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หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมทางสังคมศาสตร์
แบบ APA Style
การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
มีรูปแบบการเขียนที่เป็นแบบแผน
ผู้เขียนจะต้องเขียนตาม
หลักเกณฑ์ของวิธีการเขียนบรรณานุกรม สําหรับรูปแบบการเขียนอ้างอิงตามแบบ APA Style มีดังนี้

1. หลักเกณฑ์ทั่วไป
การเขียนอ้างอิงทั้งในส่วนการอ้างอิงในเนื้อหาและ ในส่วน บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงท้ายเล่มนั้น
ผู้จัดทํารายงานหรือจัดทํางานเขียนของตนเองควรศึกษาหลักเกณฑ์ทั่วไปทางบรรณานุกรมเป็นเบื้องต้น เพื่อที่จะ
สามารถนําไปใช้ได้ตามแบบแผนที่กําหนดได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น
1.1 ผู้แต่งหรือบรรณาธิการ
1) ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้ลงชื่อสกุลตามด้วยตัวอักษรตัวย่อของชื่อตนและชื่อกลาง(ถ้ามี) ใช้
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) แบ่งชื่อสกุลและอักษรของชื่อต้น กับชื่อกลาง
ตัวอย่าง
Reynolds, F. E.
Fontana, D., Jr.
2) ผู้แต่งเป็นชาวไทย
ให้ลงชื่อก่อนแล้วตามด้วยนามสกุล
ในกรณีที่เขียนเอกสารเป็น
ภาษาต่างประเทศ อาจใช้แนวทางเดียวกันกับผู้แต่งชาวต่างประเทศได้
3) ผู้แต่งชาวไทย มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ให้พิมพ์ชื่อ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และฐานันดร
ศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์
ตัวอย่าง
ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา
วิจิตรวาทการ, หลวง
4) ผู้แต่ง 2 -6 คน ลงชื่อผู้แต่งทุกคน ให้ใช้คําว่า และ สําหรับผู้แต่งชาวต่างชาติใช้ เครื่องหมาย & ก่อน
ชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย
ตัวอย่าง
ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ และสุชาติ สวัสดิศรี
สุทัศนีย์ บุญคง, วิมล พาณิชยการ, และอรุณี จันทรสนิท
Fukutake, T. & Morioka, K.
Hanson, H., Borlaug, N. E., & Anderson, R.G.
5) ผูแ้ ต่งมากกว่า 6 คนขึ้นไปให้ใช้คําว่าและคนอื่น ๆ สําหรับภาษาไทย และให้ใช้ et al. สําหรับ
ภาษาต่างประเทศ โดยลงชื่อผู้แต่ง 6 คนแรก ตามด้วย คําว่า และคนอื่น ๆ สําหรับภาษาไทย และ คําว่า et al.
สําหรับภาษาต่างประเทศ ยกเว้นในการอ้างอิงในเนื้อหาใส่ข้อมูลเฉพาะผู้แต่งคนแรก ตามด้วย และคนอื่น ๆ
หรือ et al.

-2ตัวอย่าง
อ้างถึง
Wolchik et al.
บรรณานุกรม
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatswort, D.,
Lengua, L., et al.
6) ถ้าผู้แต่งเป็นสถาบัน ควรคํานึงถึงแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย คือต้องพยายามให้ผู้อ่านไม่สับสนระหว่าง
สถาบันที่อ้างถึงนั้น กับสถาบันอื่น ๆ ทั้งนี้ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐบาล อย่างน้อยต้องอ้างถึงระดับกรมหรือเทียบเท่า
และเขียนอ้างระดับสูงมาก่อน ชื่อสถาบันที่มีคํานําหน้าซ้ํากัน เช่น กรม กระทรวง ฯลฯ
ตัวอย่าง
กระทรวงศึกษาธิการ.
กรมประชาสัมพันธ์.
กระทรวงมหาดไทย, กรมพัฒนาชุมชน.
7) ผู้แต่งใช้นามแฝง ใส่นามแฝงเป็นผู้แต่ง
8) ถ้าเป็นหนังสือที่มีบรรณาธิการ และผู้อ้างอิงมีการอ้างถึงหนังสือทั้งเล่ม ให้เขียนชื่อบรรณาธิการแทน
ผู้แต่งและใส่คําว่า บก. สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําว่า ed. หรือ eds. แล้วแต่กรณีสําหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ
ตัวอย่าง
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (บก.)
ไพโรจน์ คะเชนทร์ และองอาจ จิระอร (บก.)
Forbes, S. M., (ed.)
Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.)
9) ถ้าหนังสือมีผู้แต่งเพียง 1 คน และมีบรรณาธิการด้วย ให้ใส่ข้อมูลบรรณาธิการในเครื่องหมายวงเล็บ
ต่อจากชื่อเรื่อง
ตัวอย่าง
สฤณี อาชวานันทกุล. (2551). วิชาสุดท้าย : ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน (กิตติ
พงศ์สนธิสัมพันธ์, บก.).
10) ผู้แต่งคนเดียวกัน ชื่อเรื่องต่างกัน พิมพ์ในปีเดียวกัน ใช้อักษร ก ข ค ง ตามหลังปีพิมพ์ สําหรับ
เอกสารภาษาไทย และ a b c d ตามหลังปีพิมพ์สําหรับภาษาต่างประเทศ การจัดเรียงในบรรณานุกรม เรียง
ตามลําดับชื่อเรื่องของเอกสารปีเดียวกันของผู้แต่งนั้น
ตัวอย่าง
มงคล คํามูล. (2520ก)
มงคล คํามูล. (2520ข)

Sabin, W. A. (2001a)
Sabin, W. A. (2001b)

11) ถ้าไม่มชี ื่อผู้แต่ง ให้เขียนชื่อเรื่อง หรือชื่อบทความด้วยตัวเอียง ในตําแหน่งของผู้แต่ง และตามด้วย
ปีพิมพ์

