
บทที่  9 
 

การอ้างอิง 

 

 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาเป็นการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อความที่คัดลอกหรือ 

เก็บความ โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงที่เรียกว่า “ระบบนาม - ปี” โดยทั่วไปประกอบด้วยข้อมูล

ส าคัญ 3 รายการ คือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เลขหน้าที่อ้างอิง โดยใส่ข้อความทั้ง 3 รายการ ใน

เครื่องหมายวงเล็บ ผู้แต่งของไทยใส่ทั้งชื่อและนามสกุล ส่วนผู้แต่งชาวต่างประเทศใส่เฉพาะ

นามสกุล การเว้นระยะระหว่างผู้แต่งกับปีที่พิมพ์ ให้เว้นวรรค 1 ตัวอักษร และระหว่างข้อมูลปีที่

พิมพ์กับเลขหน้าที่ อ้างอิงให้พิมพ์คั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) ข้อมูลอ้างอิงทั้ง 3 รายการ 

ให้อยู่ในวงเล็บ (ชื่อผูแ้ตง่.//ปีที่พิมพ์/:/เลขหน้าที่ปรากฏ) หรอื (Author.//Year/:/Page)) 

 รูปแบบการอ้างอิงงานที่มีผู้อ้างไว้แล้ว หมายถึง การอ้างอิงถึงเอกสาร หรือ 

สารสนเทศที่มผีูอ้ื่นอ้างอิงไว้ในหนังสือ หรอืงานเขียนอีกรายการหนึ่ง และผู้วิจัยไม่สามารถสืบค้น 

ต้นฉบับได้ ในการเขียนการอ้างองิ และบรรณานุกรมใหเ้ขียนรายการอา้งองิโดยใช้รูปแบบ ดังนี้ 

 รายการอ้างอิงฉบับที่ถูกอ้างอิงไว้แล้วซึ่งไม่สามารถหาอ่านได้ ตามด้วยค าว่า “อ้างถึง 

ใน” หรือ “cited in” หรือ “cited by” ตามด้วยรายการบรรณานุกรมของงานเขียนที่ศึกษาซึ่ง

สามารถหาอา่นได้ 

 ต าแหน่งท่ีแทรกรายการอ้างอิง 

 1.  ตามหลังขอ้ความที่ยกมาอ้างอิงหรอืน าแนวคิดมาอ้างองิ 

  ตัวอย่าง 

  “ความ” มี 2 ประเภท คือ ใจความกับพลความ ใจความแทนด้วยประโยคหลัก ส่วน

พลความเป็นข้อความสนับสนุนหรือขยายใจความ (ปรีชา  ช้างขวัญยืน.  2539 : 69) 

 2.  ถ้ามีการกล่าวถึงผู้แต่งไว้แล้วในเนื้อหาหรือข้อความนั้น ในการอ้างอิงไม่จ าเป็นต้อง

ระบุชื่อผู้แต่งซ้ าในวงเล็บ ระบุเฉพาะปี และเลขหน้า ส าหรับการอ้างอิงชื่อชาวต่างประเทศ 

เป็นภาษาไทย ต้องก ากับชื่อภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บด้วย 
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 รูปแบบการอ้างอิง 

 

 ภาษาไทย 

 (ชื่อ // นามสกุล.// ปีที่พิมพ์ / : / เลขหน้าที่ใชอ้้างอิง 

 ภาษาอังกฤษ 

 (นามสกุล.// ปีที่พิมพ์ / : / เลขหน้าที่ใชอ้้างอิง 

 

 1.  เอกสารที่มีผู้แต่ง 1 คน 

 (อารักข์  หาญสันเทียะ.  2546 : 25) 

 (Ritzer.  2003 : 213) 

 

 2.  เอกสารที่มีผู้แต่ง 2 คน จะใช้ค าว่า “และ” เชื่อมระหว่างคนที่ 1 และคนที่ 2  

ในภาษาไทย สว่นในภาษาอังกฤษจะใช้ค าว่า “and” 

 (ฉัตรทิพย์  นาถสุภา และพรพิไล  เลิศวิชา.  2544 : 27) 

 (Strauss and Corbin.  1998 : 125) 

  

 3.  เอกสารที่มีผู้แต่ง 3 คน  ให้คั่นระหว่างคนที่ 1 กับคนที่ 2 ด้วยจุลภาค ( ,)  

และให้ใชค้ าวา่ “และ” หรอื “and” เชื่อมระหว่าง คนที่ 2 กับคนที่ 3 

 (นคร  พันธ์ณรงค์, ชาญวิทย์  เกษตรศริิ และกาญจนา  ละอองศรี.  2545 : 35) 

 Calhoun, Light and Keller.  1994 : 18. 

