชื่อบทความ ก็คือชื่อบท ๆ หนึ่งในหนังสือ ให๎เขียนไว๎ภายใต๎เครื่องหมาย
อัญประกาศ (‚.....‛) โดยเม่ือเขียนชื่อบทความจบแล๎วต๎องใสํเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) จบ
รายการช่ือบทความแล๎วใช๎เครื่องหมายอัญประกาศปิดท๎าย 
  อนึ่ง ในการลงรายการชื่อบทความ นั้น มีวิธีการเขียนอีกแบบหนึ่งคือไมํต๎องใสํ
เครื่องหมายอัญประกาศก ากับช่ือบทความ หากเลือกใช๎วิธีใดก็ให๎ใช๎แบบน้ันตลอดทั้งเลํม 
 4.5 การลงรายการช่ือบรรณาธิการ ให๎เขียนชื่อต๎น ชื่อกลาง (ถ๎ามี) และตามด๎วยชื่อสกุล
ตามล าดับ โดยระบุค าวํา ‚(บรรณาธิการ)‛ หรือ ‚(ed.)‛ หรือ ‚(eds.)‛ ภายในวงเล็บหลังชื่อ 
เพื่อให๎รู๎วําบุคคลนั้นเป็นบรรณาธิการ 

ผู๎เขียนบทความ.ปีพิมพ๑.‛ชื่อบทความ.‛ในชื่อบรรณาธิการ(ถ๎ามี). 
ชื่อหนังสอื.เลขหน๎า. สถานที่พิมพ๑: ส านักพิมพ๑หรือโรงพมิพ๑. 
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 4.6 เลขหน๎า หมายถึง เลขหน๎าที่ปรากฏเนื้อหาของบทนั้น ๆ โดยให๎ใสํค าวํา ‚หน๎า‛ 
หรือ ‚p.‛ หรือ ‚pp.‛ ก ากับตัวเลขของเลขหน๎าด๎วย 
 
ตัวอย่าง 
ชวินทร๑   ธัมมนันท๑กุล .  2541.  ‚การรับรู๎และการตัดสินใจ . ‛  ใน มันทนี  ยมจินดา 
 (บรรณาธิการ).  มนุษย์กับธรรมชาต.ิ  หน๎า 12-36.  พิมพ๑ครั้งที่ 3. 
ชัยวุฒิ  ชัยพันธุ๑.  2539.  ‚ทฤษฎีเครือขําย.‛  ใน การวิจัยขั้นด าเนินงาน: ทฤษฎีและปฏิบัติ
 พร้อมด้วยโปรแกรมภาษาเบสิก.  หน๎า 122-155.  กรุงเทพมหานคร: ศูนย๑บริการ
 เอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 
อรรถ  แพทยังกุล.  2543.  ‚ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารกรุงเทพมหานคร.‛  ใน พัชรี   
 สิโรรส และอรทัย  ก๏กผล (บรรณาธิการ).  การบริหารเมือง: กรุงเทพมหานคร.   
 หน๎า 3 - 86.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑. 
Ben-Gera, I., Rockey, G.J., and Smith, O.B.  1984.  ‚Extrusion Cooking of Gralus For 
 Ethanol Production.‛  In Ronald Jowitt (ed.).  Extrusion Cooking Technology.  
 pp. 95-105.  London: Elsevier Applied Science. 
Welten, Wayne. 1995. ‚Personality: Theory, Research, and Assessment.‛ In 
 Psychology:  Themes and Variations.  pp. 471-513.  3rd ed.  Pacific Grove.  
 CA: Brooks/Cole. 
 

5. บทความในวารสาร 
 มีแบบแผนและหลักเกณฑ๑การลงรายการตามล าดับ ดังนี้ 
 
แบบแผน 
  
 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักการลงรายการบรรณานุกรมบทความใน
วารสาร 
 5.1 เครื่องหมาย ‚ ‛ ในที่นี้แสดงถึงการเว๎นระยะ ในการพิมพ๑ไมํต๎องใสํเครื่องหมาย
ลงไป 
 5.2 การลงรายการชื่อผู๎เขียนบทความ และชื่อบทความ ใช๎หลักการเดียวกับการลง
รายการบทความในหนังสือ 
 5.3 ถ๎าไมํมีชื่อผู๎เขียนบทความ ให๎ลงชื่อบทความเป็นรายการแรกแทนชื่อผู๎เขียน
บทความ โดยล าดับดังน้ี 

ผู๎เขียนบทความ.ปีพิมพ๑.‛ชื่อบทความ.‛ ชื่อวารสาร.ปีที่หรือเลํมที่,  
ฉบับที:่ เลขหน๎า. 

‚ชื่อบทความ.‛ปีพิมพ๑.ชื่อวารสาร.ปีที่หรือเลํมที่,ฉบับที่: เลขหน๎า. 
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 5.4 การลงรายการช่ือวารสาร 
  5.4.1  ใช๎ตามที่ปรากฏในหน๎าปกในของวารสาร 
  5.4.2  เขียนชื่อเต็ม โดยใช๎ตัวใหญํตัวแรกทุกตัว หรือในกรณีที่ใช๎ชื่อยํอต๎อง
เป็นช่ือยํอที่นักวิชาการในสาขาวิชานั้นยอมรับ เชํน Journal ใช๎ตัวยํอ J เป็นต๎น 
  5.4.3  ชื่อวารสารอาจพิมพ๑ตัวหนา แตํไมํต๎องขีดเส๎นใต๎ หรือพิมพ๑ตัวพิมพ๑
ธรรมดาและขีดเส๎นใต๎ด๎วย 
  5.4.4  หลังชื่อวารสารไมํมีเครื่องหมายใด ๆ 
 5.5 การลงรายการปีที่หรือเลํมที่ (Volume) 
  5.5.1  วารสารท่ีมีทั้งปีท่ีหรือเลํมที่ และฉบับที่ (Number) ให๎ระบุให๎ครบถ๎วน 
  5.5.2  วารสารที่ไมํมีปีที่หรือเลํมที่ มีแตํฉบับที่ให๎ใช๎ ‚ฉบับที่‛ หรือ ‚No.‛ เชํน 
ฉบับที่ 4 หรือ No. 7 เป็นต๎น 
  5.5.3  กรณีที่วารสารไมํมีปีหรือเลํมที่และฉบับที่ แตํมีเดือนและปีพิมพ๑ ให๎ใช๎
ชื่อเดือนตามหลังปีพิมพ๑ 
 5.6 การลงรายการเลขหน๎า 
  5.6.1  ระบุหน๎าที่บทความนั้นตีพิมพ๑วําเริ่มจากหน๎าใดถึงหน๎าใด โดยไมํต๎องมี
ค าวําหน๎า 
  5.6.2  ถ๎าบทความพิมพ๑ตํอในหน๎าอื่นของวารสารฉบับเดียวกันให๎ระบุเลข
หน๎าที่ปรากฏทั้งหมด โดยใช๎เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่น 
   จบรายการเลขหน๎าด๎วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
 
ตัวอย่าง 
ธเนศ  อาภรณ๑สุวรรณ.  2518.  ‚ข๎อสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร๑เศรษฐกิจของไทย.‛  
 วารสารมนุษยศาสตร ์ฉบับที่ 2: 35-40. 
นฤตย๑  กิจไชยวัฒนะ.  2543.  ‚การอ๎างอิงแหลํงสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส๑.‛  วารสารห้องสมุด 
 27, 2: 14-28. 
‚เปิดมิติธุรกิจขายข๎อมูล ความต๎องการแหํงยุคสมัย.‛  2534.  คลังสมอง ฉบับที่ 96: 39-66. 
 สุทธิพันธ๑  จิราธิวัฒน๑.  2530.  ‚ประเด็นส าคัญในผลงานของฟรังโก  โคคิกลิอานิ: ผู๎
 ได๎รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร๑ ปี 1985.‛  วารสารเศรษฐศาสตร์และ
 บริหารธุรกิจ 2, 4: 175-179. 
Brown, Bruce, and Brown, Marge.  2000.  ‚Customize Your Browser.‛  PC Magazine 
 19, 4:  115-120. 
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Garder, H.  1981, December.  ‚Do Babies Sing a Universal Song.‛  Psychology Today: 
 70-76. 
Montgomery, Page, and Townsend, David.  1978.  ‚Strategic Forcasting and 
 Telecommunications Planning.‛  Business Communications Review 17, 8: 17-
 21. 
 

6. บทความหรือข่าวในหนังสือพิมพ์ 
 
แบบแผน 
 
 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงรายการบทความหรือข่าวใน
หนังสือพิมพ ์
 6.1 เครื่องหมาย ‚ ‛ ในที่นี้แสดงถึงการเว๎นระยะ ในการพิมพ๑ไมํต๎องใสํเครื่องหมาย
ลงไป 
 6.2 การเขียนบรรณานุกรมบทความหรือขําวในหนังสือพิมพ๑ จะคล๎ายกับบทความใน
วารสาร แตกตํางกันตรงที่ไมํมีการระบุปีที่หรือเลํมที่ และฉบับที่ แตํระบุวันที่ของหนังสือพิมพ๑
เพิ่มเติม 
 6.3 กรณีไมํปรากฏชื่อผู๎เขียนบทความ ให๎ลงรายการแรกด๎วยชื่อบทความหรือชื่อขําว 
โดยล าดับรายการตําง ๆ ดังนี้ 
 
 
 6.4 ชื่อหนังสือพิมพ๑ให๎พิมพ๑ตัวหนาหรือพิมพ๑ตัวธรรมดาและขีดเส๎นใต๎ 
 6.5 การลงรายการวัน เดือน ปี 
  6.5.1  ถ๎าเป็นหนังสือพิมพ๑ภาษาไทยให๎ลง วัน เดือน ปี ตามล าดับ 
  6.5.2 ถ๎าเป็นหนังสือพิมพ๑ภาษาตํางประเทศ ให๎ลงปี , เดือน วัน. 
ตามล าดับ เชํน 2000, July 21. เป็นต๎น 
 6.6 การลงรายการเลขหน๎า 
  6.6.1 ให๎ระบุหมายเลขหน๎า โดยไมํต๎องใสํค าวําหน๎าลงไป 
  6.6.2 กรณีเป็นหนังสือพิมพ๑รายวัน ที่ มีการแบํงเนื้อหาเป็นสํวน /ตอน 
(Section) โดยแตํละสํวนจะแยกหน๎าออกจากกันโดยเด็ดขาด ไมํได๎เรียงเลขหน๎าตั้งแตํต๎นจนจบ 
ในการแบํงนั้นจะแบํงเป็นสํวน A, B, C และ D และในแตํละสํวนก็จะมีเลขหน๎าของตนเอง เชํน 
A1, B1, C5 หรือ D3 ในการลงรายการเลขหน๎าให๎เขียนตามที่ปรากฏ 

ผู๎เขียนบทความ.วัน เดือน ป.ี‛ชื่อบทความหรือชื่อขําว.‛ ชื่อหนังสือพิมพ:์ 
เลขหน๎า. 

‚ชื่อบทความหรือชื่อขําว.‛  วัน เดือน ปี. ชื่อหนังสอืพมิพ:์ เลขหน๎า. 
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  6.6.3 กรณีบทความเริ่มที่หน๎า 1 หรือหน๎าอื่นใดก็ตาม แล๎วมีเนื้อหาตํอข๎าม
ไปหน๎าอื่น เชํน เริ่มที่หน๎า 1 และตํอที่หน๎า 16 ให๎เขียนเฉพาะหน๎าแรกที่ปรากฏบทความนั้น
ตามด๎วยเครื่องหมายบวก (+) เชํน 1+ หรือ A1+ เป็นต๎น 
 
ตัวอย่าง 
‚ผําแผนบุกดาวอังคาร ความลับจักรวาล.‛  26 มิถุนายน 2543.  มติชน: 7. 
อัครพงศ๑  ผํองสุวรรณ.  22-25 มิถุนายน 2543.  ‚อินเทอร๑เน็ต 2000 มิติใหมํแหํงเทคโนโลยีและ
 บริการ.‛  ประชาชาติธุรกิจ: 26-27. 
‚The Decade of the Spy.‛  1994, March 7.  Newsweek: 26-27. 
Kadri, Francoise.  2000, June 24.  ‚Banks Join up to Trade Bounds Online.‛  Bangkok 
 Post: B3. 
Natee Vichisorasatra.  2000, July 21.  ‚Thailand to Lose Clout in Net Decisions.‛  
 Nation: A1-A2. 
Macintyre, Donald.  2000, April 3.  ‚Verdict on Kim.‛  Time: 14-18. 
Siriporn Chanjindarmanee.  2000, July 21.  ‚SET Decision Called Bid to Decentralise.‛  
 Nation: B1+. 
 