-31.2 ปีพิมพ์
1) ระบุปีที่พิมพ์นั้นในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตามด้วยเครื่องหมาย มหัพภาค (. Period) เช่น
(2553).
2) งานที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เผยแพร่ให้ใช้คําว่า (กําลังจัดพิมพ์) หรือ (in press) แล้วแต่ภาษา
ของงานนั้น ๆ
3) ถ้าไม่ปรากฏปีพิมพ์ให้ระบุ ม.ป.ป. สําหรับหนังสือภาษาไทย สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ n.d.
ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) เช่น (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)
4) ให้เขียนปีพิมพ์ต่อจากชื่อผู้แต่งหรือบรรณาธิการ
5) รูปแบบปีพิมพ์ อาจมีข้อมูล เดือน วันที่ เพิ่มเติมตามลักษณะประเภทของเอกสาร เช่น
(1993, June) สําหรับ วารสาร รายงานการประชุม จดหมายข่าว และหนังสือพิมพ์
(1994, September 28) สําหรับ หนังสือพิมพ์รายวัน
(2519, 12 มกราคม) สําหรับ หนังสือพิมพ์รายวัน
1.3 ชือ่ หนังสือ
1) พิมพ์ด้วยตัวเอน ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (. Period)
2) ชื่อหนังสือที่เป็นภาษาต่างประเทศให้พิมพ์ตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องรอง (ถ้ามี) ซึ่งมัก
พิมพ์ตามหลังเครื่องหมายมหัพภาคคู่ ( : colons ) และชื่อเฉพาะ
1.4 ชื่อวารสาร
1) ใช้ตามที่ปรากฏในหน้าปกในของวารสาร พิมพ์ด้วยตัวเอน ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , Comma)
2) เขียนชื่อเต็มโดยใช้ตัวใหญ่ตัวแรกทุกตัว
1.5 ชื่อบทความ ชิ่อวิทยานิพนธ์
พิมพ์ด้วยตัวธรรมดา ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (. Period)
1.6 ชื่อเอกสารจากอินเตอร์เน็ต
พิมพ์ด้วยตัวเอน ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (. Period)
1.7 ครั้งที่พิมพ์ ใช้คําว่า พิมพ์ครั้งที่ … (ใช้กับหนังสือเท่านั้น)
1) ลงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการสืบค้น เช่น พิมพ์ครั้งที่ 3 หรือ 3rd ed. โดยข้อมูลพิมพ์ครั้งที่ให้ลงกรณีที่มี
การพิมพ์ครั้งที่สองเป็นต้นไป ใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บต่อจากชื่อหนังสือไม่ว่าชือ่ หนังสือนั้นจะอยู่ในตําแหน่ง
ใด
ตัวอย่าง
สนธิ เตชานันท์. (2543). พื้นฐานรัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-41.8 ชื่อชุดหนังสือและลําดับที่ (ใช้กับหนังสือเท่านั้น)
กรณีมีการพิมพ์หลายครั้ง หรือเป็นชุด หรือมีลําดับที่ ให้ลงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการสืบค้น และตามด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค (.)
ตัวอย่าง
วลัยพร เหมะรัชตะ. (2531). หลักการทําสาระสังเขป. หนังสือชุดอ้างอิง
อันดับ 7. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Simon, R. C. (1966). Boo!: Culture, experience and the startle reflex.
Series in affective science. New York: Oxford University Press.
1.9 สถานที่พิมพ์และสํานักพิมพ์ (ใช้กับหนังสือเท่านั้น)
1) ให้ระบุชื่อจังหวัดหรือชื่อเมือง ถ้าชื่อเมืองไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย หรืออาจทําให้สับสนกับเมืองอื่น ให้
ระบุขื่อจังหวัดหรือเมืองหรือประเทศที่สํานักพิมพ์นั้นตั้งอยู่กํากับ
2) ถ้าในเอกสารนั้น มีชื่อสํานักพิมพ์อยู่ในเมืองมากกว่า 1 เมือง ให้เลือกเมืองแรก
3) พิมพ์เฉพาะชื่อสํานักพิมพ์ ส่วนคําระบุสถานะของสํานักพิมพ์ เช่น ห.จ.ก., บริษัท, Publishers, Co.,Co.Ltd.
หรือ Inc. ให้ตัดออก สํานักพิมพ์ที่เป็นของสมาคม มหาวิทยาลัย ให้ระชุชื่อเต็ม เช่น สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, University of Tokyo Press เป็นต้น
4) ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ (No place) ให้ระบุ ม.ป.ท. สําหรับหนังสือภาษาไทย หรือ n.p. สําหรับหนังสือ
ภาษาอังกฤษ
5) ถ้าไม่ปรากฏสํานักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ (No publisher) ให้ระบุ ม.ป.พ. สําหรับหนังสือภาษาไทย หรือ n.p.
สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ
ตัวอย่าง
Clark, N. J. (2009). Tall tales from the American West. n.p.: Jubilee Press.
1.10 ปีที่ หรือเล่มที่ (volume) และฉบับที่ (number/issues)
- ไม่ต้องระบุ คําว่า ปีที่ (Vol.) นําหน้าตัวเลข ให้ใช้เลขอราบิก (1,2,3,... )
- ถ้าวารสารไม่ได้ระบุปีที่ (Vol.) ให้ระบุเดือนหรือ ฤดูกาล ในส่วนข้อมูลปีที่พิมพ์หลังข้อมูลผู้แต่ง
ตัวอย่าง
Mellers, B.A. (2000, July)
- วารสารที่มีทั้งปี/เล่มที่ (volume) และฉบับที่ (number, Issue) ให้ระบุข้อมูลทั้งปีที่และฉบับที่ โดยใส่ข้อมูล
ฉบับที่ในเครื่องหมาย วงเล็บ ( )
ตัวอย่าง
38(2), 12-17.
- ในกรณีที่เอกสารนั้นไม่มีปีที่ หรือเล่มที่ (volume) และฉบับที่ (number) แต่มีเดือน ให้ใช้ชื่อเดือนอยู่ภายใน
วงเล็บ
- ระบุ วัน เดือน ภายในเครื่องหมายวงเล็บ ( )
ตัวอย่าง
(2001, May 5)
(2010, Winter)
(2546, 5 พฤษภาคม)

-51.11 เลขหน้าของบทความ
- ระบุหน้าที่บทความนั้นตีพิมพ์ว่า เริ่มจากหน้าใดถึงหน้าใด โดยไม่มีคําว่า หน้า
ตัวอย่าง
Review of Asian and Pacific Studies, 29, 43-63.
- ถ้าบทความพิมพ์ต่อในหน้าอื่นของวารสารฉบับเดียวกัน ระบุเลขหน้าที่ปรากฏทั้งหมดโดยใช้เครื่องหมาย
จุลภาค (,) คั่น
- หนังสือพิมพ์ให้ระบุเลขหน้าโดยมีคําว่า น. สําหรับหนังสือพิมพ์ภาษาไทย และ p. กรณีมีหน้าเดียว หรือ pp.
กรณีมีหลายหน้า สําหรับหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ ก่อนข้อมูลเลขหน้า
ตัวอย่าง
น. 17
p. 18
pp. 20-40
1.12 ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์
- ใช้คําว่า วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (Master’s Thesis) สําหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และใช้
คําว่า วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral dissertation) สําหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และ
ระบุคําว่า ไม่ได้ตีพิมพ์ สําหรับวิทยานิพนธ์ ภาษาไทย และ คําว่า Unpublished สําหรับวิทยานิพนธ์
ต่างประเทศ
1.13 ประเภทของสื่อ
- ให้ระบุ (ประเภทของสื่อ) อยู่ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] ต่อท้ายชื่อเรื่องของเอกสารโดยไม่มีเครื่องหมายคั่น
ดังนี้
ภาพ
Image
แผ่นพับ
Brochure
ภาพยนตร์
Motion picture
วีดิทัศน์
Videotape
ซีดี
CD
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer software
แฟ้มข้อมูล
Data file
แฟ้มวีดทิ ัศน์
Video file
1.14 ที่ตั้ง และ วันที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
1) DOI (Digital Object Identifier)
ใช้ข้อมูล DOI ซึ่งจะปรากฏ DOI ในฐานข้อมูลออนไลน์
ตัวอย่าง
doi: 10.1207/s15427625tcq1403_12