 

 4.  เอกสารที่มีผู้แต่งมากกว่า 3 คน จะใช้วิธีการเขียนเฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรก 

เพียงคนเดียว แลว้ตามด้วยค าว่า “และคนอื่น ๆ ” หรือ “และคณะ” ในภาษาไทย ส่วนในภาษา 

อังกฤษใช้ค าว่า “and others” หรอื “et al.” 

 (สมพงศ ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ และคนอื่น ๆ.  2545 : 100) 

 (Worthington, et al.  1996 : 53) 
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 5.  เอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  ให้ระบุชือ่เรื่องได้ ในต าแหน่งของผูแ้ต่ง 

 (โลกาภวิัตน์กับตรรกะใหม่ของความรุนแรง.   2550 : 135 -176)                                                                                                                      

 (ไทยพลัดถิ่น: ชาติและมาตุภูมขิ้ามพรมแดน.  2551 : 27-58) 

  

 6.  เอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง มีแต่ผู้ท าหน้าที่บรรณาธิการ ผู้รวบรวม  

หรอืหนังสือแปล ให้ระบุชื่อบรรณาธิการ ผูร้วบรวม หรอืผูแ้ปล 

 (ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, บรรณาธิการ.  2552 : 39) 

 (David L.Dotlich and Peter C. Cairo.  2004 : 17)    

 (งามพรรณ เวชชาชีวะ, ผูแ้ปล, 2550 : 30 - 31) 

  

 7.  เอกสารที่เป็นสถาบัน หรอืหน่วยงานราชการ ให้ใส่ช่ือสถาบันหรือหน่วยงาน 

แทนชื่อผู้แต่ง 

 (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  2544 : 30) 

 (Chandrakasem Rajabhat University.  2008 : 50) 

 

 8.  เอกสารที่ผู้แต่งใช้นามแฝง ถ้าทราบนามจริงให้ใส่นามจริงไว้ในวงเล็บ 

หลังนามแฝง ถ้าไม่ทราบนามจริงให้วงเล็บค าวา่นามแฝง หรอื Pseud หลังนามแฝงนัน้ 

 (น.ณ. ปากน้ า (ประยูร  อุลุชาฎะ).  2525 : 10) 

 (ผูก้องเด๋ง (นามแฝง).  2540 : 31) 

 (Twain  (Pseud).  1962 : 15 - 22) 

 

 9.  เอกสารที่ผู้แต่งคนเดียวกันเขียนเอกสารหลายเล่มแต่ปีที่พิมพ์ต่างกัน  

ต้องการอ้างถึงพร้อมกัน ให้ลงชื่อผู้แต่งครั้งเดียว แล้วระบุปีที่พิมพ์ตามล าดับ โดยใช้เครื่องหมาย 

จุลภาค (,) คั่น 

 (ยืนยง  ราชวงษ์. 2538 : 15, 2540 : 32, 2543 : 12-13) 

 (ประเวศ  วะสี. 2520 : 74, 2525 : 18-20, 2545 : 14-15) 
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 10.  เอกสารที่ผู้แต่งคนเดียวกันเขียนเอกสารหลายเล่ม บางเล่มพมิพ์ปีเดียวกัน  

ถ้าเป็นเอกสารภาษาไทยใหก้ าหนดตัวอักษร ก  ข  ค  ฆ  ง  ตามหลังปีที่พิมพ์ ถ้าเป็นเอกสาร 

ภาษาต่างประเทศให้ก าหนดตัวอักษร a  b  c  d  ตามหลังปีที่พิมพ์เช่นกัน ทั้งนี้การก าหนด 

ตัวอักษรต้องสอดคล้องกับการจัดเรยีงล าดับเอกสารในบรรณานุกรมด้วย 

 (Parkay and Hall. 2005 a : 95) 

 (Parkay and Hall. 2005 b : 110) 

 (ประเวศ วะสี, 2530 ก : 10) 

 

 11.  หนังสือแปลระบุชื่อผู้เขียนท่ีเป็นเจ้าของเรื่อง ถ้าไม่ทราบจึงระบุชื่อผูแ้ปล 

 (ซองด.์  2547 : 20) 

 (พูลสุข  อาภาวัชรรุตม์  ตันพรหม, ผูแ้ปล.  2547 : 20) 

  

