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เร่ือง 
 
 

อุตสาหกรรม............... 
 
 

เสนอ 
 
 

รองศาสตราจารยกฤช ภูริสินสิทธ์ิ 
 
 

โดย 
 
 

นาย/นางสาว.........นามสกุล........รหัส......... 
นาย/นางสาว.........นามสกุล........รหัส......... 
นาย/นางสาว.........นามสกุล........รหัส......... 

 
 

รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึง่ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม (EC320) 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ภาคเรียนท่ี.......ปการศึกษา........ 

 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะการพิมพรายงาน 
 1. รูปแบบตัวอักษรใช  Angsana New หรือ Angsana New Thai 
หรือ Angsana UPC 
 2. หัวขอใหญใหพิมพกลางหนากระดาษ ตัวหนา ขนาด 22 ไมตอง
ขีดเสนใต 
 3. เม่ือจบเนื้อหาทุกอยางในหัวขอใหญ หัวขอใหญถัดไปใหข้ึน
หนาใหมเสมอ 
 4. หัวขอยอยใหพิมพชิดหนากระดาษ ไมตองยอหนาเขามา โดย
พิมพตัวหนา ขนาด 16 ไมตองขีดเสนใต 
 5. หัวขอใหญและหัวขอยอยจะตองมีอยูในสารบัญดวย 
 6. สําหรับเนื้อหาในแตละหัวขอนั้น หลังจากพิมพหัวขอใหญให
เวน 2 บรรทัด (โดยการเวนบรรทัดนั้นใหใชขนาด 16) แลวจึงพิมพเนื้อหาใน
บรรทัดถัดไปโดยยอหนาเขามา 1 Tab  
 และสําหรับหัวขอยอย ใหพิมพเนื้อหาในบรรทัดถัดไปไดเลยไมตอง
เวนบรรทัด โดยยอหนาเขามา 1 Tab เชนกัน แตท้ังนี้เม่ือพิมพเนื้อหาในแตละ
หัวขอยอยเสร็จแลวใหเวน 1 บรรทัด เพื่อข้ึนหัวขอยอยใหม 
 7. การพิมพเนื้อหาใหใชขนาด 16 ไมตองมีตัวหนา ตัวเอียงและขีด
เสนใต 
 8. ทุกยอหนาจะอยูในแนวเดียวกัน (1 Tab) และเม่ือจบเนื้อหาใน
ทุกๆ หัวขอไมตองมีขีดเสนใต 
 9. บรรณานุกรมควรมีอยางนอย 15 เลม , เชิงอรรถข้ันตํ่า 12 เลม 
 10. การจัดหนากระดาษ ใหทําการกั้นหนา 4.44 ซม. ,สวนบน 4.44 
ซม. ,กั้นหลัง 2.54 ซม. ,สวนลาง 2.54 ซม. 
 11. การพิมพ เนื้อหา  ใหกระจายเ ต็มหนากระดาษ  ให เท ากับ
ขอบกระดาษดานหลัง 
 12. การใสเลขหนา ใหใสท่ีหัวกระดาษ กึ่งกลางหนากระดาษ โดยมี
เคร่ืองหมาย - - กํากับ เชน -1- , -2- 
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 13. ปกนอก ใหเขียนเฉพาะชื่อ อุตสาหกรรมท่ีกลางหนากระดาษ 
เชน อุตสาหกรรมปลากระปอง 
 14. การทําปกในจะตองใหขอบกระดาษขางบนและขางลางเทากัน 
ท้ังนี้วิธีทําคือ ทํากั้นบน/ลาง เปน 4.44 ซม. สวนกั้นหนา 4.44  ซม. กั้นหลัง 
2.54 ซม. (แตการพิมพเนื้อหารายงาน กั้นหนา/บน 4.44 ซม. , กั้นหลัง/ลาง 
2.54 ซม.) 
 การเวนบรรทัดเม่ือจบแตละหัวขอตองเวนบรรทัดใหเทาๆ กัน เชน
กรณีนี้เม่ือพิมพคําวารายงาน ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา เสร็จใหเวนบรรทัด
มา 2 บรรทัด โดยใชเปนขนาด 18 ในการเวนบรรทัด ซ่ึงหัวขออ่ืนๆ ก็ตอง
เวนเหมือนๆ กัน (ตามตัวอยางท่ีใหมา)  
 15. การพิมพภาษาอังกฤษ ตัวอักษรตัวแรกตองเปนอักษรตัวใหญ
เสมอ เชน Angsana New, Generalized System of Preferences (GSP) 
 16. ในสวนของเนื้อหารายงาน ถาใชคําวา ป พ.ศ..... ก็ตองใชให
ตลอดของรายงาน หรืออาจจะใชคําวา ป 25.... ก็ตองใหใชใหตลอดของ
รายงานเชนกัน โดยท่ีเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 
 17. ควรใชคําวา รอยละ จะเหมาะสมกวาใชคําวา เปอรเซ็นต หรือ % 
 18. อยางการพิมพ คําลักษณะท่ีวา  กิโลกรัม/ไร หรือ กิโลกรัมตอไร 
ใหเลือกอยางใดอยางหนึ่งแลวพิมพใหตลอดของรายงาน 
 19. การพิมพบรรณานุกรม และเชิงอรรถตองกระจายใหเทากับของ
กระดาษดานหลังเสมอ 
 20. ขนาดของตัวอักษรในเชิงอรรถ ใหใชขนาด 14 ตัวธรรมดา ไม
ตองเอียงหรือตัวหนา 
 21. การพิมพเนื้อหา การเวนวรรคใหเคาะแค 1 คร้ัง 
 