-62) ที่ตั้งของข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (URL)
คัดลอก URL ทีผ่ ู้อ่านสามารถเข้าไปอ่านได้โดยตรง เป็นไฟล์ข้อมูลถึงหน้าเอกสารโดยตรง
ตัวอย่าง
http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html
http://www.youtube.com/watch?v=Xax5d4IKqrQ
3) ข้อมูลทางอินเตอร์ที่มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทําให้ที่ตั้งข้อมูลไม่คงที่ เช่น หนังสือพิมพ์ออนไลน์
หรือ เอกสารที่สืบค้นได้ มีข้อมูล URL ที่มีเครื่องหมายเกิดขึ้นเนื่องจากการประมวลการค้นของฐานข้อมูล ใช้
ข้อมูล URL เฉพาะส่วนโดเมน (domain) หรือ หน้าหลัก (homepage)
ตัวอย่าง
http://www.sufficiencyeconomy.org
http://www.grad.chula.ac.th
4) วันที่สืบค้นของข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เป็นเว็บไซต์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่นเว็บไซต์ส่วนบุคคล
เว็บไซต์สถาบัน นอกเหนือจากเอกสารเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตประเภทวารสารออนไลน์ จะต้องระบุวันที่เข้า
สืบค้น และ URL ของเอกสาร โดยใช้คําว่า Retrieved สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ และ คําว่า สืบค้นเมื่อ
สําหรับเอกสารภาษาไทย ตามด้วยคําว่า from หรือ จาก พร้อมวันที่สืบค้น และ URL ที่เป็นที่ตั้งของเอกสาร
หากเป็นเว็บไซต์ของฐานข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใช้ Retrieved from และ คําว่า สืบค้นจาก
สําหรับเอกสารภาษาไทยโดยไม่ต้องระบุวันที่สืบค้น
ตัวอย่าง
Retrieved March 12, 2007, from http://newton.bhsu.edu/eps
/LibAndJRST2005.pdf
สืบค้นเมื่อ 24 มกราคม 2554, จาก http://www.nidambe11.net/ekonomiz
/2005q2/article2005april15p11.htm
1.15 การพิมพ์อักษรย่อและคําที่ใช้ในภาษาไทย
Chapter
Edition
Revised edition
Second edition
Editor (Editors)
Translator (s)

ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

ใช้
ใช้
ใช้
ใช้
ใช้
ใช้
ใช้
ใช้
ใช้
ใช้
ใช้
ใช้

chap.
บทที่
ed.
พิมพ์ครั้งที่
Rev. ed.
ฉบับปรับปรุง
2nd ed.
พิมพ์ครั้งที่ 2
Ed. หลายคนใช้ Eds.
บก.
Trans.
ผู้แปล
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ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ใช้
ใช้
ใช้
ใช้
ใช้
ใช้
ใช้

n.d.
ม.ป.ป.
No place
n.p.
ม.ป.ท.
No publisher
n.p.
ม.ป.พ.
Page (Pages)
p. เอกสารหน้าเดียว และ
pp. เอกสารหลายหน้า
ภาษาไทย
ใช้
น.
Volume (as in volume 3)
Vol. (เฉพาะเล่มที)่
Volume (as in 4 vols.)
vols (ทั้งชุด)
Number
No.
Part
Pt.
Retrieved … , from … สืบค้นเมื่อ ... , จาก ...
Retrieved from
สืบค้นจาก

2. การอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้างอิงในเนื้อหาของรายงาน เป็นการอ้างอิงในเนื้อเรื่องในกรณีที่ผู้ทํารายงานได้คัดลอกข้อความ
หรืออ้างคําพูด หรือแนวความคิดของบุคคลอื่นมาไว้ในงานเขียนของตน
ซึ่งจําเป็นต้องมีการอ้างอิงกํากับไว้
ด้วยทุกครั้ง การอ้างอิงในเนื้อหามักจะใช้การอ้างอิง ระบบนาม-ปี (Author-date) โดยรูปแบบการอ้างอิงระบบ
นาม-ปี จะเป็นการระบุนามผู้แต่ง ปีพิมพ์และ/หรือเลขหน้า ไว้ภายในเครื่องหมายวงเล็บ (
) การไม่ระบุเลข
หน้าจะปรากฎในกรณีที่ผู้ทํารายงาน อ้างงานของผู้อื่นโดยการสรุป เนื้อหาหรือแนวคิดทั้งเล่มของงานนั้น
ส่วนประกอบ
หนังสือและสิ่งตีพิมพ์อนื่ ๆ
ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์
ชื่อผู้แต่ง, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้าที่อ้างอิง
ชือ่ ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ภาพประกอบที่อ้างอิง
ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, บทที่อ้างอิง
ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ส่วนข้อความ

ตัวอย่างการเขียน

(อนงค์ นาคสวัสดิ,์ 2540)
(วิจารณ์ พานิช, ม.ป.ป.)
(Jackman, n.d.)
(ทนง พิทยะ, 2539, น. 262)
(ทนง พิทยะ, 2539, น. 262, 275-276)
(Bacon, 1999, fig. 6)
(ธงชัย สันติวงษ์, 2540, ภาคผนวก ก.)
(Dale, 1997, chap. 4)
(Henricks, 2003, Conclusion section,
para. 1).

-8ชื่อผูแ้ ต่ง, ปีที่พิมพ์, บทที่อ้างอิง, เลขหน้าที่อ้างอิง (Dale, 1997, chap. 4, p. 46)
ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ, ปีที่พิมพ์, เลขหน้าที่อ้างอิง
ชื่อบทความวารสาร, ปีที่พิมพ์, เลขหน้าที่อ้างอิง
เอกสารจากอินเตอร์เน็ต
ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์
ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ชื่อเอกสาร, ปีที่พิมพ์

(พรรณไม้โครงการหลวง, 2541, น. 14)
(คิดจะเขียน Java คิดถึง Jamba, 2540, น. 26-27)

(วิจารณ์ พานิช, 2548)
(กรมควบคุมโรคติดต่อ, ม.ป.ป.)
(การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, 2549)
(ภาะวะโลกร้อน : วิกฤติของโลก, ม.ป.ป.)

2.1 วิธีการอ้างอิงในเนื้อหา
ผู้เขียนระบุข้อความการอ้างอิงเอกสารรายการใดรายการหนึ่งได้หลายตําแหน่งในส่วนเนื้อเรื่อง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจะเน้นหรือให้ความสําคัญกับองค์ประกอบใด การใช้เครื่องหมายวงเล็บกํากับการ
อ้างอิงจึงอยู่ในตําแหน่งที่แตกต่างกันไปด้วย โดยทั่วไป มี 4 ตําแหน่ง
1. ระบุหน้าข้อความ เน้นที่ผแู้ ต่ง
วิจารณ์ พานิช (2548) กล่าวถึง การจัดการความรู้ ว่าหมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่
มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
2. ระบุตอนท้ายข้อความ เน้นที่เนื้อหา
การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด (วิจารณ์ พานิช, 2548)
3. เขียนรวมไปเป็นส่วนหนึ่งของเนือ้ หาซึ่งพบไม่บ่อยนัก
ในปี พ.ศ. 2548 วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของ การจัดการความรู้ ว่าหมายถึง
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร
มาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
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4. อ้างอิงถึงผู้เขียนคนเดียวกันในย่อหน้าเดียวกัน การอ้างครั้งต่อมาไม่จําเป็นต้องระบุปีที่พิมพ์เผยแพร่ เช่น
วิจารณ์ พานิช (2548) กล่าวถึง การจัดการความรู้ ว่าหมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด นอกจากนี้ วิจารณ์ พานิช ได้แบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ความรู้ที่
ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคล
ในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้
โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
นามธรรม 2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง
ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
ตําแหน่งการอ้างอิงที่มักจะพบบ่อย ๆ มี 2 ตําแหน่งคือ 1) ระบุหน้าข้อความ หรือแบบเน้นที่ผู้แต่ง และ
2) ระบุตอนท้ายข้อความ หรือแบบเน้นที่เนื้อหา

