
บรรณานุกรม

(Bibliographies)

เอกสารอา้งองิ 

(References)

ใชอ้า้งถงึงานหรือเอกสารของผูอ้ื่น

ที่ผูเ้ขียนงานไดค้ดัลอกความคิด 

ข ้อความ ค าพูด ข ้อคน้พบ มา

เขียนสนับสนุนไวใ้นเน้ือหาของตน

ใชอ้า้งถงึงานหรือเอกสารท่ีผูเ้ขียนงานไดใ้ช้

เป็นพื้นฐานความคิด (for Background)

หรือเป็นงานหรือเอกสารทีเกี่ยวข ้องกบั

เน้ือหา ซ่ึงผูเ้ขียนแนะน าส าหรบัการอ่าน

เพิ่มเติม (for Further Reading)

การอา้งองิ 

วตัถุ

ประสงคข์องการ

น ามาใชง้าน



รูปแบบ

การเขียน

อา้งองิ

ที่เป็นที่

นิยม

• AMA Manual of Style ของ American Medical Association การเขียนอา้งองิที่เป็นที่นิยมใน

สาขาแพทยศาสตร ์สาธารณสุขศาสตร ์วทิยาศาสตรส์ุขภาพ และชีววทิยา

• APA Style ของ American Psychological Association การเขียนอา้งองิส าหรบัสาขาวชิาจติวทิยา

และเป็นที่นิยมแพร่หลายในสาขาศึกษาศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และสาขาสงัคมศาสตร์

• Chicago Manual of Style ของ Chicago University การเขียนอา้งองิในทุกสาขาวชิา ใชท้ ัว่ไป 

โดยเฉพาะเหมาะกบัการอา้งองิงานประเภทหนังสอื นิตยสาร หนังสอืพมิพ ์และเอกสารที่ไม่ใช่วชิาการ

• MLA Style ของ Modern Language Association การเขียนอา้งองิที่เป็นที่นิยมในสาขา

มนุษยศาสตร ์ภาษาศาสตร ์และศิลปศาสตร์

• Turabian Style การเขียนอา้งองิในสาขาวชิาทัว่ไป นิยมใชใ้นสถาบนัการศึกษา ระดบัอดุมศึกษา

• Vancouver Style นิยมในสาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และการแพทย์



การเขียนอา้งองิตามแบบ 

American Psychological Association (APA) 

(7 th Edition)

ส าหรบัการท าวทิยานิพนธ ์ดุษฎนิีพนธ ์การเขียนเอกสาร

วชิาการ การเขียนรายงานการวจิยั และเอกสารวชิาการอืน่  



ลกัษณะการอา้งองิ

➢การเขียนอา้งองิตามลกัษณะการน าขอ้ความหรือความคิดของผูอ้ื่นมาใสไ่วใ้นงานของตนหรือการอา้งองิแบบแทรกใน

เน้ือหา (Citing References in Text)

– หนา้ขอ้ความ

– ทา้ยขอ้ความ 

➢การเขียนรายละเอยีดของสารสนเทศท่ีอา้งถงึตามรูปแบบหรือสไตลท์ี่ก าหนดใช ้(Listing References)

– การระบุขอ้ความหมายเหตุบอกที่มาแบบเชิงอรรถ (Footnote)

– การอา้งองิทา้ยเล่ม 

• คดัลอกทัง้ขอ้ความ (Quoting)

• การถอดความจากงานของผูอ้ื่น (Paraphrasing)



การอา้งองิแบบแทรกในเน้ือหา (Citing References in Text)

1. การอา้งองิในเน้ือหาใชร้ะบบนาม-ปี

❖ การอา้งองิหน้าขอ้ความ 

ผูแ้ต่ง 1 คน ช่ือ—สกลุ (ปีพมิพ,์ น. ) ภาษาองักฤษใช ้สกลุ (ปีพมิพ,์ pp.) 

เช่น ฐติิพร รกัดี (2563, น. 56) 

Drucker (2020,  pp. 15) 

ผูแ้ต่ง 2 คน ช่ือ—สกลุ1 และช่ือ—สกลุ2  (ปีพมิพ,์ น. ) ภาษาองักฤษใช ้สกลุ1 and สกลุ2 (ปีพมิพ,์ pp.) 

