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บทคดัยอ่ (หวัขอ้ระดบัท่ี 1: Cordia New 14, หนา, ไมเ่กิน 200 คาํ) 

งานวิจยัเชิงประเมินนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประเมินการดาํเนินงานโครงการเสริมสรา้งวิถีชีวิตสขุภาวะของ

ชมุชนการเคหะแหง่ชาติ ทัง้ดา้นวางแผน โครงสรา้งและบทบาทชมุชน กระบวนการสง่เสรมิสขุภาพ ผลลพัธส์ขุภาพ 

และปัจจัยแห่งความสาํเร็จของโครงการ กลุม่ตวัอย่างคือประชาชนท่ีอยู่อาศยัในโครงการการเคหะแห่งชาติ 12 

แห่งๆ ละ 200 คนโดยใชก้ารเลือกแบบโควตา้และการสุ่มแบบง่าย เก็บรวบรวมขอ้มูลทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยของกระบวนทศัน-์ความรูส้ขุภาพหลงัดาํเนินโครงการของทกุโครงการสงูกวา่ก่อนดาํเนินโครงการฯอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

คาํสาํคัญ: กระบวนการสง่เสรมิสขุภาพ, ผลลพัธส์ขุภาพ, วิถีชีวิตสขุภาวะ (จาํนวน 3–5 คาํ, เรยีงตามตวัอกัษร) 

 

Abstract (หวัขอ้ระดบัท่ี 1: Cordia 14, หนา, ไมเ่กิน 200 คาํ) 

The objectives of this research were to evaluate the national housing authority community 

wellness project, regarding its planning, structure and role, health promoting process, health outcomes 

and key success factors. The sample group consisted of 200 participants dwelling in a national housing 

authority community within 12 residences who were interviewed using quota sampling and simple 

random sampling. Lastly, the mean scores of the different health-promoting behaviors in terms of 

predisposing factors and reinforcing factors in the post-process stage were significantly greater than those 

of the pre-process stage (p < .05).  

Keywords: evaluation of healthy lifestyle, health promoting process, health outcome (จาํนวน 3–5 คาํ, เรียง

ตามตวัอกัษร) 

Cordia New 
16 หนา 

เวน้ 1 บรรทดั Cordia New 14 

กัน้หนา้กระดาษบน 1 นิว้ หรอื 2.54 ซม. 
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เวน้ 1 บรรทดั Cordia New 14 

เลขหนา้ Cordia New 14, ระยะหา่งจากดา้นบน 0.5 นิว้ หรอื 1.27 ซม. 

ตวัอยา่งรูปแบบจดัพิมพบ์ทความ  

สาํหรบั e-Proceedings สาขาดา้นสงัคม ภาษาไทย 

(e-Proceedings Soc Sci Thai) 
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Cordia New 14 หนา, ขีดเสน้ใตผู้น้าํเสนอผลงาน 
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กัน้หนา้กระดาษลา่ง 1 นิว้ หรอื 2.54 ซม. 
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บทนาํ (หวัขอ้ระดบัท่ี 1: Cordia New 14, หนา) 

การเคหะแหง่ชาต ิเป็นหนว่ยงานในสงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยท่ี์มภีารกิจ

หลกัในการจดัสรา้งท่ีอยูอ่าศยัใหก้บัประชาชนผูม้ีรายไดน้อ้ย และพฒันาคณุภาพชีวติของผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชนใหด้ ี

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

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

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

 

การตรวจเอกสาร (หวัขอ้ระดบัท่ี 1: Cordia New 14, หนา) 

 แนวคิดท่ีใช้ในการประเมินโครงการเสริมสรา้งวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ คือการ

ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพ (Evaluation in Health Promotion) (ศิริวรรณ, ปริญ, ศุภกร, และองอาจ, 2541) 

โดยเป็นการตรวจสอบผลการดาํเนินงาน และสืบเสาะคน้หาความจริงภายใตบ้ริบทสขุภาพ  (ศิริวรรณ และคณะ, 

2541) การประเมินผลจะช่วยตดัสินใจอย่างมีเหตุผลว่าจะบริหารงานโครงการ/งานต่อไปหรือไม่ หรือควรตอ้ง

ปรบัปรุง พฒันาแผนงาน และกระบวนงานในอนาคตอย่างไร (ขณัธ์ชัย, 2560; สมโภชน,์ 2548, ญาดา, สภุาพ, 

และผ่องพรรณ, 2558) ญาดา และคณะ (2558) รายงานว่า โดยสว่นใหญ่มกัมีการประเมินถึงความเหมาะสมของ

ผลท่ีไดจ้ากตวับ่งชีส้าํคญั คือ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ (Hawe, Degeling, & Hall, 2000; Kurt, 1945) การ

ประเมินผลมี 3 ขัน้ตอน (บญุเรยีง, ปราณี, ใจทิพย,์ พิกลุ, และวารุณี, 2548) ดงันี ้ 

1. การประเมินก่อนเริ่มกระบวนการ (Pre-process Evaluation) เป็นช่วงของการพัฒนาโครงการเพ่ือ

ประโยชนส์าํหรบัการวางแผนโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมเป้าหมาย/วตัถปุระสงคข์องโครงการให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สยีและผูเ้ก่ียวขอ้ง (Brown, 1992) 

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

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

 

แบบจาํลองการวางแผนและประเมินผลการสง่เสรมิสขุภาพ (หวัขอ้ระดบัที ่2: Cordia New 14, เอน)  

Green and Kreuter (2005) พัฒนาแบบจําลองการวางแผนและการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพ 