7. บทความในสารานุกรม 
 การเขียนบรรณานุกรมบทความในสารานุกรมจะคล๎ายกับการเขียนบรรณานุกรม
บทความในวารสาร ยกเว๎นไมํมีการลงรายการฉบับที่ (Number) และในกรณีที่สารานุกรม ชื่อ
เรื่องนั้นมีเลํมเดียวจบ ก็ไมํต๎องลงรายการเลํมที่ และให๎เขียนเครื่องหมายและเลขหน๎า ตํอจาก
รายการชื่อสารานุกรมได๎เลย บทความในสารานุกรมมีแบบแผนและหลักเกณฑ๑การลงรายการ 
ดังนี ้
 

แบบแผน 
 

 ข้อสังเกต : เครื่องหมาย ‚ ‛ ในที่น้ีแสดงถึงการเว๎นระยะในการพิมพ๑ไมํต๎องใสํลงไป 
 
ตัวอย่าง 
เจริญ  อินทรเกษตร.  2515-2516.  ‚ฐานันดร.‛  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 11: 
 6912-6930. 
‚องค๑การสหประชาชาติและองค๑การในเครือ.‛  2539.  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดย
 พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 21: 293-321. 

ผู๎เขียนบทความ.ปีพิมพ๑. ‛ชื่อบทความ.‛ ชื่อสารานุกรมเลํมที:่เลขหน๎า. 
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Kaplan, L.  1975.  ‚Library Cooperation in the United States.‛  Encyclopedia of Library 
 and Information Science 15: 241-244. 
Zuk, William. 1989.  ‚Bridge.‛  Encyclopedia Americana 4: 522-537. 
 

8. บทวิจารณ์หนังสือในวารสาร 
 บทวิจารณ๑หนังสือในวารสารมีแบบแผนและหลักเกณฑ๑การลงรายการตามล าดับ ดังนี้ 
 

แบบแผน 
 

 ข้อสังเกต : เครื่องหมาย ‚ ‛ ในที่น้ีแสดงถึงการเว๎นระยะ ในการพิมพ๑ไมํต๎องใสํลงไป 
 
ตัวอย่าง 
วัชรียา  โตสงวน และชูศรี  มณีพฤกษ๑.  2527.  วิจารณ๑เรื่อง แนววิวัฒนาการของทฤษฎี
 เศรษฐศาสตร์, โดย โกวิท  โปษยานนท๑.  วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 2, 4: 
 198-206. 
Broxis, Peter.  1999.  Review of Health on the Internet, by Denis Anthony.  Journal of 
 Librarianship and Information Science 31, 9: 181-182. 
 

9. วารสารสาระสังเขป 
 เป็นการอ๎างอิงถึงสาระสังเขปของบทความหรืองานวิจัยหรือวิทยานิพนธ๑ที่พิมพ๑ใน
วารสารสาระสังเขป (Abstracts journal) เชํน Dissertation Abstracts International, 
Psychological Abstracts หรือ Chemical Abstracts เป็นต๎น ในกรณีเชํนนี้ให๎ระบุวําสาระสังเขป
นั้นมาจากแหลํงใด โดยในการเขียนบรรณานุกรมให๎เริ่มต๎นรายการด๎วยรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมของงานเขียนที่ต๎องการอ๎างอิง (Original work) ตามด๎วยรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมของวารสารสาระสังเขป 
 
ตัวอย่าง 
ชื่นจิตต๑  งามกลิ่น.  2540.  ‚คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของบรรณารักษ๑ในสังคมสารสนเทศ.‛  
 วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร๑ บัณฑิตวิทยาลัย 
 จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2541.  บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2541: 
 403-404. 

ผู๎เขียนบทวจิารณ๑.ปีพิมพ๑.วิจารณ๑เรื่องชื่อหนังสอืทีว่ิจารณ.์โดย 
ชื่อผูแ๎ตํงหนังสือ. ชื่อวารสาร ปีที่หรือเลํมที่, ฉบับที:่ เลขหน๎า. 
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Daily, Catherine Marie.  1991.  ‚Governance Structure and Financial Performance in the 
 Small Corporation.‛ Doctoral dissertation, Indiana University, 1992.  
 Dissertation  Abstracts International 70: 4509A. 
Tamney, Joseph B., Johnson, Stephen D., and Burton, Ronald.  1992.  ‚The Abortion 
 Controversy: Conflicting Beliefs and Values in American Society.‛  Journal For 
 the Scientific Study of Religion 31: 32-46.  Sociological Abstracts 40: item 
 92Z2448. 
 

10. วิทยานิพนธ์ 
 การเขียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ๑มีแบบแผนและหลักเกณฑ๑การลงรายการ แบํงเป็น 
2 ประเภท คือ 
 ก.  วิทยานิพนธ๑ที่ไมํตีพิมพ๑เผยแพรํทั่วไป (Unpublished dissertation) ให๎เขียนชื่อ
วิทยานิพนธ๑ไว๎ในเครื่องหมายอัญประกาศ (‚…..‛) และดูแบบแผนการลงรายการแบบ ก 
 ข.  วิทยานิพนธ๑ที่ตีพิมพ๑เผยแพรํทั่วไป (Published dissertation) ให๎ลงรายการ
เหมือนกับหนังสือ และเพิ่มเติมสํวนที่เกี่ยวข๎องกับวิทยานิพนธ๑ตามหลังชื่อวิทยานิพนธ๑ 
นอกจากนั้นถ๎าเป็นงานที่จัดท าโดยส านักพิมพ๑ University Microfilms International (UMI) 
จะต๎องเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขสั่งซื้อ (Order number) ไว๎ท๎ายสุดของรายการนั้น ๆ ดู
แบบแผนการลงรายการแบบ ข 
แบบ ก  (วิทยานิพนธ์ที่ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วไป) 
 
 
 
 
แบบ ข  (วิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วไป) 
 
 
 
 
 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงรายการวิทยานิพนธ์ 
 10.1 เครื่องหมาย ‚ ‛ ในที่นี้แสดงถึงการเว๎นระยะ ในการพิมพ๑ไมํต๎องใสํ
เครื่องหมายลงไป 
 10.2 วิทยานิพนธ๑ของไทยโดยทั่วไปจัดอยูํในประเภท ก 

ผู๎เขียนวทิยานิพนธ๑.ปีพิมพ๑.‛ชื่อวิทยานิพนธ๑.‛ระดับวิทยานิพนธ๑ชื่อ
สาขาวิชา 

หรือภาควิชาคณะชื่อมหาวิทยาลัย.สถานทีพ่ิมพ๑:ส านักพิมพ๑.
หมายเลขส่ังซื้อ(ถ๎ามี). 

ผู๎เขียนวทิยานิพนธ๑.ปีพิมพ๑.ชื่อวิทยานิพนธ์.ระดับวทิยานิพนธ๑ชื่อ
สาขาวิชา 

หรือภาควิชาคณะชื่อมหาวิทยาลัย.สถานทีพ่ิมพ๑:ส านักพิมพ๑.
หมายเลขส่ังซื้อ(ถ๎ามี). 
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 10.3 การลงรายการระดับวิทยานิพนธ๑ 
  10.3.1 ถ๎าเป็นวิทยานิพนธ๑ระดับปริญญาโท ให๎ใช๎ค าวํา ‚วิทยานิพนธ๑ปริญญา
มหาบัณฑิต หรือ Master’s Thesis‛ หรือชื่อเรียกอยํางอื่นตามที่สถาบันการศึกษาใช๎ 
  10.3.2 ถ๎าเป็นวิทยานิพนธ๑ระดับปริญญาเอก ให๎ใช๎ค าวํา ‚วิทยานิพนธ๑ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation‛ 
   จบรายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ๑แตํละรายการด๎วยเครื่องหมาย
มหัพภาค (.) 
 
ตัวอย่าง 
บุญทิ ว า   สุ ข ส ง เ ค ร า ะห๑ .   2 5 30 .   ‚ศึ กษ ากา ร ใ ช๎ หนั ง สื อ อ๎ า ง อิ ง ข อ งนั ก ศึ กษ า
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ . ‛  ปริญญานิพนธ๑การศึกษามหาบัณฑิต ภาควิชา
 บรรณารักษศาสตร๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
เบ็ญจรัช  เวชวิรัช.  2541.  ‚การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบตํอมูลคําการให๎สินเชื่อเพื่อการ
สํงออก  และน าเข๎าของสถาบันการเงินไทย.‛  วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
 เศรษฐศาสตร๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑. 
Ubonrat Klinhowhan.  1999.  ‚Monetary Transmission Mechanism in Thailand.‛  Master 
 Thesis.  Faculty of Economics.  Graduate School.  Thammasat University. 
Valentine, Mary-Blair Truesdell.  1993.  An Investigation of Gender-Based Leadership 
 Styles of Male and Female Officers in the United States Army. Doctoral 
 dissertation, George Mason University.  Ann Arbor: UMI, 1993.  9316566. 
 

11. รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
 การเขียนบรรณานุกรมรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มีวิธีการเขียน 3 แบบ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับลักษณะการจัดท าและการใช๎รายงานการประชุมดังกลําวประกอบการเขียน
วิทยานิพนธ๑ คือ 
 11.1 ในการอ๎างอิง หรือการอํานประกอบการเรียบเรียงเนื้อหาของวิทยานิพนธ๑ 
ผู๎เขียนวิทยานิพนธ๑ใช๎ข๎อมูลจากรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งเลํม ในกรณีนี้ให๎
เขียนบรรณานุกรมในลักษณะเดียวกับหนังสือ และเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข๎องที่จะเป็นการระบุ
ให๎ทราบวําเป็นรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (กรณีชื่อเรื่องไมํบํงบอก แตํถ๎าชื่อเรื่องบํง
บอก รายละเอียดสํวนนี้ก็ไมํจ าเป็นต๎องมี ดูตัวอยํางแบบที่ 1) 
 11.2 กรณีการอ๎างอิงใช๎เพียงบางบท ให๎ลงรายการในลักษณะเดียวกับบทความใน
หนังสือ ดูตัวอยํางแบบที่ 2 
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 11.3 รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มีการพิมพ๑เผยแพรํสม่ าเสมอเป็น
ประจ าทุกปี ให๎เขียนบรรณานุกรมในลักษณะเดียวกับบทความในวารสาร ดูตัวอยํางแบบที่ 3 
 
ตัวอย่าง 
แบบที่ 1 
Freed, Barbara F., ed.  1991.  Foreign Language Acquisition Research and the 
 Classroom.  Proceeding of Consortium for Language Teaching and Learning 
 Conference, October 1989, University of Pennsylvania.  Lexington: Heath. 
Hall, Kira, Meacham, Michael, and Shapiro, Richard, eds.  1989.  Proceedings of the 
 Fifteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, February 18-
 20, 1989: General Session and Parasession on Theoretical Issues in 
 Language Reconstruction.  Berkeley: Berkeley Linguistic Society. 
แบบที่ 2 
นฤมล  กิจไพศาลรัตนา.  2537.  ‚First Search: บริการข๎อสนเทศระบบออนไลน๑ที่ทันสมัย
 ที่สุด.‛  ใน ยุพดี  ตํอบุณย๑ศุภชัย และพิมพ๑ร าไพ  เปรมสมิทธ๑  (บรรณาธิการ).  
 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานห้องสมุด (Appropriate Technology and 
 Library Work): เอกสารวิชาการจัดพิมพ์เนื่องในการประชุมใหญ่สามัญ
 ประจ าปี 2537 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ของ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี 14-17 ตุลาคม 2537 ณ 
 โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร, หน้า 67-76.  กรุงเทพมหานคร: 
 สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทยฯ. 
สมทรวง  จันทร๑นิต.  2538.  ‚การสืบค๎นสารนิเทศออนไลน๑.‛  ใน รายงานการสัมมนาเรื่อง 
 การค้นคืนสารนิเทศในยุคโลกาภิวัตน์, หน๎า 15-40.  กรุงเทพมหานคร: สมาคม
 ห๎องสมุดแหํงประเทศไทยฯ. 
Paitoon Sinlarat.  1995.  ‚Success and Failure of Faculty Development in Thai 
 University.‛  In Somwang Pitiyanawat, et al. (eds.), Preparing Teachers for All 
 the World’s Children: An Era of Transmission, Proceedings of International 
 Conference,  Bangkok, 1992, pp. 217-233.  Bangkok: UNICEF. 
แบบที่ 3 
Thumin, F.J., Craddick, R.A., and Barclay, A. G. 1973.  ‚Meaning and Compatibility of a 
 Proposed Corporate Name and Symbol.‛  Proceedings of the 81th Annual 
 Convention of the American Psychological Association 8: 835-836. 
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12. จุลสาร เอกสารอัดส าเนา และเอกสารไม่ได้ตีพิมพ์อื่น ๆ 

  การเขียนบรรณานุกรมใช๎แบบเดียวกับหนังสือ และให๎วงเล็บค าวําอัดส าเนา 
(Mimeographed) ห รื อ พิ ม พ๑ ดี ด  (Typewritten) ห รื อ เ อ ก ส า ร ไ มํ ตี พิ ม พ๑  (Unpublished 
Manuscript) แล๎วแตํกรณีพิมพ๑ไว๎ท๎ายสุดของรายการ 
 
ตัวอย่าง 
โกดัก (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท.  2520.  แบบต่าง ๆ ของไมโครฟิล์มเพื่อความ
 เหมาะสมกับเอกสารแต่ละประเภท.  กรุงเทพมหานคร: โกดักประเทศไทย. (อัด
 ส าเนา). 
แรงงาน, กรม.  2517.  แนะแนวอาชีพบรรณารักษ์.  กรุงเทพมหานคร: กรมแรงงาน.  
 (อัดส าเนา). 
ศิริชัย  สาครรัตนกุล.  2536.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าในต่างประเทศ .  
 กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.  (อัดส าเนา). 
United Nations.  Office of Publication.  1976.  UN in Brief.  London: Office of 
 Publication, United Nations.  (Typewritten). 
 

