
 

การอ้างอิงและบรรณานุกรม 

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรใ์ชร้ปูแบบ
การอา้งองิตามหลกัเกณฑ ์APA (American Psychological Association) ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่6  
(APA 6th edition)  ซึง่สามารถศกึษารายละเอยีดไดจ้าก http://www.apastyle.org/  หรอืจาก
ตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 

การอ้างอิงในเน้ือหา   

ใชก้ารอา้งองิแบบแทรกในเนื้อหา (In-text citation) ตามระบบ นาม-ปี (author-date) มี
หลกัการทีส่ าคญั  คอื  

1.1 หากเป็นการอ้างองิโดยการสรปุเน้ือหาหรือแนวคิดจากงานของผูอื้น่ ใหร้ะบุ
เฉพาะ ชื่อผูแ้ต่ง และปีพมิพ ์(หรอืปีทีเ่ผยแพร)่ หากไม่ม ีปีพมิพ ์(หรอืปีทีเ่ผยแพร)่  ใหใ้ช ้
ม.ป.ป. (ยอ่มาจาก ไม่ปรากฏปีทีพ่มิพ)์  หรอื n.d. (ยอ่มาจาก no date)  ดงัตวัอยา่ง   

- เอกสารตน้ฉบบัทีน่ ามาอา้งองิเป็นภาษาต่างประเทศ  ใส่เฉพาะ นามสกุล เช่น  
   ผูแ้ต่งชื่อ Hoang Cuu Long เขยีนอา้งองิเป็น   (Long, 2013)  

- เอกสารตน้ฉบบัทีน่ ามาอา้งองิเป็นภาษาไทย ใส่ ชื่อ นามสกุล  เช่น  
  ผูแ้ต่งชื่อ พรพรรณ บุญพฒันาภรณ์  เขยีนอา้งองิเป็น (พรพรรณ บุญ
พฒันาภรณ์, 2557)   
  ผูแ้ต่งใชน้ามแฝง เทวบชูา และไมม่ปีีทีเ่ผยแพร ่เขยีนอา้งองิเป็น               
(เทวบชูา, ม.ป.ป.) 
 

1.2 หากเป็นการคดัลอกเน้ือหามาโดยตรง ใหร้ะบุเลขหน้า ต่อทา้ยปีพมิพ ์(หรอืปีที่
เผยแพร)่ ดว้ย  

- ภาษาไทยใช ้น. เช่น   (จติตนินัท ์นันทไพบลูย,์ 2555, น. 27) 
- ภาษาองักฤษใช ้p. (กรณคีดัลอกจากหน้าเดยีว) หรอื pp. (กรณคีดัลอกมาจาก

หลายหน้า)    เช่น    (Long, 2013, p. 3)  หรอื (Long, 2013, pp. 10-12)   
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 กรณทีีค่ดัลอกมาจากอนิเทอรเ์น็ตหรอืขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์ทีไ่มม่เีลขหน้า  ใหใ้ส่ยอ่
หน้าแทนโดย 

- ภาษาไทยใช ้ยอ่หน้า  เช่น (ชยัพนธ ์ชวาลวณชิชยั, 2562, ยอ่หน้า 13) 
- ภาษาองักฤษ ใช ้ตวัยอ่ para. เช่น (Kagnt, 2017, para. 1-2) 

 

 การคดัลอกข้อความมาโดยตรง  

 เป็นการคดัลอกขอ้ความจากงานของผูอ้ื่นทีเ่หมอืนต้นฉบบัทุกประการมาวางไว ้
เป็นส่วนหนึ่งของบทความของผูเ้ขยีนเอง มหีลกัการทีส่ าคญั ดงันี้ 

1. กรณีคดัลอกข้อความท่ียาวไม่เกิน 40 ค า หรือประมาณ 3 บรรทดั  ให้
พมิพต่์อเนื่องกบัเนื้อหาโดยไมต่อ้งยอ่หน้าใหมแ่ละใหใ้ส่เครือ่งหมายอญัประกาศ “……” ก ากบั
ขอ้ความไวด้ว้ย  ตวัอยา่งเช่น 

As Bolton (2010) puts it, these writers “are able to choose between homes and 
nationalities” (p. 460)  

2. กรณีคดัลอกข้อความท่ียาวเกิน 40 ค า หรือยาวเกิน 3 บรรทดั  ใหข้ึน้
บรรทดัใหมแ่ลว้ยอ่หน้าเขา้ไปอกี 1 tab ใหอ้ยูใ่นรปู  block quotation และไมต่อ้งใส่เครือ่งหมาย
อญัประกาศ ตวัอยา่งเช่น          