(PRECEDE – PROCEED Model) ประกอบด้วย 9 ระยะโดยท่ี ระยะ 1–5 เป็นการวางแผนในกรอบแนวคิด 

PRECEDE ท่ี ย่ อ ม า จ า ก  Predisposing, Reinforcing, and Enabling Constructs in Education/Ecological 

Diagnosis and Evaluation  และในระยะ 6–9 เป็นการนําแผนไปปฏิบัติและประเมินผล (พัฒนา , 2554) 

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

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

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

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักลา่วขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัไดน้าํมากาํหนดเป็น

กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการเสรมิสรา้งวถีิชีวิตสขุภาวะของชมุชนการเคหะแหง่ชาติครัง้นี ้(Figure 1) 
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ยอ่หนา้ที่กลา่วถึง
รูปภาพนัน้ เป็น
ภาษาองักฤษ
เทา่นัน้  
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Figure 1 Types of agricultural investment in rice farming households in Thailand and Vietnam in 2016 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย (หวัขอ้ระดบัท่ี 1: Cordia New 14, หนา) 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง (หวัขอ้ระดบัที ่2: Cordia New 14, เอน) 

ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัในชมุชนการเคหะแหง่ชาติท่ีเขา้รว่มโครงการเสรมิสรา้งวิถีชีวิตสขุภาวะ

ของชุมชนการเคหะแห่งชาติจาํนวน 11 แห่งและกลุ่มผูป้ฏิบตัิงานสาํนกังานใหญ่การเคหะแห่งชาติ รวมทัง้หมด 

จาํนวน 12 แหง่ จาํนวนประชากร 7,426 คน 

 

เครือ่งมือในการวจิยั  (หวัขอ้ระดบัที ่2: Cordia New 14, เอน)  

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

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

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  (หวัขอ้ระดบัที ่2: Cordia New 14, เอน) 

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

…………………………………………………………………………………………………………....... 

 

การวเิคราะหข์อ้มูล  (หวัขอ้ระดบัที ่2: Cordia New 14, เอน)  

……………………………………………….………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ป้ายช่ือขอ้มลู                              
ระบไุวข้า้งนอก

ช่ือขอ้มลู: ชิดมมุขวาบน
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Cordia New             
14 หนา 
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เวน้ 1 บรรทดั Cordia New 14  

เวน้ 1 บรรทดั Cordia New 14  

เวน้ 1 บรรทดั Cordia New 14  

    ช่ือแกนแนวตัง้ 

 

สเกล 

- เนือ้หาในภาพ

Cordia New 

ขนาดไมเ่ล็กกวา่ 

9-14, ไมห่นา  

- กรณีเป็น

ผลงาน

ภาษาไทย หากมี

ภาพใหใ้ชช่ื้อ

ภาพและเนือ้หา

คาํอธิบายเป็น

ภาษาองักฤษ

เทา่นัน้, 

รูปแบบกราฟแทง่ 

    ช่ือแกนแนวนอน 
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ผลและวิจารณผ์ลการวิจัย (หวัขอ้ระดบัท่ี 1: Cordia New 14, หนา) 

 ในการนาํเสนอผลการประเมินโครงการเสรมิสรา้งวิถีชีวิตสขุภาวะของชมุชนการเคหะแหง่ชาติคณะผูว้ิจยั

แบ่งการนาํเสนอเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย บริบทชุมชนและการวางแผนงาน โครงสรา้งและบทบาทของชุมชน 

กระบวนการสง่เสรมิสขุภาพ ผลลพัธส์ขุภาพ และปัจจยัแหง่ความสาํเรจ็ของโครงการ ดงันี ้

 

ผลลพัธ์สขุภาพ (หวัขอ้ระดบัที ่2: Cordia New 14, เอน) 

 

กระบวนทศัน-์ความรูส้ขุภาพ (หวัขอ้ระดบัที ่3: Cordia New 14, เอน, หา่งจากดา้นซา้ย 0.5 นิว้) 

 จากการเก็บขอ้มูลดา้นกระบวนทศัน-์ความรูสุ้ขภาพของชุมชนการเคหะแห่งชาติในช่วงก่อนและหลงั

ดาํเนินโครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 89.83 และคณะผูว้ิจยัไดน้าํมาวิเคราะหข์อ้มลู แสดงดงั Figure 2 และ Table 1–2 

 

 
Figure 2 Determination the best number of clusters; (A) WSS value, (B) Index in NbClust,  

(C) Secound Different Dindex NdClust, (D) Elbow Method 
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ใชต้วัอกัษร (A), 
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มมุบนขวาของ
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ระบคุาํอธิบายภาพยอ่ยทัง้หมด 
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Table 1 Mean differences in academic learning achievement between experimental and control groups 

Test Experimental Group  Control Group t p 

M SD  M SD 

Pretest 9.47 2.98  7.08 4.13 2.062 .165 

Posttest 51.29 3.69  30.00 8.40 14.681***  .000 

Note: ***p < .001. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Table 2 Correlations among observed variables, alpha reliabilities (in parentheses), and descriptive 

statistics  

n = 1034 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. NWFC (.85) .43** .52** .07* .04 .09** -.07* -.07* -.06* .13** .42** .10** 

2. NIWFC  (.75) .42** -.05 .01 .08** -.02 -.02 -.04 .07* .07* .23** 

3. IEWC     (.84) .12** .11** .24** -.16** -.16** -.17** .22** .23** .20** 

4. ENT       (.83) .26** .31** -.14** -.13**  -.08** .20** .18** .05 

5. DIS         (.89) .69** -.02 -.01 .03 .22** .20** .06* 

6. EXC           (.90) -.14** -.15** -.10** .32** .23**  .17** 

7. SS             (.85) .88** .81** -.24** -.07* -.27** 

8. FHCS               (.87) .87** -.23** -.06 -.30** 

9. FCCS                 (.87) -.19** -.02 -.28** 

10.MD                   (.87) .32** .26** 

11.NWFI                     (.80) .19** 

12.NIWFI                       (.70) 

