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การอางอิงแหลงขอมูลในงานวิชาการ 
 ในแวดวงวิชาการไดใหความสําคัญกับการอางอิงหรือการบอกแหลงที่มาของขอมูลท่ี
ใชประกอบการคนควาวิจัย การนําขอมูล ขอเท็จจริง ความรู และความคิดของผูอืน่มาใชใน
การสรางสรรคงานวิชาการโดยไมไดแจงเจาของงานเขียนตนฉบับหรือชี้แจงใหผูอานได
ทราบแหลงที่มาของขอมูลท่ีใชประกอบการคนควา ถอืวาเปนการขโมยความรูหรือความคิด
ของผูอื่น ซึ่งผิดจริยธรรมทางวิชาการอยางรุนแรง  
 

1. ความสําคญัของการอางอิง 
การเขียนอางอิงเปนสวนหนึ่งของงานวิชาการทุกประเภท ทุกครั้งที่มีการนําแนวคิด 

ความรู รูปภาพ แผนภูมิ และสาระอื่นๆ มาประกอบการเขียนจะตองเขียนแหลงที่มาของขอมูล 
เพราะการอางอิงแสดงใหเห็นพ้ืนความรูและสิ่งที่มีอิทธิพลตอแนวคิดของผูเขียน การพัฒนา
สื่อท่ีใชนําเสนอความรูและความคิดของมนุษยไดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในสมัยกอน
มนุษยไดบันทึกขอมูลดวยลายลักษณตอมาไดเปลี่ยนเปนสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเลก็ทรอนกิส
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตตามลําดับการอางอิงยังคงอยูกับการสรางสรรคงานวิชาการอยาง
ตอเนื่อง ดวยเหตุผลดังนี้ 

1. เพ่ือใหผูอานไดทราบแหลงที่มาของขอมูลและเปนประโยชนในการศึกษา
เพ่ิมเติม 

2. เพ่ือใหเกียรติและเคารพแกเจาของตนฉบับ และหลีกเลี่ยงปญหาการขโมย
ความคิดและความรูของผูอื่น ซึ่งแสดงใหเห็นความซื่อสัตยของผูคนควาวิจัย 

3. เพ่ือใหผูอานและนักวิชาการไดตรวจสอบความถูกตองและคณุภาพของขอมูลท่ี
นํามาประกอบการเขียน 

4. เพ่ือแสดงใหเห็นความพยายามและความตั้งใจของผูคนควาวิจัย โดยปริมาณและ
ลักษณะของขอมูลท่ีหายากจะเปนตัวบงชี้ไดชัดเจน 

5. เพ่ือแสดงใหเห็นแนวคิดและทัศนคติของผูเขียนที่มีตอเรื่องตางๆ การอางอิง
แหลงที่มาของขอมูลไมไดทําใหคุณคาของงานเขียนดอยกวางานเขียนตนฉบับ แตชวยให
ผูอานไดทราบความแตกตางหรือความหลากหลายของแนวความคิดในดานตางๆ  
 

2. รูปแบบการอางอิง 
 การอางอิงแหลงขอมูลมีหลายรูปแบบ สมาคมวิชาชีพและสถาบันการศึกษาที่
เกี่ยวของกับงานวิชาการไดพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
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ขึ้นมาสําหรับนักวิชาการและนักศึกษาของสถาบัน และรูปแบบดังกลาวอาจจะมีสถาบันอื่นๆ 
ไดนําไปใชและกลายเปนมาตรฐานในการอางอิงที่ใชกันแพรหลาย เชน  

1. Writer’s Handbook: Chicago Style Documentation 
2. MLA (Modern Language Association). Writer’s Handbook: MLA Style 

Documntation 
3. Turabian Style: Sample Footnotes and Bibliographic Entries 
4. ACS (American Chemical Society). ACS style sheet 
5. AMA (American Medical Society). AMA Citation Style 
6. CBE (Council of Biology Editors). Writer’s Handbook: CBE Style 

Documentation  
7. IEEE (Institute of Electronical and Electronics Engineers). Handbook: 

Documentation IEEE Style 
8. NLM (National Library of Medicine). NLM Style Guide 
9. Vancouver (Biological Science). Vancouver Style References 
10. AAA (American Antropological Association). AAA Style Handbook 
11. APSA (American Political Science Association). Writer’s Handbook: APSA 

Documentation 
12. APA (American Psychological Association). Publication Manual of the 