เช่น  ฐติิพร รกัดี และเสาวรตัน์ งามข า (2563, น. 56) 

Drucker and Keegan (2020, pp. 156) หรอื Drucker & Keegan (2020, pp. 156) 

ผูแ้ต่ง 3 คนขึ้นไป ช่ือ—สกลุ1 และคณะ (ปีพมิพ,์ น. ) ภาษาองักฤษใช ้สกลุ1 et al. (ปีพมิพ,์ pp.) 

เช่น ฐติิพร รกัดี และคณะ (2561, น. 9)

Green et al. (2009, pp. 49) 

➢ ค าว า et al เป็นค าย อ มาจากค าในภาษาลาติน คือ et alii หรือ et alia แปลเป็นภาษาองักฤษว่า “and others” 



❖ การอา้งองิทา้ยขอ้ความ 

ผูแ้ต่ง 1 คน (ช่ือ—สกลุ, ปีพมิพ,์ น. ) ภาษาองักฤษใช ้ (สกลุ, ปีพมิพ,์ pp. ) 

เช่น (ฐติิพร รกัดี, 2563, น. 56) 

(Drucker, 2020, pp. 15) 

ผูแ้ต่ง 2 คน (ช่ือ—สกลุ1 และ ช่ือ—สกลุ2, ปีพมิพ,์ น. ) ภาษาองักฤษใช ้(สกลุ1 and สกลุ2, ปีพมิพ,์ pp.) 

เช่น  (ฐติิพร รกัดี และเสาวรตัน์ งามข า, 2563, น. 56) 

(Drucker and Keegan, 2020, pp. 156) หรือ (Drucker & Keegan, 2020, pp. 156) 

ผูแ้ต่ง 3 คน ขึ้นไป (ช่ือ—สกลุ1 และคณะ, ปีพมิพ,์ น. ) ภาษาองักฤษใช ้(สกลุ1 et al., ปีพมิพ,์ pp. )

เช่น (ฐติิพร รกัดี และคณะ. 2561, น. 9)

(Green et al., 2009, pp. 49)

การอา้งองิแบบแทรกในเน้ือหา (Citing References in Text)



การอา้งองิแบบแทรกในเน้ือหา (Citing References in Text)

2. การอา้งองิมากกวา่สองแหล่งขอ้มูลใหเ้ขียนเรียงตามล าดบัอกัษร

เช่น …..สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของฐติิพร รกัดี (2563, น. 116) และเสาวรตัน์ งามข า (2562, น. 56) เรื่อง..…

…..การวดัที่มีตวัแปรแฝงหลายตวั (Embretson & Reise, 2020, pp. 15; Marvel et al., 2021, pp. 125)

3.  การอา้งองิขอ้มูลจากแหล่งขอ้มลูทุตยิภูมิ

❖ การอา้งองิหนา้ขอ้ความ งานของผูเ้ขียน (1) ถูกอา้งอยูใ่นงานของผูเ้ขียน (2)

ไทย ช่ือ—สกลุ1 (ปีพมิพ,์ อา้งถงึใน ช่ือ—สกลุ2, ปีพมิพ)์   …………

เช่น ศิริกมล ทองค า (2562, อา้งถงึใน เสาวรตัน์ งามข า, 2563, น. 36)..........

องักฤษ สกลุ1 (ปีพมิพ,์ as cited in สกลุ2, ปีพมิพ,์ pp. ) …………

เช่น Arnett (2010, as cited in Claiborne & Prigerson, 2020,pp. 18) suggests there is …………



การอา้งองิแบบแทรกในเน้ือหา (Citing References in Text)

❖ การอา้งองิทา้ยขอ้ความ งานของผูเ้ขียน (1) ถูกอา้งอยูใ่นงานของผูเ้ขียน (2)

ไทย .....(ช่ือ—สกลุ1, ปีพมิพ ์อา้งถงึใน ช่ือ—สกลุ2, ปีพมิพ)์

เช่น .....(ศริิกมล ทองค า, 2562 อา้งถงึใน เสาวรตัน์ งามข า, 2563, น. 46)