M 3.77 3.06 2.28 3.28 2.77 2.11 5.44 5.63 5.41 2.38 2.95 2.35 

SD 1.25 0.98 1.14 1.00 1.33 1.33 1.25 1.22 1.23 0.84 1.10 0.91 

Note: NWFC = Not wor kasetsart journal king full time of colleagues, NIWFC = No intention to work 

faithfully of colleagues, IEWC = Illegal exploitation from working of colleagues, ENT = Psychological 

entitlement, DIS = Disregarding, EXC = Excision, SS = Shame to sin, FHCS = Fear of having committed 

a sin, FCCS = Fear of the consequences of committing a sin, MD = Moral disengagement, NWFI = Not 

working full time of individuals, NIWFI = No intention to work faithfully of individuals, IEWI =Illegal 

exploitation from working of individuals.  

*p < .05, two-tailed. **p < .01, two-tailed.  

 

Cordia New 14, 

กรณีเป็นผลงาน

ภาษาไทย หากมี

ตารางใหใ้ชช่ื้อ

ตาราง และ

เนือ้หาในตาราง

เป็นภาษาองักฤษ

เทา่นัน้ 

ระยะหา่ง
ระหวา่งบรรทดั
เทา่กบั 1.0,
เนือ้หาในตาราง
Cordia New 
ขนาดไมเ่ล็ก
กวา่ 9-14 
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คาํอธิบาย
เพ่ือเสรมิหรือ
ชีแ้จงขอ้มลู
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ตาราง 

ตวัเอน 

  เสน้ตาราง: 

- ใสเ่ฉพาะเสน้ตารางแนวนอน ไมใ่สเ่สน้ตารางแนวตัง้ 

- ใสเ่สน้ตารางใหก้บัสว่นบนและลา่งของหวัตาราง                     

สว่นที่เป็นการสรุปขอ้มลู และเสน้ปิดทา้ยตาราง 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ (หวัขอ้ระดบัท่ี 1: Cordia New 14, หนา) 

โดยสรุป พบว่า โครงการเสริมสรา้งวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ มีการวางแผนงานท่ี

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะในช่วงระยะการจัดทาํแผนปฏิบัติการ (Operation plan) โดยผ่าน

กระบวนการเวทีประชาคมโครงสรา้งและกลไกการบริหารจดัการโครงการแต่ละโครงการมีลกัษณะแตกต่างกนั 

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

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

 

กิตติกรรมประกาศ (หวัขอ้ระดบัท่ี 1: Cordia New 14, หนา) 

ขอขอบคณุคณะครูและนกัเรยีนโรงเรยีนสวุรรณภมูิพิทยไพศาล ท่ีรว่มใหข้อ้มลูและรว่มมือในการทดสอบ

เป็นอยา่งดีและขอบคณุสาขาคอมพิวเตอรศ์กึษา คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ท่ีใหก้าร

ช่วยเหลอืในการทาํวิจยัครัง้นีป้ระสบความสาํเรจ็ลลุว่งไดด้ว้ยด ี

 

เอกสารอ้างอิง (เรยีงตามลาํดบัตวัอกัษร ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตามลาํดบั) 

ขณัธช์ยั อธิเกียรต.ิ (2560). การสอนแบบทนัสมยัและเทคนคิวธีิสอนแนวใหม่. สบืคน้จาก

http://regis.skru.ac.th/RegisWeb/webpage/addnews/data/2017-07-24_078.pdf 

ญาดา วะตะ, สภุาพ ฉตัราภรณ,์ และผอ่งพรรณ ตรยัมงคลกลู. (2558). พนัธะทางสงัคมของอดุมศกึษาไทย: วิถี

ปฏิบตัิและความทา้ยทาย. วทิยาสารเกษตรศาสตร,์ 36(3), 465–472. 

บญุเรยีง ขจรศิลป์, ปราณี โพธิสขุ, ใจทิพย ์เชือ้รตันพ์งษ,์ พิกลุ เอกวรางกรู, และวารุณี ลภันโชคดี. (26–27 

สงิหาคม 2548). การนาํกระบวนการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ่น เรือ่งการเลีย้งโคนมไปประยกุตใ์ชใ้นตา่ง

บรบิท. รายงานการประชมุทางวชิาการการวิจยัทางการศกึษา ครัง้ท่ี 11, กรุงเทพฯ. 

พฒันา พลอยประไพ. (2554). การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนคดิแบบแยกแยะสว่นประกอบตามหลกัพทุธ

ธรรม ทฤษฎปัีญญาสงัคมและแนวคดิการเรยีนรูผ้า่นประสบการณส์าํหรบัการอบรมครูอนบุาล 

[วิทยานิพนธป์รญิญาเอก]. จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

ศิรวิรรณ เสรรีตัน,์ ปรญิ ลกัษิตานนท,์ ศภุกร เสรรีตัน,์ และองอาจ ปทะวานิช. (2541). การบรหิารการตลาดยคุ

ใหม่. บรษัิทธีระ ฟิลม์และไซเท็กซ ์จาํกดั. 

สมโภชน ์อเนกสขุ. (2548). การวจิยัปฏิบตัิการแบบมีสว่นรว่ม. วารสารวจิยัและวดัผลการศกึษา, 3(6), 18–30. 

