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

งานวิจยัเชิงประเมินนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประเมินการดาํเนินงานโครงการเสริมสรา้งวิถีชีวิตสขุภาวะของ

ชมุชนการเคหะแหง่ชาติ ทัง้ดา้นวางแผน โครงสรา้งและบทบาทชมุชน กระบวนการสง่เสรมิสขุภาพ ผลลพัธส์ขุภาพ 

และปัจจัยแห่งความสาํเร็จของโครงการ กลุ่มตวัอย่างคือประชาชนท่ีอยู่อาศยัในโครงการการเคหะแห่งชาติ 12 

แห่งๆ ละ 200 คนโดยใชก้ารเลือกแบบโควตา้และการสุ่มแบบง่าย เก็บรวบรวมขอ้มลูทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ 

คา่เฉลีย่ของกระบวนทศัน-์ความรูส้ขุภาพหลงัดาํเนินโครงการของทกุโครงการสงูกว่าก่อนดาํเนินโครงการฯอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

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

 

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) 
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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 และคณะ, 2541) โดยเป็นการ

ตรวจสอบผลการดาํเนินงาน และสืบเสาะคน้หาความจริงภายใตบ้ริบทสขุภาพ  (ศิริวรรณ และคณะ, 2541) การ

ประเมินผลจะช่วยตดัสนิใจอย่างมีเหตผุลวา่จะบรหิารงานโครงการ/งานตอ่ไปหรือไม่ หรอืควรตอ้งปรบัปรุง พฒันา

แผนงาน และกระบวนงานในอนาคตอย่างไร (ขณัธ์ชัย, 2560; สมโภชน,์ 2548, ญาดา และคณะ, 2558) ญาดา 

และคณะ (2558) รายงานว่า โดยสว่นใหญ่มกัมีการประเมินถึงความเหมาะสมของผลท่ีไดจ้ากตวับ่งชีส้าํคญั คือ 

ประสทิธิผล และประสทิธิภาพ (Hawe et al., 1945) การประเมินผลมี 3 ขัน้ตอน (บญุเรยีง และคณะ, 2548) ดงันี ้ 

1. การประเมินก่อนเริ่มกระบวนการ (Pre-process Evaluation) เป็นช่วงของการพัฒนาโครงการเพ่ือ

ประโยชนส์าํหรบัการวางแผนโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมเป้าหมาย/วตัถปุระสงคข์องโครงการให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สยีและผูเ้ก่ียวขอ้ง (Brown, 1992) 

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

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

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

 

แบบจาํลองการวางแผนและประเมินผลการสง่เสรมิสขุภาพ (หวัขอ้ระดบัที ่2: Cordia New 14, เอน)  

Green and Kreuter (2005) พัฒนาแบบจาํลองการวางแผนและการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพ 

(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 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ คณะผูว้ิจัยไดน้าํมากาํหนดเป็น

กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการเสรมิสรา้งวิถีชีวิตสขุภาวะของชมุชนการเคหะแหง่ชาติครัง้นี ้(Figures 1 and 2) 
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อา้งอิงรูปภาพใน
ยอ่หนา้ที่กลา่วถึง
รูปภาพนัน้ เป็น
ภาษาองักฤษ
เทา่นัน้  
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Figure 1 The effect of social media influence on factors affecting human behaviors based on theory of 

planned behavior (TBA) (Ajzen, 1991) 

Note: The numbers in the model explain the effect size or the strength of the relationship between two 

variables. 

Source: Choonhawong and Phumsathan (2022) 

 

 

Figure 2 Types of agricultural investment in rice farming households in Thailand and Vietnam in 2016 
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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)  

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

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

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-์ความรูส้ขุภาพของชุมชนการเคหะแห่งชาติในช่วงก่อนและหลงั                   

การดําเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.83 ของประชากร และคณะผู้วิจัยได้นํามาข้อมูลมาวิเคราะห์ผล

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

………………………………………………………………………………….แสดงดงั Figure 3 และ Table 1–2 

 

เวน้ 1 บรรทดั Cordia New 14  

เวน้ 1 บรรทดั Cordia New 14  

เวน้ 1 บรรทดั Cordia New 14  

เวน้ 1 บรรทดั Cordia New 14  

เวน้ 1 บรรทดั Cordia New 14  

อา้งอิงตารางใน   
ยอ่หนา้ที่กลา่วถึง
ตารางนัน้ เป็น
ภาษาองักฤษ
เทา่นัน้  
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Figure 3 Determination the best number of clusters; (A) WSS value, (B) Index in NbClust,  

(C) Secound Different Dindex NdClust, (D) Elbow Method 

 

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. 