American Psycological Association 
 

สถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพในประเทศไทยไดนํารูปแบบการอางอิงดังกลาว 
มาปรับปรุงเพื่อใหเหมาะกับเอกสารและขอมูลภาษาไทย และสอดคลองกับลักษณะงาน
วิชาการที่ผลิตขึ้นของสถาบัน ในการเลือกวิธีการอางอิง นักศึกษาหรือนักวิจัยจะตองปรึกษา
อาจารยท่ีควบคุมการวิจัยและศึกษาคูมือการเขียนรายงานและการอางอิงของสถาบันใหเขาใจ 
 

2. วิธีการอางอิง 
รูปแบบการอางอิงของสถาบันหรือสมาคมตางๆ มีวิธีการใสรายการอางอิงในงาน

เขียนได 2 วิธี คือ 
 1. การอางอิงในเนื้อหา เพ่ือแสดงการอางอิงแหลงขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง โดยการระบุ
เลขหนาของขอมูลท่ีนํามาอยางชัดเจน วิธีการอางอิงในเนื้อหา ไดแก 
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  1.1 การอางอิงแบบในวงเล็บ (parenthetical and author-date) โดยการแทรก
รายการอางองิไวในเนื้อหาทุกครั้งที่นําขอมูลประกอบการคนควา การอางอิงรูปแบบนี้ทําให
ผูอานทราบที่มาของขอมูลทันที แตทําใหเนื้อหาที่นําเสนอไมตอเนื่องและสรางความรําคาญ
ใหแกผูอานได ดังนั้นเพื่อลดปญหาดังกลาวจึงใสเฉพาะรายการผูแตง ปท่ีพิมพ และเลขหนา
ไวในวงเล็บเทานั้น สวนรายละเอียดใหไปดูยังรายการอางอิงตอนทายเอกสาร 
  1.2 การอางองิแบบเชิงอรรถ (footnote reference) เพ่ือไมใหเกิดปญหาความ
ไมตอเนื่องของเนื้อหาเชนการอางอิงแบบในวงเล็บ จึงไดมีการเขียนรายการอางอิงไวดานลาง
ของแตละหนา โดยการใสเครื่องหมายดอกจันทน (*) หรือตัวเลข (1) แทรกไวในเนื้อหาเพื่อ
โยงไปยังรายการอางอิงแบบเชิงอรรถดานลางของแตละหนา 
 2. การอางอิงตอนทายเอกสาร เพ่ือแสดงรายละเอียดที่สมบูรณของแหลงขอมูลท่ีนํามา
ประกอบการคนควา จึงไดนํารายการดังกลาวมาเรียบเรียงไวตอนทายของเอกสารอีกครั้ง 
วิธีการเขียนรายการอางอิงตอนทายเอกสาร ไดแก 
  2.1 รายการโนตอางอิงทายเอกสาร (endnote reference) จุดมุงหมายในการทํา
รายการโนตทายเอกสารเหมือนกันกับรายการอางองิแบบเชิงอรรถ โดยการใสเครื่องหมาย
ดอกจันทน (*) หรือตัวเลข (1) ตอจากขอความที่ตองการอางอิง ซึง่สัมพันธกับรายการโนต
อางอิงทายเอกสาร ในขณะที่โนตแบบแรกจะดึงดูดความสนใจของผูอานไดมากกวา แตทําให
การจัดหนาเอกสารยุงยากและการนําเสนอเนื้อหาระหวางหนาเอกสารไมตอเนื่องเทาที่ควรจะ
เปน 
  2.2 รายการเอกสารอางอิง (reference list)  การรวบรวมแหลงขอมูลท่ีผูเขียน
ใชประกอบการคนควาและปรากฏในรายการการอางอิงในเนื้อหาเทานั้น โดยการเพิ่ม
รายละเอียดของแหลงขอมูลมากขึ้น  
  2.3 บรรณานุกรม (bibliography) การรวบรวมแหลงขอมูลท่ีใชประกอบการ
คนควาหรือแหลงขอมูลท่ีผูเขียนเห็นวามีสวนเกี่ยวของกับเนื้อหาที่นําเสนอ ซึ่งอาจจะเพิ่ม
รายละเอียดเกี่ยวกับบรรณานุกรมแตละรายการเขาไปดวย แมวารายการดังกลาวจะไมได
ปรากฏในรายการอางอิงในเนื้อหามากอน  
 