 12.  เอกสารที่เป็นจดหมาย   

 (ปรียาภรณ ์ แตงสุวรรณ.  จดหมาย) 

 (Kay, Letter to John Benton) 

 

 13.  เอกสารที่เป็นต้นฉบับตัวเขียนและจดหมายเหตุ 

 (กรมศิลปากร.  กองจดหมายเหตุ.  เอกสารรัชการที่ 4 1. ก/6พระราชหัตถเลขา) 

 (F.O.371/1221.  General Report on Siam for 1910) 

 

 14.  เอกสารจากการสัมภาษณ์, บรรยาย  ปาฐกถา ให้ลงช่ือผูใ้ห้สัมภาษณ์  

ตามด้วยค าว่า สัมภาษณ์ต่อด้วยปี พ.ศ. 

 (วิโรจน ์ ตั้งวานิช.  สัมภาษณ์.  2546) 

 (Melling.  Personal interview.  2007) 
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 15.  รายการโทรทัศน์ 

 (กระทรวงการต่างประเทศ.  บทวิทย.ุ  “การเยือนญี่ปุ่นของประธานาธิบดี 

 กอบาชอฟ”) 

 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  โทรทัศน์.  “คิวซี เซอร์เคลิ กลยุทธ์การบริหาร 

 งานแบบมีสว่นร่วม”) 

 

 16.  การอ้างอิงวัสดุประเภทสื่อโสตทัศน์ เช่น วีดิทัศน์, วีซีดี, เทปบันทึกเสียง, 

แผ่นเสียง, สไลด์ แผนที่, ฟิล์มสตริป ให้ลงรายการแรกเป็นชื่อเจ้าของผลงาน หรือ 

ชื่อเรื่องตามแตท่ี่วัสดุจะระบุไว้ ตามด้วยค าที่บอกประเภทวัสดุ และปีที่ผลติ 

 (เสรี  วงษ์มณฑา.  วีดิทัศน.์  2547) 

 (ธัญญา  ผลอนันท์.  วีซีดี.  2546) 

 (พระพยอม  กัลยาโณ.  เทปเสียง.  2541) 

 (พลังงานจากปิโตรเลียม.  สไลด์.  2533) 

 17.  การอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ และ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

 (วัลลภ  ปิยะมโนธรรม.  ออนไลน์.  2547) 

 

 กรณไีม่มีชื่อผู้เขียนก็สามารถจะเขียนชื่อบทความ/ชื่อเรื่อง แทนได้ 

 (“ชีวิตกลางคนื”.  ออนไลน์.  2547) 

 (“Limb”.  Online.  2547) 

 

 18.  การอ้างอิงโดยใช้ชื่อผู้แต่งเอกสารปฐมภูมิน าตามด้วยชื่อผู้แต่งเอกสาร 

ทุติยภูมิ และการอ้างอิงโดยใช้ชื่อผู้แต่งเอกสารทุติยภูมิน าตามด้วยชื่อผู้แต่งเอกสาร 

ปฐมภูมิ  มีวธิีอ้างอิงดังน้ี 

 (Steppal.  1985 : 13, อ้างถึงใน ปรีชา  ส่งกิตติสุนทร.  2530 : 47) 

 (Dudey and Harvey.  1970 : 601 - 604, Cited by Rogers.  1983 : 266) 
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 กรณีเอกสารทุติยภูมิไม่ได้ระบุปีที่พิมพ์หรอืหน้าของเอกสารปฐมภูมิให้เขยีน ดังนี้ 

 (ด ารงราชานุภาพ, อ้างถึงใน อคนิ  รพพีัฒน์.  2521 : 28) 

ตัวอย่าง 

 การอ้างอิงแทรกเน้ือหา (กรณอี้างเอกสารเล่มเดียว) 

 ในทัศนะของโพสต์โมเดิร์น ยุคสมัยใหม่เป็นยุคที่พยายามอธิบายโลกด้วยทัศนะของ

วิทยาศาสตร์และปฏิฐานนิยม ริชเชอร์กล่าวว่า (Ritzer.  2000 : 604) ในความเป็นจริง เราไม่สามารถ

อธิบายโลกได้ด้วยทฤษฎีหลัก เพราะเราไม่สามารถเห็นโลกทั้งหมดได้ เราเห็นเพียง 

ด้านต่าง ๆ ของโลกซึ่งสิ่งที่เราเห็นสะท้อนจุดยืนและประสบการณท์างสังคมของแต่ละบุคคล 

 

 การอ้างอิงแทรกเน้ือหา (กรณกีล่าวนามผู้แต่งเอกสารในเน้ือหา) 

 เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ (2539 : 15) เสนอความเห็นว่า ปัญหามูลฐานประชาธิปไตย

ไทยอยู่ที่ความขัดแย้งระหว่างชาวนาชาวไร่ในชนบทกับชนช้ันกลางในเมือง 

 แมคโดนัฟ (McDonough.  1984 : 111) ให้ความเห็นว่า “หลักสูตรการเรียนการสอน

ภาษาที่มลีักษณะเจาะจง เป็นวิธีที่ดีที่สุด...” 