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

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

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

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

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ (หวัขอ้ระดบัท่ี 1: Cordia New 14, หนา) 

โดยสรุป พบว่า โครงการเสริมสรา้งวิถีชีวิตสขุภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ มีการวางแผนงานท่ี

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะในช่วงระยะการจัดทาํแผนปฏิบัติการ (Operation plan) โดยผ่าน

กระบวนการเวทีประชาคมโครงสรา้งและกลไกการบริหารจัดการโครงการแต่ละโครงการมีลกัษณะแตกต่างกัน 

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

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

 

กิตติกรรมประกาศ (หวัขอ้ระดบัท่ี 1: Cordia New 14, หนา) 

ขอขอบคณุคณะครูและนกัเรยีนโรงเรยีนสวุรรณภมูิพิทยไพศาล ท่ีรว่มใหข้อ้มลูและรว่มมือในการทดสอบ

เป็นอย่างดีและขอบคณุสาขาคอมพิวเตอรศ์ึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ท่ีใหก้าร

ช่วยเหลอืในการทาํวิจยัครัง้นีป้ระสบความสาํเรจ็ลลุว่งไดด้ว้ยดี 

เวน้ 1 บรรทดั Cordia New 14  

คาํอธิบาย
เพ่ือเสรมิหรือ
ชีแ้จงขอ้มลู
ในเนือ้หา

ตาราง 

ตวัเอน 

  เสน้ตาราง: 

- ใสเ่ฉพาะเสน้ตารางแนวนอน ไมใ่สเ่สน้ตารางแนวตัง้ 

- ใสเ่สน้ตารางใหก้บัสว่นบนและลา่งของหวัตาราง                     

สว่นที่เป็นการสรุปขอ้มลู และเสน้ปิดทา้ยตาราง 

เวน้ 1 บรรทดั Cordia New 14  
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เอกสารอ้างอิง (เรยีงตามลาํดบัตวัอกัษร ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตามลาํดบั) 

ขณัธช์ยั อธิเกียรต.ิ (2560). การสอนแบบทนัสมยัและเทคนคิวธีิสอนแนวใหม่. 

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. 

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision 

Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T 

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 

Choonhawong, W., & Phumsathan, S. (2022). Critical review of patterns, roles, and influences of social 

media in tourism. Kasetsart Journal of Social Sciences, 43(2022), 1025–1034. 

https://doi.org/10.34044/j.kjss.2022.43.4.27 

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. 

 

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

ภาษาไทยและ ภาษาองักฤษใหอ้ยูใ่นหนา้เดียวกนั 

      2. ระยะหา่งระหวา่งบรรทดัเทา่กบั 1.0 

  3. คาํอธิบายรูปภาพหรอืตารางและเนือ้หาในตารางเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

  4. การอา้งอิงในเนือ้หาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเอกสารอา้งอิงทกุรายการ และเอกสารอา้งอิง

(References) ทกุรายการ ตอ้งปรากฎในเนือ้หา 
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   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, t-

test, F-test, df 

- 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 

เอกสารอ้างอิงท่ีเป็นภาษาไทยให้ระบุเฉพาะช่ือจริงของผู้แต่ง และปี พ.ศ. หากเป็น

เอกสารอา้งอิงภาษาองักฤษใหร้ะบุเฉพาะนามสกุลของผูแ้ต่ง และปี ค.ศ. หลกัการเขียนอา้งอิงใน