 

เป็น “แบรนด์ทีย่ ัง่ยนื” มากยิง่ขึน้ในขณะเดยีวกนั  ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของภูษติ วงศห์ล่อสาย

ชล (2554) ทีส่ะทอ้นว่า  

การทีอ่งคก์รธุรกจิมดี าเนินงานโดย ค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม บรรษทัภบิาล 

และจรรยาบรรณทางธุรกจิ ย่อมส่งผลทีด่ตี่อ ผลตอบแทนการด าเนินงานของบรษิทั

ในอนาคต  เนื่องจากการปฏบิตัดิงักล่าวส่งผลต่อภาพลกัษณ์ทีด่ ีขององค์กรต่อผูม้ ี

ส่วนเกี่ยวขอ้งทัง้ ลูกค้า ผู้บรโิภค ผู้ลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ชุมชนและ 

สาธารณชน สุดทา้ยสามารถสะทอ้นถงึผลการ ด าเนินงานของบรษิทัไดเ้ป็นอย่างด ี

(น. 121-122) 
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หลกัเกณฑก์ารอ้างอิงแบบแทรกในเน้ือหา 

1. รปูแบบ  
1.1 วางอยูห่น้าขอ้ความทีต่อ้งการอา้งองิ ตวัอยา่งเช่น 

 

พรรตัน์ ด ารงุ (2557) กล่าววา่ละครเพือ่การศกึษาเป็นละครสือ่ประสมทีมุ่ง่สรา้งปฏสิมัพนัธก์บัผูช้ม… 

1.2 วางอยูท่า้ยขอ้ความทีต่อ้งการอา้งองิ  ตวัอยา่งเช่น 
 

…นวตักรรมเป็นหนึ่งในแนวทางเชงิกลยุทธ์ที่ส าคญัส าหรบัองค์กรที่จะบรรลุความส าเร็จระยะยาว 
(Tutar, Nart, & Bingol, 2015) 
 

2. หลกัเกณฑก์ารอ้างอิง  จะแตกต่างกนัไปตามผูแ้ต่ง  ซึง่อาจมผีูแ้ต่ง 1 คน 2 คน               
3 คน 4 คน หรอืมากกว่า นอกจากนี้ผูแ้ต่งอาจเป็นหน่วยงาน หรอืสถาบนั หรอือาจไมป่รากฏ 
ชื่อผูแ้ต่ง ฯลฯ สรปุหลกัเกณฑก์ารอ้างองิ  ดงันี้ 

ประเภท 
การอา้งองิไว ้

หน้าขอ้ความ  ครัง้แรก 
การอา้งองิไว ้

หน้าขอ้ความ ครัง้ต่อไป 
การอา้งองิไว ้                    

ทา้ยขอ้ความ ครัง้แรก 
การอา้งองิไว ้                     

ทา้ยขอ้ความ ครัง้ต่อไป 
ผูแ้ต่ง 1 คน กตญัญ ูหริญัญสมบรูณ์ (2557) 

Kotler (1997) 
กตญัญ ูหริญัญสมบรูณ์ (2557) 
Kotler (1997) 

(กตญัญ ูหริญัญสมบรูณ์, 2557) 
(Kotler,1997) 

(กตญัญ ูหริญัญสมบรูณ์, 2557) 
(Kotler, 1997) 

ผูแ้ต่ง 2 คน สทิธพิงศ ์วฒันานนทส์กลุ และ   
     อุสา สุทธสิาคร (2558) 
Weber and Carter (1998) 

สทิธพิงศ ์วฒันานนทส์กลุ และ   
     อุสา สุทธสิาคร (2558) 
Weber and Carter (1998) 

(สทิธพิงศ ์วฒันานนทส์กุล และ   
     อุสา สุทธสิาคร, 2558) 
(Weber & Carter, 1998) 

(สทิธพิงศ ์วฒันานนทส์กุล และ   
     อุสา สุทธสิาคร, 2558) 
(Weber & Carter, 1998) 

ผูแ้ต่ง 3 คน ปาจรยี ์หวงัรุ่งกจิ, สทิธพิงศ ์   
     วฒันานนทส์กุล, และสริ ิ 
     วรรณ ศรพีหล (2561) 
Hult, Hurley, and Knight 

(2004)  

ปาจรยี ์หวงัรุ่งกจิ และคณะ 
(2561) 

 
Hult et al. (2004) 