การเรียงหัวขอรายงาน 
 1. คํานํา 9. การลงทุน  
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 2. บทนํา 10. นโยบายและมาตรการ
ของรัฐบาล 
 3. สารบัญ 11. แนวโนม 
 4. ประวัติ 12.ปญหา  และแนวทาง

แกไข 
 5. วัตถุดิบ 13. สรุป 
 6. การผลิต 14. ขอเสนอแนะ 
 7. การตลาด 15. บรรณานุกรม 
 8. การจัดองคกร 16. ภาคผนวก (ถามี) 
 
การเขาเลม 
 ใหใสรองปก (กระดาษเปลา) ท่ีดานหนาและดานหลังของเลม ดาน
ละ 1 แผน คํานํา บทนํา และสรุป ตองเขียนดวยตนเอง หามลอกจากท่ีอ่ืน 
 

สารบัญ 
 
 หนา 
บทนํา  
ประวัต ิ 1 
วัตถุดิบ 4 
 แหลงวัตถุดิบ 4 
 ............... 7 
การผลิต  12 
 กระบวนการผลิต 12 
 ............... 15 
การตลาด  25 
 การนําเขา 25 
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 การสงออก 29 
การจัดองคกร 39 
การลงทุน 41 
นโยบายและมาตรการของรัฐบาล 42 
 นโยบายสงเสริมการผลิต............................ 44 
 นโยบายการสงออก 46 
แนวโนม  48 
ปญหาและแนวทางแกไข 51 
สรุป  56 
ขอเสนอแนะ 58 
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก (ถามี) 
หมายเหตุ - หัวขอยอยแลวแตรายงานแตละฉบับ 
  - กรณีท่ีหัวขอยอยมีความยาวเกิน 1 บรรทัด ใหพิมพเลขหนาไว
บรรทัดแรก 

ถาสารบัญจะตองข้ึนหนาใหมอีกจะตองพิมพวา สารบัญ(ตอ)   - 
 

สารบัญตาราง 
 

  หนา 
ตารางท่ี(เคาะ)1(เคาะ)แสดง................ 25 
ตารางท่ี 2 แสดง.................... 27 
 ................  
ตารางท่ี 3 แสดง.......... 35 
หมายเหตุ - ถาสารบัญตารางจะตองข้ึนหนาใหมอีก จะตองพิมพคําวา 
สารบัญตาราง(ตอ) 
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สารบัญแผนภาพ 
 

  หนา 
แผนภาพท่ี(เคาะ)1(เคาะ)แสดง...... 14 
แผนภาพท่ี 2 แสดงแนวโนมการสงออกของ............... 18 
      ............... 
แผนภาพท่ี 3 แสดง............. 25 
หมายเหตุ - ถาสารบัญแผนภาพจะตองข้ึนหนาใหมอีก จะตองพิมพคําวา 
สารบัญแผนภาพ(ตอ) 
 
รูปแบบตาราง 
ตารางท่ี(เคาะ)1(เคาะ) แสดง........................... 

ปริมาณ : ตัน 
มูลคา : ลานบาท 

ป ปริมาณ มูลคา 

   

รวม   

ท่ีมา(เคาะ):(เคาะ)กรมเศรษฐกิจการพาณิชย (ตองเปนสถาบันหรือแหลงท่ีมา
ของขอมูลนี้) 
หมายเหตุ(เคาะ):(เคาะ) ………… (ถามี) 
 
