
ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง1 
 

 การอ้างอิงเอกสารในงานวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการยืนยันและแสดงหลักฐานของการ
ค้นคว้าวิจัย เป็นการระบุที่มาของเน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย  
 
๑. การอ้างอิงแบบนามปี (Name – Year System) เป็นการอ้างอิงแบบย่อ ต่อจากข้อความท่ีอ้างถึง
หรือสรุปความ โดยแทรกไว้หลังข้อความในเน้ือหาด้วยการระบุ ช่ือ-นามสกุล ของผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และ
เลขหน้าที่นํามาอ้างอิง  
 
 ตัวอย่างการอ้างอิง 
 

ประเภทการอ้างอิงในเนื้อหา ตัวอย่าง 
การอ้างหนังสือ 
การอ้างอิงบุคคลทั่วไป รวมท้ังมียศทาง
ทหาร ตํารวจ ตําแหน่งทางวิชาการ คํา
เรียกทางวิชาชีพเช่น แพทย์ 

(ช่ือผู้แต่ง,ปีที่พิมพ์: หน้าที่อ้างถึง) 
ตัวอย่าง (สมยศ นาวีการ, 2524: 234) 

ผู้แต่งมีฐานันดรศักด์ิ หรือบรรดาศักด์ิ (พระนาม, สกุลยศ ตําแหน่งหรือบรรดาศักด์ิ. ปีที่พิมพ์: 
หน้าที่อ้างถึง) 
ตัวอย่าง (นราธิปพงศ์ประพันธ์, กรมหมื่น. 2515: 1-2) 

ผู้แต่งใช้นามแฝง (นามแฝง, ปีที่พิมพ์: หน้าที่อ้างถึง) 
(ทมยันตี, 2513: 25) 

เอกสารของสถาบันหรือหน่วยงาน (ช่ือหน่วยงาน, ปีที่พิมพ์: หน้าที่อ้างถึง) 
ตัวอย่าง (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2535: 25) 

ช่ือสถาบันที่มี อักษรย่อเป็นที่ยอมรับ
อย่างแพร่หลาย 

(อักษรย่อสถาบัน, ปีที่พิมพ์: หน้าที่อ้างถึง) 
ตัวอย่าง (ก.พ., 2523: 10) 

เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งแต่ปรากฏช่ือ
บรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม 

(ช่ือผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ. ปีที่พิมพ์: หน้าที่อ้างถึง) 
ตัวอย่าง (พิชัย จงสถิตย์วัฒนา, บรรณาธิการ. 2517: 31) 

ผู้แต่ง 2-3 คนให้ระบุทั้งหมด (มณีมัย รัตนมณี และอนันต์ เกตุวงศ์, 2526: 12) 

                                                            
1 ปรับเนื้อหาจากการเขียนรายงานการวิจัยโดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และรูปแบบการอ้างอิงเอกสารจาก “คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 
 



ประเภทการอ้างอิงในเนื้อหา ตัวอย่าง 
ผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้ใส่เฉพาะช่ือคน
แรกและตามด้วยคําว่า “และคณะ” 

(แสวง รัตนมงคลมาศ และคณะ, 2528: 1-3) 

อ้างอิงเอกสารหลายเร่ืองพร้อมกันให้
เรียงลับปีที่พิมพ์ 

ตัวอย่าง (ทิพย์กรวงศ์, 2504: 39; แสงโสม เกษมศรี, 
2515: 123-126 และวิกรม เมาลานนท์, 2518: 120)  

หนังสือแปล ตัวอย่าง (สมภพ โรจนพันธ์, ผู้แปล, 2526: 10) 
ผู้แต่งคนเดียว แต่ต้องการอ้างถึงพร้อม
กันจากหลายเล่ม  

(จุลจักรพงษ์, 2505: 216; 2514: 90) 

เน้ือหาบางเล่มจากชุดเอกสารเดียวกัน (ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, 2521 เล่ม 1: 115) 
เอกสารพิเศษ 
จดหมาย (จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาถึงพระเจ้า  

น้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ) 
ต้นฉบับตัวเขียนและจดหมายเหตุ (กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุ, เอกสารรัชกาลที่ 4.1.ก/

6 พระราชหัตถเลขาพระบามสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระป่ินเกล้าฯ ลงวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.1859) 

ปาฐกถา การบรรยาย (กมล ประจวบเหมาะ, บรรยาย, 23 ธันวาคม 2553) 
สัมภาษณ ์ (อานันท์ ปันยารชุน, สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2554) 
เทป (พระเทพเวที, เทปตลับ, 2532) 
สไลด์ ฟิล์มสคริปต์ และบทภาพยนตร์ (Visit to Thailand Year, บทภาพยนตร์) 
รายการวิทยุ โทรทัศน์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, โทรทัศน์ “คิวซี เซอร์

เคิล กลยุทธ์การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม”) 
อ้างอิงจากเอกสารที่ไม่ใช่ต้นฉบับ (Steppal, 1985: 13 อ้างถึงในปรีชาส่งกิตติสุนทร, 2530: 

47) 
 

๒. การอ้างอิงการคัดลอกขอ้ความ 
 ๒.๑ การคัดลอกข้อความความยาวไม่เกิน ๓ บรรทัด ให้ใส่เคร่ืองหมายอัญประกาศคู่ 
“........” แทรกในเนื้อหา 
 ๒.๒ การคัดลอกข้อความเกิน ๓ บรรทัด ให้ยกข้อความข้ึนย่อหน้าใหม่และเว้นระยะด้านซ้าย
และขวาเข้าไป ๑.๕ น้ิว 

 “.................................................................................................................
............................................................................................................................” 
 