(ปาจรยี ์หวงัรุ่งกจิ, สทิธพิงศ ์   
     วฒันานนทส์กุล, และสริ ิ 
     วรรณ ศรพีหล, 2561) 
(Hult, Hurley, & Knight, 

2004) 

(ปาจรยี ์หวงัรุ่งกจิ และคณะ, 
2561) 

 
(Hult et al., 2004) 

ผูแ้ต่ง 4 คน อุมาพร พรมสะอาด, อุดม ลลีา 
ทววีุฒ,ิ สมชาต ิโตรกัษา, 
และสุคนธา คงศลี (2555) 

Nybakk, Crespell, Hansen, 
and Lunnan (2009) 

อุมาพร พรมสะอาด และคณะ 
(2555) 

 
Nybakk et al. (2009) 

(อุมาพร พรมสะอาด, อุดม ลลีา 
ทววีุฒ,ิ สมชาต ิโตรกัษา, 
และสุคนธา คงศลี, 2555) 

(Nybakk, Crespell, Hansen, 
& Lunnan, 2009) 

(อุมาพร พรมสะอาด และคณะ, 
2555) 

 
(Nybakk et al., 2009) 

ผูแ้ต่ง 5 คน มนนัยา มนีคร, สมเดช รุ่งศรี
สวสัดิ,์ บณัฑติ ผงันิรนัดร,์ 
อรุณรุ่ง วงศก์งัวาน, และ 
ปวณีา ศรบีุญเรอืง (2561) 

Tang, Chen, Yang, Chung, 
and Lee (2016) 

มนนัยา มนีคร และคณะ 
(2561) 

 
 
Tang et al. (2016) 

(มนนัยา มนีคร, สมเดช รุ่งศรี
สวสัดิ,์ บณัฑติ ผงันิรนัดร,์ 
อรุณรุ่ง วงศก์งัวาน, และ 
ปวณีา ศรบีุญเรอืง, 2561) 

(Tang, Chen, Yang, Chung, 
& Lee, 2016) 

(มนนัยา มนีคร และคณะ, 
2561) 

 
 
(Tang et al., 2016) 
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ประเภท 
การอา้งองิไว ้

หน้าขอ้ความ  ครัง้แรก 
การอา้งองิไว ้

หน้าขอ้ความ ครัง้ต่อไป 
การอา้งองิไว ้                    

ทา้ยขอ้ความ ครัง้แรก 
การอา้งองิไว ้                     

ทา้ยขอ้ความ ครัง้ต่อไป 
ผูแ้ต่ง 6 คน 
หรอืมากกว่า 
(ภาษาไทยระบุ
ชือ่ นามสกุล
ของคนแรก 
แลว้ตามดว้ย              
และคณะ 
ภาษาองักฤษ
ระบุนามสกุล
ของคนแรก 
แลว้ตามดว้ย   
et al.) 

วโิรจน์ สารรตันะ และคณะ 
(2561) 

Paul et al. (2009) 
 

วโิรจน์ สารรตันะ และคณะ 
(2561) 

Paul et al. (2009) 
 

(วโิรจน์ สารรตันะ และคณะ, 
2561) 

(Paul et al., 2009) 
 

(วโิรจน์ สารรตันะ และคณะ, 
2561) 

(Paul et al., 2009) 
 

ผูแ้ต่งทีเ่ป็น
หน่วยงาน -
ใช้อกัษรย่อ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
     (ศธ, 2560) 
United Nations Development 

Programme (UNDP, 
2014)   

ศธ (2560)  
 
UNDP (2014)   

(กระทรวงศกึษาธกิาร 
     [ศธ], 2560)    
(United Nations 

Development 
Programme [UNDP], 
2014)   

(ศธ, 2560)      
 
(UNDP, 2014)   

ผูแ้ต่งทีเ่ป็น
หน่วยงาน-
ไม่ใช้อกัษร
ย่อ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
(2559) 

University of Pittsburgh 
(2017) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
(2559) 

University of Pittsburgh 
(2017) 

(จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2559) 

(University of Pittsburgh,  
2017) 

(จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2559) 

(University of Pittsburgh,  
2017) 

ไมป่รากฏชื่อผู้
แต่ง - ใหใ้ชช้ื่อ
หนงัสอืแทนใน
ต าแหน่งชื่อผู้
แต่ง (พมิพ์
ดว้ยตวัเอน) 

ตามรอยพระพุทธบาทอนั
ศกัดิส์ทิธิ ์(ม.ป.ป.) 

