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การอ้างองิ (References) 
 
 การอา้งอิงเป็นการระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเพื่อยืนยนัความถูกตอ้ง และความน่าเช่ือถือ 
ของขอ้มูล การอา้งอิงมี 2 แบบ คือ อา้งอิงท่ีแยกเน้ือหาท่ีเรียกวา่เชิงอรรถ (Footnote) และอา้งอิงโดย
แทรกในเน้ือหา  ในท่ีน้ีก าหนดให้ใช้การอ้างอิงแบบแทรกในเน้ือหาซ่ึงสะดวกต่อการพิมพ ์  
รูปแบบการเขียนอา้งอิงลกัษณะน้ีเป็นขอ้ความในวงเล็บแทรกอยูใ่นเน้ือหาของบทนิพนธ์โดยตรงท่ี
มีการน าขอ้ความมาอา้งอิง 
 

รูปแบบการอ้างองิ  
 รายการอา้งอิงประกอบดว้ย ช่ือผูแ้ต่งปีท่ีพิมพ ์ และเลขหนา้ ดงัน้ี  
 (ผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ,์ หนา้ท่ีอา้ง) 
 

 1. หลกัการลงรายการอ้างองิ 
  1.1 ผูแ้ต่งท่ีเป็นชาวไทย  ลงช่ือ  นามสกุล  ถ้ามีค าน าหน้าช่ือแสดงบรรดาศักด์ิ      
เช้ือพระวงศ์  บรรดาศกัด์ิ  ให้ลงค าเหล่านั้นด้วย  ส าหรับผูแ้ต่งท่ีเป็นชาวต่างประเทศ   ท่ีนิยม
เรียกช่ือเป็นทางการดว้ยช่ือสกุล  ให้ลงรายการเฉพาะช่ือสกุลเท่านั้น 
 
       (เอ้ือมพร  ทศันประสิทธิผล, 2542, หนา้ 69 – 71) 
  (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, 2541, หนา้ 3) 
  (สตีเวนสัน, 2536, หนา้ 22) 
  (Bower, 1993, p.50) 
  
  1.2 ผูแ้ต่ง 2 คน ให้ลงช่ือทั้งสองคนส าหรับภาษาไทยใช้ค  าว่า “และ” เช่ือมระหว่าง
คนท่ี 1 และ คนท่ี 2 ส่วนภาษาองักฤษใหเ้ช่ือมดว้ยค าวา่ “&” 

 
  (ชุติมา  สัจจานนัท ์และ สุนทรี ศุภวงศ,์ 2543, หนา้ 17) 
  (Cassell, & Davidson, 1992, p.54) 
  



 19 

  1.3 ผูแ้ต่งมี 3 คน ลงช่ือทั้งสามคน  ระหวา่งผูแ้ต่งคนท่ี 1 และคนท่ี 2 ใชเ้คร่ืองหมาย
จุลภาค (,) คัน่ระหวา่งคนท่ีสองและคนท่ีสาม  เช่ือมดว้ยค าวา่ “และ” ถา้เป็นภาษาไทย หรือ “&” ใน
ภาษาองักฤษ 
 

  (มณัฑนา  ศรีขจรวฒิุศกัด์ิ, ศศิพร  เล็กสมศรี และ สมรัชนี  อ่องเอิบ, 2534, หนา้ 34) 
  (Swazey, Anderson, & Lewis,  1993, p.18) 
  

  1.4 ผูแ้ต่งมีมากกว่า 6 คน ให้ลงเฉพาะช่ือคนแรก  ตามดว้ยค าวา่ “และคนอ่ืน” หรือ 
“และคณะ” ส าหรับภาษาไทย ถา้เป็นภาษาองักฤษใหใ้ชค้  าวา่ “et al” 
 

  (สมุน  อมรววิฒัน์  และคณะ, 2535, หนา้ 10) หรือ 
  (สมุน  อมรววิฒัน์  และคนอ่ืนๆ,  2535, p.10) 
  หมายเหตุ   ถา้เลือกใชค้  าใดค าหน่ึงแลว้ใหใ้ชค้  านั้นตลอดทั้งเล่ม 
 