 



๓. การอ้างอิงท้ายเล่ม 
 บรรณานุกรม หมายถึง รายช่ือสิ่งพิมพ์หรือเอกสารที่ใช้ประกอบการค้นคว้าซึ่งจะต้องระบุ
รายละเอียดอย่างครบถ้วน และต้องจัดพิมพ์ตามแบบมาตรฐานที่กําหนด โดยแยกรายช่ือหนังสือ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศออกจากกัน 
 

ประเภทการอ้างอิงท้ายเล่ม ตัวอย่าง 
หนังสือทั่วไป (ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.)  
ผู้แต่งคนเดียว สุภาพรรณ ณ บางช้าง.  ขนบธรรมเนียมประเพณี: ความ

เชื่อและแนวการปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยา
ตอนกลาง.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันไทยศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. 

ผู้แต่ง ๒ คน ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์.  พฤติกรรมบุคคลใน
องค์การ.  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช, 2533. 

ผู้แต่ง ๓ คน มัณฑนา ศรีขจรวุฒิศักด์ิ, ศศพิร เล็กสุขศรี, และสมรัชนี 
อ่องเอิบ.  ประเมินผลแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) ระยะคร่ึงแผนระดับ
ก่อนประถมศกึษา.  กรุงเทพมหานคร: กองการ
ประเมินผลการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2534. 

ผู้แต่งมากกว่า ๓ คน สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ.  ความคิดและภูมิปัญญาไทย
ด้านการศึกษา (Thai Wisdom in Education).  พิมพ์
ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2535.  

ผู้แต่งใช้นามแฝง ไชยวัฒน์.  ก้าวไปข้างหน้า: จิตวิทยาปลุกใจในการต่อสู้. 
พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ข้าวฟ่าง, 
2535. 

ผู้แต่งไม่ปรากฏนาม พระเจ้าอยู่หัวกับการแพทย์ไทย.  กรุงเทพมหานคร: 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, 2534. 

ผู้แต่งเป็นสถาบัน กองหอสมุดแห่งชาติ.  ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที ่1 จารกึ
พ่อขุนรามคาํแหง: อ่านและจัดทําคาํอธบิายโดยท่ี
ประชุมสัมมนาเรื่องศลิาจารกึพ่อขุนรามคาํแหง.  พิมพ์
ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: กองหอสมุดแห่งชาติ, 2533. 



ประเภทการอ้างอิงท้ายเล่ม ตัวอย่าง 
หนังสือแปล (ผู้แต่ง.  ชื่อเรื่อง. แปลโดย ผูแ้ปล. สถานทีพิ่มพ์:สํานักพิมพ์, ปีพิมพ์) 
หนังสือแปลทีป่รากฏช่ือผู้แต่งในภาษา
เดิม 

สตีเวนสัน, วิลเลียม. นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ.  ทรง
แปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ. 
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2536.   

หนังสือแปลที่ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่งใน
ภาษาเดิม 

จ้อย นันทิวัชรินทร์, ม.ล., ผู้แปล. สารสนเทศศาสตร์ฉบับ
ปฐมบท.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์บรรณกิจ, 2522. 

บทความหรือบทวิจารณ์ในหนังสือ  
บทความในหนังสือที่มีผู้แต่งคนเดียว จุลลดา ภักดีภูมินทร์.  ศักดินาและฐานันดรศักด์ิ.  ใน 

เลาะวัง, 2: 315 -322. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์โชค
ชัยเทเวศร์, 2535. 

บทความในวารสาร เจตน์ เจริญโท. การท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมไทย ทํา
อย่างไรจึงจะย่ังยืน.  นิตยสารโลกสเีขียว 2, 4 (2536): 
16-20. 

บทความวิจารณ์หนังสือในวารสาร สุริชัย หวันแก้ว.  วิจารณ์เรื่อง บริษัทญี่ปุ่นกับการเป็น 
NIC ของประเทศไทย โดย สวิุนัย ภรณวลัย.  เอเชีย
ปริทัศน์ 11, 2 (2536): 79-83. 

บทความในหนังสือพิมพ์ ประสงค์ วิสุทธ์ิ. สิทธิของเด็ก.  มติชน (19 มีนาคม 
2537): 18. 

บทความในสารานุกรม ศักด์ิศรี แย้มนัดดา.  มหาภารตะ.  สารานกุรมไทยฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน 22, (2532 – 2533): 14354- 14369. 

วิทยานิพนธ์ 
 ชุติมา สัจจานันท์. การสํารวจสถานภาพการทํางานของ

บัณฑิต (ปีการศึกษา 2502 – 2516) และมหาบณัฑิต 
(ปีการศึกษา 2507- 2516) สาขาบรรณารักษศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2518. 

อ่ืนๆ 
จุลสารและเอกสารที่ไม่ตีพิมพ์ แรงงาน, กรม. แนะแนวอาชพีบรรณารักษ์. 

กรุงเทพมหานคร: กรมแรงงาน, 2517. (อัดสําเนา) 
แผ่นพับ เสก อักษรานุเคราะห์.  “นํ้ามันปลาเพ่ือสุขภาพ.”  [ม.

ป.ท., ม.ป.ป.] (แผ่นพับ) 



ประเภทการอ้างอิงท้ายเล่ม ตัวอย่าง 
สัมภาษณ ์ แม้นมาศ ชวลิต, คุณหญิง. นายกสมาคมห้องสมุดแห่ง

ประเทศไทย.  สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2537. 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ “ไอศกรีม.”. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก: 

http://www.car.chula.ac.th/rnis/mkdata96/food-
96/ice-cre.html 1996. 

 
 

  
 

 