องักฤษ …..(สกลุ1, ปีพมิพ ์as cited in สกลุ2, ปีพมิพ,์ pp. )

เช่น …..(Arnett, 2018 as cited in Snow et al., 2021, pp. 15)



การอา้งองิตามรูปแบบหรอืสไตลท์ี่ก าหนดใช ้(Listing References)

1. การระบขุอ้ความหมายเหตบุอกที่มาแบบเชิงอรรถ (Footnote)

เชิงอรรถ หมายถงึ การอา้งองิในสว่นของเน้ือเรื่องประเภทหน่ึง ที่อาจเป็นแหล่งที่มาของขอ้ความ หรือ  เป็นขอ้ความที่อธิบายเพิ่มเติมเรื่องที่

เกี่ยวขอ้งกบัเน้ือหาในบางตอนของงานน้ัน ซึ่งเชิงอรรถมีการอา้งได ้2 วธิี คือ การอา้งองิทา้ยหนา้ และการอา้งองิระบบนาม-ปี ซึ่งเป็นวธิีอา้งองิ

ที่นิยมในปจัจุบนั

เช่น การเขียนเชิงอรรถขยายความของเน้ือหา ใหล้งรายการสว่นทา้ยของบรรทดั มีหมายเลขก ากบัตามล าดบั ต่อดว้ย

ขอ้ความจนจบและตามดว้ยเครื่องหมายมหพัภาค ( . )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 นกัวิเคราะหบ์างคนเชื่อในทฤษฎีอื่น คือ Market segmentation theory ซึง่กล่าวว่า ลกัษณะของ yield curve จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กบัอุปสงค ์

(demand) และอุปทาน (supply) ของเงนิทุนในตลาดระยะยาวและตลาดระยะส ัน้ เน่ืองจากผูอ้อมและผูกู้จ้ะมีความตอ้งการต่างกนั ดงัน ัน้ yield curve จะมี

รูปร่างอย่างไรก็ได ้ขึ้นอยู่กบั demand และ supply ของเงนิทุนแต่ละตลาดเป็นสาํคญั. 

2 การกาํหนดกลยุทธ ์ในระดบัหนา้ที ่(Functional Strategies) ขอบเขตในการกาํหนดกลยุทธใ์นระดบัหนา้ทีจ่ะแคบกว่าในระดบับริษทัและระดบัธุรกิจ 



การอา้งองิตามรูปแบบหรอืสไตลท์ี่ก าหนดใช ้(Listing References)

2. การอา้งองิทา้ยเล่ม 

2.1 หนังสอื (ในรูปแบบรูปเล่ม)

ไทย ช่ือ—สกลุ. (ปีพมิพ)์.* ช่ือเร่ือง (พมิพค์ร ัง้ที่ ).** ส านักพมิพ.์

เช่น วเิชษฐ ์ลีลามานิตย.์ (2564). รวยดว้ยธุรกจิกญัชง. GREAT idea. 

องักฤษ สกลุ, อกัษรยอ่ช่ือ. (ปีพมิพ)์. ช่ือเร่ือง (พมิพค์ร ัง้ที่ ). ส านักพมิพ.์ ***

เช่น Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology: Integrating 

diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods (4th ed.). SAGE. 

* กรณีไม่ปรากฏปีท่ีพมิพ ์ใหใ้ส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)

** กรณีพมิพค์ร ัง้ท่ี 1 ไม่ตอ้งระบุคร ัง้ท่ีพมิพ์

*** กรณีไม่ปรากฏเมืองหรือส านกัพมิพ ์ใหใ้ส่ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) 



2.2 หนังสอื (ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส ์ไม่มีเลข DOI)

ไทย ช่ือ—สกลุ. (ปีพมิพ)์. ช่ือเร่ือง (พมิพค์ร ัง้ที่ ). URL 

เช่น กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 ส าหรบัเด็กอายุต ่ากว่า 3-5 ปี. 

http://drive.google.com/file/d/1HiTwiRh1Er73h VYIMh1cYWzQiaNl_Vc/view 

องักฤษ สกลุ, อกัษรยอ่ช่ือ. (ปีพมิพ)์. ช่ือเร่ือง (พมิพค์ร ัง้ที่ ). URL.