 1. การทําตารางคําวา “ตารางท่ี 1 แสดง.., หนวย , หัวขอตาราง(คํา
วา ป ปริมาณมูลคา) ,ท่ีมา : , หมายเหตุ : , รวม ” เปนตัวหนา ขนาด 16 และ
ตรงกับขอบของตาราง ซ่ึงขอบของตารางก็จะตองเทากับกั้นหนา และก้ัน
หลัง 
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 2. คําวา “ตารางท่ี 1 แสดง.....” ตองอยูในสารบัญ 
 3. ถาตารางมี 2 หนาตารางท่ีข้ึนหนาใหม ตองพิมพวา “ตารางท่ี 1 
แสดง..... (ตอ)” 
 4. ถาตารางมี 2 หนา ใหพิมพท่ีมา และหมายเหตุ เม่ือส้ินสุดเนื้อหา
ท้ังหมดของตาราง 
 5. ถาขอมูลในตารางมีตัวเลข แตละหลักของตัวเลขในตารางตอง
ตรงกัน ถามีทศนิยมใหเปนทศนิยม 2 ตําแหนง และถาตัวเลขสวนใหญเปน
ตัวเลขทศนิยม แลวมีบางตัวไมเปนทศนิยม ควรใส .00 ตามหลังไป แลวจัด
ตัวเลขใหตรงกัน 
 6. ถาตารางเปนตารางท่ีแสดงตัวเลขการนําเขา การสงออก หรือ
ตารางแสดงปริมาณตางๆ ควรมีการสรุปขอมูลในตารางดวย ดังตัวอยาง 
 7. การทําสรุปตาราง ใหเวนมา 1 บรรทัด จากบรรทัดของท่ีมา และ
หมายเหตุ แลวจึงพิมพสรุปตาราง 
ตัวอยางการทําสรุปตาราง 
ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณและมูลคา............. 

ปริมาณ : กิโลกรัม 
มูลคา : บาท 

ประเทศ ปริมาณ มูลคา 
1. มาเลเซีย              2,283,000                6,601,143 
2. สหราชอาณาจักร                 239,149              29,504,731 
3. ญ่ีปุน                 207,754              11,166,335 
4. ออสเตรเลีย 98,031                5,459,597 
5. สหรัฐอเมริกา 73,165                2,833,758 
ท่ีมา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
 
 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นถึงปริมาณและมูลคา.. ใน ป พ.ศ. 2542 
เปน 5 อันดับประเทศ โดยท่ีประเทศไทยมีการสงออกไปยังประเทศมาเลเซีย 
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สูตรประมาณการแนวโนม 

อัตราการเปล่ียนแปลง            = ×100 
ปกอน

ปกอน- ปปจจุบัน

 
             อัตราการเปล่ียนแปลงเฉล่ีย  = 

 
ลงรเปลี่ยนแปของอัตรากาจํานวนครั้ง
ะปยนแปลงแตลตราการเปลีผลรวมของอั

 

            อัตราคาแนวโนม                 = ×

ปฐาน 
100

ปฐานฉล่ียล่ียนแปลงเอัตราการเป +

 
เชิงอรรถ 

 ใหเขียนเลขกํากับตามลําดับเร่ือยไป โดยมีเคร่ืองหมาย / หรือ / 
กํากับหลังเลข โดยเครื่องหมายกํากับตองเหมือนท้ังเลม นําหนังสืออางอิงมา
บันทึกสวนตางๆ ของหนากระดาษ โดยใหอยูหนาเดียวเลขกํากับในเนื้อหา 
และมีเสนทึบขนาด 20 ตัวอักษรค่ันบรรทัดแรกของหนาหนังสืออางอิงแตละ
เลม ใหเร่ิมพิมพอักษรตัวอักษร โดยเวนจากหนากระดาษ 1 tab แลวจึงเร่ิม
พิมพ เม่ือขอความไมจบในบรรทัดแรก ตองตอในบรรทัดท่ี 2 ใหพิมพชิด
ขอบตามกรอบท่ีกําหนดไว สวนการเรียงลําดับของเชิงอรรถนั้น ใหเรียงจาก 
1 ไปจนถึงเชิงอรรถรายการสุดทายท่ีมีในรายงาน คือ 1/,2/,3/,...... 
 เชิงอรรถสามารถแบงออกได 3 ประเภท คือ 
 1. เชิงอรรถอางอิง เปนเชิงอรรถที่ใชแสดงหลักฐานในการศึกษา
คนควา คัดลอก หรือยืมความคิดมาโดยตรง หรือหลักฐานท่ีนํามาใช เพื่อ
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 2. เชิงอรรถโยง เปนเชิงอรรถท่ีระบุถึงบท หรือหนาท่ีของรายงานท่ี
เคยกลาวมาแลว เพราะไมตองการกลาวซํ้า หรือใหทบทวนเฉพาะสวนท่ีมี
ความสัมพันธกับเร่ืองราวใหม การบันทึกในลักษณะโยงเชนนี้ มีท้ังรูปแบบ
การบันทึกท่ีเหมือนเชิงอรรถอางอิง และรูปแบบการยอหนาแบบธรรมดาใน
บรรทัดแรก และบรรทัดตอไปจะชิดขอบซาย เชน ในเชิงอรรถอธิบายความ 
 3. เชิงอรรถอธิบาย เปนเชิงอรรถท่ีอธิบายความสวนหน่ึงสวนใด
ของเน้ือหา ไมมีรูปแบบในการลงรายการเหมือนในเชิงอรรถอางอิง เพราะ
การอธิบายความเพิ่มเติมใหชัดเจน โดยไมทําใหขอความท่ีบรรยายเน้ือเร่ือง
ขาดตอน ใชใน 3 ลักษณะดังนี้ 
 3.1 เพื่ออธิบายความหมายของคํา 
 3.2 เพื่อขยายแนวความคิด 
 3.3 เพื่อเสนอใหอานเพิ่มเติมจากหลักฐานอ่ืน 
 สําหรับการทํารายงานในภาควิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมน้ัน จะ
ใชเชิงอรรถอางอิงเปนสวนใหญ สวนเชิงอรรถอธิบายความนั้นจะใชบางแต
นอยมาก และสําหรับเชิงอรรถโยงน้ันจะไมมีการนํามาใช 
 ตัวอยางในการจัดทําเชิงอรรถ 
 