4. สวนประกอบของรายการอางอิง 
 การอางอิงตองใหรายละเอียดที่จําเปนสําหรับผูอาน เพ่ือใหเขาถึงแหลงขอมูลไดงาย 
ขอมูลท่ีปรากฏในแตละรายการอางอิงแตกตางกันตามประเภทของแหลงขอมูล อยางไรก็ตาม 
รายละเอียดทั่วไปที่ปรากฏมีดังนี้ 
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 1. ผูแตง (author) หรือผูเปนเจาของผลงานอื่นๆ ซึ่งอาจจะเปนบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคน รวมทั้งผูแตงที่เปนหนวยงานนิติบุคคล  
 2. ชื่อเรื่อง (title) หรือชื่องานเขียน เชน ชื่อหนังสือ ชือ่บทในหนังสือ บทความ 
วารสาร หนังสือพิมพ หนาเว็บเพ็จ เปนตน 
 3. ปพิมพหรือเผยแพรงานเขียน (year of publication) การใหรายละเอียดเกี่ยวกับวัน
เดือนปท่ีพิมพเผยแพรแตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทของแหลงขอมูล เชน ปท่ีพิมพของ
หนังสือ เดือนปท่ีพิมพวารสาร วันเดือนปของหนังสือพิมพ วันเดือนปท่ีเผยแพรหรือปรับปรุง
งานเขียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  เปนตน 
 4. สถานที่พิมพ (place published) สําหรบัแหลงขอมูลบางประเภทเทานั้น โดยระบุ
ชื่อเมืองและรฐัที่สํานักพิมพ หรือหนวยงานที่เผยแพรขอมูลต้ังอยู หรือชื่อเมอืงที่จัดการ
ประชุม เปนตน 
 5. สํานักพิมพ (publisher)โรงพิมพ  หรือหนวยงานที่จัดพิมพและเผยแพรหนังสือ 
วิทยานิพนธ รายงานการประชุม และเอกสารอื่นๆ 
 6. เลขลําดับปพิมพ (volume) สําหรับระบุปท่ีพิมพของวารสาร ลําดบัของหนังสือ
หรือสารานุกรมที่พิมพเปนชุด  
 7. ฉบับที่พิมพ (number) สําหรับระบุฉบับที่พิมพของวารสารในรอบป 
 8. ครั้งที่พิมพ (edition) เพ่ือแสดงใหเห็นความนิยมและความทันสมัยของหนังสือ 
โดยระบุการลําดับครั้งที่พิมพและการปรับปรุงการเนื้อหาของการพิมพแตละครั้ง 
 9. เลขหนา (pages) สําหรับการระเลขหนาของบทความในวารสาร หนังสือพิมพ และ
เอกสารประกอบการประชุม เลขหนาบางบทในหนังสือ รวมทั้งเลขหนาของขอความที่นํามา
อางอิงโดยตรง 
 10. ประเภทของแหลงขอมูล (type of work) สําหรับระบุแหลงขอมูลท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ เชน แผนที่ งานศิลปะ การสัมภาษณ เปนตน 
 11. แหลงที่ใหบริการขอมูล (availability) คือแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือรายการยู
อารแอล (URL) ของเว็บไซต 
 12. วันที่เขาถึงขอมูล (date of access) เนื่องจากขอมูลท่ีปรากฏบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ดังนั้นตองระบุวัน
เดือนปท่ีเขาถึงขอมูลใหชัดเจน 
 การลงรายการอางอิงในเอกสารฉบับนี้ไดแนวคิดจากวิธีการอางอิงของสมาคม
จิตวิทยาสหรัฐอเมริกัน และรูปแบบการลงรายการอางอิงของนกัวิชาการในสาขาวิชา
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บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรของไทย  โดยแบงเปนการอางอิงในเนื้อหาแบบใน
วงเล็บ และรายการอางอิงทายเอกสาร 
 

5. การอางอิงในเนื้อหา 
 การอางอิงในเนื้อหาของสมาคมจิตวิทยาสหรัฐอเมรกิัน  (American Psychological 
Association, 2001) ไดใชการอางอิงแบบในวงเล็บ และใหแหลงขอมูลท่ีใชสําหรบัการศึกษา
คนควาอยางสั้นๆ เฉพาะชื่อผูแตง ปท่ีพิมพ และหนาที่อางอิง สวนรายละเอียดที่สมบูรณของ
การอางอิงในเนื้อหาทั้งหมดจะปรากฏในรายการอางอิงตอนทายของเอกสาร 
 

รายการภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลักเกณฑการลงรายการ 

(ช่ือสกุล, ปพิมพ, เลขหนา) 

(ช่ือ นามสกุล, ปพิมพ, เลขหนา) 