  (Bailyn, et al, 1985, p.212) 
 

  1.5 ถ้าเป็นหนังสือภาษาไทยแปลมาจากภาษาต่างประเทศ ในหนังสือบอกช่ือผูแ้ต่ง
ภาษาเดิมไวด้ว้ย  ใหล้งช่ือผูแ้ต่งเดิมสะกดเป็นภาษาไทยโดยลงช่ือสกุล  ตามความนิยมของชาตินั้นๆ 
 

  (โรเซนเบิร์ก, 2536, หนา้ 304) 
  

  1.6 กรณีผูแ้ต่งเป็นหน่วยงานและมีช่ือยาวแต่มีการเรียกช่ือยอ่กนัจนเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป
ในการอา้งอิงคร้ังแรก  ให้ระบุช่ือเต็มของหน่วยงานแลว้วงเล็บช่ือย่อต่อทา้ย เม่ือมีการอา้งอิงคร้ัง
ต่อไปใหล้งเฉพาะช่ือยอ่ได ้
 

  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สพฐ].  2543 : 15) 
 

  อ้างองิคร้ังทีส่อง 
  (สพฐ., 2537, หนา้ 101) 
 

  1.7 วสัดุท่ีไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง ใหใ้ชช่ื้อเร่ืองหรือช่ือบทความลงรายการแทนช่ือผูแ้ต่งได ้
 

  (โบราณคดีไทยในทศวรรษท่ีผา่นมา, 2525, หนา้ 31) 
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  ถ้าช่ือ เร่ืองยาวมาก  ให้ลงช่ือส่วนแรกท่ีพอให้ทราบว่า เร่ืองอะไร  แล้วใส่
เคร่ืองหมายละ (จุดไข่ปลาสามจุด) 
 
  (สารานุกรมแนะน าหนงัสือดี…, 2542, หนา้ 10–11 ) 
 
  1.8 ถ้าว ัสดุไม่ปรากฏปี ท่ีพิมพ์ ให้ประมาณว่าหนังสือพิมพ์เม่ือปีใด  แล้วใส่
เคร่ืองหมายค าถาม “?” ต่อทา้ยปีท่ีพิมพ ์ ถา้ไม่สามารถคาดเดาไดใ้หใ้ชค้  าวา่ “ม.ป.ป.” ในภาษาไทย 
หรือ n.d. ในภาษาองักฤษ 
 
  (ธนู  บุญญานุวตัร, 2550?, หนา้ 15) 
  (ทศันี  ทองมาก, ม.ป.ป., หนา้ 10) 
 
  1.9 ถ้าเน้ือหาไม่ปรากฏเลขหน้า  ภาษาไทยให้ลงค าว่า  “ไม่ปรากฏเลขหน้า” 
ภาษาองักฤษใชว้า่ “unpaged” 
   1.10 กรณีช่ือผูแ้ต่งและปีพิมพ์ซ ้ ากันกรณีน้ีให้ใช้อักษร ก,ข,ค,…ส าหรับหนังสือ
ภาษาไทย และ a,b,c,…ส าหรับหนงัสือภาษาองักฤษ  ก ากบัไวท้า้ยปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ท่ีพิมพ ์ เล่มใด
จะได้อักษร ก . หรือ ข . หรือ ค… หรือ a. หรือ b. หรือ c. ให้จัดเรียงหนังสือนั้ นตามล าดับใน
บรรณานุกรมทา้ยบทหรือทา้ยเล่มก่อน เล่มท่ีอยูก่่อนจะไดอ้กัษร ก หรือ a เล่มต่อๆ ไปก็ไดอ้กัษร ข 
หรือ b หรือ ค หรือ c ไปตามล าดบั 
 

 การอ้างองิ 

 