2.2 ตัวอย่างตําแหน่งการอ้างอิงในเนื้อหาของสื่อแต่ละประเภท
1. หนังสือทั่วไป
1) หนังสือที่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
เน้นที่ผู้แต่ง
ภราดร จินดาวงศ์ (2549, น. 40-41) กล่าวว่า ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้การจัดการความรู้เกิดขึ้นจะมี 4
เรื่อง หลัก ๆ คือ
ปัจจัยที่ 1 บุคลากรในองค์กร
ปัจจัยที่ 2 การจัดการในองค์กร
ปัจจัยที่ 3 บุคลากรพื้นฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี
ปัจจัยที่ 4 ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ
เน้นที่เนื้อหา
ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้การจัดการความรู้เกิดขึ้นจะมี 4 เรื่อง หลัก ๆ (ภราดร จินดาวงศ์, 2549, น. 4041) คือ
ปัจจัยที่ 1 บุคลากรในองค์กร
ปัจจัยที่ 2 การจัดการในองค์กร
ปัจจัยที่ 3 บุคลากรพื้นฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี
ปัจจัยที่ 4 ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ
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เน้นที่ผู้แต่ง
จากหนังสือเรื่อง เป้าหมายของระบบสารสนเทศและการพัฒนาสารสนเทศ (2548, น.10) กล่าวว่า
ปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความสําคัญและความจําเป็นอย่างยิ่งในการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนโดยอาศัยกระบวนการข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ กระบวนการที่ทําให้เกิดสารสนเทศ
นี้เรียกว่า การประมวลผล
เน้นที่เนื้อหา
ระบบสารสนเทศมีความสําคัญและความจําเป็นอย่างยิ่งในการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนโดยอาศัยกระบวนการข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ กระบวนการที่ทําให้เกิดสารสนเทศ
นี้เรียกว่า การประมวลผล (เป้าหมายของระบบสารสนเทศและการพัฒนาสารสนเทศ, 2548, น. 10)
3) การอ้างถึงเอกสารที่ถูกอ้างอิงอยู่ในเอกสารอื่น
กรณีที่เอกสารที่ต้องการอ้างถูกนําไปอ้างไว้ในเอกสารอื่น หากไม่สามารถหาต้นฉบับของเอกสารที่ถูก
นําไปอ้าง ก็สามารถอ้างอิงได้โดยให้ลงรายการชื่อผู้แต่งคนที่ถูกอ้างในเอกสาร และระบุคําว่า อ้างถึงใน สําหรับ
เอกสารภาษาไทย คําว่า as cited in สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ สําหรับบรรณานุกรมให้ลงชื่อผู้แต่งที่
เอกสารที่เราอ่านจริง
วิจารณ์ พานิช (อ้างถึงใน ภราดร จินดาวงศ์, 2549, น. 12) ให้คําจํากัดความคําว่า “การจัดการ
ความรู”้ ว่าหมายถึง การยกระดับความรู้ขององค์กร เพื่อสร้างผลประโยชน์จากต้นทุนปัญญา . . .
หรือ
. . . ถ้าจะนิยาม “การจัดการความรู”้ ว่าเป็นการยกระดับความรู้ขององค์กร เพื่อสร้างผลประโยชน์
จากต้นทุนปัญญา (วิจารณ์ พานิช อ้างถึงใน ภราดร จินดาวงศ์, 2549, น. 12)
ในการเขียนรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมท้ายเล่ม เขียนบรรณานุกรมของเอกสารที่เราอ่านดัง
ตัวอย่าง
ภราดร จินดวงศ์. (2549). การจัดการความรู.้ กรุงเทพฯ: ซีดับบลิว
ซี พริ้นติ้ง.
4) การอ้างถึงเอกสารหลายชิ้นที่ให้ข้อมูลสอดคล้องกันหรือซ้ํากัน
กรณีที่ต้องการอ้างอิงเอกสารหลาย ๆ ชิ้น สําหรับข้อมูลเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายกรณี เช่น
นักวิจัยหลายคนอาจทําการศึกษาเรื่องเดียวกัน หรืออาจค้นพบผลวิจัยใกล้เคียงกันหรือสอดคล้องกัน ให้อ้างอิง
โดยเรียงรายการตามลําดับอักษรของชื่อผู้แต่ง หรือ ชื่อผู้วิจัย ดังตัวอย่าง
ศศิพิมล ประพินพงศกร (2545) และ อุไร ไปรฮูยัน (2544) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของบริการนําส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ว่า ประกอบด้วย . . .
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องค์ประกอบของบริการนําส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ศศิพิมล ประพินพงศกร, 2545; อุไร ไปรฮูยัน,
2544) ประกอบด้วย . . .
2. เอกสารจากอินเตอร์เน็ต
1) เอกสารที่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
เน้นทีผ่ ู้แต่ง
ธวัชชัย สุขลอย (ม.ป.ป.) กล่าวว่า ปรากฏการณ์ “ภาวะโลกร้อน” ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยกับ
มนุษย์หลายประการ เช่น น้ําท่วม ความแห้งแล้ง ลมพายุ อุณหภูมิที่สูงขึ้น ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นและรุกตัวเข้ามา
ในแผ่นดิน
เน้นทีเ่ นื้อหา
ปรากฏการณ์ “ภาวะโลกร้อน” ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยกับมนุษย์หลายประการ เช่น น้ําท่วม
ความแห้งแล้ง ลมพายุ อุณหภูมิที่สูงขึ้น ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น
และรุกตัวเข้ามาในแผ่นดิน (ธวัชชัย สุขลอย, ม.ป.ป.)
2) เอกสารที่ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง
เน้นทีผ่ ู้แต่ง
จากเอกสาร ภาวะโลกร้อน มหันตภัยใกล้ตัว (2550) ระบุสาเหตุของภาวะโลกร้อนไว้ว่า เกิดจากฝีมือ
ของมนุษย์ จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ฯลฯ เป็น จํานวนมาก ส่งผลให้
อุณหภูมิของบรรยากาศสูงขึ้น . . .
เน้นทีเ่ นื้อหา
สาเหตุของภาวะโลกร้อน มีสาเหตุสําคัญเกิดจากฝีมือของมนุษย์ จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น
คาร์ บ อนไดออกไซด์ มีเ ทน ฯลฯ เป็ น จํา นวนมาก ส่ง ผลให้ อุณ หภูมิ ข องบรรยากาศสู ง ขึ้น (ภาวะโลกร้ อ น
มหันตภัยใกล้ตัว, 2550)
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3. บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง
บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง หมายถึง รายการทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผู้ทํารายงานได้ใช้
ประกอบการค้นคว้าทํารายงาน ซึ่งจะต้องนํามาจัดเรียงตามลําดับอักษร และบันทึกรายการต่าง ๆ ตามแบบแผน
บรรณานุกรมที่ได้กําหนดไว้ ส่วนอ้างอิงเป็นส่วนที่ทําให้รายงานนั้นมีความน่าเชื่อถือ และยังแสดงถึงความมี
จริยธรรมทางวิชาการด้วย
1.1 หนังสือทั่วไป
ข้อมูลที่จําเป็นต้องมี จัดเรียงตามลําดับได้ดังนี้
ชื่อผู้แต่ง หมายถึง ผู้เขียน บรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรือ สถาบันที่รับผิดชอบ
ปีที่พิมพ์
ชื่อหนังสือ (ตัวเอียง)
ครั้งที่พิมพ์ (ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป)
สถานที่พิมพ์
สํานักพิมพ์
รูปแบบ
ผู้แต่ง

ปีพิมพ์

ชื่อเรื่อง (ตัวเอน) ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พมิ พ์

สํานักพิมพ์

วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.//(2541).//การพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นํา/(พิมพ์ครั้งที่ 2).//กรุงเทพฯ:/เอ็กซเปอร์เน็ท.