1. เชิงอรรถอางอิงจากหนังสือท่ัวไป 
 รูปแบบ : ช่ือผูแตง, ช่ือหนังสือ, คร้ังท่ีพิมพ (เมืองท่ีพิมพ : สถานท่ี
พิมพ,ปท่ีพิมพ), หนา--. 
 รูปแบบ : ช่ือผูแตง, ช่ือหนังสือ, (เมืองท่ีพิมพ : สถานท่ีพิมพ,ปท่ี
พิมพ), หนา--. 
 1/จรินทร เจริญศรีวัฒนากุล, ทฤษฎีตนทุนอุตสาหกรรม 2, พิมพคร้ัง
ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ, 2532), หนา 12 - 22 . 
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 2 / สุ พ จน  ด า นตระกู ล ,  เ ศ รษฐศ าสตร ร ะหว า งป ร ะ เทศ ,  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพประจักษการพิมพ, 2532), หนา 82 . 
 3 / สุ รักษ  บุนนาค  และวณี  จงศิ ริวัฒน ,  การเ งินการธนาคาร ,  
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิชย, 2532), หนา 32 . 
 หมายเหตุ : ถาหนังสือเลมนั้นพิมพเปนคร้ังแรก หรือไมปรากฏคร้ัง
แรกท่ีพิมพ ก็ไมตองใสคร้ังท่ีพิมพ และหนังสือเลมนั้นไมมีช่ือผูแตง ก็ใหเอา
ช่ือหนังสือรุนมาแทนช่ือผูแตง เชน 
 4 /นโ ยบ า ย ท่ั ว ไปขอ ง คณะป ฏิ รู ป ก า รปกค รอ ง แผ น ดิ น , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทําเนียบรัฐบาล, 2519), หนา 12 . 
 
2. เชิงอรรถท่ีอางอิงสถาบัน หรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปนผูแตง 
 ใหใชรูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป คือใหนําช่ือสถาบัน หรือ
หนวยงานแทนผูแตง เชน 
 5/กระทรวงมหาดไทย, สํานักนโยบายและแผน, การวิเคราะหขอมูล
การอนุญาตปลูกสรางอาคาร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักนโยบายและแผน 
กระทรวงมหาดไทย, 2518), หนา 25 . 

6 / ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม , สํ า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม,มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขาวโพดฝกออนใน
ภาชนะบรรจุ, พิมพคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : เชาวกิจการพิมพ, 2545), 
หนา 1-10 . 

 
3. เชิงอรรถท่ีอางอิงจากวารสาร 
 รูปแบบ : ช่ือผูเขียน, “ช่ือคอลัมน,” ช่ือวารสาร, ปท่ี.....ฉบับท่ี.... (วัน 
เดือน ปท่ีพิมพ), เลขหนา. 
 รูปแบบ : “ช่ือคอลัมน”, ช่ือวารสาร, ปท่ี....ฉบับท่ี.... (วัน เดือน ปท่ี
พิมพ), เลขหนา.(กรณีท่ีไมมีช่ือผูเขียน) 
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 7/ครรชิต มาลัยวงศ, “ภาพยุคสารสนเทศในป 2000,” เทคโนโลยี 15, 
(กันยายน- ตุลาคม 2531), หนา 34 . 
 8/วีระศักดิ์ บุญสิทธ์ิ, “อุตสาหกรรมยานยนต,” เศรษฐกิจธนาคาร
กรุงเทพ, ปท่ี 24 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม 2535), หนา 19 . 
 9/ธนาคารไทนทนุ, “ยางรถยนต,” ทิศทางอุตสาหกรรม, ปท่ี 2 ฉบับท่ี 
18 (2536), หนา26  
 10/  “ตลาดรถยนตโตกวา 20 %”, วารสารสงเสริมสินเช่ือ, ปท่ี 4 ฉบับ
ท่ี2 (2536), หนา 10  
 
4. เชิงอรรถท่ีอางอิงจากนิตยสารรายเดือน 
 1/ บุษบา มุงการดี, “ตนไมประจําชาติไทย,” เท่ียวรอบโลก, สิงหาคม 
2530, หนา 9 . 
 