Brown, D. V. (1992). Using examples and analogies to remediate misconceptions in physics: Factors 

influencing conceptual change. Journal of Research in Science Teaching, 29(1), 17–34. 

https://doi.org/10.1002/tea.3660290104 

Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). Health promotion planning: An educational an environmental  

approach (4th ed.). Mayfield Publishing Company. 

Hawe, P., Degeling, D., & Hall, J. (2000). Evaluation health promotion a health worker’s guide.  

MacLennan & Petty Pty Limited.  

Kurt, L. (1945). The research center for group dynamics at Massachusetts institute of technology. 

Sociometry, 8(2), 126–136. 

เวน้ 1 บรรทดั Cordia New 14  

เวน้ 1 บรรทดั Cordia New 14  



7 

 

 

หมายเหตุ:  1. เนือ้หาทัง้หมดของเรื่องเตม็รวมบทคดัย่อไมเ่กิน 8 หนา้กระดาษ A4 (8.27”×11.69”) 

โดยบทคดัยอ่ภาษาไทยและ ภาษาองักฤษใหอ้ยูใ่นหนา้เดียวกนั 

       2. ระยะหา่งระหวา่งบรรทดัเทา่กบั 1.0 

    3. คาํอธิบายรูปภาพหรือตารางและเนือ้หาในตารางเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

    4. การอา้งอิงในเนือ้หาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเอกสารอา้งอิงทกุรายการ และ

เอกสารอา้งอิง (References) ทกุรายการ ตอ้งปรากฎในเนือ้หา 

    

รูปแบบการเขียนตัวเลขและสัญลักษณต์่างๆ 

  - ชว่งตวัเลขใชเ้คร่ืองหมาย “En dash (–)” ไมเ่วน้วรรค ตวัอยา่ง 25–30 คน, ปี 2559–2563, 

1993–1995 รวมถึงหมายเลขหนา้ในเอกสารอา้งอิง เชน่ นน. 53–60, 10(3), 42–48 

- สญัลกัษณท์างสถิตใิชต้วัเอน ตวัอย่าง p-value, p < .005, p = .562, n = 36, mean±SD, 

- คา่ p-value ไมใ่สเ่ลขศนูยห์นา้จดุทศนิยม ตวัอย่าง p = .005, p < .005, p < .001  

- ตวัอกัษรยอ่ลาํดบัท่ีในภาษาองักฤษ ไมท่าํตวัยก ตวัอย่าง 1st, 2nd, 3rd, 4th  

- ใชเ้ครื่องหมายเปอรเ์ซ็นต ์(%) เม่ืออยูใ่นวงเล็บ ตวัอยา่ง (60%), (60.25%, 45.93% และ 

70.23% ตามลาํดบั) หากเขียนไวเ้ป็นประโยคหรือขอ้ความ ใหใ้ชค้าํวา่ “เปอรเ์ซ็นต”์ ตวัอยา่ง “ผล

การประเมินเฉล่ียคิดเป็น 60.25 เปอรเ์ซ็นตข์องผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

- สญัลกัษณท์างคณิตศาสตรใ์หใ้ชฟั้งกช์นัการแทรกสญัลกัษณจ์ากโปรแกรม MS Word 

ตวัอยา่งเชน่ 2×2 ตร.ม., 25°C, 54.23±0.02   

- ลาํดบัตวัเลขในเนือ้หาใหร้ะบไุวใ้นวงเล็บ ตวัอยา่ง การทดลองปฏิบตักิารเรียนรูเ้พ่ือการ

เปล่ียนแปลง มี 5 ขัน้ตอน; (1) ขัน้นาํเขา้ (2) ขัน้กระตุน้ (3) ขัน้สรา้งประสบการณ ์(4) ขัน้สรุป และ 

(5) ขัน้นาํไปใช ้ทีมวิจยัจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูท่ี้คอยชว่ยสนบัสนนุ… 
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รูปแบบการเขียนการอ้างอิงในเนือ้หาและเอกสารอ้างอิง 

1. การอ้างอิงในเนือ้หา 

เอกสารอา้งอิงท่ีเป็นภาษาไทยใหร้ะบเุฉพาะช่ือจริงของผูแ้ต่ง และปี พ.ศ. หากเป็นเอกสารอา้งอิงภาษาองักฤษใหร้ะบุเฉพาะนามสกุลของผูแ้ตง่ และ                        

ปี ค.ศ. หลกัการเขียนอา้งอิงในเนือ้หาแบง่ตามจาํนวนของผูแ้ตง่ แสดงดงัตาราง 

จาํนวนผูแ้ตง่ การอา้งอิงในเนือ้หาหนา้ขอ้ความ การอา้งอิงในเนือ้หาทา้ยขอ้ความ 

 
การอา้งอิงในเนือ้หา 

ครัง้แรก 

การอา้งอิงในเนือ้หา 

ครัง้ตอ่ไป 

การอา้งอิงในวงเลบ็ 

ครัง้แรก 

การอา้งอิงในวงเลบ็ 

ครัง้ตอ่ไป 

1 คน จนัทรจิ์รา (2553) 

Walker (2007) 

จนัทรจิ์รา (2553) 

Walker (2007) 

(จนัทรจิ์รา, 2553) 

(Walker, 2007) 

จนัทรจิ์รา (2553) 

Walker (2007) 

2 คน จนัทรจิ์รา และทศพล (2557) 

Walker and Allen (2004) 

จนัทรจิ์รา และทศพล (2557) 

Walker and Allen (2004) 

(จนัทรจิ์รา และทศพล, 2557) 

(Walker & Allen, 2004) 

(จนัทรจิ์รา และทศพล, 2557) 