หนังสือผู้แต่ง 1 คน
อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม

(วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, 2541, น. 35)
วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. (2541). การพัฒนาวิสยั ทัศน์ผู้นํา (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.

อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม

(Kidder, 1981, p. 47)
Kidder, T. (1981). The soul of a new machine. Boston: Little, Brown &
Company.
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อ้างในเนื้อหา (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสดิศรี, 2519, น. 17)
บรรณานุกรม ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ และสุชาติ สวัสดิศรี. (2519). ประวัติศาสตร์และนัก
ประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น.
ผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า 6 คน
อ้างในเนื้อหา (นิมิตชัย สนิทพันธุ์ และคนอื่น ๆ, 2541, น. 12-20)
บรรณานุกรม นิมิตรชัย สนิทพันธุ,์ สงคราม กระจ่างเนตร, พัชรี บํารุงธรรม, พรายพล คุ้มทรัพย์,
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, อรพินธ์ สพโชคชัย, และคนอื่น ๆ. (2541).
โครงการศึกษาประเมินโครงการเพื่อการวางแผน : รายงานฉบับสมบูรณ์.
กรุงเทพฯ: กระทรวงคมนาคม.
ผู้แต่งที่เป็นราชสกุล และผู้แต่งที่มีนามบรรดาศักดิ์
อ้างในเนื้อหา (วิจิตรวาทการ, หลวง, 2542, น. 45)
บรรณานุกรม วิจิตรวาทการ, หลวง. (2542). มหัศจรรย์ทางจิต. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์.
อ้างอิงในเนื้อหา (คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2543, น. 12-15)
บรรณานุกรม คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. (2543). ถกเขมร. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.
ผู้แต่งที่มีสมณศักดิ์
อ้างในเนื้อหา (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2542, น. 16)
บรรณานุกรม พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2542). เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม.
อ้างในเนื้อหา (พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2540, น. 34)
บรรณานุกรม พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2540). ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญา
ตะวันตก (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ศยาม.
ผู้แต่งชาวต่างประเทศ
อ้างในเนื้อหา (แน้ช, วอลดอร์ฟ, และไรซ์, 2518, บทที่ 7)
บรรณานุกรม แน้ช, จอร์ช, วอลดอร์ฟ, แดน, และไรซ์, โรเบิร์ต อี. (2518). มหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนเมือง. กรุงเทพฯ: แพร่วิทยา.
ผู้แต่งนิติบุคคล
อ้างในเนื้อหา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะรัฐศาสตร์, แผนกวิชาการปกครอง, 2518, น. 12)
บรรณานุกรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะรัฐศาสตร์, แผนกวิชาการปกครอง. (2518).
รายงานสัมมนาเรื่องปัญหาของรัฐวิสาหกิจไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: แผนกวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย.
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บรรณานุกรม

อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม

(Thailand, Office of the National Education Commission, 1977, chap. 4)
Thailand, Office of the National Education Commission. (1977).
A research report on higher Education System : a case study of
Thailand. Bangkok: Office of the National Education Commission.
(Ohio State University, College of Social Work, 1979, p. 33)
Ohio State University, College of Social Work. (1979). An assessment of
social well-being in Franklin County: a report. Columbus, OH: Author.

ผู้แต่งที่เป็นบรรณาธิการ
อ้างในเนื้อหา (ไพเราะ เลิศวิราม, 2550, น. 30)
บรรณานุกรม ไพเราะ เลิศวิราม (บก.). (2550). เศรษฐกิจพอเพียง [Sufficiency economy]
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: Positioning Books.
อ้างในเนื้อหา (Letheridge & Comnon, 1980, chap. 5)
บรรณานุกรม Letheridge, S. & Comnon, C. R., (eds.). (1980). Bilingual education :
teaching English as a second language. New York: Praeger.
หนังสือปรับปรุงการพิมพ์
อ้างในเนื้อหา (บุญพฤกษ์ จาฏามระ, นภดล ไชยคํา, และลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์, 2540, น. 7-18)
บรรณานุกรม บุญพฤกษ์ จาฏามระ, นภดล ไชยคํา, และลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์. (2540).
เคมี (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
อ้างในเนื้อหา (สนธิ เตชานันท์, 2543, น.9)
บรรณานุกรม สนธิ เตชานันท์. (2543). พื้นฐานรัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ้างในเนื้อหา (Frank & Bernanke, 2007, pp. 34-40)
บรรณานุกรม Frank, R. H., & Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics
(3rd ed.). Boston: McGraw-Hill/Irwin.
หนังสือแปล
อ้างอิงในเนื้อหา (ทอฟเลอร์, 2533, น. 17)
บรรณานุกรม ทอฟเลอร์, อัลวิน. (2533). คลื่นลูกที่สาม [The Third Wave] (สุกัญญา
ตีระวนิช, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: Global Brain.
อ้างในเนื้อหา (นอร์ตัน, 2544, น. 18-20)
บรรณานุกรม นอร์ตัน, ปีเตอร์. (2544). คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ณัฏฐา ฉัตรสกุลพนิต, ผู้แปล).
กรุงเทพฯ: แม็คกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชันแนล เอ็นเตอร์ไพรซ์.

- 15 หนังสือแปลที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งในภาษาเดิม ใช้ชื่อผู้แปลในส่วนผู้แต่ง
อ้างในเนื้อหา รมณียฉัตร แก้วกิริยา, ม.ร.ว., 2546, น. 10)
บรรณานุกรม รมณียฉัตร แก้วกิริยา, ม.ร.ว., (ผู้แปล). (2546). การตลาดสุนทรียศิลป์.
กรุงเทพฯ: เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส.
หนังสือที่เป็นชุด
อ้างในเนื้อหา (วลัยพร เหมะรัชตะ, 2531, น. 30)
บรรณานุกรม วลัยพร เหมะรัชตะ. (2531). หลักการทําสาระสังเขป. หนังสือชุดอ้างอิง,
อันดับที่ 7. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หนังสือที่มีหลายเล่มจบและใช้ทุกเล่ม
อ้างอิงในเนื้อหา (Katz, 1974)
บรรณานุกรม Katz, W. A. (1974). Introduction to reference work (2 vols).
New York: McGraw-Hill.
หนังสือที่มีหลายเล่มจบและใช้เฉพาะบางเล่มหรือเฉพาะเล่ม
อ้างในเนื้อหา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524, น. 28)
บรรณานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน. (2524). สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(เล่ม 12). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไพศาลศิลป์การพิมพ์.
บทความในหนังสือ
อ้างในเนื้อหา (ชัยพร วิชชาวุธ, 2518, น.8)
บรรณานุกรม ชัยพร วิชชาวุธ. (2518). การสอนในระดับอุดมศึกษา. ใน การสอนและการ
วัดผลการศึกษา (น. 1-30). พระนคร: ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม
อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม

(Brown & Dyer, 1972, pp. 50-52)
Brown, R., & Dyer, A. F. (1972). Cell division in higher plants.
In F. C. Steward (Ed.), Plant physiology : an advance treatise
(pp. 49-90). New York: Academic Press.
(Labajo, 2003, p. 70)
Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco.
In T. Magrini (Ed.), Music and gender: perspectives from the
Mediterranean (pp. 67-86). Chicago: University of Chicago Press.

หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
อ้างในเนื้อหา (ดอกไม้ในวรรณคดี, 2523, น. 34)
บรรณานุกรม ดอกไม้ในวรรณคดี. (2523). กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ.

- 16 หนังสือออนไลน์
อ้างในเนื้อหา (Dickens, 1910, pp. 70-75)
บรรณานุกรม Dickens, C. (1910). A tale of two cities. Retrieved
from http://books.google.com/books?id=Pm0AAAAAYAAJ
1.2 หนังสือลักษณะเฉพาะ
1. หนังสืออ้างอิงประเภทสารานุกรมและพจนานุกรม
อ้างในเนื้อหา (เจริญ อินทรเกษตร, 2516, น. 6912)
บรรณานุกรม เจริญ อินทรเกษตร. (2516). ฐานันดร. ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(เล่มที่ 11, น. 6912-6930). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม

(Kaplan, 1975, pp. 241-242)
Kaplan, L. (1975). Library cooperation in the United states. In Encyclopedia of
Library and Information Science (Vol.15, pp. 241-244).
New York: Marcel Dekker.

2. หนังสืออ้างอิงประเภทสารานุกรมและพจนานุกรมออนไลน์
อ้างในเนื้อหา (Containerization, 2008)
บรรณานุกรม Containerization. (2008). In Encyclopedia Britannica. Retrieved May 6, 2008,
from http://search.eb.com
อ้างในเนื้อหา (Kania, 2007)
บรรณานุกรม Kania, A. (2007). Philosophy of music. In E.N. Zalta (Ed.), The Stanford
Encyclopedia of philosophy. Retrieved December 20, 2008, from
http://plato.stanford.edu/entries/music/
อ้างในเนื้อหา (Judo, n.d.)
บรรณานุกรม Judo. (n.d.). Retrieved August 29, 2007, from Wikipedia: http://en.wikipedia.org/
wiki/Judo
1.3 วิทยานิพนธ์
อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม

(ชุติมา สัจจานนท์, 2518)
ชุติมา สัจจานนท์. (2518). การสํารวจสถานภาพการทํางานของบัณฑิต (ปีการศึกษา
2505-2516) และ มหาบัณฑิต (ปีการศึกษา 2507-2516)
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

- 17 1.4 วิทยานิพนธ์ออนไลน์
อ้างอิงในเนื้อหา (ภมร ภู่ทอง, 2547)
บรรณานุกรม ภมร ภู่ทอง. (2547). มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเงินค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, กรุงเทพฯ).
สืบค้นจาก http://tdc.thailis.or.th
อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม

(Young, 2007)
Young, R. F. (2007). Crossing boundaries in urban ecology: Pathways to
sustainable cities (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest
Dissertations & Theses database. (UMI No. 327681)

อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม

(Bruckman, 1997)
Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community,
and learning in a networked virtual world for kids
(Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology,
1997). Retrieved from http://www-static.cc.gatech.edu/~asb/thesis

1.5 จุลสาร เอกสารอัดสําเนา เอกสารพิมพ์ดีด แผ่นพับ และเอกสารไม่ได้ตีพิมพ์
อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม

(กรมแรงงาน, 2517)
กรมแรงงาน. (2517). แนะแนวอาชีพบรรณารักษ์ [แผ่นพับ]. กรุงเทพฯ: กรมแรงงาน.

อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม

(Economic and Social Commission for Asia and The Pacific, 1976)
Economic and Social Commission for Asia and The Pacific. (1976). ESCAP trade
promotion centre : What it is, what it Does 1976-1977 [Brochure].
Bangkok : ESCAP.

► 2. บทความวารสาร
ข้อมูลที่จําเป็นต้องมี จัดเรียงตามลําดับได้ดังนี้
ชื่อผู้แต่งบทความ หมายถึง ผู้เขียน บรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรือ สถาบันที่รับผิดชอบ
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บ ( )
ชื่อบทความ พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ธรรมดา
ชื่อวารสาร พิมพ์ด้วยตัวเอน
ปีท/ี่ เล่มที่ (Volume) และฉบับที่
เลขหน้าที่ปรากฏ

- 18 รูปแบบ
ผู้เขียนบทความ

ปีพิมพ์

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

ปีที่และฉบับที่

เจริญสิน เลิศมหกิจ.//(2548).//BSC & KPI : วางแผนดีปฎิบัติได้.//เพื่อการเพิ่มผลผลิต,/10(1),/
32-36.
เลขหน้าที่ปรากฏ

บทความวารสารที่มีผู้เขียน 1 คน
อ้างในเนื้อหา (เจริญสิน เลิศมหกิจ, 2548, น. 34)
บรรณานุกรม เจริญสิน เลิศมหกิจ. (2548). BSC & KPI : วางแผนดีปฎิบัติได้.
เพื่อการเพิ่มผลผลิต, 10(1), 32-36.
อ้างในเนื้อหา (Wilson, 1980, pp. 22-24)
บรรณานุกรม Wilson, K. (1980). Rights and responsibilities in interlibrary cooperative
Ventures. Southeastern Librarian, 30, 22-28.
บทความวารสารที่มีผู้เขียน 2 - 5 คน
อ้างในเนื้อหา (จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ และทวี สวนมาลี, 2519, น. 235)
บรรณานุกรม จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, และทวี สวนมาลี. (2519). ความสามารถในด้าน
การเงินของเทศบาล: กรณีของเทศบาลนครกรุงเทพก่อนเปลี่ยนแปลงเป็น
กรุงเทพมหานคร. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 16(4), 231-254.
บทความวารสารไม่มีปีที่ มีข้อมูลฉบับที่
อ้างในเนื้อหา (ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ, สมคิด แก้วสนธิ, และทองอินทร์ วงศ์โสธร, 2519, น. 34)
บรรณานุกรม ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ, สมคิด แก้วสนธิ, และทองอินทร์ วงศ์โสธร. (2519).
การสอนแบบต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา. วารสารครุศาสตร์, 6, 34-39.
อ้างในเนื้อหา (Alexander, 1965, p. 60)
บรรณานุกรม Alexander, C. (1965). A city is not a tree. Architectural forum, 122, 58-62.
บทความที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ
อ้างในเนื้อหา (การพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน, 2549, น. 28)
บรรณานุกรม การพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน. (2549). เซรามิกส์,
10, 27-29.

อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม

- 19 (Area and population of Thai by sex, region for selected Changwats, 1979, p. 7)
Area and population of Thai by sex, region for selected Changwats. (1979).
Quarterly Bulletin of Statistics (Thailand), 27, 7.