5. เชิงอรรถที่อางอิงจากนิตยสารรายสัปดาห หรือหนังสือพิมพรายสัปดาห 
หรือหนังสือพิมพ   รายวัน 
 รูปแบบ : ช่ือผูเขียน, “ช่ือคอลัมน,” ช่ือวารสาร(ช่ือหนังสือพิมพ), 
วัน เดือน ปท่ีพิมพ, หนา--. 
 รูปแบบ : “ช่ือคอลัมน,” ช่ือวารสาร(ช่ือหนังสือพิมพ), วัน เดือน ปท่ี
พิมพ, หนา--. 
 11/เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม, “วิเคราะหทิศทางงบประมาณ
ประจําป 2531,” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2530, 
หนา 16 . 
 1 2 /จิตร  ภิ รมย ศ รี ,  “เ ม่ื อไรข า ร าชการจะ มี อุดมคติ เ สีย ที , ” 
ประชาธิปไตย, 8 มกราคม 2529, หนา 4 . 
 13/“การตลาดปริทรรศน,” ฐานเศรษฐกิจ, 25-28 กรกฎาคม 2536, 
หนา46-47 . 

EC 320 194 



 14/“เจาะแผนยางสยาม,” ผูจัดการรายวัน, 19 กรกฎาคม 2536, หนา 
29 . 
 
6.  เชิงอรรถท่ีอางอิงจากรายงาน 
 1 5 / บุญ เ ลิ ศ  กิ จทวี รั ตน ,  ร า ย ง าน อุ ตส าหกรรมย านยนต (
กรุงเทพมหานคร : ฝายวิจัยธนาคารกรุงเทพ, 2536), หนา 20 . 
 16/อิงอร กรดถางก้ัน, ชุติมา เรือสภาภิชาติ และสมพงษ บุปกัน, 
ร าย ง านการ วิ เ ค ร าะห งบการ เ งินบ ริษั ท  ปูน ซี เ มนต ไทย  จํ า กั ด (
กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2534), หนา 20 . 

 1 7 / ศู น ย วิ จั ย เ ศ รษฐศ าสตร ป ร ะ ยุ ก ต  คณะ เ ศ รษฐศ าสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, รายงานการวิจัยเร่ืองศักยภาพในการพัฒนา
อุตสาหกรรม(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2540), หนา 26 - 29 . 

18/กระทรวงอุตสาหกรรม,สํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา, 
รายงานเกณฑคุณภาพและวิธีการตรวจวัดคุณภาพวัตถุดิบขาวโพดฝกออน
เพ่ืออุตสาหกรรมเกษตร(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรม
รายสาขา กระทรวงอุตสาหกรรม, 2544), หนา 71-74 . 

 
7. เชิงอรรถท่ีอางอิงจากวิทยานิพนธ 

19/ปริญญา เพชรศรีเปย, “การศึกษาศักยภาพการสงออกสินคา ผัก
กระปองและผักแปรรูปของไทย” (วิทยานิพนธปริญญาเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545), หนา 92 - 95 . 

20/วิไล สาธิตสิริกุล, “การผลิตและการตลาดขาวโพดฝกออนใน
ประ เทศไทย ” (วิ ทย านิพนธป ริญญา  เ ศ รษฐศาสตร มหา บัณฑิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2532), หนา 78 - 80 
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8. เชิงอรรถท่ีอางอิงจากจุลสาร 
2 1 /อร าม  สุทธิพิน ธุ ,  การปฏิวัติ เ ขี ยวในนิคมสร างตนเอง  (

กรุงเทพมหานคร : กรมประชาสงเคราะห, 2518), หนา 4 . 
 

9. เชิงอรรถท่ีอางอิงจากรายงานประจําป 
2 2 /บริษัท ปูนซี เมนต ไทย  จํ ากั ด ,  รายงานประ จํ าป  2 5 3 3  (

กรุงเทพมหานคร : 2534), หนา 6  
 

10. เชิงอรรถท่ีอางอิงจากการสัมภาษณ 
2 3 / สัมภาษณ  ดร .ก อ  สวัสดิพาณิ ชย ,  รั ฐมนต รีช ว ยว าก าร

กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร, 21 ตุลาคม 2539 
ตัวอยางเชิงอรรถอธิยายความ 
บริษัทจดทะเบียน คือ บริษัทขนาดใหญท่ีสามารถออกหลักทรัพยได

ตามกฎหมาย 
บริษัทรับอนุญาต คือ บริษัทขนาดเล็กท่ีสามารถออกหลักทรัพยได

ตามกฎหมาย 
 

บรรณานุกรม 
 บรรณานุกรมเลมแรกใหเร่ิมพิมพ โดยเวนบรรทัดลงมา 1 บรรทัด 
จากหัวขอบรรณานุกรม (เหมือนหัวขออ่ืนๆ) บรรทัดแรกของการบันทึก
หนังสืออางอิงแตละเลม ใหพิมพชิดขอบกระดาษ  ถาเขียนไมพอใหตอใน
บรรทัดท่ี 2 โดยเวนจากขอบกระดาษมา 1 Tab แลวจึงเร่ิมพิมพ สวนการจัด
เรียงลําดับนั้น ใหจัดเรียงตามแบบพจนานุกรม คือ เรียงลําดับตามตัวอักษร ก 
- ฮ 
 ตัวอยางการจัดทําบรรณานุกรม 
 