(Walker & Allen, 2004) 

3 คน กลัยา, สภุทัรดิา, และอบุลวรรณ (2562) 

Bradley, Ramirez, and Soo (1999) 

กลัยา และคณะ (2562) 

Bradley et al. (1999) 

(กลัยา, สภุทัรดิา, และอบุลวรรณ, 2562) 

(Bradley, Ramirez, & Soo, 1999) 

(กลัยา และคณะ, 2562) 

(Bradley et al., 1999) 

4 คน ศิรวิรรณ, ศภุร, ปณิศา, และจิระวฒัน ์(2562) 

Bradley, Ramirez, Soo, and Walsh (2006) 

ศิรวิรรณ และคณะ (2562) 

Bradley et al. (2006) 

(ศิรวิรรณ, ศภุร, ปณิศา, และจิระวฒัน,์ 

2562) 

(Bradley, Ramirez, Soo, & Walsh, 2006) 

(ศิรวิรรณ และคณะ, 2562) 

(Bradley et al., 2006) 

5 คน  Walker, Allen, Bradley, Ramirez,                               

and Soo (2008) 

Walker et al. (2008) (Walker, Allen, Bradley, Ramirez, &                                  

Soo, 2008) 

(Walker et al., 2008) 

6 คน ขึน้ไป อินทิรา และคณะ (2563) 

Wasserstein et al. (2005)  

อินทิรา และคณะ (2563) 

Wasserstein et al. (2005) 

(อินทิรา และคณะ, 2563) 

(Wasserstein et al., 2005) 

(อินทิรา และคณะ, 2563) 

(Wasserstein et al., 2005) 
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จาํนวนผูแ้ตง่ การอา้งอิงในเนือ้หาหนา้ขอ้ความ การอา้งอิงในเนือ้หาทา้ยขอ้ความ 

 
การอา้งอิงในเนือ้หา 

ครัง้แรก 

การอา้งอิงในเนือ้หา 

ครัง้ตอ่ไป 

การอา้งอิงในวงเลบ็ 

ครัง้แรก 

การอา้งอิงในวงเลบ็ 

ครัง้ตอ่ไป 

หนว่ยงาน   สาํนกังานสภาพฒันา                                                 

การเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (2562) 

University of Pittsburgh (2005) 

สาํนกังานสภาพฒันา                                   

การเศรษฐกิจและสงัคม

แหง่ชาติ (2562) 

University of Pittsburgh 

(2005) 

(สาํนกังานสภาพฒันาการ                             

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2562) 

(University of Pittsburgh, 2005) 

(สาํนกังานสภาพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต,ิ 

2562) 

(University of Pittsburgh, 

2005) 

หนว่ยงาน   

(มีช่ือยอ่) 

สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิ

สขุภาพ (สสส., 2563) 

National Institute of Mental Health (NIMH, 

2003) 

สสส. (2563) 

 

NIMH (2003) 

(สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิ

สขุภาพ [สสส.], 2563) 

(National Institute of Mental Health 

[NIMH], 2003) 

(สสส., 2563) 

 

(NIMH, 2003) 

หมายเหต:ุ ดดัแปลงจาก Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.) by American Psychological Association, 2008. และ Publication Manual 

of the American Psychological Association (7th ed., p. 266), by the American Psychological Association, 2020 (https://doi.org/10.1037/0000165-000). Copyright 2020 

by the American Psychological Association. 
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2. การอ้างอิงประเภทการสัมภาษณ ์

 การอา้งอิงในเนือ้หาท่ีมีแหล่งขอ้มลูมาจากการสมัภาษณ ์ใหเ้ขียนอา้งอิงเฉพาะในเนือ้หา ไม่

ตอ้งนาํมาระบไุวใ้นรายการเอกสารอา้งอิงสว่นทา้ย และใหใ้ชรู้ปแบบการเขียนอา้งอิง ดงันี ้ 

ช่ือ-สกลุผูถ้กูสมัภาษณ ์(การส่ือสารสว่นบคุคล [ประเภทการส่ือสาร], วนัท่ี เดือน ปี ท่ี

สมัภาษณ)์ หรือ 

(ช่ือ-สกลุผูถ้กูสมัภาษณ,์ การส่ือสารสว่นบคุคล [ประเภทการส่ือสาร], วนัท่ี เดือน ปี ท่ี

สมัภาษณ)์ 

Initial. follow by Surname of interviewee (personal communication [type of 

communication], September 12, 2020) หรือ 

Initial. follow by Surname of interviewee, personal communication [type of 

communication], September 12, 2020) 

ตวัอยา่ง 

รตกิร สมิตไมตรี (การส่ือสารสว่นบคุคล [การสมัภาษณ]์, 19 ธนัวาคม 2564)... 

Head of community (personal communication [phone conversation], September 

12, 2020) … 

… (รตกิร สมิตไมตรี, การส่ือสารสว่นบคุคล [email], 19 ธนัวาคม 2564)  

… (ผูใ้หญ่บา้น, การส่ือสารส่วนบคุคล, 16 ธนัวาคม 2563)  

… (R. Smithmaitrie, personal communication, March 15, 2020) 

 

3. เอกสารอ้างอิงส่วนท้ายของเนือ้หา 

 - การเขียนช่ือ-นามสกุลของผูแ้ต่ง เอกสารอา้อิงภาษาไทยใหร้ะบุช่ือและนามสกุลเต็มของ               

ผูแ้ตง่ทกุคนตามลาํดบั ส่วนเอกสารอา้งอิงภาษาองักฤษใหข้ึน้ตน้ดว้ยนามสกลุ คั่นดว้ยเคร่ืองหมาย

จลุภาค แลว้ตามดว้ยตวัอกัษรย่อตวัแรกของช่ือจริง เวน้วรรคและ/หรือช่ือกลางของทกุคนตามลาํดบั 

ตวัอยา่งเชน่ Palma, C. E., Mamon, S. J. B., & Rubin, K. N. D. (2009). 