13. การสัมภาษณ์ 
 การเขียนบรรณานุกรมการสัมภาษณ๑ มีวิธีการเขียน 3 แบบ คือ 
 13.1  ผู๎เขียนวิทยานิพนธ๑เป็นผู๎สัมภาษณ๑ด๎วยตนเอง มีแบบแผน ดังนี้ 
 
 
ตัวอย่าง 
ปัจจัย  บุนนาค.  10 กันยายน 2530.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย.  สัมภาษณ์. 
วิภาวรรณ  มนุญปิจุ.  27 ธันวาคม 2528.  หัวหน๎าบรรณารักษ๑ห๎องสมุดคณะวิทยาศาสตร๑ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล.  สัมภาษณ์. 
Jantarangs Jaturong.  1998, June 7.  Chief, Monetary and Exchange Affairs Section, 
 Economic Research Department, Bank of Thailand.  Interview. 
 
 13.2  เป็นการเขียนบรรณานุกรมการสัมภาษณ๑ที่ได๎จากสื่อสิ่งพิมพ๑ ให๎ระบุชื่อผู๎ให๎
สัมภาษณ๑กํอน ตามด๎วยวันเดือนปีของเอกสารที่ตีพิมพ๑การสัมภาษณ๑นั้น ชื่อผู๎สัมภาษณ๑ (กรณี
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง) พร๎อมต าแหนํง (ถ๎ามี) และชื่อเรื่องของการสัมภาษณ๑ใสํไว๎ภายใน

ผู๎ให๎สัมภาษณ๑.วัน เดือน ป(ีที่สัมภาษณ๑).ต าแหนํง(ถ๎ามี).สัมภาษณ์. 
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เครื่องหมายอัญประกาศ ถ๎าไมํมีชื่อเรื่องให๎ใสํวําสัมภาษณ๑ หรือ Interview และท๎ายสุดเป็น
รายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสาร หรือวารสารหรือหนังสือพิมพ๑ที่ตีพิมพ๑บทสัมภาษณ๑
นั้นๆ 
 
ตัวอย่าง 
สุภาวดี  บุญสันติสุข.  2538.  สัมภาษณ๑โดย อนุชิต  ศิมะโรดม.  ‚วิธีการโฆษณาเพื่อขยาย
 ตลาดด๎านอสังหาริมทรัพย๑.‛  วารสารนักบริหาร 17, 8: 10-15. 
Gordimer, Nadine.  1981.  October 10.  Interview.  New York Times.  Late ed.: C25. 
William, K.  1997.  October 1.  Interview with Simon Buck.  ‚The Internet of Thailand.‛  
 Times: 7-9. 
 
 13.3 การเขียนบรรณานุกรมการสัมภาษณ๑ที่ได๎จากรายการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน๑ 
 
ตัวอย่าง 
Blackmun, Harry.  1994, April 5.  Interview with Ted Koppel and Nina Totenberg.  
 Nightline.  ABC.  WABC, New York. 
Updike, John.  1994, April 2.  Interview with Scott Simon.  Weekend Edition.  National 
 Public Radio.  WBUR, Boston. 
 

14. เอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอื่น 
 การเขียนบรรณานุกรมเอกสารที่ผู๎เขียนวิทยานิพนธ๑ไมํได๎เคยอํานเอกสารเรื่องนั้นจาก
ตัวเลํม (เรียกวําเอกสารอันดับแรก) แตํอํานจากเอกสารอื่น (เรียกวําเอกสารอันดับรอง) ที่มีการ
กลําวถึงเนื้อหาหรือแนวคิดของเอกสารอันดับแรกไว๎ และผู๎เขียนวิทยานิพนธ๑ได๎ท าการอ๎างอิง
แนวคิดตํางๆ เหลํานั้นไว๎ การเขียนบรรณานุกรมเอกสารที่อ๎างถึงในเอกสารอื่นนี้ มีแบบแผน
และหลักเกณฑ๑การลงรายการ ดังนี้ 
 
 
 
 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการลงรายการเอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอื่น 
 14.1 เครื่องหมาย ‚ ‛ ในที่นี้แสดงถึงการเว๎นระยะ ในการพิมพ๑ไมํต๎องใสํ
เครื่องหมายลงไป 

รายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสารอันดับแรก.อ๎างถึงในรายละเอียดทาง 
บรรณานุกรมของเอกสารอันดับรอง. 



79 
 

 14.2 รายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสารอันดับแรก และอันดับรอง อาจเป็น
หนังสือ บทความในหนังสือ บทความในวารสาร วิทยานิพนธ๑ ฯลฯ 
 14.3 กรณีเป็นเอกสารภาษาตํางประเทศ ค าวํา ‚อ๎างถึงใน‛ ใช๎เป็น ‚Cited in‛ 
 
ตัวอย่าง 
วิรัช  อภิรัตนกุล.  2527.  ‚ผลิตภัณฑ๑ใหมํกับการยอมรับของผู๎บริโภค.‛  กลยุทธ์การตลาด 3, 
 4: 32-34.  อ๎างถึงใน ธานินทร๑  กูมาโลํ.  2528.  ‚ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของ
 ผู๎บริโภคที่มีตํอผลิตภัณฑ๑ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานการค๎า.‛  วิทยานิพนธ๑ปริญญา
 มหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 
French, L.S.  1985, February.  ‚Is it Really Friendly?‛  PITT: 19.  อ๎างถึงใน ศรีอร   
 เจนประภาพงศ๑ .   2529.   ‚ทัศนคติของบรรณารักษ๑ห๎องสมุดมหาวิทยาลัย 
 ที่มีตํอเทคโนโลยีสารนิเทศ.‛  วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา 
 บรรณารักษศาสตร๑ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 
Welhrich, Heinz, and Koontz, Harold. 1993.  Management: A Global Perspective.  
 10th ed.  New York: McGraw-Hill.  Cited in Charles W.L. Hill and Gareth R. 
 Jones.  1998.   Strategic Management: An Integrated Approach. Boston: 
 Houghton Miffin. 
 

15. เอกสารพิเศษ 
 การเขียนบรรณานุกรมเอกสารพิเศษตําง ๆ เชํน ต๎นฉบับตัวเขียน จดหมาย การ
บรรยาย อนุทิน เป็นต๎น มีแบบแผนการเขียนดัง 
 
ตัวอย่าง  
ประเวศ  วะสี.  29 มีนาคม 2538.  จุดประกายการสร้างสรรค์ปัญญา.  โรงแรมอิมพีเรียล-
 ควีนส๑ปาร๑ค. การอภิปราย. 
ปรีดี  พนมยงค๑.  20 มกราคม 2530.  จดหมาย. 
พรชัย  พัชรินทร๑รัตนะชัย.  28 กุมภาพันธ๑ 2538.  ไขจักรวาลสู่จิตมนุษย์.  หอประชุมเล็ก
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑.  การบรรยาย. 
Lennon, John.  1945-1950.  Diary. 
London.  285.  British Library.  Arundel MSS. 
Samson, Timmy.  1986, August 31.  Letter to John Ball. 
 



80 
 

16. โสตทัศนวัสดุ 
 การเขียนบรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุตําง ๆ เชํน สไลด๑ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ 
ฟิล๑ม (ภาพยนตร๑) ฟิล๑มสตริป แผนที่ แผนภูมิ ฯลฯ มีแบบแผนและหลักเกณฑ๑การลงรายการ 
ดังนี ้
 
แบบแผน 
 
 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการลงรายการโสตทัศนวัสดุ 
 16.1 เครื่องหมาย ‚ ‛ ในที่นี้แสดงถึงการเว๎นระยะ ในการพิมพ๑ไมํต๎องใสํ
เครื่องหมายลงไป 
 16.2 หน๎าที่รับผิดชอบ ถ๎ามีจึงระบุ เชํน เป็นผู๎ผลิต (Producer) ผู๎ก ากับ (Director) 
ผู๎บรรยาย (Speaker) เป็นต๎น  
 16.3 ลักษณะของสื่อโสตทัศน๑ ให๎ใช๎ดังนี้ 
    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ 
    [สไลด๑]    [Slides] 
    [เทปบันทึกเสียง]  [Audiocassette] 
    [เทปบันทึกภาพ]  [Videocassette] 
    [ฟิล๑ม]    [Film] 
    [ฟิล๑มสตริป]   [Filmstrip] 
    [แผนที]่    [Map] 
    [แผนภูมิ]   [Chart] 
    [แผนภาพ]   [Diagram] 
    [รายการวิทย]ุ   [Radio program] 
    [รายการโทรทัศน๑]  [Television program] 
ตัวอย่าง 
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย.  ส านักงานนครราชสีมา.  ม.ป.ป.  แผนที่จังหวัดนครราชสีมา 
 [แผนที]่.  นครราชสีมา: ส านักงานนครราชสีมา การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย. 
เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง.  (ผู๎ด าเนินรายการ).  20 กุมภาพันธ๑ 2543.  ตามหาแก่นธรรม: นิพพาน 
 [รายการโทรทัศน๑].  กรุงเทพมหานคร: สถานีโทรทัศน๑สีชํอง 9. 
โจเซฟ, ไฮเดนเบิร๑ก.  2539.  ท่องอียิปต์ [ฟิล๑ม].  35 มม., สี, 45 นาที.  กรุงเทพมหานคร: 
 หน๎าตํางโลก. 

ชื่อผู๎จัดท า.(หน๎าที่รับผิดชอบ-ถ๎ามี).ปีที่เผยแพรํ.ชื่อเร่ือง[ลักษณะของส่ือ 
โสตทศัน๑]. สถานที่ผลิต: หนํวยงานที่เผยแพรํ. 
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ถนอมวงศ๑  ล้ ายอดมรรคผล.  (ผู๎บรรยาย).  2538.  การพัฒนานิสัยรักการอ่าน [เทป
 บันทึกภาพ].  28 นาท.ี  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ปรารมภ๑รัตน๑  โชติกเสถียร.  2537.  ระบบเสียงภาษาอังกฤษ [เทปบันทึกเสียง].  60 นาที.  
 กรุงเทพมหานคร: โครงการต ารา จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 
พจน๑  สารสิน.  13 เมษายน 2520.  ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย [รายการวิทยุ].  
 กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย. 
สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย.  2527.  เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต [เทป
 บันทึกภาพ].  26 นาท.ี  กรุงเทพมหานคร: สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย. 
สมควร  ชื่นจิตต๑.  2540.  ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการ [เทปบันทึกเสียง].  90 นาที.  
 กรุงเทพมหานคร: โพสท๑บุ๏คส๑. 
Breyer, Pamela, and Stempleski, Susan.  1992.  Hello-America: A Video English 
 Course Unit 4 [Videocassette].  60 min., col., sd.  Danbury, CT: Groller. 
Crystal, L.  (Executive Producer).  1993, October 11.  The MacNell/Lehrer News Hour 
  [Television program].  New York and Washington, DC: Public Broadcasting 
 Service. 
The First Aid Card [Chart].  1988.  n.p.: Papertech. 
Harrison, J. (Producer), and Schmlechen, R. (Director).  1992.  Changing Our Minds: 
 The Story of Evelyn Hooker [Film].  New York, NY: Changing Our Minds. 
 Mihalyi, Louis J.  1976.  Landscape of Zambia [Slides].  col., 20 fr.  Santa 
 Barbara, CA: Visual Education. 
Orchids [Filmstrip].  1972.  Encyclopedia Britannica Films. 
Sattellite Imagemap of the World [Map].  1999.  London: Derling Kindersley. 
Siegel, Robert and Wertheimer, Linda.  (Narrators).  1994, April 6.  All Things 
 Considered: Shakespearean Putdowns [Radio program]. National Public 
 Radio.  New York: WNYC. 
Sinclair, Barbara.  (Speaker).  1996.  Active Your English: Preintermediate Class 
 [Audiocassette].  60 min.  Cambridge: Cambridge University Press. 
 

17. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) 
 เป็นการเขียนบรรณานุกรมข๎อมูลที่อยูํในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ ได๎แกํ ซีดีรอม (CD-
ROM) แผํนดิสก๑ (Diskette) เทปแมํเหล็ก (Magnetic Tape) และฐานข๎อมูลออนไลน๑ (Online 
Databases) ซึ่งหมายรวมถึงข๎อมูลจากเวิลด๑ไวด๑เว็บ (World Wide Web) จดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส๑ (Electronic Mail, E-mail) และกลุํมสนทนาขําวสารในลักษณะของจดหมายขําว 
จดหมายเวียน (E-mail Discussion Group) เป็นต๎น 
 การเขียนบรรณานุกรมของสื่อดังกลําวข๎างต๎น มีแบบแผนและหลักเกณฑ๑การลงรายการ
แตกตํางไปตามวิธีการอ๎างถึงข๎อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ และประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ ซึ่ง
พอจ าแนกรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมได๎ 7 แบบ ดังนี้ 
 17.1 การเขียนบรรณานุกรมข๎อมูลที่อยูํในสื่อประเภทซีดีรอม แผํนดิสก๑ และเทป
แมํเหล็ก โดยข๎อมูลดังกลําวมีลักษณะเชํนเดียวกับหนังสือ เพียงแตํจัดท าในรูปของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ ให๎ลงรายการคล๎ายกับหนังสือ แตํระบุประเภทของสื่อตํอท๎ายจากชื่อเรื่อง (คือ ชื่อ
เรื่องของแฟ้มข๎อมูล) ดังแบบแผนตํอไปนี ้
 
แบบแผน 
 
 

ตัวอย่าง 
คลาร๑ก, จอห๑น.  2541.  การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ด้วยไมโครซอฟต์วิชัวส์เบสิก 6.0 
 ภาคปฏิบัติ [ซีดีรอม].  กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
พิภพ  ลลิตาภรณ๑.  2542.  การจัดหาท าเลที่ตั้งและการวางผังโรงงานด้วยโปรแกรม
 คอมพิวเตอร์ [แผํนดิสก๑].  กรุงเทพมหานคร: สมาคมสํงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 
สุธีร๑  กิจฉวี , หาญ  เพ็ญแสง และธารี  บางแก๎ว .  2542.  สอนการประกอบเครื่อง
 คอมพิวเตอร์  [ซีดีรอม].  กรุงเทพมหานคร: เสริมวิทย๑อินฟอร๑เมช่ันเทคโนโลยี. 
Dye, Charles.  1999.  Oracle Distributed System [Diskette].  Beijng: O’Rellly. 
English Poetry Full-Text Databases [Magnetic tape].  1993.  Cambridge: Chadwyck. 
Starr, Cecie, and Taggart, Louis. 1998.  Interactive Concept in Biology 2.0 [CD-ROM].  
 Belmont, CA: Wadsworth. 
 17.2 กรณีอ๎างอิงข๎อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ ซึ่งรวบรวมข๎อมูลจาก
หลายๆ แหลํง ในการลงรายการให๎เขียนบรรณานุกรมแบบบทความในหนังสือหรือบทความใน
วารสาร หรือหนังสือพิมพ๑ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับประเภทของสิ่งพิมพ๑ที่อ๎างถึง โดยระบุประเภทของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ตํอท๎ายช่ือเรื่องของแฟ้มข๎อมูล หรือชื่อเรื่องของสื่อนั้น ๆ 
 

ตัวอย่าง 
‚Albatross.‛  1992.  The Oxford English Dictionary [CD-ROM].  2nd ed.  Oxford: 
 Oxford  University Press. 

ชื่อผู๎รับผิดชอบหลัก.ปีทีจ่ัดท า.ชื่อเร่ืองของแฟ้มข้อมูล[ประเภทของ 
 ส่ืออิเล็กทรอนิกส๑]. ครั้งที่พมิพ๑/เวอร๑ชั่น(ถ๎ามี). สถานที่ผลิต:  
     ชื่อส านักพิมพ๑ผู๎ผลิต. 
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Angler, Natalle.  1993, April 13.  ‚Chemists Learn Why Vegetables Are Good for You.‛  
 New York Times late ed.: C1.  New York Times Ondisc [CD-ROM].  1993, 
 October.  Ann Arbour, MI: UMI. 
‚Bronte, Emiley.‛  1992.  Discovering Authors [CD-ROM].  Vers. 1.0.  Detroit: Gale. 
‚Children’s Television Workshop.‛  1994.  Encyclopedia of Associations [Magnetic 
 tape].  Detroit: Gale. 
United States. Department of State. 1993.  ‚Industrial Outlook for Petroleum and Natural 
 Gas.‛  National Trade Data Bank [CD-ROM].  United States: Department of 
 Commerce, United States. 
 17.3 การเขียนบรรณานุกรมบทคัดยํอในซีดีรอม (Abstract on CD-ROM) และ
บทคัดยํอจากฐานข๎อมูลออนไลน๑ (On-line abstract) มีแบบแผนการลงรายการเหมือนกัน 
ตํางกันตรงการระบุประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ที่เขียนตํอจากชื่อเรื่อง 
  สํวนใหญํบทคัดยํอจะท าจากบทความในวารสาร และวิทยานิพนธ๑ ดังนั้น ในที่นี้
จะน าเสนอแบบแผนการลงรายการบทคัดยํอในวารสาร (แบบแผน ก) และบทคัดยํอจาก
วิทยานิพนธ๑ (แบบแผน ข) ดังนี ้
แบบแผน ก (บทคัดยํอจากบทความในวารสาร) 
 
 
 
 
แบบแผน ข (บทคัดยํอจากวิทยานิพนธ๑) 
 
 
 
 
ข้อสังเกต  
  17.3.1 ‚บทคัดยํอจาก‛ ในภาษาอังกฤษให๎ใช๎ค าวํา Abstract from 
  17.3.2 ชื่อแหลํงข๎อมูลหรือชื่อแฟ้มข๎อมูล และหมายเลขเอกสาร ได๎แปลมาจาก
ข๎อความดังนี้ ‚Source and retrieval number‛ 
  17.3.3 เม่ือจบข๎อความของบรรทัดสุดท๎ายในบทคัดยํอในซีดีรอม ไมํต๎องใสํ
เครื่องหมายมหัพภาพ ( . ) 
 

ชื่อผู๎เขียนบทความ.ปีพิมพ๑.‛ชื่อบทความ.‛[ประเภทของส่ืออิเล็กทรอนิกส๑]. 
 

    ชื่อวารสารปีที่หรือเลํมที่,ฉบับที:่เลขหน๎า.บทคัดยํอจาก:ชื่อแหลํงข๎อมูล
หรือ 

  ชื่อแฟม้ข๎อมูล และหมายเลขเอกสาร 

ชื่อผู๎เขียนวิทยานิพนธ๑.ปีพิมพ๑.ชื่อวิทยานิพนธ์[ประเภทของส่ือ
อิเล็กทรอนิกส๑]. 

บทคัดยํอจาก: ชื่อแหลํงข๎อมูล หรือชื่อแฟ้มข๎อมูล และหมายเลขเอกสาร 
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ตัวอย่าง 
Bower, D.L. 1993. Employee Assistance Programs Supervisory Referrals: 
 Characteristics of Referring and Nonreferring Supervisors [CD-ROM].  
 Abstract from: Proquest File: Dissertation Abstracts Item: 9315947 
‚Guidelines for Family Television Viewing.‛  [CD-ROM].  1990.  Television & Media 10, 
 11: 5-20.  Urbana: ERIC Clearinghouse.  Abstract from: Silver Platter File: ERIC 
 Item: EJ47352 
Meyer, A.S., and Bock, K.  1992.  ‚The Tip-of-the-Tongue Phenomenon: Blocking or 
 Partial  Activation?‛  [CD-ROM].  Memory and Cognition 20, 11: 715-726.  
 Abstract from:  Silver Platter File: PsyLIT Item: 80-16351 
Shearson, L. K.  1992.  ‚Gay and Lesblan.‛  [On-line].  Psychology Today 15, 7: 40-
 45.  Abstract from : DIALOG File: Psyc INFO Item: 65-21789 
Stempel, Carl William.  1993.  Towards a Historical Sociology of Sport in the United 
 States, 1825-1875 [On-line].  Abstract from: OCLC Epic File: Dissertation 
 Abstracts Online Item: 8814357 
 17.4 กรณีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ (Computer program) หรือเป็นซอฟต๑แวร๑
คอมพิวเตอร๑ (Computer software) หรือเป็นภาษาคอมพิวเตอร๑ (Computer programming 
language) ให๎เขียนบรรณานุกรมเชํนเดียวกับหนังสือ เพียงแตํระบุค า 3 ค าข๎างต๎นตํอท๎ายจาก
ชื่อเรื่องดังกลําว 
ข้อสังเกต : ชื่อเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และ  
  ภาษาคอมพิวเตอร์ไม่ต้องขีดเส้นใต้ 
ตัวอย่าง 
Bender Report [Computer software].  1993.  Melbourne, FL: Psychometric Software. 
Breckler, S.J., and Pratkanis, A.R.  1985.  Experiment Command Interpreter for the IBM 
 Personal Computer [Computer programming language].  Baltimore: Authors. 
Fernandes, F.D.  1972.  Theoretical Prediction of Interference Loading on Aircraft 
 Stores: Part 1, Subsonic Speeds [Computer program].  Pomona, CA: General 
 Dynamics, Elector Dynamics Division. 
 17.5 กรณีเป็นบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส๑ (Electronic Journal) ที่ห๎องสมุด
บอกรับมีแบบแผน และหลักเกณฑ๑การลงรายการ ดังนี้ 
 
แบบแผน 

ผู๎เขียนบทความ.ปีที่เผยแพร.ํ ‛ชื่อบทความ.‛[จ านวนยอํหน๎า], 
 ชือ่วารสารออนไลน์[วารสารออนไลน๑]. เข๎าถึงจาก:หมายเลข

เอกสาร 
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ข้อสังเกต 
  17.5.1 [วารสารออนไลน๑] ในภาษาอังกฤษให๎ใช๎ค าวํา [On-line serial] 
  17.5.2 ‚เข๎าถึงจาก‛ ในภาษาอังกฤษให๎ใช๎ค าวํา ‚Available‛ ซึ่งข๎อมูลที่ลง
ตํอมา คือ หมายเลขเอกสาร (Document number) หรือเลขทะเบียนของเอกสาร (Accession 
number) 
  17.5.3 เม่ือจบข๎อความบรรทัดสุดท๎ายของรายการบรรณานุกรมแตํละรายการ
ไมํต๎องใสํเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
ตัวอย่าง 
Lindsay, Robert K. 1991. ‚Electronic Journals of Proposed Research.‛ [67 paragraphs].  
 Digital Library Journal [On-line serial].  Available: Doc. No. 60 
 17.6 การเขียนบรรณานุกรมข๎อมูลออนไลน๑ที่สืบค๎นจากฐานข๎อมูลในเว็บไซต๑ (Web 
Site) ตําง ๆ ของบริการเวิลด๑ไวด๑เว็บ (World Wide Web) มีแบบแผนและหลักเกณฑ๑การลง
รายการ ดังนี ้
 
 
 
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการลงรายการ 
  17.6.1 ปีที่เผยแพรํ หมายถึงปีที่เผยแพรํข๎อมูลของเรื่องหนึ่ง ๆ ถ๎าไมํมีปีที่
เผยแพรํให๎ลงรายการด๎วยวัน เดือน ปีที่ค๎นหาข๎อมูลเหลํานั้น 
  17.6.2 [ออนไลน๑] ในภาษาอังกฤษ ใช๎ค าวํา [On-line] 
  17.6.3 เข๎าถึงจาก ในภาษาอังกฤษ ใช๎ค าวํา Available 
  17.6.4 จบรายการบรรณานุกรมโดยไมํต๎องใสํเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
ตัวอย่าง 
โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ไวรัสในประเทศมาเลเซีย [ออนไลน๑].  17 มิถุนายน 2543.  เข๎าถึง
 ได๎จาก: http://203.157.41.5/nipa.html 
หอการค๎าไทย, มหาวิทยาลัย.  26 กรกฎาคม 2543.  ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
 หอการค้าไทย [ออนไลน๑].  เข๎าถึงได๎จาก http://www.utcc.ac.th//history.html 
Introduction to Web Database [On-line].  1999.  Available: http://www.askscott.com/ 
 sec1.html 
Weiss, Scott.  2000.  Information Retrieval Project [On-line].  Available:  
 http://www.cs.jhu.edu/~weiss/projects.html 
 

ชื่อผู๎เขียนบทความ.ปีที่เผยแพร.ํชื่อเร่ือง[ออนไลน๑].เข๎าถึงจาก:  
ที่อยูขํองแหลํงข๎อมูล 
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 17.7 การเขียนบรรณานุกรมข๎อมูลออนไลน๑ที่ได๎จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส๑ 
(Electronic mail, E-mail) มีแบบแผนและหลักเกณฑ๑การลงรายการดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง 
Day, Martha (MDAY@sage.uvm.edu).  1995, July 30.  Review of Film—Bad Lieutenant.  
 E-mail to Xia Li (Xli@moose.uvm.edu)  
Kunny, Terry (terry.kuny@xist.com).  2000, April 5.  Digital Libraries Research.  E-mail 
 to Debriska Shaky (dashaky@LINUX.COWLAND.Com) 
 17.8 การเขียนบรรณานุกรมข๎อมูลออนไลน๑ที่ได๎จากบริการจดหมายขําว จดหมาย
เวียน (E-mail Discussion Group หรือ Discussion List Message) มีแบบแผนและหลักเกณฑ๑
การลงรายการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
ข้อสังเกต :  Author ในที่น้ีหมายถึง Login name หรือ User Id ของผู๎ใช๎ให๎เขียนด๎วย 
  ตัวอักษรตัวใหญํทุกตัว 
ตัวอย่าง 
Discussions on All Forms of Cinema [On-line].  1995, August 1.  Available E-mail: 
 LISTSERV@American.edu/Get cinema-1 log 9504A [1995, August 1]. 
PRECOME. 1995, April 1. ‚Top Ten Ruler of Film Criticism.‛  Discussion on All Forms 
 of Cinema [On-line]. Available E-mail: CINEMA-L@american.edu [1995, April 1]. 
 
