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 การเขียนเอกสารอางอิง
 ดร. สันทนา สุธาดารัตน
 เอกสารอางอิงที่ทายรายงานและ/หรืองานนิพนธเปนการลงรายการเอกสาร

หรือสิ่งพิมพที่นํามาใชในการเขียนเนื้อหาในรายงานและ/หรืองานนิพนธนั้น ๆ มีรูป
แบบการเขียนเหมือนกับการลงบันทึกทางบรรณานุกรม ซึ่งมีหลายรูปแบบ ใหเลือกใช
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงรูปแบบเดียว ในที่นี้ใชรูปแบบของ APA เพื่อจะได        
สอดคลองกับหนังสือคูมือการจัดทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ และการศึกษา
อิสระฉบับปพ.ศ. 2547 เนื่องจากยังเขียนผิดกันมาก จึงไดใหรายละเอียดที่เปนหลักทั่วไป
กอนจะถึงวิธีการเขียนองคประกอบทั้งสามองคประกอบใหถูกตองตามหลักของการ
บันทึกทางบรรณานุกรม ตัวอยางที่ใหเนนเฉพาะที่ใชกันมาก ตัวอยางอื่น ๆ ใหดูเพิ่มเติม
ในหนังสือคูมือฯ

 

1. หลักท่ัวไป
1.1  ถามีรายการอางอิงทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหเรียงลําดับรายการ

อางอิงภาษาไทยกอน
1.2 บรรทัดแรกของแตละรายการอางอิงอยูชิดขอบซาย ถาไมจบในบรรทัดเดียว

กัน ตองตอบรรทัดที่สองใหยอหนาเขามา 5 ระยะพิมพดีด แลวพิมพระยะที่ 6 หรือ
ประมาณ ½ นิ้ว

1.3 ใชเครื่องหมายจุลภาคคั่นระหวางชื่อผูแตงแตละคน ในกรณีที่มีผูแตงมากกวา
1 คน

1.4 ใชเครื่องหมายมหัพภาคเมื่อจบแตละรายการเสมอ
1.5 หลังเครื่องหมายมหัพภาคและเครื่องหมายทวิภาค ใหข้ึนตนดวยตัวใหญเสมอ

สําหรับรายการอางอิงที่เปนภาษาอังกฤษ
1.6 เวน 1 ระยะหลังเครื่องหมายตาง ๆ รวมทั้งที่เปนชื่อยอภาษาอังกฤษ เชน

Leben, W. R.  แตไมเวนระยะในตัวยอของภาษาไทย ตัวอยางเชน ม.ร.ว. พล.ต.
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1.7 เรียงแตละรายการตามลําดับตัวอักษร
1.7.1 เอกสารภาษาไทย  เรียงลําดับตามอักษรตัวแรกของชื่อตนของผูแตง
1.7.2 เอกสารภาษาอังกฤษ เรียงลําดับตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อสกุลของ

ผูแตงคนแรก ตามดวยชื่อตัวและชื่อกลาง หากอักษรตัวแรกซ้ํากัน หรือมีสวนแรก
เหมือนกัน ใหเรียงตามตัวอักษรตัวถัด ๆ ไป เชน  Brown, J. R. มากอน Browning, A. R.

1.7.3 ชื่อที่เริ่มตนดวย  “Mc”  หรือ  “Mac”  “St.”  หรือ  “Ste.” ใหเรียงตามนั้น
1.7.4 เรียงลําดับชื่อสกุลที่มี article และ preposition ตามกฎเกณฑของภาษาเดิม

หากเปนสวนหนึ่งของชื่อสกุล ใหเรียงเปนชื่อสกุล เชน DeBase มากอน De Vries หาก  
มิใชสวนหนึ่งของชื่อสกุลใหนําไปไวหลังชื่อตัว

1.7.5 เอกสารหลายชิ้นของผูแตงคนเดียว พิมพตางปกัน ใหเรียงตามลําดับ
ปพิมพกอนหลัง หากมีรายการที่เปน “ม.ป.ป.” หรือ “n.d.”ใหอยูลําดับทายสุดของผูแตง
คนนั้น เชน

ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา. (2526). Katz, W. A. (1998).
ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา. (2527). Katz, W. A. (1999).
ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา. (ม.ป.ป.). Katz, W. A. (n.d.).