- การเขียนช่ือผูแ้ตง่ใหร้ะบช่ืุอผูแ้ตง่ทกุคน คั่นดว้ยเครื่องหมายจลุภาค (,) และเช่ือมช่ือผูแ้ตง่

คนสุดทา้ยดว้ยคาํว่า “และ” กรณีผูแ้ต่งภาษาไทย หรือเคร่ืองหมาย “&” กรณีผูแ้ต่งภาษาองักฤษ 

ตวัอยา่งเชน่  

กลัยา โตทองหลาง, สภุทัรดิา บรรดาศกัดิ,์ และอบุลวรรณ เลิศนอก. (2562). 

Drummond, M. F., Sculpher, M. J., & Torrance, G. W. (2005). 
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- กรณีมีผูแ้ตง่ 6 คนขึน้ไป ใหร้ะบช่ืุอผูแ้ตง่คนท่ี 1–6 คน แลว้ตามดว้ยสญัลกัษณ ์“, …” แลว้จงึ

ระบช่ืุอผูแ้ตง่คนสดุทา้ย ตามลาํดบั ตวัอย่างเชน่  

วฒันา วณิชชานนท,์ ศริพิร พนัธลีุ, บรรจง ยพัวฒันา, พีระพฒัน ์ ธีระวรรธนะสิร,ิ ฉตัรพิมล  พอสม, 

นิคม ทิมา, ... ดาวรุง่ เหมะสิขณัฑกะ. (2552). ... 

Cannick, G. F., Horowitz, A. M., Garr, D. R., Reed, S. G., Neville, B. W., Day, T. A., 

… Lackland, D. T. (2007). ... 

- ชือ่เรือ่ง/ชือ่หนงัสือ/ชือ่บทความ ภาษาองักฤษ ขึน้ตน้ดว้ยตวัพิมพใ์หญ่เฉพาะตวัอกัษร              

ตวัแรกของคาํแรกเท่านัน้ คาํถดัไปเป็นตวัพิมพเ์ล็กทัง้หมด ยกเวน้กรณีคาํศพัท์

เฉพาะ เชน่ ช่ือประเทศ ช่ือเมือง เป็นตน้ 

- เอกสารประเภทวารสารวิชาการใหร้ะบช่ืุอเตม็ของวารสารนัน้ 

- เอกสารอา้งอิงประเภทเว็บไซต ์ระบ ุURL ของเว็บไซตท่ี์ผูอ้า่นสามารถเขา้ถึงขอ้มลูหรือช่ือ

เรื่องของเอกสารอา้งอิงนัน้ๆ ไดโ้ดยตรง 

 

 

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงประเภทต่างๆ                                                      

(ดดัแปลงจาก American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American 

Psychological Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000) 

 

1. หนังสือ 

รูปแบบ:  

ช่ือ นามสกลุ. (ปีท่ีพิมพ)์. ชือ่หนงัสอื (ครัง้ท่ีพิมพ ์ใสค่รัง้ท่ี 2 เป็นตน้ไป). ช่ือสาํนกัพิมพ.์ 

ตวัอยา่ง: 

ศริวิรรณ เสรีรตัน,์ ปรญิ ลกัษิตานนท,์ ศภุกร เสรีรตัน,์ และองอาจ ปทะวานิช. (2541). การบริหาร

การตลาดยคุใหม่. บริษัทธีระ ฟิลม์และไซเท็กซ ์จาํกดั. 

สญัญา สญัญาวิวฒัน.์ (2551). ทฤษฎีและกลยทุธ์การพฒันาสงัคม (พิมพค์รัง้ท่ี 8). จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 

Babbie, E. (2007). The practice of social research (11th ed.). Thomson Higher Education. 

Drummond, M. F., Sculpher, M. J., & Torrance, G. W. (2005). Methods for the economic 

evaluation of health care programes (3rd ed.). Oxford University Press Inc.  
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2. การอ้างอิงเฉพาะบทในหนังสือ 

รูปแบบ: 

ช่ือ นามสกลุ. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือบทในหนงัสือ. ใน ช่ือ นามสกลุ (บรรณาธิการ), ชือ่หนงัสือ (ครัง้ท่ีพิมพ,์ 

เลขหนา้แรก–เลขหนา้สดุทา้ยของบท). ช่ือสาํนกัพิมพ.์  

ตวัอยา่ง: 

วลัลภชั สขุสวสัดิ.์ (2561). แนวความคิดเรื่องชนชัน้นาํทางการเมืองของกีตาโน มอสกา กบัชนชัน้นาํ

ทางการเมืองไทยในยคุมาลานาํไทย. ใน วชัรพล ศภุจกัรวฒันา, และวชัรพล พทุธรกัษา 

(บรรณาธิการ), วา่ดว้ยทฤษฎีรฐัศาสตร์ และรฐัประศาสนศาสตร์ร่วมสมยั (พิมพค์รัง้ท่ี 2, 

นน. 47–68). สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยันเรศวร. 

วฒันา สกุณัศีล. (2543). ชมุชนกบัการจดัการทรพัยากรสตัวน์ ํา้ชายฝ่ังทะเลในภาคใต.้ ใน อานนัท ์

กาญจนพนัธุ ์(บรรณาธิการ), พลวตัของชมุชนในการจดัการทรพัยากรสถานการณ์ใน

ประเทศไทย (นน. 519–603). สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั. 