1. การบันทึกหนังสือท่ัวไป 

EC 320 196 



 รูปแบบ : ช่ือผูแตง. ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ. สถานท่ีพิมพ, ปท่ีพิมพ, 
หนา . 
 รูปแบบ : ช่ือผูแตง, ตําแหนง (ยศ, ราชทินนาม).ช่ือหนังสือ, เมืองท่ิ
พิมพ: สถานท่ีพิมพ, ปท่ีพิมพ . (สําหรับคร้ังท่ีพิมพ จะใสเม่ือเปนการพิมพ
คร้ังท่ี 2 ข้ึนไปเทานั้นนอกนั้นไมตองใส) 
 
ผูแตงคนเดียว 
ประภา  ประจักษศุภนิมิต. บานทรงไทย. กรุงเทพมหานคร : องคการคุรุสภา, 
2530. 
สุนทร   ราชวงศ ศึก .  ทฤษฎีและนโยบายการคลัง .  พิมพค ร้ั ง ท่ี  4 . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2531 
. 
ผูแตง 2 คน ใหลงช่ือผูเขียนคนแรก  เพิ่มคําวา  “และ”  หรือ  “and”  
ตามดวยผูแตงคนท่ี 2  
กระแส  มาลยากรณ และชุดา จิตพิทักษ. มนุษยกับวรรณกรรม. พิมพคร้ังท่ี 2 

. กรุงเทพมหา-นคร : โลเดียนสโตร, 2520 . 
Martin William R and Julius Drossin. Music of the Twenty Century. 
Englewood Cliffs, N.J. :  Prentice - Hall, 1980 . 
 
ผูแตง 3 คน หรือมากกวา          ลงช่ือผูเขียนคนแรก ผูเขียนคนท่ี 2 และเพ่ิม
คําวา “และ” หรือ “and” ตามดวยช่ือผูเขียนคนท่ี 3 
สุนทร  วา ที ,  เ อกโชติ  สุกุ มลนันท และป รีชา  พา ที .  ลัท ธิมรณะ . 
กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ,  2521 . 
วิจิตรา แสดงพลสิทธ์ิ และคณะ. วาทการสําหรับครู. กรุงเทพมหานคร : โอ
เดียนสโตร, 2522 . 
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อุดม วงควิวัฒนไชย  และคณะ. อุตสาหกรรมช้ินสวน  และอุปกรณรถยนต. 
กรุงเทพมหานคร :  ฝายวิจัย และพัฒนาบรรษัทเงินทุนอุดหนุนแหง
ประเทศไทย, 2531 . 
 
ผูแตงเปนสถาบัน สโมสร หนวยงานราชการ บริษัทเอกชน หรือองคกรตางๆ 
รามคําแหง, มหาลัย, สํานักงานอธิการบดี. ระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัย

รามคําแหง. รวบรวมโดย วัชรี ตั้งพาณิชย. กรุงเทพมหานคร, 2524 . 
สงเสริมการเกษตรกรรม, กรม. สถิติการปลูกไมผลยืนตน ปการเพาะปลูก 

2531/2532-2533/2534. กรุงเทพมหานคร : กรมสงเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2534 . 

ธนาค า รแห งประ เทศไทย .  ภาวะ เ ศ รษฐ กิ จและ อุ ตส าหกรรม . 
กรุงเทพมหานคร : ฝายวิชาการธนาคารแหงประเทศไทย, 2536 . 

 (สถาบันท่ีเปนช่ือเฉพาะนั้น ไมตองแยกเปน 2 สวนเหมือนกับ
สถาบันอ่ืนๆ เชนธนาคารแหงประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย เปนตน) 
 
2. บันทึกวารสาร 
 รูปแบบ : ช่ือผูแตง. “ช่ือคอลัมน”. ช่ือวารสาร. ปท่ี ฉบับท่ี (เดือน ป
ท่ีพิมพ), เลขหนา . 
จรินทร เจริญศรีวัฒนกุล. “อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพารา: ผลกระทบ

จาก AFTA”. เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม. (ธันวาคม 2536), 113-126 
. 

วีรศักดิ์ บูญสิทธ์ิ. “อุตสาหกรรมยางรถยนต.” เศรษฐกิจธนาคารกรุงเทพ. ปท่ี 
24 (พฤษภาคม 2535), หนา 19 . 