1.7.6 เอกสารที่ชื่อสกุลของผูแตงซ้ํากัน ใหดูที่ชื่อตนและชื่อกลางของผูแตงคน
แรก แลวเรียงตามนั้น  หากเปนคนคนเดียวกัน และมีผูแตงมากกวา 1 คน ใหดูที่ชื่อสกุล
ของผูแตงคนถัดไป เชน

Mathur, A. L., & Wallston, J. (1999).
Mathur, S. E., & Ahlers, R. J. (1998).
Mathur, S. E., & Wallston, J. (1996).

1.7.7 เอกสารหลายชิ้นของผูแตงคนเดียว พิมพปเดียวกัน ใหใสอักษรกํากับป
พิมพของงานแตละเรื่อง  เอกสารภาษาไทยใช  ก, ข, ค,… เอกสารภาษาอังกฤษ ใช a, b, 
c,… โดยไมตองเวนระยะ พิจารณาลําดับกอน-หลังจากชื่อเรื่อง หรือชื่อหนังสือ เชน

ทวีป อภิสิทธิ์. (2538ก). การศึกษา…. Baheti, J. R. (2001a). Control….
ทวีป อภิสิทธิ์. (2538ข). การสราง…. Baheti, J. R. (2001b). Roles of….

1.7.8 เอกสารหลายชิ้นที่มีผูแตงคนแรกซ้ํากัน เรียงเอกสารที่มีผูแตงคนเดียว
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กอนเอกสารที่มีผูแตงรวม เชน
Johnson, H. K. (2001).
Johnson, H. K., Lowell, A. R., & Ford, G. M. (2000).
Johnson, H. K., & Thomson, G. B. (1999).

1.7.9 เอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหเรียงตามชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องที่ข้ึนตนดวย
“The” หรือ “A(n)” ใหเรียงตามคําถัดไป

1.7.10 เอกสารที่ใชนามแฝง  ใหเรียงตามชื่อนามแฝง
1.7.11 เอกสารที่เปนของหนวยงานหรือองคกร ใหใชชื่อเต็ม และเรียงตามอักษร

ตัวแรก ยกเวนที่ข้ึนตนดวย “The” หรือ “A(n)” ใหเรียงตามคําถัดไป
1.7.12 ชื่อยอ สัญลักษณ หรือตัวเลข ใหเรียงตามเสียงอาน  เชน  “34 ป”  ใหเรียง

เปน  “สามสิบสี่ป”  หรือ  “1” ใหเรียงเปน “One”
1.8 คําที่มีหลายพยางค เมื่อตองแยกพยางคในกรณีที่พิมพไมหมดคําในบรรทัด

เดียวกัน ใหดูตําแหนงที่มีการแบงพยางคที่ถูกตองจากพจนานุกรม ซึ่งโดยทั่วไปจะใช
เครื่องหมายจุดหรือขีดในการแบงพยางค ตัวอยางเชน บรร-ทัด สถา-บัน dis.cre.pancy, 
be.hav.ior, his.tory, ac.tiv.ity  แตในการพิมพหรือเขียนใหใชเครื่องหมาย “-” ที่ทาย
บรรทัด  ในภาษาไทยควรหลีกเลี่ยงการแยกพยางค

 2.  องคประกอบของรายการอางอิง
 รายการอางอิงแตละรายการจะประกอบดวยขอมูล 3 สวน เรียงกันตามลําดับคือ 

สวนที่เกี่ยวกับผูแตง  สวนที่เกี่ยวกับชื่อเรื่อง และสวนที่เกี่ยวกับการพิมพ  แตละสวนคั่น
ดวยเครื่องหมายมหัพภาค