..............บรรณารักษตองเปลี่ยนบทบาทมาทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางผูใชและสารสนเทศ 
โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยในการเขาถึงสารสนเทศ (Martin,1987, pp. 83-84) และเทคโนโลยี
มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชทัง้ระดับ
ผูบริหารและผูปฏิบัติการตองมีความเขาใจเปนอยางดี เพราะถาหากมีการตัดสินใจผิดพลาดจะ
ทําใหเกิดผลกระทบที่รายแรงได (ครรชิต  มาลัยวงศ, 2537, หนา 34-35) 

…than the accumulation of information or the acquisition of skills and techniques (Hills,  
1974, p. 255).  The objective of education is not to teach students all they need to know, but 
to equip them to cope with change.  It’s necessary to introduce them to a world of intellectual 
responsibility and intellectual discovery in which they are to play a part (Robertson, 1992, 
 pp. 33-34). 
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  1. ผูแตงที่เปนชาวตางชาติใหใสเฉพาะชื่อสกุล สวนผูแตงชาวไทยใหใสท้ัง
ชื่อและนามสกุล  
 
 
 

2. ชื่อผูแตงสามารถใสไวนอกวงเล็บ ในกรณีผูแตงชาวตางชาติใหใสชื่อเปน 
ภาษาอังกฤษ หรือถอดชื่อเปนภาษาไทยก็ได 
 
 
 
 

3. การอางอิงเอกสารทั้งเลมไมตองใสเลขหนา  
 
 
 

การลงรายการผูแตง 
 1. ผูแตงคนเดียว สําหรับผูแตงชาวไทยใหใสท้ังชื่อและนามสกุล สวนชาวตางชาติให
ใสเฉพาะนามสกุล โดยไมตองใสคํานําหนา เชน ตําแหนง ยศถาบรรดาศักดิ์ เปนตน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

.....................  (Candy, 1993, p. 279)  

............ (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2540, หนา 347) 

........................ (Levine, 1998) 
 ...................... (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2540) 

Candy (1993, p. 279) ไดศึกษาเกีย่วกับการ ……. 
จากการศึกษาของศรีเรือน แกวกังวาล (2540) พบวา.... 
จากการศึกษาของแคนดี ้(Candy, 1993, p. 279) พบวา ……. 

................ (เสรี วงษมณฑา, 2540, หนา 17) ......................  

.................(Pastine, 1995, p. 18)  

.................ประภาส พาวินันท (2540) ไดศกึษาเกีย่วกับ.....  
……….Collin (1992) outlined and examined how……  
...............พาสติน (Pastine,1995, p.18) ไดใหความหมาย.... 
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 2. ผูแตง 2 คน ใหใสชื่อผูแตง 2 คนทุกครั้งที่มีการอางอิงในเนื้อหา โดยเชื่อมผูแตง
ชาวไทยคนที่หนึ่งและสองดวยคําวา “และ”  สวนผูแตงชาวตางชาติใชคําวา “and” เมื่อใสผู
แตงนอกวงเล็บ แตใหใชเครื่องหมาย “&”  (ampersand) ในกรณีใสผูแตงในวงเล็บ 
 
 
 
 
  
 
 3. ผูแตง 3-5 คน 
  การอางอิงครัง้แรกใหใสผูแตงทุกคน และใหใสคําวา “และ” กอนใสผูแตงคน
สุดทาย สวนชาวตางชาติใหใสคําวา “and” เมื่อใสผูแตงไวนอกวงเล็บ และใหใสเครือ่งหมาย 
“&” เมื่อใสผูแตงไวในวงเล็บ 
 
 
 
 
 
 ในการอางอิงซ้ํา สาํหรับครั้งแรกของแตละยอหนาใหใสเฉพาะผูแตงคนแรก และตาม
ดวยคําวา “และคนอื่น ๆ” สวนผูแตงชาวตางชาติใหใสคําวา “et al.” ตอดวยปพิมพ และเลข
หนาตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 ในการอางอิงซ้ําครั้งที่สามและครั้งตอๆ ในยอหนาเดียวกันใหใหใสเฉพาะชื่อและ
นามสกุล และตามดวยคําวา “และคนอื่น ๆ” สวนชาวตางชาติใหใสชื่อสกุล และตามดวยคําวา  
“et al”  โดยไมตองใสปพิมพ 
 

Brittain and Dougall (1995) found that…. 
ไพรัช ธัชยพงษ และพเิชฐ  ดุรงคเวโรจน  (2541, หนา 14) ไดช้ีใหเห็นถึง....  
Brittain and Dougall (1995) พบวา…. 
นอกจากนี้ วิลเลียม และโลนารโด (William & Lonardo, 2000, p. 5) 
(ไพรัช ธัชยพงษ และพเิชฐ  ดุรงคเวโรจน, 2541, หนา 14) 