Reaction time in personality 
theory (1980) 

ตามรอยพระพุทธบาทอนั
ศกัดิส์ทิธิ ์(ม.ป.ป.) 

Reaction time in personality 
theory (1980) 

(ตามรอยพระพุทธบาทอนั
ศกัดิส์ทิธิ,์ ม.ป.ป.) 

(Reaction time in personality 
theory, 1980) 

(ตามรอยพระพุทธบาทอนั
ศกัดิส์ทิธิ,์ ม.ป.ป.) 

(Reaction time in personality 
theory, 1980) 

ไมป่รากฏชื่อผู้
แต่ง ใหใ้ชช้ื่อ
บทความ/ชื่อ
ขา่ว/ชื่อเรื่อง
ของเวบ็แทน
ในต าแหน่งชื่อ
ผูแ้ต่ง (พมิพ์
ดว้ยตวัพมิพ์
ปกต)ิ 

ส ารวจเพือ่นร่วมโลก กลยุทธ์
ลดถุงพลาสตกิ บทเรยีน
นานาชาต ิ(2555) 

Thailand ranks near bottom 
in English proficiency: 
Survey (2015) 

ส ารวจเพือ่นร่วมโลก กลยุทธ์
ลดถุงพลาสตกิ บทเรยีน
นานาชาต ิ(2555) 

Thailand ranks near bottom 
in English proficiency: 
Survey (2015) 

(ส ารวจเพือ่นรว่มโลก กลยุทธ์
ลดถุงพลาสตกิ บทเรยีน
นานาชาต,ิ 2555) 

(Thailand ranks near bottom 
in English proficiency: 
Survey, 2015) 

(ส ารวจเพือ่นรว่มโลก กลยุทธ์
ลดถุงพลาสตกิ บทเรยีน
นานาชาต,ิ 2555) 

(Thailand ranks near bottom 
in English proficiency: 
Survey, 2015) 
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ประเภท 
การอา้งองิไว ้

หน้าขอ้ความ  ครัง้แรก 
การอา้งองิไว ้

หน้าขอ้ความ ครัง้ต่อไป 
การอา้งองิไว ้                    

ทา้ยขอ้ความ ครัง้แรก 
การอา้งองิไว ้                     

ทา้ยขอ้ความ ครัง้ต่อไป 
ไม่ปรากฏปีที่
พมิพ ์หรอืปีที่
เผยแพร ่

สงัคมโลกยุคโลกาภวิฒัน์
(ม.ป.ป.) 

Kiatisevi (n.d.) 

สงัคมโลกยุคโลกาภวิฒัน์
(ม.ป.ป.) 

Kiatisevi (n.d.) 

(สงัคมโลกยุคโลกาภวิฒัน์, 
ม.ป.ป.) 

(Kiatisevi, n.d.) 

(สงัคมโลกยุคโลกาภวิฒัน์, 
ม.ป.ป.) 

(Kiatisevi, n.d.) 

อา้งองิใน
คราวเดยีวกนั
จากเอกสาร
หลายชิน้-อา้ง
ทุกชิน้เรยีง
ตามล าดบั
อกัษร คัน่
ดว้ย
เครื่องหมาย ; 

ชลธชิา มธุรเมธา (2557); ธาร
ทพิย ์พจน์สุภาพ (2558)   

Ferraresi (2012);  Rahab 
(2012); Wang and Ahmed 
(2004) 

ชลธชิา มธุรเมธา (2557); ธาร
ทพิย ์พจน์สุภาพ (2558)   

Ferraresi (2012);  Rahab 
(2012); Wang and 
Ahmed (2004) 

(ชลธชิา มธุรเมธา, 2557; ธาร
ทพิย ์พจน์สุภาพ, 2558)   

(Ferraresi, 2012;  Rahab, 
2012; Wang & Ahmed, 
2004) 

(ชลธชิา มธุรเมธา, 2557; ธาร
ทพิย ์พจน์สุภาพ, 2558)   

(Ferraresi, 2012;  Rahab, 
2012; Wang & Ahmed, 
2004) 

อา้งองิใน
คราวเดยีวกนั
จากเอกสาร
หลายชิน้ทีผู่้
แต่งคน
เดยีวกนัแต่ปี
พมิพต่์างกนั 

พรรตัน์ ด ารุง (2547, 2554, 
2557) 

Wang (2004, 2008) 

พรรตัน์ ด ารุง (2547, 2554, 
2557) 

Wang (2004, 2008) 

(พรรตัน์ ด ารุง, 2547, 2554, 
2557) 