 
 

ชื่อผู๎สํง.(ที่อยูํของผู๎สํงบนเครือขําย).วัน เดือน ป.ีหัวข๎อเรื่องจดหมาย.สํงถึง 
 ชื่อผู๎รับจดหมาย(ที่อยูํของผู๎รับบนเครือขําย) 

Sender(Sender’s E-mail address).Year, Month day.Subject of 
Message. 

E-mail to recipient  (Recipient’s E-mail address) 

Author.Year,Month day. ‛Subject of message.‛Discussion List[Type of 
medium]. Available E-mail: DISSCUSSION@e-mail address [Access 

date]. 

Author.Year,Month day. ‛Subject of message.‛Discussion List[Type of 
medium]. Available E-mail: LISTSERV@e-mail address/Get [Access 

date]. 
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การใช้ค าย่อ 
 
 ค ายํอที่เป็นที่ยอมรับในการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้ 
 
ค าย่อ  ค าเต็ม   ความหมาย   หมายเหตุ 
b&w  black and white ด าและขาว   ภาษาไทยใช๎ ขาวด า 
ch.  chapter   มาตรา    ใช๎กับ  
         พระราชบัญญัติ 
         กฎหมาย ฯลฯ 
comp.  compiler  ผู๎รวบรวม   พหูพจน๑ใช๎ comps. 
col.  color   สี    พหูพจน๑ใช๎ cols. 
ed.  editor,   บรรณาธิการ,   พหูพจน๑ใช๎ eds. 
  edited by  ผู๎จัดพิมพ๑, จัดพิมพ๑โดย 
enl. ed.  enlarged edition ฉบับพิมพ๑ใหมํ มีการเพิ่มเติม 
rev. ed.  revised edition  ฉบับพิมพ๑ใหมํ มีการแก๎ไข 
2nd ed.  second edition  พิมพ๑ครั้งที่ 2 
3rd ed.  third edition  พิมพ๑ครั้งที่ 3 
et al.  et all   และคนอื่น ๆ (and others) 
fr.  frame   กรอบภาพ   พหูพจน๑ใช๎ frs. 
i.p.s.  inches per second นิ้วตํอวินาที   ความเร็ วของเทป
         บันทึกเสียง 
illus.  illustrator  ผู๎วาดภาพประกอบ 
  illustrated by  ภาพประกอบโดย 
min.  minutes  นาท ี    แสดงความยาวของ 
         ภาพยนตร๑ 
MS.  manuscript  ต๎นฉบับตัวเขียน   พหูพจน๑ใช๎ MSS. 
Jr.  Junior   ค าที่ระบุวําเป็นบุคคลที่มีช่ือ 
     สกุลเดียวกันแตํเป็นคนรุํนหลัง 
     เชํน ลูก หลาน เป็นต๎น 
n.d.  no date   ไมํปรากฏปีพิมพ๑  ภาษาไทยใช๎ ม.ป.ป. 
n.p.  no place  ไมํปรากฏสถานท่ีพิมพ๑  ภาษาไทยใช๎ ม.ป.ท. 
         และส านักพิมพ๑ 
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ค าย่อ  ค าเต็ม   ความหมาย   หมายเหตุ 
no.  number   ฉบับที ่
p.  page   หน๎า (หลายหน๎า)  พหูพจน๑ใช๎ pp. 
r.p.m.  revolution  รอบตํอนาท ี   หมายถึงความเร็ว
  per minute      ของแผํนเสียงท่ีหมุน 
tr.  translator  ผู๎แปล    พหูพจน๑ใช๎ trs. 
  translated by  แปลโดย 
vol.  volume   เลํมที่ (เชํน vol. 4) 
vols.  volumes  จ านวนเลํม (เชํน 4 vols.) 
 
 ชื่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าเขียนประกอบกับชื่อเมือง ให้ใช้ตัวย่อดังนี้ 
ชื่อรัฐ ค าย่อ ชื่อรัฐ ค าย่อ 
Alabama 
Alaska 
Arizona 
Arkansas 
California 
Colorado 
Connecticut 
Delaware 
District of Columbia 
Florida 
Georgia 
Hawaii 
Idaho 
Illinois 
Indiana 
Iowa 
Kansas 
Kentucky 
Louisiana 
Maine 
Maryland 
Massachusetts 
Michigan 

AL 
AK 
AZ 
AR 
CA 
CO 
CT 
DE 
DC 
FL 
GA 
HI 
ID 
IL 
IN 
IA 
KS 
KY 
LA 
ME 
MD 
MA 
MI 

Missouri 
Montana 
Nebraska 
Nevada 
New Hampshire 
New Jersey 
New Mexico 
New York 
North Carolina 
North Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
Pennsylvania 
Rhode Island 
South Carolina 
South Dakota 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
Virginia 
Washington 
West Virginia 

MO 
MT 
NE 
NV 
NH 
NJ 
NM 
NY 
NC 
ND 
OH 
OK 
PA 
RI 
SC 
SD 
TN 
TX 
UT 
VT 
VA 
WA 
WV 
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ชื่อรัฐ ค าย่อ ชื่อรัฐ ค าย่อ 
Minnesota 
Mississippi 
Oregon 

MN 
MS 
OR 

Wisconsin 
Wyoming 

WI 
WY 

 
การเรียงล าดับบรรณานุกรม 
ในที่น้ีจะอธิบายถึงการจัดเรียงและการพิมพ๑บรรณานุกรม 2 แบบ คือ 

1. ตามระบบนาม-ปี 
2. ตามระบบหมายเลข 

 ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 
 
การจัดเรียงและการพิมพ์บรรณานุกรมตามระบบนาม-ปี 
การจัดเรียงและการพิมพ๑บรรณานุกรมตามระบบนาม-ปี มีหลักเกณฑ๑ ดังนี ้
 1. ให๎พิมพ๑ค าวํา ‚บรรณานุกรม‛ หรือ ‚Bibliography‛ ไว๎กลางหน๎ากระดาษหํางจาก
ขอบกระดาษด๎านบนลงมา 2 นิ้ว (ในระดับเดียวกับการขึ้นต๎นบทใหมํ) 
 2. วิทยานิพนธ๑ที่เขียนเป็นภาษาไทย ให๎พิมพ๑บรรณานุกรมภาษาไทยขึ้นกํอนแล๎วตาม
ด๎วยบรรณานุกรมภาษาตํางประเทศ กรณีวิทยานิพนธ๑ที่เขียนเป็นภาษาตํางประเทศให๎พิมพ๑
บรรณานุกรมภาษาตํางประเทศขึ้นกํอนแล๎วจึงตามด๎วยบรรณานุกรมภาษาไทย 
 3. ให๎จัดเรียงและพิมพ๑เอกสารทุกประเภทรวมกัน โดยไมํต๎องแยกประเภทของเอกสาร 
แตํให๎แยกเป็นเอกสารภาษาไทย และภาษาตํางประเทศ 
 4. ให๎จัดเรียงบรรณานุกรมตามล าดับอักษรช่ือผู๎แตํง หรือชื่อเรื่อง (กรณีที่ไมํปรากฏนาม
ผู๎แตํง) 
 เอกสารอ๎างอิงภาษาไทย ให๎จัดเรียงตามล าดับอักษร ก – ฮ ตามแบบพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน บรรณานุกรมภาษาตํางประเทศ ให๎จัดเรียงตามล าดับอักษร A – Z ตามแบบ
พจนานุกรม Webster’s New World College Dictionary 
 5. หากบรรณานุกรมหลายเลํมที่เป็นของผู๎แตํงคนเดียวกัน ให๎เขียนชื่อผู๎แตํงเฉพาะ
รายการแรก รายการตํอ ๆ ไปของผู๎แตํงคนเดียวกันให๎ขีดเส๎นเทํากับ 8 ชํวงตัวอักษร หรือ
ประมาณ 1 นิ้ว ตามด๎วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) แทนช่ือผู๎แตํง 
 6. บรรณานุกรมภาษาตํางประเทศที่ไมํปรากฏชื่อผู๎แตํง ให๎จัดเรียงตามชื่อเรื่อง หาก
ขึ้นต๎นด๎วยค าน าหน๎านาม (A, An, The) ไมํต๎องน ามาจัดเรียง ให๎เรียงล าดับอักษรตัวแรกของค า
ถัดไป 
 
 



90 
 

ตัวอย่างการจัดเรียงและการพิมพ์บรรณานุกรม 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
 
กรุงเทพ จ ากัด, ธนาคาร.  ส านักวิจัย.  18–21 กรกฎาคม 2530.  ‚สรุปภาวการณ๑เงินครึ่งแรก
 และแนวโน๎มครึ่งหลังของปี 2530.‛  ประชาชาติธุรกิจ: 19. 
การจัดการธุรกิจแหํงประเทศไทย, สมาคม.  2526.  ศัพท์บัญญัติการตลาดอังกฤษ-ไทย.  
 กรุงเทพมหานคร: ศูนย๑หนังสือจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 
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 การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรมตามระบบหมายเลข 
 การเขียนและการพิมพ๑บรรณานุกรมตามระบบหมายเลข มีหลักเกณฑ๑ ดังนี้ 

1. ให๎พิมพ๑ค าวํา ‚บรรณานุกรม‛ ไว๎กลางหน๎ากระดาษหํางจากขอบบนลงมา 2 นิ้ว 
2. จัดเรียงและพิมพ๑เอกสารอ๎างอิงแตํละรายการตามล าดับหมายเลขที่ก ากับข๎อความที่

อ๎างถึงไว๎ในเนื้อหาของวิทยานิพนธ๑โดยไมํต๎องแยกภาษาและประเภทของเอกสาร 
 

ตาราง รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ 
 ตารางประกอบด๎วยล าดับที่ของตาราง ชื่อตาราง สํวนข๎อความและที่มาของตาราง โดย
ปกติให๎พิมพ๑อยูํในหน๎าเดียวกันทั้งหมด 
 กรณีที่ตารางนั้นมีความยาวมาก ไมํสามารถพิมพ๑ให๎สิ้นสุดในหน๎าเดียวได๎ ก็ ให๎พิมพ๑
สํวนที่เหลือในหน๎าถัดไป แตํทั้งนี้จะต๎องพิมพ๑ล าดับที่และชื่อของตาราง และมีสํวนของข๎อความ
ในตารางรวมอยูํด๎วยในแตํละหน๎าอยํางน๎อย 2 บรรทัด ในกรณีที่สํวนบนของตารางข๎อความของ
ตารางนั้นสิ้นสุดลงและจ าเป็นจะต๎องอ๎างถึงที่มาของตารางในหน๎าถัดไป จะต๎องยกข๎อความ
บางสํวนของตารางไปรวมไว๎ในหน๎าใหมํอยํางน๎อย 2 บรรทัด โดยยอมปลํอยให๎มีที่วํางในตาราง
หน๎าเดิม 
 ขนาดของตารางไมํควรเกินกรอบหน๎าของวิทยานิพนธ๑ ถ๎าตารางมีขนาดใหญํควรใช๎
เครื่องถํายยํอสํวนให๎ตารางเล็กลง แตํต๎องชัดเจนพออํานได๎งําย ส าหรับตารางที่กว๎างเกินกวํา
ความกว๎างของหน๎าวิทยานิพนธ๑ ก็อาจจะจัดให๎สํวนบนของตารางนั้นหันเข๎ามาขอบซ๎ายของหน๎า 
 