ไทยทนุ, ธนาคาร. “ยางรถยนต”. ทิศทางอุตสาหกรรมรม. ปท่ี 2 ฉบับท่ี 18 
(เมษายน 2536), 25-31 . 
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3. การบันทึกนิตยสารรายเดือน 
 รูปแบบ : ช่ือผูแตง. “ช่ือคอลัมน.” ช่ือนิตยสาร. เดือน ปท่ีพิมพ, หนา 
--. 
“มาลีผูนําดานผลไมกระปองไทย”. วัฏจักรอุตสาหกรรม. มกราคม 2537, 
หนา 99-102 . 
 
4. การบันทึกนิตยสารรายสัปดาห หรือหนังสือพิมพรายสัปดาห หรือ
หนังสือพิมพรายวัน 
 รูปแบบ : ช่ือผูแตง. “ช่ือคอลัมน,” ช่ือนิตยสารหรือหนังสือพิมพ. วัน 
เดือน ปท่ีพิมพ, หนา --. 
เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม. “วิเคราะหทิศทางงบประมาณประจําป 2531” , 

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2530, หนา 14-
18 . 

“ยางรถยนตกับมาตรฐานท่ีเนนความปลอดภัย”. วัฎจักรอุตสาหกรรม, 27 
สิงหาคม – 2 กันยายน 2535, หนา 44-50 . 

“เลงหุนวันนี้”. กรุงเทพธุรกิจ, 1 กรกฎาคม 2536, หนา 1, 9-10 . 
“สุดยอดรถซีบียู ป 35”. คูแขงธุรกิจ, 8 กุมภาพันธ 2536, หนา 1, 9-10 . 
ไทยทนุ. ธนาคาร. “ยางรถยนตยังสดใส”. สยามรัฐ, 25 เมษายน 2536, หนา 

20 . 
 
5. การบันทึกรายงานประจําป 
 รูปแบบ : ช่ือผูแตง. รายงานประจําป. –เมืองท่ีพิมพ, ปท่ีพิมพ. 
สภากาชาดไทย  ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ .  รายงานประจําป  2533. 
กรุงเทพมหานคร, 2524 . 
ปูนซี เมนตไทย  บริษัท  (มหาชน )  จํ ากัด .  รายงานประจํ าป  2523 . 
กรุงเทพมหานคร, 2534 . 
นครธน, บริษัท จํากัด. รายงานประจําป 2536. สมุทรปราการ, 2537 . 
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6. บันทึกรายงานการประชุม สัมมนา วิจัย 
 รามคําแหง, มหาวิทยาลัย. คณะกรรมการวิชาการ. เอกสารจากการ
ประชุมทางวิชาการเร่ือง การเขียนตําราท่ีเหมาะสม กับสภาพการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 25 ธันวาคม 2522. กรุงเทพมหานคร, 2524 . 
 
7. การบันทึกรายงานการศึกษาการวิเคราะห 
 รูปแบบ : เหมือนกับการบันทึกหนังสือท่ัวไป 
อิงอร กรดกางก้ัน, ชุติมา เรือสภาภิชาติ และสมพงษ บุปผัน, รายงานการ

วิ เคราะหงบการเงินบริษัท  ปูนซีเมนตไทย  จํากัด  (มหาชน) . 
กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2534 . 

8. การบันทึกวิทยานิพนธ 
 - วิทยานิพนธท่ีไดจัดพิมพจําหนาย 
 รูปแบบ : ช่ือผูเขียน ช่ือวิทยานิพนธ ช่ือปริญญานิพนธ เมืองท่ีพิมพ : 
ช่ือมหาวิทยาลัย ปท่ีพิมพ .  
จิรี เปล่ียนสมัย. “นวนิยายท่ีเหมาะสมในการใชเปนหนังสืออานประกอบ
ระดับมัธยมศึกษาในทัศนะของครูภาษาไทย .” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต  แผนกวิชาพาณิชยศาสตร บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2521 . 
 - วิทยานิพนธท่ีมิไดจัดพิมพจําหนาย 
ธีระเดช ร่ัวมงคล. “การศึกษาทัศนคติของผูใชบริการเกี่ยวกับการใหบริการ
ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต แผนก
วิชาพาณิชยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2521 . (อัด
สําเนา) 
 
การบันทึกจุลสาร 9. 
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 รูปแบบ : ช่ือผูเขียน ช่ือจุลสาร เมืองท่ีพิมพ : สถานท่ีพิมพ ปท่ีพิมพ 
(ถามี – ไมมี ช่ือผูเขียนก็ใหเอาช่ือจุลสารข้ึนกอน คือเอามาแทนช่ือผูเขียน
นั่นเอง) 
อราม สุทธิพันธุ. การปฏิวัติเขียวในนิคมสรางตนเอง. กรุงเทพมหานคร : 

กรมประชาสงเคราะห, 2518. การเลียงกล. กรุงเทพมหานคร : กรม
ประมง, 2521 . 