2.1 สวนที่เกี่ยวกับผูแตง
2.1.1 ผูแตงที่เปนบุคคล

- ไมใสตําแหนงในวิชาชีพและคุณวุฒิ  นอกจากบรรดาศักดิ์ ฐานันดร-
ศักดิ์และพระภิกษุผูทรงสมณศักดิ์ ซึ่งใหใสไวตอจากชื่อ ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค เชน

 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา
 พระดิลก ปริสุทโธ สามเณรอุทิศ ศิริวรรณ
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 วิจิตวาทการ, พลตรีหลวง. คึกฤทธิ์ ปราโมช, พล.ต. ม.ร.ว.
 อนุมานราชธน, พระยา. ไชยยศสมบัติ, คุณหญิง
- ชื่อผูแตงที่เปนชาวไทย  เขียนชื่อและนามสกุลเรียงไปตามปกติ สวน

ชื่อผูแตงที่เปนชาวตางชาติ ใหเอานามสกุลข้ึนกอน หลังนามสกุลใสเครื่องหมายจุลภาค 
อันนี้รวมหมายถึงชื่อชาวตางชาติที่ผลงานถูกแปลเปนภาษาไทยดวย เชน

 สันทนา สุธาดารัตน. Schane, Sanford A.
 Hay, S. P. เชคสเปยร, วิลเลียม.
- ถามีผูแตงมากกวา 1 คน แตไมเกิน 6 คน ใหใสชื่อผูแตงทุกคน ใช

เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหวางผูแตงแตละคน กอนคนสุดทายนําหนาดวยคําวา “และ” 
สําหรับเอกสารภาษาไทยโดยไมตองมีเครื่องหมายจุลภาคคั่น หรือ “&” สําหรับภาษา
อังกฤษโดยตองมีเครื่องหมายจุลภาคคั่น เชน

 สุนทร วาที, ธีรพงศ เอกโชติ และปรีชา พาที.
 Spanogle, J. A., Rogner, R. J., Pridgen, D., & Rasor, P. B.

- ถามีผูแตงมากกวา 6 คน ใหใสเฉพาะชื่อผูแตง 6 คนแรก ตอดวย
“และคนอื่น ๆ” สําหรับเอกสารภาษาไทย โดยไมตองมีเครื่องหมายจุลภาคคั่น เอกสาร
ภาษาอังกฤษใช “et al.” โดยตองมีเครื่องหมายจุลภาคคั่น  เชน

 ยุทธชัย-อุทัยวรรณ เฉลิมชัย, จันทรกฤษณา ผลวิวัฒน, ม.ล., กนกพร
สบายใจ, พัชรา ตันติวัสดาการ, ผลิตา แสงทอง, วิไลลักษณ
จุฬาลักษณ และคนอื่น ๆ.

 Rittirod, T., Tatttawasart, A., Kumkainum, K., Setsomboon, W.,
Thongchai, J., Tessiri, T., et al.

- ผูแตงที่มีคําวา Jr., Sr. หรือเลขโรมัน เชน II, III ใหระบุคําเหลานี้
หลังชื่อผูแตง ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค เชน

Natter, D. E., Jr. Henry, W. A., III.
- ผูแตงที่เปนบรรณาธิการ สําหรับเอกสารภาษาไทยใหใสคําวา

“บรรณาธิการ” ไวในวงเล็บตอจากชื่อผูแตง เอกสารภาษาอังกฤษใสคําวา “Ed.” ในกรณี
ที่มีคนเดียว หรือ “Eds.” ในกรณีที่มีหลายคนโดยไมตองมีเครื่องหมายคั่น เชน
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 วรุณยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา, คุณ และวุฒิชัย มูลศิลป (บรรณาธิการ).
 Marcum, D. B. (Ed.). Baker, F. M., & Lightfoot, O. B. (Eds.).