ตัวอย่างตารางที่คัดลอกมาและต้องการอ้างอิงบอกแหล่งที่มา 
 
ตารางที่  2  เปรียบเทียบการเดินทางของคนไทยกับชาวตํางประเทศ 

ปี พ.ศ. การเดินทางของคนไทยไปต่างประเทศ การเดินทางของคนต่างประเทศมาไทย 
 จ านวน 

(ล้านคน) 
ค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

อัตราเพ่ิม 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ล้านคน) 

ค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

อัตราเพ่ิม 
(ร้อยละ) 

2535 1.28 40,556 25.65 5.14 123,135 23.13 
2536 1.54 53,315 31.46 5.76 127,802 3.79 
2537 1.68 73,234 37.36 6.17 145,211 13.62 

ที่มา : การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (2536: 7) 
หมายเหต ุ: ผู๎เขียนอาจใช๎วิธีอ๎างอิงไว๎ในสํวนเน้ือหากํอนน าเสนอตารางก็ได๎ 
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Table  4  Thaisarn Internet Service’s Pricing 
Service Price/month Service Description 
A (Text only) $ 12a 20 hours/month (email, usenet only) 
B (Full Internet) 20 30 hours/month (email, internet) 
U (UUCP links to NGOs) 160 30 hours/month 
D (an extra 200) (Kbdisk storage option) 4  
T (an extra 10 hour session option) 4  

 
*n  =  Exchange rate 1 USD = Bt 25 
Note:  As of August 1998, the exchange rate is Bt 40 = 1 USD 
Source:  Thaweesak Konantakol, Trin Tantsetthi, and Morragot Kulatumyotin.  1994.  Thaisarn:  The Internet of Thailand. 
Available://http:www.nectec.or.th/bureaux/nectec/ThaiSam.book/index.htm 
 

ตัวอย่างแผนภูมิ – Figure 
    
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  แสดงสัดสํวนจ านวนครั้งของการให๎บริการขําวสารแบบตําง ๆ 
ที่มา :  ศูนย๑เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑แหํงชาติ (2537: 29)   
 
ข้อสังเกต : กรณีเป็นรูปภาพ แผนภูมิ กราฟ แผนที่ ให้เขียนล าดับที่และชื่อรูปภาพ ฯลฯ ไว้
ส่วนท้ายต่อจากรูปภาพ ฯลฯ ที่น าเสนอดังตัวอย่าง 
 
ตัวอย่างตารางที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยตรง 
 
ตารางที่ 3  จ านวนผู๎ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทงานที่รับผิดชอบ 

ประเภทของงาน จ านวน ร้อยละ 
งานบริหาร 
งานเทคนิค 
งานบริการ 
รับผิดชอบงานทุกประเภท 
อื่น ๆ 

26 
102 
120 
21 
12 

9.25 
36.30 
42.71 
7.47 
4.27 

รวม  281  100.00 
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ตัวอย่างการเขียนสรุปย่อ IS 10 แผ่น 
 
การศึกษาปัญหาและแนวทางเพื่อก าหนดกลยุทธ์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ กรณีศึกษา บริษัท เออาร์ เรสซิเด้นส์ จ ากัด 

 
สมหญิง  รักเรียน, นิยะดา  วิเศษบริสุทธิ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบัญชี 

คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 
โทรศัพท๑:.......................... , Email:...................................................  

คณะบัญช,ี มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท๑:......................... , Email:.................................................... 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาปัญหาและแนวทางเพื่อก าหนดกลยุทธ๑ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย๑ประเภท
อาคารชุดส าหรับนักลงทุนชาวตํางชาติ กรณีศึกษา บริษัท เออาร๑ เรสซิเด๎นส๑ จ ากัด เนื่องด๎วย
เป็นธุรกิจที่ต๎องใช๎เงินลงทุนมาก ดังนั้น การด าเนินการและการบริหารจัดการยํอมมีความ
เกี่ยวพันกับภาครัฐในรูปของการขออนุญาตด าเนินการ การท าสัญญากํอสร๎าง การภาษีอากร
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง จ าเป็นที่ธุรกิจต๎องศึกษาถึงปัญหาและแนวทางเพื่อก าหนดกลยุทธ๑ในการ
ด าเนินงานตามกรอบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ๑ ผู๎ศึกษาได๎ท าการศึกษาโดยเก็บ
รวบรวมข๎อมูลทุติยภูมิและข๎อมูลปฐมภูมิ ซึ่งแบํงการศึกษาเป็น 3 แนวทาง คือ ทางด๎าน
กฎหมายตามประมวลรัษฎากร กฎหมายด๎านอื่นๆ ที่ เกี่ยวข๎องกับการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย๑ประเภทอาคารชุดที่ลงทุนโดยชาวตํางชาติ รวมถึงศึกษาสถานการณ๑และ
แนวโน๎มทางด๎านการตลาดในอนาคต เพื่อมาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ๑ในการด าเนิน
ธุรกิจ 
 
 วัตถุประสงค์ เพื่อการวางแผนภาษีอากรประเภทตํางๆ ไมํวําจะเป็นภาษีเงินได๎นิติ
บุคคล ภาษีเงินได๎หัก ณ ที่จําย ภาษีธุรกิจเฉพาะ วําจะมีแนวทางอยํางไร และสามารถน ามา
ปฏิบัติให๎เกิดประโยชน๑กับองค๑กรและเป็นไปอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย นอกจากนี้ เพื่อทราบถึง
แนวโน๎มทางด๎านการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย๑ประเภทอาคารชุด และก าหนดเป็นกลยุทธ๑
ในการด าเนินงาน 
 

โทรศัพท๑และอีเมลล๑
ของนักศึกษา 

โทรศัพท๑และอีเมลล๑ 
ของอาจารย๑ที่ปรึกษา 

ชื่อนักศึกษา ชื่ออาจารย๑ที่ปรึกษา 
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บทน า 
 บริษัท เออาร๑ เรสซิเด๎นส๑  จ ากัด เป็นนิติบุคคลตั้ งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมี
วัตถุประสงค๑ในการจัดตั้งบริษัท คือการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย๑ในประเทศไทย บริษัท
เป็นบริษัทในเครือของบริษัทผู๎น าทางด๎านการลงทุน และพัฒนาด๎านอสังหาริมทรัพย๑ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย๑ที่ประเทศฮํองกง ซึ่งมีการลงทุนในประเทศฮํองกง ประเทศจีน และ
ประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
  ปัจจุบันบริษัทก าลังด าเนินการกํอสร๎างอาคารชุดที่พักอาศัยระดับบน พร๎อมสิ่งอ านวย
ความสะดวกครบครัน พื้นที่โครงการ 5 ไรํ ตั้งอยูํท่ีถนนสาทร กรุงเทพมหานคร ชื่อโครงการ “เอ
อาร๑ เรสซิเด๎นส๑‛ โดยสร๎างเป็นอาคารสูง 41 ชั้น มูลคําโครงการประมาณ 5,000 ล๎านบาท โดย
กลุํมลูกค๎าเป้าหมายของบริษัทเป็นกลุํมลูกค๎าที่มีก าลังซื้อสูงทั้งในและนอกประเทศ และสามารถ
รับภาระในการผํอนช าระได๎สูง กลุํมลูกค๎าเป้าหมายแบํงได๎เป็น 2 กลุํม คือ ชาวไทย 50% และ 
ชาวตํางชาติ 50% มีรายละเอียดดังน้ี 

1. นักธุรกิจชาวตํางชาติโดยเฉพาะชาวฮํองกง สิงคโปร๑ และจีน ที่ต๎องการมีที่พักอาศัย
ในยํานใจกลางเมืองและธุรกิจ หรือใช๎เป็นที่พักสุดหรูเวลามาติดตํอธุรกิจในประเทศ
ไทย 

2. คนไทยผู๎มีรายได๎ระดับสูง เชํน ผู๎บริหารระดับสูง เจ๎าของกิจการ หรือนักลงทุนที่
ต๎องการท าก าไรในระยะสั้น 

 
ปัญหาและลักษณะปัญหาที่ส าคัญของบริษัท  
ประกอบด๎วย 
1. ปัญหาทางด๎านข๎อกฎหมายและภาษีอากร รวมถึงข๎อบังคับตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนิน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย๑ประเภทอาคารชุดที่พักอาศัย  
 1.1 บริษัทใช๎บริการที่ปรึกษาทางด๎านกฎหมายและภาษีอากรจากภายนอก ท าให๎ไมํ
 สามารถปรึกษาได๎ทุกเรื่อง เนื่องจากมีคําบริการที่สูง ดังนั้นบริษัทจึงเลือกปรึกษาเฉพาะ
 เรื่องที่ส าคัญที่สุด 
 1.2 ความรู๎ทางด๎านกฎหมายและภาษีอากรของประเทศไทย เป็นเรื่องที่ยากจะศึกษา 
 และการศึกษาต๎องใช๎เวลา เพราะบริษัทไมํได๎มีการรํวมทุนกับผู๎ประกอบการในประเทศ
 ไทย 
 1.3 บริษัทเป็นผู๎ประกอบการรายใหมํและเป็นโครงการแรกซึ่งไมํได๎มีการรํวมทุนกับ
 ผู๎ประกอบการในประเทศไทย ท าให๎บริษัทไมํมีผู๎เชี่ยวชาญที่มีความรู๎ทางด๎านกฎหมาย
 และภาษีอากรของประเทศไทย 
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 1.4 ปัญหาทางด๎านกฎหมายสิ่งแวดล๎อม เพราะเป็นการกํอสร๎างอาคารขนาดใหญํ ซึ่ง
 กฎหมายก าหนดให๎ต๎องมีการศึกษาและท ารายงานผลกระทบทางด๎านสิ่งแวดล๎อม 
2. ปัญหาทางด๎านการตลาด คือ  
 2.1 อุปาทานสํวนเกินมีมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง  ไมํมีการวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ๑ใน
 ด๎านการวิเคราะห๑ปัจจัยทางด๎านภายในและภายนอกองค๑กร  
 2.2 การก าหนดราคาขาย ไมํได๎ค านึงถึงความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 
 2.3 ปัญหาทางด๎านคูํแขํงขันในประเทศไทย 
 