  (ราชบณัฑิตยสถาน,  2535ก, หนา้ 17) 
  (ราชบณัฑิตยสถาน,  2535ข, หนา้ 31) 
 

ตัวอย่างบรรณานุกรม 
 
ราชบณัฑิตยสถาน.  (2535 ก).   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (พิมพค์ร้ังท่ี 4).   
/ / / / / / /กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน. 
_______.  (2535 ข).  ศัพท์คอมพวิเตอร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพค์ร้ังท่ี 4).  กรุงเทพฯ : 
/ / / / / / /ราชบณัฑิตยสถาน. 
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   1.11 การอา้งอิงจากแหล่งรองโดยไม่สามารถหาแหล่งปฐมภูมิของวสัดุได้   ให้ระบุ
แหล่งรองก่อนแล้วมีเคร่ืองหมายอฒัภาค(;) คัน่  ต่อด้วยค าว่า “อา้งอิงจาก” หรือ “citing” ถ้าเป็น
ภาษาองักฤษ ต่อด้วยแหล่งปฐมภูมิ  บอกรายละเอียด  ช่ือผูแ้ต่ง  ปีท่ีพิมพ ์ ช่ือหนังสือ หน้าท่ีอา้ง   
(ถา้มี) เช่น p.  21  และถา้มีหลายหนา้ท่ีใชใ้นการอา้งใหใ้ช ้pp. เช่น pp.  21-22 
 

(สุวรรณ  อภยัวงศ.์  2543 : 69 ; อา้งอิงจาก White.  1981.  Librarians and Marketing.  p.21) 
(สุวรรณ  อภยัวงศ.์  2543 : 69 ; อา้งอิงจาก White.  1981.  Librarians and Marketing.   
/ / / / / / /pp.21-22) 
 
ตัวอย่างบรรณานุกรม 
 

สุวรรณ  อภยัวงศ.์  (2543).  การตลาดในงานบริการสารสนเทศ.  มหาสารคาม :  
/ / / / / / /สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม. 
 
   1.12 การอา้งอิงจากวารสารหรือหนงัสือพิมพ ์ ให้ลงช่ือผูแ้ต่งปีท่ีพิมพแ์ละหน้าท่ีอา้ง
ถา้ไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่งใหล้งช่ือบทความ หรือหวัขอ้ข่าวแทนช่ือผูแ้ต่ง 
 
  (ทองคูณ  หงส์พนัธ์ุ, 2542, หนา้ 9)  
  (“เกษตรกร  ช่ืนชมโสมนสั ‘ทฤษฎีใหม่’,”,  2543, หนา้ 2) 
  
   1.13 การอา้งอิงจากการสัมภาษณ์    ใหล้งช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ ต่อดว้ยปี, วนั เดือน เช่น 
 
  (อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ, 2544, 12 กรกฎาคม) 
 
   1.14 การอา้งอิงวสัดุประเภทส่ือโสตทศัน์  ในลงรายการแรกเป็นช่ือเจา้ของผลงาน   
หรือช่ือเร่ืองตามแต่ท่ีตวัวสัดุจะบอกไว ้ ตามดว้ยปีท่ีผลิต และค าท่ีบอกประเภทของวสัดุ เช่น  
 

 (สุขมุ  เฉลยทรัพย,์ 2535, วดีีทศัน์) 
  (สุขมุ  นวลสกุล, 2525, แถบเสียงตลบั) 
  (Bower, 1993, CD-ROM) 
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   1.15 การอ้างอิงพระราชบญัญัติจากราชกิจจานุเบกษา  ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการ
อา้งอิงวารสารโดยข้ึนตน้ดว้ยช่ือพระราชบญัญติั  ถา้มีความยาวมากอาจใช้จุดไข่ปลาสามจุดละช่ือ
เร่ือง  ตามดว้ยปีท่ีพิมพแ์ละหนา้ 
 
  (พระราชบญัญติัวทิยาลยัครู (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2527, 2527, หนา้ 2) 