McAlister, A. L., Perry, C. L., & Parcel, G. S. (2008). How individuals, environments, and 

health behaviors interact: Social cognitive theory. In K. Glanz, B. K. Rimer, & F. M. 

Lewis (Eds.), Health behavior and health education: Theory, research, and 

practice (3rd ed., pp. 67–98). John Wiley & Sons, Inc. 

 

3. สารานุกรม/พจนานุกรม 

รูปแบบ: 

ช่ือ นามสกลุ. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือเร่ืองหรือคาํคน้. ใน ช่ือ นามสกลุ (บรรณาธิการ), ชือ่สารานกุรม (ครัง้ท่ี

พิมพ,์ ปีท่ีพิมพ,์ เลขหนา้). ช่ือสาํนกัพิมพ.์  

ตวัอยา่ง: 

เจรญิ อินทรเกษตร. (2515–2516). ฐานนัดร. สารานกุรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ปีท่ี 11, นน. 

6912–6930). ราชบณัฑิตยสถาน. 

Landau, S., & Chis Ster, I. (2010). Cluster analysis: Overview. In P. Peterson, E. Baker, & B. 

McGaw (Eds.), International Encyclopedia of Education (3rd ed., pp. 72–83). 

Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01315-4 

Maher, J. (2010). Work and mothering. In A. O’Reilly (Ed.), Encyclopedia of 

motherhood (Vol. 3, pp. 1278–1283). Sage. 
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4. บทความในวารสาร 

รูปแบบ: 

ช่ือ นามสกลุ. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ชือ่เตม็วารสาร, ปีทีพ่มิพ(์ฉบบัท่ี), เลขหนา้แรก–เลขหนา้

สดุทา้ย หรือเลขท่ีบทความ. ลิงก ์DOI หรือ URL (กรณี Online) 

ตวัอยา่ง: 

ทศันีย ์อารมณเ์กลีย้ง และสภุาพ ฉตัราภรณ.์ (2557). เสน้ทางสืบสานภมูิปัญญาอาหารลา้นนาสู่

ความยั่งยืน. วารสารเกษตรศาสตร์ (สงัคม), 35(1), 189–205. https://so04.tci-

thaijo.org/index.php/kjss/article/view/247233/167946 

วฒันสิน บสุดี, สรุชยั สิกขาบณัฑิต, และปัทมา รูปสวุรรณกลุ. (2558). การพฒันารูปแบบองคก์รแหง่

การเรียนรู.้ วารสารวชิาการอตุสาหกรรมศกึษา, 9(1), 52–62. 

Eversole, R. (2012). Remarking participation: Challenges for community development 

practice. Community Development Journal, 47(1), 29–41. 

https://doi.org/10.1093/cdj/bsq033 

Hakim, M. (2021). The change of the meaning of coffee shop into a space of sociocultural 

entity (A case study of the community in Makassar City). Kasetsart Journal of 

Social Sciences, 42(1), 55–60. https://doi.org/10.34044/j.kjss.2021.42.1.09 

Jaichuen, N., Chaiyasong, S., Nasueb, S., & Thamarangsi, T. (2018). Association between 

sports and alcohol consumption among Thai university students. Southeast Asian 

Journal of Tropical Medicine and Public Health, 49(3), 479–488. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss/article/view/247233/167946
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss/article/view/247233/167946
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5. วิทยานิพนธ ์

รูปแบบ: 

วิทยานิพนธท่ี์ไมไ่ดตี้พิมพ ์

ช่ือ นามสกลุ. (ปีท่ีพิมพ)์. ชือ่เรือ่ง [ระดบัปริญญาวิทยานิพนธ]์. ช่ือสถาบนัท่ีไดร้บัปริญญา.  

วิทยานิพนธท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพรบ่นฐานขอ้มลู 

ช่ือ นามสกลุ. (ปีท่ีพิมพ)์. ชือ่เรือ่ง [ระดบัปริญญาวิทยานิพนธ,์ ช่ือสถาบนัท่ีไดร้บัปรญิญา]. ช่ือ

ฐานขอ้มลู.  

 วิทยานิพนธท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพรบ่นเว็บไซต ์(ไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูเชิงพาณิชย)์ 

ช่ือ นามสกลุ. (ปีท่ีพิมพ)์. ชือ่เรือ่ง [ระดบัปริญญาวิทยานิพนธ,์ ช่ือสถาบนัท่ีไดร้บัปรญิญา]. 

https://xxxx 

ตวัอยา่ง: 

โศภิดา จิตรวิกรานต.์ (2547). การประเมินผลกระทบทางสขุภาพโครงการอาหารสะอาดรสชาตอิร่อย 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม [วิทยานิพนธป์รญิญาโท]. มหาวิทยาลยัแมโ่จ.้ 

อรวรรณ โตเจรญิวิวฒัน.์ (2557). มิตกิารเป็นองคก์ารแหง่การเรียนรู:้ กรณีศึกษาบริษัทใหบ้ริการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ABC จาํกดั [การคน้ควา้อิสระปริญญาโท]. 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 

ศริพิงษ ์เพียศิร.ิ (2550). การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมสาํหรบันกัศกึษาปริญญาบณัฑิตดว้ยกิจกรรม

ศลิปะเพือ่พฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ละทกัษะการผลิตผลงาน [วิทยานิพนธป์รญิญาเอก, 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั]. ฐานขอ้มลูงานวิจยั (ThaiLIS). 

Namsa-ghuan, K. (2011). Practice pattern: Reflection of moral practice students 

[Unpublished doctoral dissertation]. Kasetsart University. 