นิยามศัพท์ 
 “อสังหาริมทรัพย์” หมายถึง ที่ดินกับทรัพย๑อันติดอยูํกับที่ดินหรือประกอบเป็นอัน
เดียวกับที่ดินนั้น รวมท้ังสิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับสิทธิในท่ีดินด๎วย 
 “อาคารชุด” หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือครองกรรมสิทธิ์ออกได๎เป็น
สํวนๆ โดยแตํละสํวนประกอบด๎วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย๑สํวนบุคคล และกรรมสิทธิ์รํวมในทรัพย๑
สํวนกลาง 
 “ห้องชุด” หมายถึง สํวนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได๎เป็นสํวนเฉพาะ
แตํละบุคคล 
 “ทรัพย์ส่วนบุคคล” หมายถึง ห๎องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร๎างหรือที่ดินที่
จัดไว๎ให๎เป็นเจ๎าของห๎องชุดแตํละราย 
 “ทรัพย์ส่วนกลาง” หมายถึง สํวนของอาคารชุดที่มิใชํห๎องชุด ได๎แกํ ที่ดินที่ตั้งอาคาร
ชุดและที่ดินหรือทรัพย๑สินอื่นที่มีไว๎เพื่อใช๎ หรือเพื่อประโยชน๑รํวมกันส าหรับเจ๎าของรํวม 
 “เงินจอง” หมายถึง เงินขั้นต๎นจ านวนเล็กน๎อยที่ช าระแกํผู๎ขายเพื่อเป็นหลักประกันใน
ชั้นต๎นที่จะเข๎าท าสัญญาจะซื้อจะขายในอสังหาริมทรัพย๑นั้น ซึ่งบางครั้งอาจเรียกวํา เงินมัดจ า 
เงินจองนี้มักถือเป็นสํวนหนึ่งของเงินวางเริ่มแรก 
 “เงินวางเริ่มแรก” หมายถึง จ านวนเงินเบื้องต๎นตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ผู๎ซื้อจะต๎อง
ช าระแกํผู๎จะขาย ในบางครั้ง เงินวางเริ่มแรกอาจจะแบํงช าระเป็นหลายงวดก็ได๎ 
 “เงินค่างวด” หมายถึง จ านวนเงินสํวนที่เหลือของมูลคําตามสัญญาหลังจากการ
จํายเงินวางเร่ิมแรกแล๎ว ซึ่งเงินคํางวดนี้จะช าระเป็นคร้ังเดียวหรือผํอนช าระเป็นหลายครั้งก็ได ๎
 “การก่อสร้างตามสัญญา” หมายถึง การกํอสร๎างเฉพาะพื้นที่ท่ีเปิดขายหรือพื้นที่ที่เปิด
จองของแตํละครั้ง 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาค๎นคว๎ า เรื่ องปัญหาและแนวทางเพื่ อก าหนดกลยุทธ๑ของธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพย๑ส าหรับชาวตํางชาติ ของบริษัท เออาร๑ เรสซิเด๎นส๑ จ ากัด ได๎มํุงศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวข๎องกับการด าเนินธุรกิจประเภทอาคารชุด ซึ่งแบํงการพิจารณาโดยสังเขปได๎เป็น 3 ข๎อ
ใหญํ คือ 
 1. การประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  การเข๎ามาประกอบธุรกิจของบริษัท
ตํางประเทศในประเทศไทยนั้น สามารถท าได๎โดย การตั้งบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือขึ้นใน
ประเทศไทย การตั้งสาขาในประเทศไทย การลงทุนในรูปของกิจการรํวมค๎าในประเทศไทย การ
ตั้งตัวแทนทางการค๎าในประเทศไทย การตั้งผู๎จัดจ าหนํายในประเทศไทย การตั้งส านักงาน
ผู๎แทนในประเทศไทย การตั้งส านักงานภูมิภาคในประเทศไทย การท าสัญญาในรูปแบบตํางๆ 
  การประกอบธุรกิจอาคารชุดในประเทศไทยถือเป็นธุรกิจตามบัญชีหนึ่ง ที่ไมํอนุญาตให๎
คนตํางด๎าวประกอบกิจการ ตามบัญชีท๎ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตํางด๎าว 
พ.ศ. 2542 ดังนั้นรูปแบบองค๑กรธุรกิจของการประกอบธุรกิจอาคารชุดของบริษัทตํางประเทศใน
ประเทศไทย สามารถด าเนินการโดยรํวมทุนกับคนไทยเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหมํใน
ประเทศไทยตํอกระทรวงพาณิชย๑ซึ่งบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมํนี้จะอยูํภายใต๎การควบคุมของบริษัท
แมํ (Parent Company) วิธีควบคุมนั้นท าได๎หลายวิธี วิธีที่นิยมกันแพรํหลายในวงการธุรกิจ
ระหวํางประเทศ คือ การที่บริษัทแมํในตํางประเทศเข๎ามาเป็นผู๎ถือหุ๎นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย โดยมีสัดสํวนการถือหุ๎นส าหรับคนไทย 51% และ ชาวตํางชาติ 49% ดังนั้นรูปแบบ
องค๑กรธุรกิจของการประกอบธุรกิจประเภทอาคารชุดสามารถจัดตั้งได๎เป็นบริษัทจ ากัด บริษัท
มหาชนจ ากัด และกิจการรํวมค๎า (ตามมาตรา 39 แหํงประมวลรัษฎากร) 
 2. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจประเภทอาคารชุด ประกอบด๎วย 
  2.1 กฎหมายตามประมวลรัษฎากร การด าเนินธุรกิจประเภทอาคารชุดสามารถ
เลือกรูปแบบองค๑กรธุรกิจตามมาตรา 39 แหํงประมวลรัษฎากร ได๎แกํ บริษัทจ ากัด บริษัท
มหาชนจ ากัด และกิจการรํวมค๎า เพื่อมาด าเนินธุรกิจประเภทอาคารชุดจะมีภาษีอากรที่
เกี่ยวข๎องกับการด าเนินธุรกิจตามประมวลรัษฎากร  
  2.2 กฎหมายด๎านอื่นๆ นอกจากกฎหมายตามประมวลรัษฎากรแล๎ว ยังมี
กฎหมายด๎านอื่นๆ ที่เข๎ามาเกี่ยวข๎องในการด าเนินธุรกิจประเภทอาคารชุด ได๎แกํ กฎหมายการ
ประกอบธุรกิจของคนตํางด๎าว กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล๎อม และกฎหมาย
อาคารชุด เป็นต๎น 
 3. ทฤษฎีทางด้านการตลาดและการก าหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจประเภทอาคารชุด โดยสามารถแบํงเป็นการวิเคราะห๑สถานการณ๑และการก าหนดกล
ยุทธ๑ 
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  3.1 การวิเคราะห๑สถานการณ๑ การศึกษาจะใช๎การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม
 ภายในและภายนอกขององค๑กร เพื่อพิจารณาดูผลกระทบเชิงบวกหรือลบ เพื่อให๎ได๎
 แนวทางสูํจุดหมายท่ีชัดเจน โดยสามารถแบํงได๎เป็น 3 หัวข๎อใหญํ ได๎แกํ ทฤษฎีอุปสงค๑
 และทฤษฎีอุปาทาน การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายในโดยใช๎การวิเคราะห๑จากหน๎าที่
 ทางธุรกิจ และการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายนอกโดยใช๎การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม
 ทั่วไปและการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมเชิงแขํงขัน 
  3.2 การก าหนดกลยุทธ๑ หลังจากที่ได๎มีการวิเคราะห๑และตรวจสอบ
 สภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกองค๑กรธุรกิจแล๎ว องค๑กรธุรกิจจะต๎องท าการ
 วางแผนกลยุทธ๑หรือแนวทางในการด าเนินงานตามข๎อมูลที่ได๎วิเคราะห๑ ซึ่งสามารถ
 จ าแนกประเภทกลยุทธ๑ได๎ 3 ประเภทตามระดับองค๑กร ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
  (1) กลยุทธ๑ ร ะดับบริษัท  จะบํ งบอกถึ งทิศทางขององค๑กร ในอนาคต 
 อุตสาหกรรมที่ องค๑กรจะแขํงขัน แนวทางท่ีองค๑กรจะยึดถือและปฏิบัติตํอไป 
  (2) กลยุทธ๑ระดับธุรกิจ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ๑เชิงแขํงขันมีพื้นฐานวิธีการที่ท า ใ ห๎
 ธุรกิจสามารถแขํงขันได๎ 
  (3) กลยุทธ๑ระดับหน๎าที่  เป็นกลยุทธ๑ที่ ระดับหน๎าที่ งานตํางๆ ในธุรกิจ 
 ก าหนด ขึ้นเพื่อสนับสนุนกลยุทธ๑ระดับธุรกิจ ถือเป็นพื้นฐานการลงมือปฏิบัติเพื่อให๎
 บรรลุเป้าหมายของธุรกิจที่ก าหนดไว๎ 
 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาตามกรอบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ๑ เพื่อให๎
ได๎ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Independent study) โดยแบํงการศึกษาออกเป็น 2 
สํวน เป็นการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลด๎านทุติยภูมิ (Secondary Data) ด๎านภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร กฎหมายและข๎อบังคับด๎านอื่นๆ ที่ เกี่ยวข๎องกับการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย๑ส าหรับนักลงทุนชาวตํางชาติ รวมถึงการศึกษาข๎อมูลสภาวะเศรษฐกิจ แนวโน๎ม
ของธุรกิจอาคารชุด วิเคราะห๑สภาพตลาดและการแขํงขันของธุรกิจอาคารชุด จากบทความ สิ่ง
ตีพิมพ๑ที่เกี่ยวข๎อง และข๎อมูลจากศูนย๑ธุรกิจ ทั้งองค๑กรรัฐบาลและบริษัทเอกชน และผู๎ศึกษายัง
ได๎ท าการศึกษา รวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณ๑ผู๎บริหารทางด๎านการ
ขายและการตลาดของบริษัท ผู๎บริหารทางด๎านการขายและการตลาดของตั วแทนจ าหนําย
อาคารชุด (บริษัท ซีบี ริชาร๑ด เอลลิส จ ากัด) และ ผู๎จัดการและผู๎บริหารการกํอสร๎างโครงการ 
เพื่อให๎ทราบถึงข๎อมูลเชิงลึก แนวโน๎มของตลาด สภาวะการแขํงขัน อัตราการเติบโต รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรค ข๎อกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับการประกอบธุรกิจอาคารชุด  
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 จากผลการเก็บรวบรวมข๎อมูลดังกลําว ผู๎ศึกษาได๎น ามาวิเคราะห๑เพื่อน ามาเป็นแนวทาง
ในการก าหนดกลยุทธ๑ของบริษัท เออาร๑ เรสซิเด๎นส๑ จ ากัด โดยแบํงออกเป็น 3 สํวน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีเงินได๎นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จําย และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่
เป็นไปตามประมวลรัษฎากรส าหรับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย๑ประเภทอาคารชุด จะมี
การวางแผนภาษีในแตํละภาษีที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎การเสียภาษีเงินได๎นิติบุคคลของกิจการเป็นไป
โดยถูกต๎องครบถ๎วน ตามที่กฎหมายก าหนดบัญญัติ หากแตํจ านวนเม็ดเงินภาษีที่ต๎องเสียนั้น 
ต๎องเป็นจ านวนน๎อยที่สุด หรือประหยัดที่สุด โดยไมํอาศัยการหลีกเลี่ยงภาษี ตัวอยํางเชํน การ
วางแผนภาษีเงินได๎นิติบุคคลจะมีการดูทั้งรายได๎และคําใช๎จํายของกิจการ นอกจากนั้นยังมีการ
จัดท าแผนที่ทางภาษีอากรและจัดท าคูํการปฏิบัติการทางภาษีอากร เพื่อเป็นแนวทางที่น าไป
ปฏิบัติเพื่อให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
 ส่วนที่  2 รูปแบบองค๑กรธุรกิจที่บริษัทต๎องเตรียมปรับโครงสร๎างเพื่อรองรับรําง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตํางด๎าวฉบับแก๎ไข และการถือครองกรรมสิทธิ์อาคาร
ชุดเฉพาะในสํวนของชาวตํางชาติที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ. 2522 
กฎหมายด๎านอื่นๆ เป็นการศึกษาเพื่อให๎ทราบถึงวัตถุประสงค๑ของการแก๎ไขกฎหมายที่มี
ผลกระทบโดยตรงตํอการด าเนินธุรกิจ โดยรายละเอียดดังน้ี 
 1. เพื่อป้องกันมิให๎มีคนตํางด๎าวเข๎ามาประกอบธุรกิจโดยอาศัยชํองวํางของกฎหมาย 
โดยการก าหนดหุ๎นบุริมสิทธิให๎คนตํางด๎าวมีสิทธิออกเสียงมากกวําคนไทย 
 2. เพิ่มความเกรงกลัวโดยเพิ่มโทษให๎สูงขึ้นเพื่อให๎เหมาะสมกับการกระท าความผิด 
 3. เพื่อให๎ผู๎ได๎รับผลกระทบจากการปรับปรุงค านิยาม ‚คนตํางด๎าว‛ สามารถประกอบ
ธุรกิจตามบัญชีสามได๎ตํอไป หรือหากประกอบธุรกิจตามบัญชีหนึ่งหรือสอง ซึ่งเป็นธุรกิจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยม่ันคงก็ต๎องปรับตัวหรือเลิกประกอบธุรกิจภายในสองปี 
 4. เพื่อเพิ่มมาตรการจูงใจให๎ผู๎กระท าผิดได๎มีโอกาสกลับใจเลิกท าผิด และยอมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย โดยทางราชการไมํต๎องยุํงยากติดตามตรวจสอบจับกุมผู๎กระท าผิด 
 5. เพื่อเสริมสภาพคลํองให๎แกํตลาด และชํวยเหลือเกษตรกรให๎มีเสถียรภาพด๎านราคา
สินค๎าเกษตร รวมทั้งสํงเสริมธุรกิจด๎านนี้ในตลาด ให๎ได๎รับความนําเชื่อถือทัดเทียมกับ
ตํางประเทศเพื่อให๎คนตํางด๎าวที่ประกอบธุรกิจค๎าปลีกและค๎าสํงทุกรายต๎องขออนุญาต 
 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมโดยใช๎ ทฤษฎีอุปสงค๑ ทฤษฎีอุปาทาน การ
วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก รวมถึงการแขํงขัน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลยุทธ๑ของการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย๑ประเภทอาคารชุด 
  1. ทฤษฎีอุปสงค์ จากการศึกษาตลาดอาคารชุด ท าให๎ทราบวําปัจจัยในการ
เลือกซื้อที่อยูํอาศัยของผู๎บริโภค สามารถเรียงล าดับตามความส าคัญได๎ดังนี้  
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   1.1 ท าเลที่ตั้งของโครงการที่อยูํอาศัย คิดเป็นร๎อยละ 21  
   1.2 ราคาของที่อยูํอาศัย คิดเป็นร๎อยละ 18.2  
   1.3 ปัจจัยด๎านการเดินทาง คิดเป็นร๎อยละ 13.9  
   1.4 ความนําเชื่อถือของเจ๎าของโครงการ คิดเป็นร๎อยละ 13.2  
   1.5 รูปแบบที่อยูํอาศัยตรงกับความต๎องการ คิดเป็นร๎อยละ 11.8  
   1.6 คุณภาพของวัสดุกํอสร๎าง คิดเป็นร๎อยละ 8.9 
  2. ทฤษฎีอุปาทาน ประเด็นท่ีเป็นท่ีจับตามองในตลาดอาคารชุด คือ อาคารชุด
ในแถบยํานธุรกิจ ยํานใจกลางเมือง และตามแนวเขตเส๎นทางรถไฟฟ้า BTS หรื MRT เป็นที่
ต๎องการของตลาด ทั้งจากผู๎ที่ต๎องการซื้อเพื่ออยูํอาศัยเอง ซื้อเพื่อปลํอยให๎เชํา และผู๎ที่ซื้อเพื่อ
การเก็งก าไร ท าให๎ผู๎ประกอบการธุรกิจอาคารชุดหันมาพัฒนาโครงการเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะในระดับราคาระหวําง 1-3 ล๎านบาท เนื่องจากเห็นวํา ความต๎องการในกลุํมเซ็กเมนต๑
นี้มีอยูํจ านวนมาก อยํางไรก็ตามการที่ผู๎ประกอบการรายใหมํ หรือผู๎ประการที่ไมํมีประสบการณ๑
ในการแขํงขันในตลาดอาคารชุดมากํอน ซึ่งอาจเสียเปรียบผู๎ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจอาคาร
ชุดมาเป็นเวลายาวนาน มีการผลิตสินค๎าออกสูํตลาดอยํางตํอเนื่อง ซึ่งมีความได๎เปรียบมากกวํา
ทั้งในด๎านการหาท าเล ชื่อเสียง รวมถึงความเชี่ยวชาญในการบริหารการผลิตและการตลาด
ส าหรับสินค๎าประเภทน้ี 
  3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน บริษัทมีผู๎บริหารและพนักงานที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ๑ในการลงทุนด๎านอสังหาริมทรัพย๑ ท าให๎สามารถคาดการณ๑การ
เติบโตความต๎องการที่อยูํอาศัยและแหลํงธุรกิจ โดยการเลือกท าเลที่ตั้งของโครงการอยูํบนถนน
สาทรใต๎ ใกล๎จุดขึ้นลงทางดํวน และใกล๎สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต๎ดิน รวมถึง บริษัท
มีการบริหารสภาพคลํองทางการเงินและความแข็งแกรํงทางการเงินมาก  
  4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากมีการอนุมัติการกํอสร๎าง
รถไฟฟ้า 3 สายของรัฐบาล และพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่หันมาเลือกที่อยูํอาศัยในเมือง ในรัศมี
ที่มีรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต๎ดินอยูํ รวมถึง การที่น้ ามันมีราคาสูงขึ้น ท าให๎ผู๎บริโภคลด
การใช๎รถยนต๑สํวนตัวเพื่อประหยัดคําใช๎จํายในการเดินทาง โดยหันมาเลือกซื้ออาคารชุดที่อยูํ
ใกล๎ที่ท างานแตํภาวะเงินเฟ้อที่มีแนวโน๎มสูงขึ้น ที่เป็นแรงกดดันตํอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เงินกู๎ ซึ่งสิ่งส าคัญที่จะก าหนดปริมาณการซื้อที่อยูํอาศัยนอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจแล๎วอัตรา
ดอกเบี้ยและราคาที่อยูํอาสัยที่สํงผลตํอความสามารถในการซื้อที่อยูํอาศัยด๎วยซึ่งหากราคาที่อยูํ
อาศัยเพิ่มขึ้นสูงกวําอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได๎ ก็อาจเป็นปัจจัยลบตํอการซื้อที่อยูํอาศัยได๎ 
เนื่องจากก าลังซื้อลดต่ าลงเมื่อเปรียบเทียบกับฐานราคาบ๎านท่ีต๎องการ  
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  5. การก าหนดกลยุทธ์  
   5.1 กลยุทธ๑ระดับบริษัท บริษัทเลือกใช๎กลยุทธ๑การเจริญเติบโต 
 (Growth Strategy) เพราะเป็นกลยุทธ๑ที่ต๎องการขยายธุรกิจทั้งทางด๎านผลิตภัณฑ๑และ
 ตลาดให๎เติบโตยิ่งขึ้นไป เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย๑ประเภทอาคารชุดระดับบนยัง
 เป็นที่ต๎องการของตลาด และตลาดอาคารชุดระดับบนยังมีผู๎ประกอบการน๎อยราย ซึ่ง
 เป็นการน าจุดแข็งของบริษัทมาใช๎ในการแขํ งขัน และยังท าให๎เกิดความช านาญ
 เหนือกวําคูํแขํงขัน 
   5.2 กลยุทธ๑ระดับธุรกิจ บริษัทเลือกใช๎กลยุทธ๑สร๎างความแตกตําง 
 (Differentiation Strategy) เพราะบริษัทต๎องการสร๎างความโดดเดํนและสร๎างห๎องชุดที่
 เป็นเอกลักษณ๑ โดยค านึงถึงความต๎องการและความพอใจสูงสุดของลูกค๎า โดยเน๎นที่
 คุณภาพ ภาพลักษณ๑ ชื่อเสียง บริการ และความไว๎วางใจ ซึ่งลูกค๎าสามารถมีสํวนในการ
 ก าหนด รูปแบบห๎องชุดได๎ตามความพอใจ โดยมีพื้นที่ใช๎สอยและขนาดห๎องชุดไมํน๎อย
 ไปกวําบ๎านเดี่ยว 
   5.3 กลยุทธ๑ระดับหน๎าที่ บริษัทใช๎กลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด (4 
 P’s) เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานแหํงความส าเร็จทางการตลาดของการประกอบธุรกิจ
 อสังหาริมทรัพย๑ประเภทอาคารชุด ไมํวําจะเป็นลักษณะห๎องชุด ราคา ที่ตั้งโครงการ 
 หรือการเจาะเฉพาะลูกค๎าเป้าหมาย สํวนทางด๎านการด าเนินงาน การจัดการ รวมถึง
 ทางด๎านการเงิน บริษัทได๎มีการวางแผนโดยค านึงถึงปัจจัยตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎
 แผนการปฏิบัติงานในระดับหน๎าที่สามารถด าเนินและสอดคล๎องกับกลยุทธ๑ด๎านการเงิน
 ของโครงการ 
 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา กํอนการด าเนินธุรกิจจะต๎องวางแผนภาษีอากรเพื่อให๎
เกิดประโยชน๑สูงสุด โดยการวางแผนภาษีเงินได๎นิติบุคคล ภาษีเงินได๎หัก ณ ที่จําย ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ตํางมีความเกี่ยวข๎องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย๑ มีสํวนและมีความสัมพันธ๑กับ
การวางแผนกลยุทธ๑ทั้งนั้น ในการด าเนินงาน ธุรกิจควรเลือกกลยุทธ๑ด๎านการตลาดที่เหมาะสม 
ได๎แกํ กลยุทธ๑ระดับบริษัท เพื่อก าหนดกลยุทธ๑ไปสูํความเจริญเติบโตและขยายธุรกิจ โดยเน๎น
คุณภาพของผลิตภัณฑ๑ ให๎มีคุณภาพสูงตรงกับความช านาญทางธุรกิจและตรงกับความต๎องการ
ของผู๎บริโภคซึ่งมีก าลังการซื้อสูงนอกจากนี้ การศึกษาท าให๎ธุรกิจทราบปัจจัยเสี่ยงและปัจจัย
แหํงความส าเร็จซึ่งจะถือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจให๎ผํานพ๎นจุดเสี่ยงและก๎าวไปสูํ
ความส าเร็จ 
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ภาษาไทย 
 