(Wang, 2004, 2008) 

(พรรตัน์ ด ารุง, 2547, 2554, 
2557) 

(Wang, 2004, 2008) 

 

การอ้างอิงท้ายบทความ (บรรณานุกรม) 

 มรีปูแบบแตกต่างกนัตามประเภทของเอกสาร  ดงันี้ 

หนังสือ-ฉบบัพิมพ ์
รปูแบบ ชื่อผูแ้ต่ง. (ปีพมิพ)์. ชือ่เรือ่ง (ครัง้ทีพ่มิพ-์พมิพค์รัง้ที ่2 เป็นตน้ไป). สถานทีพ่มิพ:์ 

ส านกัพมิพ.์ 
ผูแ้ต่ง 1 คน สมติ สชัฌกุร. (2556). ศลิปะการใหบ้รกิาร (พมิพค์รัง้ที ่7). กรุงเทพฯ: สายธาร. 

Jones, G. R. (2007). Organizational theory, design, and change. Upper Saddle River, NJ: 
Prentice Hall. 

ผูแ้ต่ง 2 คน คมจกัร ก าธรพสนิ,ี และนฐมน กอ้งธนานนท.์ (2560). ท าการตลาดออนไลน์แบบแบรนดใ์หญ่ทีไ่ม่มใีคร
เคยบอกคุณ. ปทุมธาน:ี ไอแอมเดอะเบสท.์ 

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management (15th ed.). Boston, MA: Pearson. 
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หนังสือ-ฉบบัพิมพ ์

ผูแ้ต่ง 3-7 
คน (ใสผู่้
แต่งทุกคน) 

บุปผา ศริริศัม,ี ทวมิา ศริริศัม,ี อาร ีจ าปากลาย, จรมัพร โหล้ ายอง, ปรยิา เกนโรจน์, และธรีนุช กอ้น
แกว้. (2550). ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสบูในประเทศไทย การส ารวจกลุ่ม
วยัรุ่นระดบัประเทศ รอบที ่2 (พ.ศ. 2549). นครปฐม: มหาวทิยาลยัมหดิล, สถาบนัวจิยั
ประชากรและสงัคม.  

Dess, G. G., Lumpkin, G. T., & Eisner, A. B. (2007). Strategic management creating 
 competitive advantage. Boston, MA: McGraw–Hill. 

ผูแ้ต่ง 8 คน 
หรอื
มากกว่า ให้
ใสช่ื่อผูแ้ต่ง
หกชื่อแรก 
ตามดว้ยจุด
สามจุด              
(. . .) แลว้ 
ใสช่ื่อผูแ้ต่ง
คนสดุทา้ย 

ชาลดีา บรมพชิยัชาตกิุล, ศริริตัน์ ก๊กผล, สทุธศิกัดิ ์สขุในศลิป์, พาสวด ีประทปีะเสน, วรภา คงเป็นสขุ, 
อนิทุอร ก าแพงทอง, ... อุฬารกิา ลอืสกุล. (2556). การพฒันาผลติภณัฑจ์ากปลากะพงของ
กลุ่มเกษตรในโครงการของมลูนธิชิยัพฒันา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, คณะ
วทิยาศาสตร.์  

Giesecke, F. E., Mitchell, A., Spencer, H. C., Hill, I. L., Loving, R. O., Dygdon, J. T., … 
Lockhart, S. (1998). Engineering graphics (6th ed.).  Upper Saddle River, NJ: Prentice-
Hall. 

ผูแ้ต่งทีเ่ป็น
หน่วยงาน 

ส านกังานสถติแิหง่ชาต.ิ (2558). การส ารวจพฤตกิรรมการสบูบหุรีแ่ละการดืม่สรุาของประชากร 2558. 
กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง. 

กรมควบคมุโรค, ส านกัควบคุมการบรโิภคยาสบู. (2554). 20 ปี สถานการณ์และแนวโน้มการบรโิภค
ยาสบูของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไปพ.ศ. 2534-2554. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

United Nations Development Programme.  (2014) .  Human development report.  New York, NY: 
 Author. 

หนงัสอืแปล
ทีม่ที ัง้ผูแ้ต่ง
เดมิและผู้
แปล 

คอตเลอร,์ เอฟ, การตะจายา, เอช, และเซเตยีวาน, ไอ. (2560). การตลาด 4.0 (ณงลกัษณ์ จารุวฒัน์, ผู้
แปล). กรุงเทพฯ: เนชัน่บุค๊ส.์  

Beauvoir, S. (1991). The ethnics of ambiguity (B. Frechman, Trans.). New York, NY: Citadel. 