บทความวารสารออนไลน์
1) มี DOI
อ้างในเนื้อหา (Welch, 2005, p. 340)
บรรณานุกรม Welch, K. E. (2005). Technical communication and physical location: Topoi and
architecture in computer classrooms. Technical Communication
Quarterly, 14(3), 335-344. doi: 10.1207/s15427625tcq1403_12
อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม

(Stultz, 2006, pp. 482-485)
Stultz, J. (2006). Integrating exposure therapy and analytic therapy
in trauma treatment. American Journal of Orthopsychiatry,
76(4), 482-488. doi: 10.1037/0002-9432.76.4.482

2) ใช้ URL เมื่อไม่มี DOI
อ้างในเนื้อหา (Fisher, Russell, Williams, & Fisher, 2008, pp. 128-130)
บรรณานุกรม Fisher, D., Russell, D., Williams, J., & Fisher, D. (2008). Space, time & transfer in
virtual case environments. Kairos, 12(2), 127-165. Retrieved from http://
kairos.technorhetoric.net/12.2/binder.html?topoi/fisheretal/articleIntro.html
3) บทความวารสารออนไลน์ระหว่างการจัดพิมพ์
อ้างในเนื้อหา (Papini et al., in press)
บรรณานุกรม Papini, P., Adriani, O., Ambriola, M., Barbarino, G. C., Basili, A., Bazilevskaja,
G.A., et al. (in press). In-flight performances of the PAMELA satellite
experiment. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research
Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated
Equipment, Retrieved from http://www.sciencedirect.com
อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม

(Shanahan, in press)
Shanahan, M. (in press). Perception as abduction: Turning sensor
data into meaningful representation. Cognitive Science,
Retrieved August 25, 2004, from http://www.cs.utexas.edu
/users/kuipers/readings/Shanahan-cogsci-05.pdf
** ระบุวันที่สืบค้น กรณีเป็นเว็บไซต์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

- 20 บทความหนังสือพิมพ์
อ้างในเนื้อหา (คึกฤทธิ์ ปราโมช , ม.ร.ว., 2519, 12 มกราคม, น. 3)
บรรณานุกรม คึกฤทธิ์ ปราโมช , ม.ร.ว. (2519, 12 มกราคม). ข้าวไกลนา. สยามรัฐ, น. 3.
อ้างในเนื้อหา (Savareia, 1976, p. 18)
บรรณานุกรม Savareia, E. (1976, October 2). What’s right with sight and sound journalism,
Saturday Review, pp. 18-21.
บทความหนังสือพิมพ์ไม่มีผู้เขียน
อ้างในเนื้อหา (Behind that noble prize, 1976, December 12, p. 6)
บรรณานุกรม Behind that noble prize. (1976, December 12). Nation Review, p. 6.
บทความหนังสือพิมพ์ออนไลน์
อ้างในเนื้อหา (Hilts, 1999, February 16)
บรรณานุกรม Hilts, P. J. (1999, February 16). In forecasting their emotions, most
people flunk out. The New York Times, Retrieved from
http://www.nytimes.com
► 3. สื่อโสตทัศน์ เอกสารจากอินเตอร์เน็ต และอื่น ๆ
ข้อมูลที่จําเป็นต้องมี จัดเรียงตามลําดับได้ดังนี้
ชื่อผู้ผลิต
ตําแหน่งผู้ผลิต
ปีที่ผลิต
ชื่อเรื่อง (ตัวเอียง)
ประเภทวัสดุ
สถานที่ผลิต
หน่วยงานที่ผลิต
รูปแบบ
ผู้ผลิต

ตําแหน่งผูผ้ ลิต ปีที่ผลิต

ชื่อเรื่อง ประเภทวัสดุ

สถานที่ผลิต

พงศ์สดายุ นาคทอง. (ผู้ผลิต).//(2548).//สุข เฮง รวย ด้วย ฮวงจุ้ย [วีซีด]ี .//กรุงเทพฯ:/
ไลบรารี.่
หน่วยงานที่ผลิต

- 21 เพลงในรูปแบบซีดี (CD)
อ้างในเนื้อหา (อรวี สัจจานนท์, 2550)
บรรณานุกรม อรวี สัจจานนท์ (2550). ลมรําเพย. ใน ลํานําแห่งสายลม [ซีด]ี . กรุงเทพฯ:
จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี.่
อ้างในเนื้อหา (Jackson, 1982)
บรรณานุกรม Jackson, M. (1982). Beat it. On Thriller [CD]. New York: Sony Music
ภาพยนตร์ในรูปแบบฟิล์ม วีซีดี (VCD) ดีวีดี (DVD)
อ้างในเนื้อหา (พงศ์สดายุ นาคทอง, 2548)
บรรณานุกรม พงศ์สดายุ นาคทอง. (ผู้ผลิต). (2548). สุข เฮง รวย ด้วย ฮวงจุ้ย [วีซีด]ี . กรุงเทพฯ:
ไลบรารี.่
อ้างในเนื้อหา (Achbar, Abbott, Bakan, & Simpson, 2004)
บรรณานุกรม

Achbar, M. (Director/Producer), Abbott, J. (Director), Bakan, J. (Writer), &
Simpson, B. (Producer) (2004). The corporation [DVD]. Canada:
Big Picture Media Corporation.

ภาพยนตร์ (Motion picture)
อ้างในเนื้อหา (Gilbert & Higgins, 1980)
บรรณานุกรม

Gilbert, B. (Producer), & Higgins, C. (Screenwriter/Director). (1980). Nine to five
[Motion Picture]. United States: Twentieth Century Fox.

บันทึกรายการโทรทัศน์และวิทยุ (Television broadcast)
อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม

(Anderson & Morgan, 2008)
Anderson, R., & Morgan, C. (Producers). (2008, June 20). 60 Minutes
[Television broadcast]. Washington, DC: CBS News.

.

- 22 วีดิทัศน์ในYouTube
อ้างในเนื้อหา (Goyen, 2007, February 22)
บรรณานุกรม Goyen, A. (2007, February 22). Downtown Marquette dog sled races [Video file].
Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=gW3CNCGGgTY
(ข้อสังเกต ชื่อเรื่องพิมพ์อักษรปกติ)
เว็บบล็อก (Web blog)
อ้างในเนื้อหา (อุไร ไปรฮูยัน, 2553, 29 สิงหาคม)
บรรณานุกรม อุไร ไปรฮูยัน. (2553, 29 สิงหาคม). มหกรรมการอ่านและการเรียนรู้ ข้อความจาก
http://share.psu.ac.th/blog/tranglib/17290
อ้างในเนื้อหา (Rush, 2007, July 12)
บรรณานุกรม Rush, W. (2007, July 12). Four stars! Message posted to
http://wilhelminarush.livejournal.com
(ข้อสังเกต ชื่อเรื่องพิมพ์อักษรปกติ)
เว็บไซต์ทั่วไป (Web site)
อ้างในเนื้อหา (นัทธี จิตสว่าง, ม.ป.ป.)
บรรณานุกรม นัทธี จิตสว่าง. (ม.ป.ป.). Knowledge management สู่ องค์กรนวัตกรรม. .
สืบค้นเมือ่ 23 ตุลาคม 2550, จาก
http://www.correct.go.th/temp_image/km.htm
อ้างในเนื้อหา (อินเทอร์เน็ต (Internet) คืออะไร, 2548)
บรรณานุกรม อินเทอร์เน็ต (Internet) คืออะไร. (2548). สืบค้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2550, จาก
http://www.thaiall.com/article/internet.htm
อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม

(National Renewable Energy Laboratory, 2008)
National Renewable Energy Laboratory. (2008). Biofuels. Retrieved May 6, 2008,
from http://www.nrel.gov/learning/re_biofuels.html

การติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล
ตามกฎ APA การสัมภาษณ์บุคคล การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ร่วมถึงการสื่อสารทาง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มข่าว หรือ กลุ่มสนทนาเฉพาะด้าน และ แผงข่าว (Bulletin board) จะแจ้งเฉพาะการอ้างถึง
ในเนื้อหา แต่จะไม่แจ้งในบรรณานุกรม
อ้างในเนื้อหา
อ้างในเนื้อหา

แม้นมาส ชวลิต (การสื่อสารส่วนบุคคล, 7 ธันวาคม 2519)
John Ross (personal communication, 1980, May 5)

- 23 เอกสารที่อ้างอิงในเอกสารอื่น
การอ้างเอกสารซึ่งมีผู้กล่าวไว้ในเอกสารอื่นโดยที่มิได้เคยอ่านหนังสือเล่มนั้น ให้ใช้ คําว่า “as cited in”
สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ และ “อ้างถึงใน” สําหรับเอกสารภาษาไทย นําหน้าชื่อผู้แต่งเอกสารอันดับรอง มี
บรรณานุกรมเฉพาะเอกสารลําดับรอง
อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม
อ้างในเนื้อหา
บรรณานุกรม

อนุมานราชธน, พระยา. ศึกษา ประวัติแหลมอินโดจีน ในปี พ.ศ. 2497 (อ้างถึงใน
สายจิตต์ เหมินทร์, 2507)
สายจิตต์ เหมินทร์. (2507). การเสียรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิสของไทย
ให้แก่อังกฤษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Seidenberg and McClelland’s study (as cited in Coltheart, Curtis,
Atkins, & Haller, 1993) provided a glimpse into the world
Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models
of reading aloud: Dual-route and parallel-distributedprocessing
approaches. Psychological Review, 100, 589-608.

► 4. การจัดเรียงบรรณานุกรม
รายการอ้างอิงในส่วนเนื้อหาและรายการอ้างอิงในบรรณานุกรมท้ายเล่มจะต้องมีจํานวนที่สมดุลย์กัน
กรณีที่มีการอ้างอิงในเนื้อหาของรายการอ้างอิงใดมีการอ้างหลายครั้งจะเขียนบรรณานุกรมเพียงครั้งเดียว โดยมี
หลักการจัดเรียงดังนี้
1) รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมท้ายเล่มจะต้องมีการจัดเรียงลําดับรายการตามอักษรชื่อผู้แต่ง หาก
ไม่มีชื่อผู้แต่ง ให้เรียงตามชื่อเรื่อง หากมีเอกสารจํานวนมากให้แยกตามประเภทเอกสารได้ เช่น หนังสือ วารสาร
หนังสือพิมพ์ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โสตทัศนวัสดุ เป็นต้น
2) การเขียนรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม บรรทัดแรกจะอยู่ชิดขอบกระดาษซ้ายมือไม่ย่อหน้า ส่วน
บรรทัดที่สองและบรรทัดถัดไปย่อหน้าเข้าไปประมาณ 1 นิ้ว เมื่อเริ่มรายการใหม่ให้ชิดขอบกระดาษซ้ายมือ
3) เขียนรายการเอกสารอ้างอิงของภาษาไทยให้หมดก่อนและตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ
4) การเรียงลําดับตัวอักษร ใช้หลักการเรียงตามตัวอักษรและสระตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
5) เอกสารที่มีผู้แต่งคนเดียวกัน ลงชื่อผู้แต่งทุกรายการ เรียงลําดับตามปีพิมพ์จากน้อยไปหามาก
6) รายการอ้างอิงที่มีผู้แต่งคนแรกเหมือนกัน เรียงรายการอ้างอิงที่มีผู้แต่งคนเดียวก่อน
Walton, C.
Walton, C. & Yasnoff, W. A.
7) เรียงรายการผู้แต่งตามลําดับอักษรของการกํากับปีพิมพ์เมื่อมีชื่อผู้แต่งเหมือนกันหมด และ
ใช้เครื่องหมายขีด เป็นการละตัวอักษร แทนผู้แต่งรายการถัดมา อักษรกํากับปีพิมพ์ภาษาอังกฤษใช้ a b c d
ภาษาไทยใช้ ก ข ค ง
Walton, C. (1997a). Control . . .
Walton, C. (1997b). Study . . .
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ดรรชนี
เรื่อง
การติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล
จุลสาร เอกสารอัดสําเนา เอกสารพิมพ์ดีด แผ่นพับ และเอกสารไม่ได้ตีพิมพ์
บทความที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ
บทความในหนังสือ
บทความวารสารที่มีผู้เขียน 1 คน
บทความวารสารที่มีผู้เขียน 2 - 5 คน
บทความวารสารไม่มีปีที่ มีข้อมูลฉบับที่
บทความวารสารออนไลน์
บทความหนังสือพิมพ์
บทความหนังสือพิมพ์ไม่มีผู้เขียน
บทความหนังสือพิมพ์ออนไลน์
บันทึกรายการโทรทัศน์และวิทยุ (Television broadcast)
เพลงในรูปแบบซีดี (CD)
ภาพยนตร์ (Motion picture)
ภาพยนตร์ในรูปแบบฟิล์ม วีซีดี (VCD) ดีวีดี (DVD)
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ออนไลน์
วีดทิ ัศน์ใน YouTube
เว็บไซต์ทั่วไป (Web site)
เว็บบล็อก (Web Blog)
หนังสือที่เป็นชุด
หนังสือที่มีหลายเล่มจบและใช้เฉพาะบางเล่มหรือเฉพาะเล่ม
หนังสือที่มีหลายเล่มจบและใช้ทุกเล่ม
หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
หนังสือปรับปรุงการพิมพ์
หนังสือแปล
หนังสือแปลที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งในภาษาเดิม
หนังสือผู้แต่ง 1 คน
หนังสือผู้แต่ง 2 - 5 คน
หนังสือผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า 6 คน
หนังสือผู้แต่งชาวต่างประเทศ
หนังสือผู้แต่งที่เป็นบรรณาธิการ

หน้า
22
17
18
15
18
18
18
19
20
20
20
21
21
21
21
16
17
22
22
22
15
15
15
15
14
14
15
12
13
13
13
14
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ดรรชนี (ต่อ)
เรื่อง
หนังสือผู้แต่งที่เป็นราชสกุล และผู้แต่งที่มีนามบรรดาศักดิ์
หนังสือผู้แต่งที่มีสมณศักดิ์
หนังสือผู้แต่งนิติบุคคล
หนังสือออนไลน์
หนังสืออ้างอิงประเภทสารานุกรมและพจนานุกรม
หนังสืออ้างอิงประเภทสารานุกรมและพจนานุกรมออนไลน์
เอกสารที่อ้างอิงในเอกสารอื่น

หน้า
13
13
13
16
16
16
23