………..(ยุพนิ  เตชะมณี, ภรณี ศิริโชติ และกุลธิดา  ทวมสุข, 2529, หนา 45) 
จากการศึกษาของยุพิน  เตชะมณี ภรณี ศิริโชติ และกุลธิดา  ทวมสุข (2529, หนา 45)  
……………..(Sippings, Ramsden & Turpie, 1987, pp. 48-48) 
Sippings, Ramsden and Turpie (1987) conducted a survey……………. 

……………..(Sippings et al., 1987, pp. 48-48)  
Sippings et al. (1987) conducted a survey……………. 
………………..(ยุพนิ  เตชะมณี และคนอื่น ๆ, 2529, หนา 45) 
จากการศึกษาของยุพิน  เตชะมณี และคนอื่น ๆ  (2529, หนา 45) พบวา........ 
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 4. ผูแตง 6 คน หรือมากกวา 
  การอางอิงครัง้แรกและครั้งตอๆ ไป ใหใสเฉพาะผูแตงคนแรกและคําวา “และ
คนอื่นๆ” สวนชาวตางชาติใหใสชื่อสกุลและตามดวยคําวา “et al” 
 
 
 
 
 ในกรณีท่ีมีการอางอิงแหลงขอมูลมากกวาหนึ่ง ของกลุมผูแตงที่มีชื่อแรกซ้ํากัน เพ่ือ
แสดงความแตกตางของแหลงขอมูล ใหใสชื่อผูแตงเริ่มจากคนแรกตอดวยคนถัดไป จนกวาจะ
ทําใหรายการผูแตงแตกตางกัน 
 

…….This is an implicit assumption in this educational change that the learner is 
capable of finding material relevant to his needs (Guskin, Staffe, & Boisse, 1979, pp. 283-
284). 

The library can respond to the present challenges in higher education, maintain itself 
as a viable campus unit (Guskin et al., 1979, pp. 291-292)  …………It is a support system for 
academic programs and actively and directly involved in implementing the mission and goals 
of higher education: teaching, research and community services (Guskin et al., p. 294). 

 .....ยุพิน เตชะมณี ภรณี ศิริโชติ และกุลธิดา ทวมสุข (2529, หนา 25) ไดศึกษาความ
ตองการครูบรรณารักษและความรูความสามารถของครูบรรณารักษตามความคาดหวงัของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื......... 
  หองสมุดโรงมัธยมศึกษาสวนใหญมีครูบรรณารักษ 1 คน ไมมีเจาหนาที่หองสมุด 
ในขณะที่ผูบริหารมีความตองการใหหองสมุดครูบรรณารักษอยางนอย 2 คน และมวีฒุอิยาง
ต่ําสุด คือ ป.กศ.สูง วิชาบรรณารักษศาสตร และสูงสุดคือ ปริญญาตรีวิชาบรรณารักษศาสตร 
(ยุพนิ เตชะมณี และคนอื่น ๆ, 2529, หนา 35) .............นอกจากนี้ผูบริหารยังคาดหวงัใหครู
บรรณารักษมคีวามสามารถทางวิชาการสาขาบรรณารักษศาตรทุกๆ ดาน และความสามารถใน
ดานการสื่อสาร การประชาสัมพันธ ภาษาไทย การทํางบประมาณ การบริหารการดําเนินงาน
สํานักงาน และความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน (ยุพนิ เตชะมณี และคนอื่น ๆ,  หนา 55) 

สมเกียรติ ตั้งกจิวานิชย และคนอื่น ๆ (2549, หนา 50) ไดกลาวถึง………. 
Jobe et al. (2000, pp. 239-340) also stated that… 
…..it is worthwhile (Soint et al., 2000, p.303) 
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 5. ผูแตงที่เปนนิติบุคคล 

การใสชื่อผูแตงที่เปนหนวยงาน สถาบัน องคกร และอื่นๆ มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
5.1 ถาชื่อดังกลาวมีความยาวมากและชื่อยอเปนที่รูจักทั่วไปหรือใชกันแพรหลายใน

สาขาวิชานั้นๆ การอางอิงครั้งแรกใหใสชื่อเต็มของหนวยงานและใสชื่อยอในวงเล็บเหลี่ยม 
สวนการอางอิงครั้งตอไปใสเฉพาะชื่อยอได 