2.1.2 ผูแตงที่เปนหนวยงาน สถาบัน หรือองคกร
- ผูแตงที่เปนสถาบัน หรือองคกร ที่เปนเอกสารภาษาไทยใหระบุตามที่

ปรากฏในเอกสาร เชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา.
- ผูแตงที่มีชื่อหนวยงานหลายระดับ ใหลงชื่อหนวยงานระดับสูงกอน

ตอดวยชื่อหนวยงานระดับรองลงไปตามลําดับ แตละระดับคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค  
ชื่อหนวยงานภาษาอังกฤษขึ้นตนตัวใหญคําสําคัญทุกคํา เชน

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, บัณฑิตวิทยาลัย.
University of Texas at Austin, Graduate School.

2.2 สวนที่เกี่ยวกับปพิมพ
2.2.1 สวนที่เกี่ยวกับปพิมพทั้งหมด อยูในวงเล็บตอจากสวนที่เปนผูแตง ค่ัน

ดวยเครื่องหมายมหัพภาค
2.2.2 เอกสารภาษาไทยใชปพ.ศ. เอกสารภาษาอังกฤษ ใชปค.ศ. หากไมปรากฏ

ปพิมพ เอกสารภาษาไทยใช “ม.ป.ป.”  เอกสารภาษาอังกฤษ ใช “n.d.”
2.2.3 เอกสารที่อยูระหวางการจัดพิมพ ใชคําวา “อยูในระหวางการจัดพิมพ”

ในวงเล็บ  เอกสารภาษาอังกฤษ ใชคําวา “in press”
2.2.4 เอกสารที่เปนบทความจากนิตยสารรายเดือน ตองระบุทั้งปพิมพ ตามดวย

ชื่อเดือน ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค เชน
(2546, พฤศจิกายน). (2001, August).

2.2.5 เอกสารที่เปนบทความจากนิตยสารรายสัปดาห และจากหนังสือพิมพ
ตองระบุทั้งปพิมพ ชื่อเดือน และวันที่ตีพิมพ ค่ันปพิมพและชื่อเดือนดวยเครื่องหมาย
จุลภาค เชน

(2545, พฤษภาคม 14). (2001, August 15).
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2.3 สวนที่เกี่ยวกับชื่อเรื่อง ชื่อหนังสือ และชื่อวารสาร
2.3.1 ชื่อหนังสือ ชื่อเรื่องใน website และชื่อวิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธที่ไมได

พิมพเผยแพร และไดอานจากตัวเลมใหพิมพเปนตัวเอน เอกสารภาษาอังกฤษ ข้ึนตนตัว
ใหญเฉพาะคําแรกและคําที่เปนชื่อเฉพาะ หากมีชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องรอง ใหใสชื่อ
เรื่องหลักกอนตามดวยเครื่องหมายทวิภาค แลวจึงเปนชื่อเรื่องรอง ข้ึนตนคําแรกดวยตัว
ใหญเชนกัน หากเปนเอกสารภาษาอังกฤษ เชน

 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1: ศาสตรและศิลปในการสอน
ภาษา.

 Political participation: How and why do people get involved in
politics?.

 The classroom survival book: A practical manual for teachers.
2.3.2 ชื่อวารสาร ชื่อฐานขอมูลวิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ ใหพิมพเปนตัว

เอน ข้ึนตนคําแรกดวยตัวใหญ และคําสําคัญทุกคํา ลงทายดวยเครื่องหมายจุลภาค (คําที่
ไมข้ึนตนดวยตัวใหญคือคํานําหนานาม (articles) คําสันธาน (conjunction) คํากริยา be 
คํากริยาชวยและคําบุพบท (preposition) ที่มีจํานวนตัวอักษรนอยกวา 5 ตัวอักษร) เชน

วารสารการศึกษาตลอดชีวิต,         Psychological Review,
Masters Abstracts International,    Dissertation Abstracts International,

2.3.3 ชื่อบทความในวารสาร หรือบทความในหนังสือ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ ที่ตี
พิมพใน Masters Abstracts International (MAI) หรือดุษฎีนิพนธที่ตีพิมพใน 
Dissertation Abstracts International (DAI) ใหพิมพดวยตัวตรง ข้ึนตนตัวใหญเฉพาะคํา
แรกและคําที่เปนชื่อเฉพาะ  เชน

 The analyst and the reflex workshop.
 Care to share in the ESL class? Try humanistic technique.