กรกช เจริญปลั่ง. 12 ธันวาคม 2550. ผู๎จัดการฝ่ายขายบริษัท เออาร๑ เรสซิเด๎นส๑ จ ากัด
 สัมภาษณ๑ 
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และธนิฎา ไตรวรานนท๑. 2541. การวางแผนภาษีอากรระหว่างประเทศ.
 พิมพ๑ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส านักพิมพ๑วิญ๒ูชน จ ากัด 
ชิดชัย มหาชัย. 28 ธันวาคม 2550. ผู๎จัดการกํอสร๎างโครงการบริษัท เออาร๑ เรสซิเด๎นส๑ จ ากัด. 
 สัมภาษณ๑ 
ดวงทิพย๑ บุญชํวยเกื้อกูล. 20 ธันวาคม 2550. ผู๎จัดการฝ่ายขาย บริษัท ซีบี ริชาร๑ด เอลลิส 
 จ ากัด.  สัมภาษณ๑ 
นิพนธ๑ พัวพงศกร และ ณรงค๑ ชวนใช๎. มีนาคม 2542. ที่อยู่อาศัย. ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจราย
 สาขาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กระทรวงพาณิชย๑ 
บริษัท ซีบี ริชาร๑ด เอลลิส จ ากัด. 24 ตุลาคม 2550. แนวโน้มตลาดคอนโดมิเนียมระดับหรู 
 (ออนไลน๑). เข๎าถึงได๎จาก: http://www.cbre.co.th 
ประภาส เสตะพงษ๑สัตย๑. 28 ธันวาคม 2550. ผู๎จัดการกํอสร๎างโครงการบริษัท เออาร๑ เรสซิเด๎นส๑ 
 จ ากัด. สัมภาษณ๑ 
พนิต ธีรภาพวงศ๑. 2541. หลักการพื้นฐานส าหรับบริษัทข้ามชาติ การวางแผนภาษีเงินได้
 ระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส านักพิมพ๑วิญ๒ูชน จ ากัด 
พักตร๑ผจง วัฒนสินธุ๑ และพสุ เดชะรินทร๑. 2542. การจัดการเชิงยุทธ์และนโยบายธุรกิจ.พิมพ๑
 ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
ศูนย๑ข๎อมูลอสังหาริมทรัพย๑. 24 ตุลาคม 2550. กฎหมายควบคุมอาคาร (ออนไลน๑).  เข๎าถึงได๎
 จาก: http://www.reic.or.th 
ศูนย๑ข๎อมูลอสังหาริมทรัพย๑. 28 ตุลาคม 2550. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ออนไลน๑).  เข๎าถึง
 ได๎จาก: http://www.reic.or.th 
ศูนย๑ข๎อมูลอสังหาริมทรัพย๑. 28 ตุลาคม 2550. กฎหมายสิ่งแวดล้อม (ออนไลน๑).  เข๎าถึงได๎
 จาก: http://www.reic.or.th 
ศูนย๑ขอ๎มูลอสังหาริมทรัพย๑. 24 ตุลาคม 2550. กฎหมายอาคารชุด (ออนไลน๑).  เข๎าถึงได๎จาก: 
 http://www.reic.or.th 
ศูนย๑ข๎อมูลอสังหาริมทรัพย๑. 24 ตุลาคม 2550. แนวโน้มตลาดคอนโดมิเนียม (ออนไลน๑).  
 เข๎าถึงได๎จาก: http://www.reic.or.th 
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ศูนย๑ข๎อมูลอสังหาริมทรัพย๑. 24 ตุลาคม 2550. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
 ต่างด้าว พ.ศ.2542 (ออนไลน๑). เข๎าถึงได๎จาก: http://www.reic.or.th 
สมเดช โรจน๑คุรีเสถียร และคณะ. 2549. กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดท าบัญชีของ
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง. พิมพ๑ครั้งที ่7 กรุงเทพมหานคร:  
 บริษัท ธรรมนิติ เพรส จ ากัด 
สุปราณี ภัทรรัตนกุล. 20 ธันวาคม 2550. ผู๎จัดการฝ่ายขาย บริษัท ซีบี ริชาร๑ด เอลลิส จ ากัด. 
 สัมภาษณ๑ 
สุรัสวดี ราชกุลชัย. 2546. การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร. กรุงเทพมหานคร:  
 บริษัท ธนาเพรส แอนด๑ กราฟฟิค จ ากัด 
สุรกิจ เมืองแก๎ว. 2549. “การศึกษาปัญหาและก าหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันธุรกิจบ้าน
 จัดสรร  บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากัด (มหาชน)”. มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 
สุเทพ พงษ๑พิทักษ๑. 2549. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หักอย่างไรให้ถูกต้องและครบถ้วน .  
 พิมพ๑ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร 
สุเทพ พงษ๑พิทักษ๑. 2549. แนวทางการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล . พิมพ๑ครั้งที่ 2
 กรุงเทพมหานคร 
อดุลย๑ จาตุรงคกุล. มีนาคม 2542. การบริหารการตลาด กลยุทธ์ และยุทธวิธี. พิมพ๑ครั้งที่ 1.
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
 
ภาษาต่างประเทศ 
 
Bonnie Lam. 24 December 2007. Sales Manager of AR Residences Co.,Ltd. Interview 
Constance Chu. 18 December 2007. Marketing Manager of AR Residences Co.,Ltd. 
 Interview 
Fanny Chung. 24 December 2007. Sales Manager of AR Residences Co.,Ltd. Interview 
Vivian Sze. 18 December 2007. Sales & Marketing Director of AR Residences Co.,Ltd. 
 Interview 
 