หนงัสอืแปล
ทีไ่มม่ผีูแ้ต่ง
เดมิ 

 

อุทุมพร ทองอุไมย (ผูแ้ปล). (ม.ป.ป.). สารบบจ าแนกของจุดมุ่งหมายทางการศกึษา. กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

หนงัสอืทีไ่ม่
มผีูแ้ต่ง 

ปฏบิตักิารเรยีนรูส้ขุภาวะประชาธปิไตย. (2552). กรุงเทพฯ: มลูนิธสิาธารณสขุแห่งชาต.ิ 
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed.). (2005). Springfield, MA: Merriam-Webster. 
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หนังสือรวมเรื่องท่ีใช้บทใดบทหน่ึง 
รปูแบบ ชื่อผูเ้ขยีน. (ปีพมิพ)์. ชื่อบทหรอืชื่อเรื่อง. ใน ชื่อบรรณาธกิาร, ชือ่หนงัสอื (เลขหน้าของบท/เรื่องนัน้ๆ). 

สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพ.์ 
ตวัอย่าง คกึฤทธิ ์ปราโมช, ม.ร.ว. (2541). นาฏศลิป์ไทย. ใน ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช (บรรณาธกิาร), ลกัษณะ

ไทย (น.15-43). กรุงเทพฯ: โรงพมิพไ์ทยวฒันาพานิช.   
Dilchert, S., & Ones, D. S. (2012). Measuring and improving environmental sustainability. In S. 

E. Jackson, D. S. Ones, & S. Dilchert (Eds.), Managing human resources for 
environmental sustainability (pp.187-221). San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

หนังสือ-ฉบบัอิเลก็ทรอนิกส ์
รปูแบบ ชื่อผูแ้ต่ง. (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่หนงัสอื. สบืคน้จาก ระบุ URL หรอื ชือ่ฐานขอ้มลู หรอื DOI 
ตวัอย่าง ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน). (2560). Making your e-commerce 

easy: คมัภรีอ์คีอมเมริช์ ครบทุกธุรกจิ GO Online. สบืคน้จาก 
https://www.etda.or.th/publishing-detail/edirectory.html 

O’Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in western values. Retrieved from  
http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135 

วิทยานิพนธ ์
รปูแบบ ชื่อผูแ้ต่ง. (ปีพมิพ)์. ชือ่วทิยานพินธ ์(ระดบัวทิยานิพนธ)์. ชื่อมหาวทิยาลยั, สถานทีพ่มิพ.์ 
ตวัอย่าง ธนสนิ ชุตนิธรานนท.์ (2559). การเสรมิสรา้งความเป็นไทยโดยใชก้ารสอนแบบละครเป็นฐานแก่  

นิสตินกัศกึษาปรญิญาบณัฑติ (วทิยานิพนธป์รญิญาดุษฎบีณัฑติ ไม่ไดต้พีมิพ)์. จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, กรงุเทพฯ. 

นินนัญา ประจงจดั. (2553). การวเิคราะหก์ลวธิกีารใชภ้าษาไทยเพือ่รกัษาหน้า (วทิยานิพนธป์รญิญา 
มหาบณัฑติ ไม่ไดต้พีมิพ)์. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 

San, H. K. (2009). Chinese-English code-switching in blogs by Macao Young People (Unpublished    
doctoral dissertation). University of Edinburgh, Scotland. 

คน้จาก
ฐานขอ้มลู
ThaiLIS  

ชยาลยั โพธเิจรญิ. (2559).  แผนการตลาดออนไลน์ของรา้นฟีมสเตอร ์(วทิยานิพนธป์รญิญา 
 มหาบณัฑติ). สบืคน้จาก ThaiLIS Digital Collections.  
 

คน้จาก
อนิเทอรเ์น็ต 

ธนวตัร มทัทววีงศ.์ (2559). การวเิคราะหว์าทกรรมเชงิวพิากษ์ในรายการคนืความสขุใหค้นในชาต ิ
(วทิยานพินธป์รญิญามหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์. สบืคน้จาก
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5707010418_4322_4935.pdf 
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บทความจากวารสาร-ฉบบัพิมพ ์
รปูแบบ ชื่อผูเ้ขยีนบทความ. (ปีพมิพ)์. ชือ่บทความ. ชือ่วารสาร, เลขปีที(่เลขฉบบัที)่, เลขหน้าทีป่รากฏบทความ. 
ตวัอย่าง รฐันนัท ์พงศว์ริทิธิธ์ร, และภาคภูม ิภคัวภิาส. (2557). แนวทางการพฒันาศกัยภาพชุมชนเชงิเศรษฐกจิ 

สรา้งสรรคอ์ย่างยัง่ยนื ชุมชนบา้นแม่ปคูา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม.่ วารสารวชิาการ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร,์ 35(2), 44-58. 