 
 
 

 
 
 
 
 
 5.2  ชื่อหนวยงานดังกลาวไมยาวนัก หรือผูคนคุนเคยกับชื่อเต็มมากกวาชื่อยอ ใหใส
ชื่อเต็มทุกครั้งที่มีการอางอิง  
 
 

Cole, Farber, Johnson, Guskin, et al. (1997, pp. 85-89 ) and Cole, Farber, Johnson, Hiland,  
et al. (1995, p. 51) stated that.... 
อนิรุทธิ์ รัชตะวราห, ภาสกร พาเจริญ, วศิน เพิ่มทรัพย และคนอื่น ๆ (2549, หนา 19-20) และ  
อนิรุทธิ์ รัชตะวราห, ภาสกร พาเจริญ, พรอมเลิศ หลอวิจติร และคนอื่น ๆ (2548, หนา 16-17) 
ไดแสดงการทํางานของ......... 

Cole, Farber, Guskin, et al. (1998, pp. 12-15) and Cole, Farber, Hiland, et al. (2000, p. 45) 
compared the.... 
อนิรุทธิ์ รัชตะวราห, ภาสกร พาเจริญ และคนอื่น ๆ (2549, หนา 19-20) และ อนิรุทธิ์  
รัชตะวราห, พรอมเลิศ หลอวิจิตร และคนอื่น ๆ (2548, หนา 16-17) ไดแสดงให......... 
 

จากการศึกษาของสมาคมหองสมุดอเมริกัน  พบวา ชาวอเมริกันสวนใหญมีความพอใจ
กับบริการหองสมุดและประสงคใหรัฐบาลเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาหองสมุดมากขึ้น 
(American Library Association [ALA], 2005, p. 20)................ผูใชหองสมุดมีความตองการใช
ส่ืออิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตมากขึ้น (ALA, 2005, p. 25)  

องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย [อสมท.] (2549, หนา 4) ไดปรับ................ รายการที่ดี 

ประเทืองปญญา จะชวยใหประเทศไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู (อสมท., 2549, หนา 5) 
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 6. หนังสือท่ีไมปรากฏชื่อผูแตง  

ใหใสชื่อบทความ หรือชือ่บทที่ปรากฏในหนังสือ เพียง 2-3 คํา ใน
เครื่องหมายอญัประกาศ และปพิมพ 

 
 
 
 ในกรณีใสชื่อหนังสือ ชื่อจุลสาร แผนพับ หรือรายงาน ในรายการผูแตง ใหใชอกัษร
ตัวเอนทุกทั้งในและนอกวงเล็บ และใชตัวพิมพใหญสําหรับตัวอักษรขึ้นตนคําสําคัญ ยกเวน
คาํนําหนานาม และคําสันธาน  
  
 
 
 
 
 ในเอกสารภาษาอังกฤษที่ไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีคําวา “Anonymous” ในตําแหนง
ของชื่อผูแตง ใหใสคําดังกลาวแทน 
 
 
 
 7. บรรณาธิการ 
 เอกสารที่มีบรรณาธิการรบัผิดชอบเนื้อหาแทนผูแตง ใหใสชือ่บรรณธิการและใช
หลักเกณฑเดียวกันกับการใสชื่อผูแตงที่กลาวมา โดยไมตองใสคําวา “บรรณาธิการ” หรือ 
“Ed.” หรือ “Eds.” เพราะคําดังกลาวจะปรากฏในรายการเอกสารอางอิงตอนทายของบทความ
หรือวิทยานิพนธ  
 8. ผูแตงที่มีนามสกุลเหมือนกัน เพ่ือใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจนใหใสท้ังชื่อและ
นามสกุลของแตงแตละคน โดยไมตองกลับชื่อและนามสกุล 

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2546, หนา 50) จงึไดจัดให
มีการสอนหลักสูตรใหมๆ ............... เพื่อมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกาวทนัโลกยุค
โลกาภิวัฒน (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546, หนา 51) 

……..(“Instruction in Junior”, 1978, pp. 57-58) 
……(“ทดสอบประสิทธิภาพ”, 2546, หนา 24) 

…….. According to the manual Enriching Your PC Experience (1978, pp. 2-3) 
…..(Enriching Your PC Experience, 1978, pp. 2-3) 
 ……..จากคําแนะนําจุลสาร การติดตั้งเครือ่งพิมพ (2539, หนา 12)  
……..(การติดตั้งเครื่องพิมพ, 2539, หนา 12) 