 รูปแบบการอ้างอิงรายการโดยแทรกไว้ในเนื้อหาท้ายข้อความที่ยกมาอ้างอิง อาจอ้างถึง 

เอกสารรายการเดียวหรือหลายรายการ ดังนี้ 

 

 การอ้างโดยไว้ท้ายข้อความที่ยกมาอ้างอิง (กรณอี้างเอกสารหลายเล่ม) 

 การยอมรับต่อตนเองและการยอมรับของผู้อื่นที่มีต่อตนเองมีความส าคัญต่อการใช้

ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมของคนที่มีความแตกต่างในด้านรสนิยม หรือแม้แต่อาชีพก็ตาม เพราะ

สังคมได้ก าหนดรูปแบบและวางบรรทัดฐานไว้ให้คนทุกคนในสังคมได้ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน 

ดังนั้น หากว่าใครไม่ได้ปฏิบัติตามรูปแบบบรรทัดฐานของสังคมแล้ว ก็จะถูกสังคมปฏิเสธและ

ประทับตราว่าเป็นคนเบี่ยงเบน (วชิร  รักษ์ไทย.  2548 : 2, เศรษฐวัช  พัฒนสุวรรณ.  2547 : 7, 

วาสนา  ห่วงรักษ์.  2546 : 16, สุมาลี  ไชยศุภรากุล.  2543 : 64) 

 

 

 

 

 



 139 

 การอ้างโดยไว้ท้ายข้อความที่ยกมาอ้างอิง (กรณอี้างเอกสารเล่มเดียว) 

 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการส ารวจความต้องการของชุมชนมา

เป็นพืน้ฐานในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน

ในการน า  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและจัดการสภาพแวดล้อม สื่อและเทคโนโลยี เป็นการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดี และตรงต่อความต้องการของคนในชุมชนเพื่อชุมชน (อัสมะห ์   

อารีพงษ์.  2547 : 77) 

 ลิเคิทสเกล เป็นวิธีการวัดทัศนคติที่นิยมกันมากที่สุด ซึ่งสร้างขึ้นโดย เรนซิส ลิเคิท  

(Rensis Likert.  1932 cited in Black and Champion.  1976 : 186) 

 

การพิมพ์อัญประภาษ 
 

 อัญประภาษ (Quotation) คือ ข้อความที่คัดลอกมาจากข้อเขียนหรือค าพูดของ 

ผู้อื่น ลงไว้ในงานเขียน โดยไม่เปลี่ยนแปลงส่วนใด ๆ แม้แต่ตัวสะกดการันต์ เป็นข้อความที่ 

ผูว้ิจัยเห็นว่าส าคัญ และควรคงรายละเอียดไว้ให้ครบถ้วน 

 

 การพิมพ์อัญประภาษ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 1.  อัญประภาษที่มคีวามยาวไม่เกิน 4 บรรทัด ให้พิมพ์ข้อความอัญประภาษต่อไปกับ 

เนื้อหาของงานเขียนได้เลย โดยใส่เครื่องหมายอัญประกาศ “…..” ก ากับ ถ้าอัญประภาษเดิม 

มีเครื่องหมายอัญประกาศอยู่ก่อนแล้ว ให้เปลี่ยนเครื่องหมายอัญประกาศเป็นอัญประกาศ 

เดียว ‘…..’  