เนือ้หาแบง่ตามจาํนวนของผูแ้ตง่ แสดงดงัตาราง 

จาํนวนผูแ้ตง่ การอา้งอิงในเนือ้หาหนา้ขอ้ความ การอา้งอิงในเนือ้หาทา้ยขอ้ความ 

1 คน จนัทรจิ์รา (2553) 

Walker (2007) 

(จนัทรจิ์รา, 2553) 

(Walker, 2007) 

2 คน จนัทรจิ์รา และทศพล (2557) 

Walker and Allen (2004) 

(จนัทรจิ์รา และทศพล, 2557) 

(Walker & Allen, 2004) 

3 คน ขึน้ไป กลัยา และคณะ (2562) 

Bradley et al. (1999) 

(กลัยา และคณะ, 2562) 

(Bradley et al., 1999) 

ช่ือหนว่ยงาน   สาํนกังานสภาพฒันา                                                 

การเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (2562) 

University of Pittsburgh (2005) 

(สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาต,ิ 2562) 

(University of Pittsburgh, 2005) 

ช่ือหนว่ยงาน (มีช่ือยอ่) 

 -การอา้งอิงครัง้แรก    

 

 

 

 -การอา้งอิงครัง้ถดัไป 

 

สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิ

สขุภาพ (สสส., 2563) 

National Institute of Mental Health 

(NIMH, 2003) 

สสส. (2563) 

NIMH (2003) 

 

(สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้ง

เสรมิสขุภาพ [สสส.], 2563) 

( National Institute of Mental Health 

[NIMH], 2003) 

(สสส., 2563) 

(NIMH, 2003) 

หมายเหต:ุ ดดัแปลงจาก 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 

รูปแบบ: 

หนา้ขอ้ความ: ช่ือ-สกลุผูถ้กูสมัภาษณ ์(การส่ือสารส่วนบคุคล [ประเภทการส่ือสาร], วนัท่ี เดือน ปี ท่ี

สมัภาษณ)์.... 

ทา้ยขอ้ความ: ...(ช่ือ-สกลุผูถ้กูสมัภาษณ,์ การส่ือสารสว่นบคุคล [ประเภทการส่ือสาร], วนัท่ี เดือน ปี 

ท่ีสมัภาษณ)์ 

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

communication], September 12, 2020) or 

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

communication], September 12, 2020) 

ตวัอยา่ง: 

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

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

12, 2020) stated that …. 

ผูร้ว่มงานรายงานวา่… (รติกร สมิตไมตรี, การส่ือสารส่วนบคุคล [email], 19 ธนัวาคม 

2564)  

ผูร้ว่มงานกลา่ววา่… (ผูใ้หญ่บา้น, การส่ือสารสว่นบคุคล, 16 ธนัวาคม 2563)  

One participant stated that … (R. Smithmaitrie, personal communication, March 

15, 2020) 

*หมายเหต ุการเปิดเผยช่ือในบทความตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูถ้กูสมัภาษณเ์รียบรอ้ยแลว้ 

 

3. เอกสารอ้างอิงส่วนท้ายของเนือ้หา 

 - การเขียนช่ือ-นามสกุลของผูแ้ตง่ เอกสารอา้อิงภาษาไทยใหร้ะบุช่ือและนามสกุลเต็มของ               

ผูแ้ตง่ทกุคนตามลาํดบั ส่วนเอกสารอา้งอิงภาษาองักฤษใหข้ึน้ตน้ดว้ยนามสกลุ คั่นดว้ยเคร่ืองหมาย

จลุภาค แลว้ตามดว้ยตวัอกัษรย่อตวัแรกของช่ือจริง เวน้วรรคและ/หรือช่ือกลางของทกุคนตามลาํดบั 

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

คนสุดทา้ยดว้ยคาํว่า “และ” กรณีผูแ้ต่งภาษาไทย หรือเคร่ืองหมาย “&” กรณีผูแ้ต่งภาษาอังกฤษ 

ตวัอยา่งเชน่  

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

Drummond, M. F., Sculpher, M. J., & Torrance, G. W. (2005). 

- 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. 
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