Li, D. C. (2000). Cantonese-English code-switching research in Hong Kong: A Y2K review. 
World Englishes, 19(3), 305-322. 

บทความจากวารสาร-ฉบบัอิเลก็ทรอนิกส ์
รปูแบบ ชื่อผูเ้ขยีนบทความ. (ปีพมิพ)์. ชือ่บทความ. ชือ่วารสาร, เลขปีที(่เลขฉบบัที)่, เลขหน้าทีป่รากฏบทความ. 

สบืคน้จาก ระบุ URL หรอื ชื่อฐานขอ้มลู หรอื DOI 
ตวัอย่าง อศัน์อุไร เตชะสวสัดิ.์ (2561). แบรนดอ์งคก์รทีย่ ัง่ยนืเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื. วารสารวชิาการ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร,์ 38(3), 120-132. สบืคน้จาก 

http://utcc2.utcc.ac.th/utccjournal/383/120_132.pdf 

Wang, W., & Yang, H. (2014). A study on the price decisions of the dual-channel composite 
decision in B2C mode. Journal of Electronic Commerce in Organizations, 12(4), 46-
56. Retrieved from Complementary Index. 

Urbancova, H.  (2013) .  Competitive advantage achievement through innovation and knowledge. 
Journal of Competitiveness, 5(1), 82–96. doi: 10.7441/joc.2013.01.06 

บทความในหนังสือพิมพ-์ฉบบัพิมพ ์
รปูแบบ ชื่อผูเ้ขยีนบทความ. (ปีทีพ่มิพ,์ วนัที ่เดอืน /เดอืน วนัที)่. ชื่อขา่ว หรอืชื่อบทความ. ชือ่หนงัสอืพมิพ,์ เลข

หน้าทีป่รากฏบทความ.   
ตวัอย่าง สดุยอดขา้ว “มะลนิิลสรุนิทร”์ พบสารตา้นซมึเศรา้-ยบัยัง้มะเรง็ล าไสใ้หญ่. (2558, 27 พฤศจกิายน). 

ผูจ้ดัการรายวนั, น. 13, 19.  
Cumming, G. (2003, April 5). Cough that shook the world. The New Zealand Herald, p. B4. 

บทความในหนังสือพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส ์
รปูแบบ ชื่อผูเ้ขยีนบทความ. (ปีทีพ่มิพ,์ วนัที ่เดอืน /เดอืน วนัทีช่ื่อขา่ว). หรอืชื่อบทความ. ชือ่หนงัสอืพมิพ.์ 

สบืคน้จาก ระบุ URL หรอื ชื่อฐานขอ้มลู 
ตวัอย่าง ลขิติ จงสกุล. (2562, 20 มกราคม). นับหนึ่งเลอืกตัง้. ไทยรฐั. สบืคน้จาก

www.thairath.co.th/content/1473393 
S. Khonkaen branches out. (2017, June 3). Bangkok Post. Retrieved from 

http://www.bangkokpost.com/business/news/1261799/s-khonkaen-branches-out.  
ข้อมลูจากเวบ็เพจ 

รปูแบบ ชื่อผูเ้ขยีน. (ปีทีเ่ผยแพรห่รอืปีทีป่รบัปรุงล่าสดุ). ชื่อเรื่อง. สบืคน้เมื่อ, จาก http://................... 
ตวัอย่าง ตะหลวิ. (2559). 19 เรื่องเล่า “พระราชอารมณ์ขนั” ของในหลวงรชักาลที ่9 ทีช่วนใหป้วงชนอมยิม้.  