 
10. การบันทึกการสัมภาษณสวนบุคคล 
สัมภาษณ ดร.กอ สวัสดิพาณิชย, รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 

กรุงเทพมหานคร, 21 ตุลาคม 2521 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม website 
 

www.boi.go.th  คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน 
www.isit.or.th  สถาบันเหล็ก 
www.ieat.go.th นิคมอุตสาหกรรมไทย 
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http://www.boi.go.th/
http://www.isit.or.th/
http://www.ieat.go.th/


www.depthai.go.th กรมสงเสริมการสงออก 
www.thaitrade.com กรมสงเสริมการสงออก 
www.thaifta.com ขอมูล FTA ของไทย 
www.oae.go.th สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
www.dit.go.th กรมการคาภายใน 
www.dft.moc.go.th กรมการคาตางประเทศ 
www.dbd.go.th กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
www.moc.go.th กระทรวงพาณิชย 
www.bot.or.th ธนาคารแหงประเทศไทย 
www.set.or.th ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
www.bb.go.th สํานักงบประมาณ 
www.mof.go.th กระทรวงการคลัง 
www.nesdb.go.th สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สภาพัฒนฯ 
) 

www.forest.go.th กระทรวงเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
www.moste.go.th กระทรวงวิ ท ย าศ าสตร 
เทคโนโลยีและ ส่ิงแวดลอม 
www.nrct.go.th สถาบันวิจัยแหงชาติ 
www.indust.com กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
www.bbl.co.th ธนาคารกรุงเทพ 
www.exim.go.th ธนาคารเพ่ือการสงออก 
www.tfb.co.th ธนาคารกสิกรไทย 
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http://www.depthai.go.th/
http://www.thaitrade.com/
http://www.thaifta.com/
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http://www.dft.moc.go.th/
http://www.dbd.go.th/
http://www.moc.go.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.bb.go.th/
http://www.mof.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
http://www.forest.go.th/
http://www.moste.go.th/
http://www.nrct.go.th/
http://www.indust.com/
http://www.bbl.co.th/
http://www.exim.go.th/
http://www.tfb.co.th/


www.scb.co.th ธนาคารไทยพาณิชย 
www.gsb.or.th ธนาคารออมสิน 
www.ghb.co.th ธนาคารอาคารสงเคราะห 
www.ktb.co.th ธนาคารกรุงไทย 
www.fisheries.go.th กรมประมง  กระทรว ง

เกษตรและสหกรณ 
รวม website (ตอ) 

 
www.dwr.go.th กรมทรัพยากรน้ํา 
www.doae.go.th กรมสงเสริมการเกษตร 
www.mfa.go.th กระทรวงตางประเทศ 
www.molsw.go.th กระทรวงแรงงาน 
www.costoms.go.th กรมศุลกากร 
www.energy.go.th กระทรวงพลังงาน 
www.thaigov.go.th สํานักนายกรัฐมนตรี 
www.rakbankerd.com บานเกิด.คอม 
www.se-ed.net/thainana/ เคร่ืองหอมไทย 
www.panmai.com พันธุไม 
www.yamyai.com ยําใหญ 
www.kapook.com กระปุก 
www.siaminside.com สยามอินไซด 
www.hunsa.com หรรษา 
www.siam2you.com สยามทูยู 
www.sanook.com สนุกดอทคอม 
www.google.com google 
www.yahoo.com yahoo 
www.thairath.co.th หนังสือพิมพไทยรัฐ 
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http://www.scb.co.th/
http://www.gsb.or.th/
http://www.ghb.co.th/
http://www.ktb.co.th/
http://www.fisheries.go.th/
http://www.dwr.go.th/
http://www.doae.go.th/
http://www.mfa.go.th/
http://www.molsw.go.th/
http://www.costoms.go.th/
http://www.energy.go.th/
http://www.pmo.thaigov.go.th/
http://www.rakbankerd.com/
http://www.se-ed.net/thainana/
http://www.panmai.com/
http://www.yamyai.com/
http://www.kapook.com/
http://www.siaminside.com/
http://www.hunsa.com/
http://www.siam2you.com/
http://www.sanook.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.thairath.co.th/


www.dailynews.co.th หนังสือพิมพเดลินิวส 
www.khaosodusa.com หนังสือพิมพขาวสด 
www.thannews.th.com หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ 
www.matichon.co.th หนังสือพิมพมติชน 
www.nationmultimedia.com หนังสือพิมพเดอะเนช่ัน 
www.manager.co.th หนังสือพิมพผูจัดการ 
www.chula.ac.th จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
www.tu.ac.th มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
www.ku.ac.th มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
www.mahidol.ac.th มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

รวม website (ตอ) 
 

www.kmitnb.ac.th                                 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

www.kmitl.ac.th สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาลาดกระบัง 
www.ru.ac.th มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
www.kku.ac.th มหาวิทยาลัยขอนแกน 
www.chiangmai.ac.th มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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EC 320 205 