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

up with an alcoholic mother [Master’s thesis, California State University-Long 

Beach]. ProQuest Dissertations and Theses database (UMI No. 1434728). 

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

networked virtual world for kids [Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of 

Technology]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3029 
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6. เอกสารประกอบการประชุม/การประชุมวิชาการ  

รูปแบบ: 

ช่ือ นามสกลุของผูน้าํเสนอผลงาน. (วนั เดือน ปี ท่ีจดังาน). ชือ่ผลงาน [ประเภทของผลงาน]. ช่ืองาน

ประชมุ, จงัหวดั. https://doi.org/xxxx หรือ https://xxxx 

ตวัอยา่ง: 

เสฐียรพงษ ์ชนุเสถียรพนัธุ,์ นภสม สินเพิ่มสขุสกลุ, เพ็ญพร เจนการกิจ, และอารียา โอบเิดียกว.ู  

(10–12 มีนาคม 2564). การประเมินมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรจ์ากการอนรุกัษป่์าพรุควนเครง็ 

[Poster presentation]. การประชมุวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 59, 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพมหานคร.  

อมุาพร มณีุแนม. (21–23 มกราคม 2553). การรบัรูค้วามเสีย่งของประชาชนตอ่สถานทีเ่ก็บกองและ

คดัแยกถ่านหนิ ตาํบลจะโหนง อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา [Paper presentation]. การ

ประชมุวิชาการแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 2 เรื่องการพฒันาชนบทท่ียั่งยืน, มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 

วิทยาเขตหนองคาย, หนองคาย.  

Jahnkassim, P. S., & Ip, K. (2006, September 6–8). Linking bioclimatic theory and 

environmental performance in its climatic and cultural context – an analysis into 

the tropical high rises of Ken Yeang [Paper presentation]. The 23rd International 

Conference on Passive and Low Energy Architecture, Geneva, Switzerland. 

Turkcan, B., Caliskan, T. E., & Kaya, A. A. (2009, June 17–19). Industrial clusters as a 

regional development tool: A spatial analysis on Turkey [Paper presentation]. 

EconAnadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics, Eskisehir, 

Turkey. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.521.9793&rep= 

rep1&type=pdf 

 

หมายเหต ุ 

- ตวัอยา่งการระบปุระเภทของผลงาน เชน่ Paper presentation, Poster presentation, 

Symposium, Keynote address, Conference session เป็นตน้ 

- Proceeding ท่ีมีการเผยแพรใ่นหนงัสือหรือในวารสาร ใหใ้ชก้ารจดัรูปแบบของ                             

2. การอา้งอิงเฉพาะบทในหนงัสือ หรือ 4. บทความในวารสาร  
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7. รายงานประจาํปี/รายงานการวิจัย/สัมมนา 

รูปแบบ: 

ช่ือ นามสกลุ. (ปี). ชือ่รายงาน (หมายเลขรายงานวิจยั). สาํนกัพิมพ.์ https://xxxx 

ตวัอยา่ง: 

กลุม่เศรษฐกิจแรแ่ละอตุสาหกรรมพืน้ฐาน. (2548). แนวโนม้การพึ่งพาการนาํเขา้แร่ของไทยใน

อนาคต (หมายเลข สพส.8/2548). กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร.่ 

วฒันา วณิชชานนท,์ ศริพิร พนัธุลี, บรรจง ยพัวฒันา, พีระพฒัน ์ธีระวรรธนะสิร,ิ ฉตัรพิมล พอสม, 

นิคม ทิมา,... ดาวรุง่ เหมะสิขณัฑกะ. (2552). รายงานการวจิยัการเสริมสรา้งความเขม้แข็ง

ของเทศบาลแม่หลา่ยอยา่งมีสว่นร่วมเพือ่ปลูกฝังจิตสาํนกึและพฤตกิรรมของเยาวชนและ

ประชาชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง. สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต.ิ 

อมุาภรณ ์ภทัรวาณิชย.์ (2538). ปัจจยัทางวฒันธรรมทีม่ีผลตอ่พฤตกิรรมทางเพศทีไ่ม่เสีย่งของวยัรุ่น 

(หมายเลข 198). มหาวิทยาลยัมหิดล. 

Lichtentein, J. (2013). Profile of veteran business owners: More young veterans appear to 

be starting businesses (Issue Brief No. 1). U.S. Small Business Administration, 

Office of Advocacy. https://www.sba.gov/sites/default/files/Issue%20Brief%201,% 

20Veteran%20Business%20Owners.pdf 

U.S. Bureau of the Census. (1991). Child support and alimony: 1989 (Current Population 

Reports, Series P-60, No. 173). U.S. Government Printing Office. 
 

8. เว็บไซต ์

รูปแบบ:  

ช่ือ นามสกลุ หรือช่ือหนว่ยงาน. (ปีท่ีพิมพ)์. ชือ่เรือ่ง. สืบคน้จาก http://xxxx 
ตวัอยา่ง: 

ศนูยวิ์จยักสิกรไทย. (2563). Food Delivery หลงัโควดิ-19 จะขยายตวับนการแข่งขนัทีย่ิ่งรุนแรง. 

สืบคน้จาก https://marketeeronline.co/archives/180441 

David, N. (2018). Stats don’t lie – Facebook is still the king of social – Especially in 

Thailand. Retrieved from https://www.austchamthailand.com/may-2018-stats-dont-

lie-facebook-is-still-the-king-of-social-especially-in-thailand/ 

World Health Organization. (2020). Social Stigma associated with COVID-19. Retrieved 

from https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-

guide.pdf 

https://marketeeronline.co/archives/180441
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
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