สบืคน้เมื่อ 10 มกราคม 2561, จาก http://favforward.com/trend/21113.html 

http://favforward.com/trend/21113.html
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United Nations, Division for Sustainable Development. (2015). Sustainable  
 development goals: 17 goals to transform our world. Retrieved October 12, 2016, 

from  http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

ข้อมลูจากเครือข่ายสงัคม  เช่น บลอ็ก/ทวิตเตอร ์
รปูแบบ ชื่อผูเ้ขยีน. (ปีทีเ่ผยแพรห่รอืปีทีป่รบัปรุงล่าสดุ, ปีทีพ่มิพ,์ วนัที ่เดอืน /เดอืน วนัที)่. ชื่อเรื่อง [ประเภท

ของเครอืขา่ยสงัคม]. สบืคน้จาก http://................... 
ตวัอย่าง
บลอ็ก 

สรุตัน์ ทองพนัล า. (2558, 27 มกราคม). สือ่สารอย่างไร? ใหคู้่สนทนาเขา้ใจคุณ [บลอ็ก]. สบืคน้จาก  
   http://oknation.nationtv.tv/blog/Thangthai 

MiddleKid. (2007, January 22). Re: The unfortunate prerequisites and consequences of 
partitioning your mind [Weblog message]. Retrieved from 
http://scienceblogs.com/phaRyngula/2007/01/the unfortunate prerequisites.php  

ตวัอย่าง
ทวติเตอร ์

JS100. (2562, 20 มกราคม). อธบิดกีรมควบคมุมลพษิ เผยรอบสปัดาหค์่าฝุ่ นละอองลดลงไปมาก แต่ยงั
เกนิมาตรฐาน เผยเครื่องมอืวดัทัว่ไปใชเ้ป็นเกณฑไ์ม่ได ้[ทวติเตอร]์. สบืคน้จาก 
https://twitter.com/js100radio/status/1086975080117133312  

Clinton, H. (2017, May 31). People in covfefe houses shouldn't throw covfefe [Twitter post]. 
Retrieved  from https://twitter.com/HillaryClinton/status/870090101765931008 

หมายเหตุ 

1. เอกสารทุกประเภทใชห้ลกัการลงชื่อผูแ้ต่งเช่นเดยีวกบัหนงัสอื 
2. ผูแ้ต่งชาวไทยใหใ้ส่ ชื่อ นามสกุล โดยไมต่อ้งใส่ค าน าหน้าหน้าชื่อ ยกเวน้ฐานนัดรศกัดิ ์

และบรรดาศกัดิ ์ ใหน้ าไปใส่ทา้ยชื่อโดยใชเ้ครือ่งหมายจุลภาคคัน่ระหว่างชื่อกบัฐานันดร
ศกัดิ ์และบรรดาศกัดิ ์ส่วนสมณศกัดิใ์ห ้คงรปูตามเดมิ    

3. ผูแ้ต่งทีเ่ป็นสถาบนั ใหล้งรายการโดยเรยีงล าดบัจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงาน
ยอ่ย โดยใชเ้ครือ่งหมายจลุภาคคัน่ระหว่างชื่อหน่วยใหญ่กบัหน่วยงานยอ่ย 

4. การลงสถานทีพ่มิพ ์ 
- สถานทีพ่มิพใ์นสหรฐัอเมรกิา ใส่ชื่อเมอืงและอกัษรยอ่ของชื่อรฐั โดยคัน่ดว้ย 

เครือ่งหมายจลุภาค 
- สถานทีพ่มิพใ์นประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสหรฐัอเมรกิา  ใส่ชื่อเมอืงและ          

ชื่อประเทศทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไป  โดยคัน่ดว้ยเครือ่งหมายจลุภาค  
- ไมป่รากฏเมอืงทีพ่มิพ/์สถานทีพ่มิพ ์ ม.ป.ท. หรอื n.p. 

5. การลงส านกัพมิพ์ 
- ใส่ชื่อส านกัพมิพแ์บบสัน้ ๆ โดยตดัค าว่า ส านกัพมิพ ์บรษิทั หา้งหุน้ส่วน

จ ากดั Publisher, Co., Inc. เป็นตน้  ออก  

http://oknation.nationtv.tv/blog/Thangthai/2015/01/27/entry-3
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thangthai
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- หากไม่มสี านกัพมิพ ์ใหใ้ส่ชื่อโรงพมิพแ์ทน โดยใหค้งค าว่า โรงพมิพไ์ว ้เช่น 
โรงพมิพค์ุรสุภาลาดพรา้ว  

- ไมป่รากฏทัง้ส านกัพมิพ ์และโรงพมิพ ์ ใหใ้ส่  ม.ป.พ. หรอื n.p. 

6. ไมป่รากฏ ปีทีพ่มิพ ์ใหใ้ส่   (ม.ป.ป.). หรอื (n.d.).  
7. พมิพบ์รรณานุกรมทัง้หมด โดยเรยีงล าดบัอกัษรตวัแรกของแต่ละรายการ 

 

****************************** 
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