……..(Anonymous, 2004, pp.14-15) 
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 การอางอิงแหลงขอมูลพรอมกันหลายแหลง 
1. แหลงขอมูลท่ีมีผูแตงคนเดียวกันหรือกลุมเดียวกันแตตางปพิมพ ใหลงชื่อและ

นามสกุลผูแตงครั้งเดียว และใหใสปพิมพตามลําดับจากเกาไปหาใหม และตอดวยคําวา “กําลัง
จัดพิมพ” หรือ “in press” ในกรณีท่ีเอกสารอยูในระหวางการพิมพ โดยคั่นดวยเครื่องหมาย
จุลภาค ( , ) 

 
 
 
 
 2. ผูแตงที่มีผลงานหลายชิ้นในปเดียวกัน ใหใสชื่อและนามสกุลผูแตงครั้งเดียว และป
พิมพ ตามดวยอักษรโรมันตัวเล็ก a, b, c,…. และอักษร ก, ข, ค,... เพ่ือใหเห็นความแตกตาง
ของแหลงขอมูลแตละรายการ โดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) 
 
 
 
 3. การอางอิงแหลงขอมูลหลายแหลงในวงเล็บเดียวกันใหใสชื่อผูแตงและปพิมพ เรียง
ตามลําดับอักษรชื่อผูแตง โดยคั่นแตละรายการดวยเครื่องอัฒภาค ( ; ) 
 
 
 
 
 
 4. การอางอิงแหลงขอมูลท่ีไมปรากฏปพิมพ ในตําแหนงปพิมพใหใสอักษรยอ “n.d.” 
(no date) หรือใสอักษรยอ “ม.ป.ป.” (ไมปรากฏปพิมพ)  
 
 

.........การใชอินเทอรเน็ตเพิม่ขึ้นทุกป (Wilson, R., 1999, pp.14-15; Wilson, T., 2004, p. 21) 
According to the researches of R. Wilson (1999, pp.14-15) and T. Wilson (2004, p. 21) 
.............พฤติกรรมการใชสารสนเทศเปลี่ยนไป (Wilson, R. & Wilson, T. 2004, p. 25) 

(Wilson, 1979, 1981, in press)  
(Kennedy & Kelly, 1988, p. 15, 1990, pp.3-5) 
(ประภาส พาวนิันท, 2542, 2543, กําลังจัดพิมพ) 

(Bigner, 1989a, p.45, 1989b, pp. 15-16, in press-a, in press-b) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2532ก, หนา 15, 2532ข หนา 16-17, กําลังจัดพิมพ-ก, กําลังจัดพิมพ-ข) 

(Bayley & Oden, 1955; Kline, Canter & Robin, 1987; Levin, 1984 )  
(Krogman, 1980, pp. 17-18; Lewis, 1990, p. 35; Logan, 1991) 
(จรัส สุวรรณเวลา, 2540 หนา 5; ณรงค ปอมบุปผา, 2526, หนา 25-26) 

(คมทวน คนัธนู, ม.ป.ป., หนา 18) 
(Bart, 1971, p. 17; Daly, n.d., pp. 25-26) 
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 วรรณกรรมคลาสสิค  
  ใหใสชื่อวรรณกรรมคลาสสิคคั่นดวยเครื่องจุลภาค (,) ตามดวยปพิมพ 
สําหรับฉบับแปลใหใสคําวา “trans.”  หรือ “ฉบับแปล” หรือ ฉบับการพิมพอื่นๆ ดังเชน 
“ฉบับหลวง” “ฉบับสําหรับประชาชน”  พรอมปท่ีพิมพของฉบับดังกลาว  
 
  
 
 

การระบุตําแหนงของเนื้อหาที่ปรากฏในแหลงขอมลู  
1. การใชแนวคิดหรือทฤษฎีจากเอกสารนั้นทั้งหมด ไมตองใสเลขหนา 

 
 

 
2. การใสเลขหนาใหใสอักษร “p.” หรือ “pp.” สําหรับการอางอิงมากกวาหนึ่ง

หนา และคําวา “หนา” สําหรับเอกสารภาษาไทย ตามดวยเลขหนา 
 
 
 
 
 
 
 
3. การใชขอมลูท้ังหมดของแตละบทในเอกสารแตละเลมใหใสคําวา “chap.” 