2.3.4 บทความที่เปนงานยอยอยูในงานรวมตองระบุชื่อหนังสือและชื่อผู
รวบรวมหรือบรรณาธิการ และเลขหนาของบทความนั้น ๆ ทั้งบทความดวย เชน

Baker, F. M., & Lightfoot, O. B. (1993). Psychiatric care of ethnic
elders. In A. C. Gaw (Ed.), Culture, ethnicity, and mental illness
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(pp. 517-552). Washington, DC: American Psychiatric Press.
(ในกรณีที่หนังสือมีผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ 2 คน ใหเขียนชื่อบรรณาธิการ

เรียงชื่อตนกอนชื่อสกุลทั้งสองคน กอนคนที่สอง ใช & โดยไมตองมีเครื่องหมายจุลภาค
ค่ัน แตถา 3 คนขึ้นไปตองมีเครื่องหมายจุลภาคกอน &  และใช  Eds. แทน Ed.)

2.4 สวนที่เกี่ยวกับการพิมพ
2.4.1 เอกสารที่เปนหนังสือ สวนที่เกี่ยวกับการพิมพจะประกอบดวยราย

ละเอียดพรอมดวยเครื่องหมายตอไปนี้ตามแตกรณี
- กรณีที่พิมพมากกวา 1 ครั้ง หรือเปนฉบับปรับปรุง ตองระบุไวใน

วงเล็บ ตอจากชื่อหนังสือ พิมพดวยตัวตรง โดยไมตองมีเครื่องหมายคั่น เอกสารภาษา
ไทยใช “พิมพครั้งที่” หรือ “ฉบับปรับปรุงใหม” ภาษาอังกฤษใชคํายอ เชน

(พิมพครั้งที่ 2). (2nd ed.).
(พิมพครั้งที่ 3). (3rd ed.).
(พิมพครั้งที่ 4). (4th ed.).
(ฉบับปรับปรุงใหม). (Rev. ed.).
- สถานที่พิมพ โดยทั่วไปนิยมใสทั้งชื่อเมืองและชื่อประเทศ ถาชื่อ

เมืองนั้นไมเปนที่รูจักกันดี หรือเปนชื่อเมืองที่ซ้ํากันหลายแหง สําหรับสถานที่พิมพใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหใสเฉพาะชื่อเมืองและชื่อยอของรัฐเทานั้น (ใชอักษรยอ 2 ตัว
อักษร ดังรายละเอียดในหนังสือคูมือฯ) ยกเวนชื่อเมืองที่เปนที่รูจักกันดีไมตองใสชื่อรัฐ 
ตามดวยเครื่องหมายทวิภาค เชน

กรุงเทพมหานคร: พระนคร: Englewood Cliffs, NJ:
Hillsdale, NJ: Toronto, Ontario, Canada: Oxford, England:
Ithaca, NY: New York: Amsterdam: San Francisco:
- ในกรณีที่ในเอกสารระบุสถานที่พิมพหลายแหง ใหใสสถานที่แหง

แรก
- สํานักพิมพ ระบุชื่อสํานักพิมพตอจากสถานที่พิมพ และเขียนใหสั้น

แตสื่อความ จึงไมนิยมใสคําวา Co., Inc., Ltd. หรือจํากัด แตหากเปนคําวา Books หรือ
Press ใหคงไว แลวลงทายดวยเครื่องหมายมหัพภาค เชน
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 Longman Group Limited  ใชวา  Longman.
 Methuen & Company Ltd.  ใชวา  Methuen.
 The Free Press.  (ใหคงไว)
- ในกรณีที่ไมปรากฏสถานที่พิมพและ/หรือชื่อสํานักพิมพ หรือ