เช่น Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and politics in early childhood education. https://epdf.tips/ethics-and-

politics-in-early-childhoodeducation-contesting-early-childhood.html 

2.3 หนังสอืแปล

ไทย สกลุ, อกัษรยอ่ช่ือ. (ปีพมิพ)์. ช่ือเร่ืองภาษาตน้ฉบบั [ช่ือหนังสอืภาษาไทย] (พมิพค์ร ัง้ที่ ). ส านักพมิพ.์ 

เช่น ฮอวค์ิง, เอส., และฮกุตนั, เจ. เอฟ.  (2552). The illustrated: A brief  history of time [ประวตัิยอ่ของ 

กาลเวลา ฉบบัภาพประกอบ] (พมิพค์ร ัง้ที่ 17). มติชน. 

องักฤษ สกลุ, อกัษรยอ่ช่ือ. (ปีพมิพ)์. ช่ือเร่ืองภาษาตน้ฉบบั [ช่ือหนังสอืภาษาองักฤษ] (พมิพค์ร ัง้ที่ ). ส านักพมิพ.์ 

เช่น Stanislavski, K.  (2008).  My life in art [J. Benedetti, Trans.]. Routledge. 



2.4 บทในหนังสอื

ไทย ช่ือ—สกลุ. (ปีพมิพ)์. ช่ือบทหรือช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ (บ.ก.),/ช่ือหนงัสอื (น. ). ส านักพมิพ.์ 

เช่น จุมพล พูลภทัรชีวนิ. (2540). การวจิยัอนาคตแบบ EDRF. ใน ทิศนา แขมมณี และ สรอ้ยสน สกลรกัษ ์(บ.ก.), แบบแผน

และเคร่ืองมอืการวจิยัทางการศึกษา (น. 1-18). ส านักพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

องักฤษ สกลุ, อกัษรยอ่ช่ือ. (ปีพมิพ)์. ช่ือบทหรือช่ือบทความ. in ช่ือบรรณาธิการ (Ed หรือ Eds.), ช่ือหนงัสอื (pp. ). 

ส านักพมิพ.์

เช่น Bornstein, M. H., Hahn, C. S., Suwalsky, J. T. D., & Haynes, O. M. (2003).  Socioeconomic status, 

parenting, and child development: The hollingshead four-factor index of social status and the 

socioeconomic index of occupations. In M. H. Bornstein & H. B. Robert (Eds.), Monographs 

in parenting series. socioeconomic status, parenting, and child development (pp. 29–82). 
Lawrence Erlbaum Associates. 

➢ กรณีไม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง ใหใ้สช่ื่อเรื่องแทน เช่น แผนพฒันาการกฬีาแหง่ชาติ ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559)..........



2.5 บทความในวารสารแบบรูปเลม่/อเิล็กทรอนิกสท์ี่ไม่มี DOI 

ไทย ช่ือ—สกลุ. (ปีพมิพ)์. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, เลขของปีที่(เลขของฉบบัที่), เลขหนา้. 

เช่น ศนัสนีย ์กระจา่งโฉม และ กรวรรณ สงัขกร. (2563). พฤติกรรมและความตอ้งการของนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพชาวไทยและ

ชาวต่างชาติในภาคเหนือตอนบน. วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ,์ 40(1), 

57-76.

องักฤษ สกลุ, อกัษรยอ่ช่ือ. (ปีพมิพ)์. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, เลขของปีที่(เลขของฉบบัที่), เลขหนา้.

เช่น Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. Harvard Business 

Review, 76(6), 77–90.

➢ Digital Object Identifier(DOI) เป็นระบบสากลที่ใชร้ะบุตวัเอกสารอเิล็กทรอนิกส ์ ซึ่งทุกคนสามารถใชห้มายเลขน้ีในการคน้หา

เอกสารที่ตอ้งการน้ัน   ในเครือข่ายดิจติอล



2.6 บทความในวารสารอเิล็กทรอนิกส ์ (มี DOI)

ไทย ช่ือ—สกลุ. (ปีพมิพ)์. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, เลขของปีที่(เลขของฉบบัที่), เลขหนา้. https://doi.org/เลขdoi
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