หรือ “บทที่” กอนใสเลขลาํดับที่ของแตละบท 
 
 
 
 
 

(Aristotle, trans. 1931) 
(ชาดก, 2452) 

……..(Levin, 1982, chap. 2) 
..........(ลมุล รัตตากร, 2530, บทที่ 3) 

(Wallace, 1993) 
(ชาติชัย สาลีผล, 2544) 

(Wallace, 1993, p. 15) 
(Wallace, 1993, pp. 15-16) 
(Ballard, 1994, pp. 15, 19) 
(สุวรรณา ทองสีสุขใส, 2537, หนา 25) 
(ศุภศรี กาหยี, 2545, หนา 153-163) 
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เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
การอางอิงในเนื้อหาสําหรบัเอกสารอเิลก็ทรอนิกสใชหลักการเชนเดียวกันกับ

สิ่งพิมพ ในกรณีท่ีไมระบุเลขหนาใหใสลําดับที่ของยอหนาโดยใชอักษรยอ “para.” หรือคําวา 
“ยอหนาที่” ตามดวยเลขบอกลําดับที่ของแตละยอหนา แตถาไมมีท้ังเลขหนาและลําดับยอ
หนาใหใสหัวขอและนับลําดับยอภายใตหัวขอนั้นๆ  
 
 
 
 
 

การอางอิงจากการติดตอกับผูใหขอมลูโดยตรง 
  การสื่อสารสวนบุคคลผานจดหมาย บันทึก การสัมภาษณ หรือการสื่อสาร
ผานระบบโทรคมนาคมหรืออินเทอรเนต็ เชน โทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส (email) 
บอรดแสดงความคิดเห็น (forum) การสนทนาผานอินเทอรเน็ต (chat and messenger)  และ
การสื่อสารอืน่ๆ ท่ีมีลักษณะคลายกัน ใหอางอิงเฉพาะในเนื้อหาเทานั้นไมตองนําไปใสไวใน
รายการเอกสารอางอิง ดังนั้นจึงตองใสรายละเอียดของผูใหขอมูลท่ีสมบูรณ คือ คํานําหนา ชือ่ 
นามสกุล ตอดวยคําวา “personal communication” หรือ “การสื่อสารสวนตัว” พรอมทั้งระบุ
วันเดือนปท่ีติดตอสื่อสารกนั สําหรับผูแตงชาวตางชาติใหเริ่มดวยอักษรยอชื่อตน และชื่อ
กลาง แลวตอดวยนามสกุล ดังเชน 
 
 
 
 
 

 

การอางอิงขอมูลท่ีมีการอางอิงในเอกสารอื่น 
 การอางอิงในลักษณะนี้ อนโุลมใหใชกับการอางอิงเอกสารหายาก หรือเอกสาร

ภาษาตางประเทศที่ไมสามารถหาตนฉบับไดแลว แตถามีความจําเปนทีจ่ะตองอางอิงทฤษฎีที่สําคัญ 
หรือกฎเกณฑหรือสูตรทางคณิตศาสตร หรือสถิติ โดยตองพิจารณาผูแตง หรือนักวิจัยที่นําทฤษฎี
ดังกลาวมาอางอิงวาเปนผูทีม่ีช่ือเสียงและความเชี่ยวชาญในดานนั้นๆ เพื่อใหมัน่ใจไดวาเอกสาร

………(Miller, 2002, para. 2) 
.............(Marcia, 2000, Conclusion, para. 1) 
.............(พยุพล สุทประสาร, 2539, บทสรุป, ยอหนาที่ 2) 

C. M. Nyamboga (personal communication, March 19,2006) 
(C. M. Nyamboga, personal communication, March 19, 2006) 
คุณหญิงแมนมาส ชวลิต (การติดตอสวนตัว, 19 มีนาคม 2548) 
(คุณหญิงแมนมาส ชาวลิต, การติดตอสวนตัว, 19 มีนาคม 2548) 
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ดังกลาวมีความถูกตองทางวชิาการ ไมควรอางถึงเอกสารที่ไดปรากฏสวนของ “การรวบรวม
วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกี่ยวของ” ของวิทยานิพนธทัว่ไป ในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในกรณีท่ีผูเขียนไดนําขอมูลท่ีมีการอางอิงในเอกสารอื่นมาใชตอ ใหใสชื่อผูแตง
เอกสารปฐมภูมิ ตามดวยคําวา “as in cited” หรือ “อางถึงใน” และตอดวยชื่อผูแตงเอกสาร
ทุติยภูมิ พรอมทั้งปพิมพ และเลขหนาของเอกสารทุติยภูมิ สําหรับรายการเอกสารอางอิงทาย
เลมใหใสเฉพาะรายละเอียดของเอกสารทุติยภูมิเทานั้น 
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