โรงพิมพ ภาษาไทยใช “ม.ป.ท.” ภาษาอังกฤษใช “n.p.”
- เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ โดยมีชื่อหนวยงานใน

ตําแหนงชื่อผูแตง และเปนผูพิมพดวย ใหใชคําวา “ผูแตง” สําหรับเอกสารภาษาไทย และ 
“Author” สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ

2.4.2 เอกสารที่เปนวิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ
- การอางอิงสาระสังเขปใหระบุ ปที่ และเลขหนา ที่สาระสังเขป

ปรากฏ และหมายเลข UMI  เชน
Oates, K. D. (2001). University faculty who use computer technology.

Dissertation Abstracts International, 62 (03), 983A. (UMI No.
3008105)

- การอางอิงวิทยานิพนธ หรือดุษฎีนิพนธที่ไมไดพิมพเผยแพร และได
อานจากตัวเลม ที่เปนภาษาไทยใหระบุชื่อปริญญา และชื่อมหาวิทยาลัย ที่เปนภาษา
อังกฤษ ใหระบุระดับของปริญญา และชื่อมหาวิทยาลัย ถาอยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
ใหระบุชื่อเมืองและชื่อประเทศดวย หากเปนเมืองที่ไมเปนที่รูจัก ค่ันดวยเครื่องหมาย
จุลภาค เชน

กมลรัตน นันทนานุกูล. (2536). ผลกระทบของนโยบายการเงินตอการ
เคลื่อนไหวของราคาตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย. วิทยานิพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

Almeida, D. M. (1990). Father’s participation in family work:
Consequences for fathers’ stress and father-child relations.
Unpublished master’s thesis, University of Victoria, British
Columbia, Canada.

2.4.3 เอกสารอิเล็กทรอนิกสใหระบุวัน เดือน ปที่คน  โดยตองระบุชนิดของ
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ขอมูล และแหลงของขอมูลดวย เชน
วิไลรัตน ขําทิม. (ม.ป.ป.). การศึกษาอนุกรมวิธานและการแพรกระจาย

ของไลเคนวงศเลคาโนราซิอิในประเทศไทย. รายงานการวิจัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. สาระสังเขปคนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2546,
จาก http://www.ru.ac.th/lichen/บทคัดยอ.html

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2545). สกศ. กับการ
พัฒนาการศึกษาไทย. คนเมื่อ 31 พฤษภาคม 2545, จาก
http://www.onec.go.th/

GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from
http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1997-10/

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference
elements in the selection of resources by psychology
undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.
Retrieved October 13, 2001, from http://jbr.org/articles.html

2.4.4 บทความจากวารสาร สวนที่เกี่ยวกับการพิมพ ประกอบดวยรายละเอียด
ตามประเภทของวารสารเรียงตามลําดับดังตอไปนี้ (ในตัวอยางมีชื่อของวารสารดวยเพื่อ
ชวยความเขาใจ)

- บทความจากวารสารที่มีเลขหนาตอเนื่องทั้งป ใหพิมพ “ปที่ออก”
ดวยตัวเอน ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค และเลขหนาของทั้งบทความ พิมพดวยตัวตรง  
แลวลงทายดวยเครื่องหมายมหัพภาค  เชน

ศิลปวัฒนธรรม, 25, 123-126.
- บทความจากวารสารที่มีเลขหนาสิ้นสุดในแตละฉบับ ทําเชนเดียวกัน

แตใส “ฉบับที่ออก” ไวในวงเล็บตอจากปที่ออกทันทีโดยไมตองเวนระยะ เชน
 วารสารการศึกษาตลอดชีวิต, 17(15), 68-69.
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