 2.  อัญประภาษที่มีความยาวเกิน 4 บรรทัด ให้พิมพ์ขึ้นต้นบรรทัดใหม่ โดยย่อหน้า 

เข้ามา 4 ตัวอักษร พิมพ์ตัวอักษรที่ 5 ตลอดทุกบรรทัด และเว้นระยะจากแนวกั้นหลังมา  

4 ตัวอักษรเชน่กันและใหล้ดขนาดตัวอักษรลงเป็น 14 และไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศอกี 

 3.  ถ้าตอ้งการละข้อความบางสว่นของอัญประภาษให้ใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา 3 จุด  

(…) แทนข้อความที่ตัดออกไป 

 4.  การคัดลอกอัญประภาษที่มคีวามยาวมาก เช่น ตัง้แต่ 1 หน้ากระดาษขึ้นไปจะต้อง 

เป็นข้อความที่ส าคัญมากเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงข้อความไม่ได้ การมีอัญประภาษจ านวน  

มากในแตล่ะบทอาจแสดงว่า ผูเ้ขียนคัดลอกผลงานของผู้อื่นมากเกินจ าเป็น 
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(ตัวอย่างอัญประภาษที่มคีวามยาวไม่เกิน 4 บรรทัด) 

 

 การเกิดขึ้นของจักรยานสามล้อในจังหวัดนนทบุรี ไม่สามารถที่จะระบุเวลาได้แน่ชัด  

แต่อาจจะมีก่อนปี พ .ศ. 2481 เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ยังมีใช้แล้วเมื่อปี พ .ศ.2481  

จากบันทึกของ พัฒน์ บุญยรัตนพันธ์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเล่าว่า “เมื่อปี 2481  

เดินทางไปด้วยรถไฟ พอถึงที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ประมาณ 2 โมง ก็มีคนที่เชียงใหม่มารับ  

จักรยานสามล้อ รับจ้างที่เชียงใหม่เขาเรียกกันว่า แท็กซี่ เป็นรถพ่วง” (กรมพัฒนาชุมชน.   

2545 : 19) 

 

(ตัวอย่างอัญประภาษที่มคีวามยาวเกิน 4 บรรทัด) 

 

 การเกิดขึ้นของจักรยานสามล้อในจังหวัดนนทบุรี ไม่สามารถที่จะระบุเวลาได้แน่ชัด  

แตอ่าจจะมีก่อนปี พ.ศ.2481 เนื่องจากจังหวัดเชยีงใหม่ยังมใีช้แล้วเมื่อปี พ.ศ. 

2484  

จากบันทึกของพัฒน ์ บุญยรัตนพ์ันธ์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเล่าว่า 

 
เมื ่อป ี 2481 ผมเพิ ่งได ้ร ับบรรจุใหม่ ต าแหน่งปลัดอ าเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม ่ 

โดยการเดินทางไปด้วยรถไฟ พอถึงท่ีสถานีรถไฟเชียงใหม่ประมาณ 2 โมง ก็มีคนท่ีเชียงใหม่ 

มารับ จักรยานสามล้อรับจ้างท่ีเชียงใหม่เขาเรียกกันว่า แท็กซี่เป็นรถพ่วง ข้าง ผู้โดยสาร 

นั่งได้ 2 คน หันหลังให้กัน และระหว่างรับ ผู้โดยสารมาคนหนึ่งแล้วแท็กซี่มีสิทธิรับผู้โดยสาร 

อื่นอกีคนหนึ่งแล้วเก็บค่าโดยสารเป็นรายคนไม่เหมาคันแปลกดี (กรมพัฒนาชุมชน.  2545 : 19) 
 

ตัวอย่าง อัญประภาษ 
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ค าภาษาอังกฤษ 

 

 1.  การก ากับภาษาอังกฤษ ข้อความหรอืค าที่ตอ้งการก ากับค าภาษาอังกฤษ ค าแรก 

ของค าหรือข้อความให้ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนค าถัดไปให้ใช้ตัวพิมพ์เล็กโดยตลอด 

ตัวอย่างเชน่ 

 ประชาสังคม (Civil society) หมายถึง …………….................. 

 

 ยกเว้นชื่อเฉพาะ เช่น ช่ือคน ช่ือสถานที่ ช่ือแบบทดสอบ เป็นต้น ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์

สากล 

 2.  ชื่อภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อสถานที่ ฯลฯ ให้เขียนด้วยภาษาไทย  

แล้วจึงก ากับด้วยภาษาอังกฤษในวงเล็บเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นถ้ามีการกล่าวซ้ า ให้ใช้ 

ภาษาไทยโดยตลอดตัวอย่าง เชน่ 

 โรเบิร์ต เค. เมอร์ตัน (Robert K. Merton) ได้อธิบายพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviant 

behavior) ด้วยทฤษฎีประทับตรา (Labeling theory) ว่า พฤติกรรมเบี่ยงเบนเป็นผลจาก 

การประทับตราของสังคม เมอร์ตันเห็นว่า ……………………………………………………………………………. 


