
การเขียนบรรณานุกรม / เอกสารอ้างอิง 
การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหน้าข้อความ  
ตัวอย่างเช่น 
- สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์วิทย์ และคณะ (2542) กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานในองค์การธุรกิจเป็น
การใช้วิธีการองค์ความรู้และอุปกรณ์ ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล… 

- Belinda et al. (2007) ได้แบ่งประเภทความเป็นผู้ประกอบการออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่… 
- Gartner (1990) กล่าวว่านักวิชาการแบ่งแนวทางศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ ออกเป็น 2 กลุ่ม   
ได้แก่… 

การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหลังข้อความ 
ตัวอย่างเช่น 

- ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เร่ิมเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน (เกษมสันต์  
  พิพัฒน์ศิริศักดิ์, 2549)  
- การใช้คอมพิวเตอร์ที่เร่ิมมีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1943 ท าให้เป็นที่มาของพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  (สุวิทย์  ธีระนุสรณ์ และศรีศักดิ์  อิทธิผล, 2550)  
- Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003). 
 

สรุปลักษณะการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
ลักษณะ การอ้างอิงแทรกใน

เน้ือหาคร้ังแรก 
การอ้างอิงแทรกใน
เน้ือหาในล าดับต่อมา 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
คร้ังแรก (กรณี เขียนใน
วงเล็บ) 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาใน
ล าดับต่อมา (กรณีเขียนใน
วงเล็บ) 

ผู้แต่ง 1 คน Walker (2007) Walker (2007) (Walker, 2007) (Walker, 2007) 
ผู้แต่ง 2 คน Walker and Allen 

(2004) 
Walker and Allen 
(2004) 

(Walker & Allen, 2004) (Walker & Allen, 2004) 

ผู้แต่ง 3 คน Bradley, Ramirez, 
and Soo (1999) 

Bradley et al. (1999) (Bradley, Ramirez, & 
Soo, 1999) 

(Bradley et al., 1999) 

ผู้แต่ง 4 คน Bradley, Ramirez, 
Soo, and Walsh 
(2006) 

Bradley et al. (2006) (Bradley, Ramirez, Soo, 
& Walsh, 2006) 

(Bradley et al., 2006) 

ผู้แต่ง 5 คน Walker, Allen, 
Bradley,  Ramirez, 
and Soo (2008) 

Walker et al. (2008) (Walker, Allen, Bradley,  
Ramirez, & Soo, 2008) 

(Walker et al., 2008) 
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ผู้แต่งตั้งแต่ 
6 คนขึ้นไป 

Wasserstein et al. 
(2005) 

Wasserstein et al. 
(2005) 

(Wasserstein et al., 2005) (Wasserstein et al., 2005) 

 

การเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม หรือ บรรณานุกรม 
หลักเกณฑ์การลงรายการผู้แต่ง  
1) ผู้แต่ง 1-7 คน ลงชื่อผู้แต่งตามที่ปรากฏตั้งแต่ 1-7 คน คั่นทุกชื่อด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) โดยใช้ “&”
หน้าชือ่ผู้แต่งคนสุดท้ายกรณีเป็นงานเขียนต่างประเทศ ส่วนในกรณีงานเขียนภาษาไทยใช้ “และ”  

1.1) ผู้แต่ง 1 คน ตัวอย่าง เช่น  
- Girard, J. B.  
- Deming, D.  
- ประเวศ  วะสี.  
- แววรัตน์  โชตินิพัทธ์. 

1.2) ผู้แต่ง 2 คน ตัวอย่าง เช่น  
- William, R., & Sales, B. D.  
- Guimard, P., & Florin, A.  
- กาณจนา  แก้วเทพ, และสมสุข  หินวิมาน. 
- จินตนา  ลาภเจริญ, และประไพ  จันดี.  

1.3) ผู้แต่ง 3-7 คน ตัวอย่าง เช่น  
- Keller, T. E., Cusick, G. R., & Courtney, M. E. 
- Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K.  
- Smith, T., Rana, R. S., Missiaen, P., Rose, K. D., Sahni, A., Singh, H., & Singh, L.  
- ปราณ ี ค าจันทร์, ขนิษฐา  นาคะ, และแสงอรุณ  อิสระมาลัย.  
- กระสินธุ์  หังสพฤกษ์, เทพรัตน ์ อ้ึงเศรษฐพันธ์, ประจวบ  ฉายบุ, นิวฒิุ  หวังชัย, และสุภัทรา  อุไรวรรณ. 
 

2) ผู้แต่งตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป ลงชื่อผู้แต่งตามที่ปรากฏเฉพาะ 6 คนแรก ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค และ
มหัพภาค 3 จุด (…) โดยหน้าและหลังจุดเว้นวรรค 1 ระยะ จากนั้นตามด้วยชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย ตัวอย่าง เช่น  

- Wolshick, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, T. Y., Coatsworth, D., Lengua, L., … Griffin, 
W. A.  

- Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., … 
Botros, N.   

- นพรัตน ์ เศรษฐกุล, เอกชัย  เอกทัฬห์, พงศ์ธร  บรรณโสภิษฐ์, ชยุตม์  สุขทิพย์, ปรีชา  วิทยพันธ์,  
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ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความหรือบท. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (เลขหน้า). 
สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์.  

 

ชื่อผู้เขยีน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (คร้ังที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 

ชื่อสกุล, อักษรน าชื่อต้น. อักษรน าชื่อกลางผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (คร้ังที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์:

ส านักพิมพ์. 

จีรศักดิ ์ แสงศิร,ิ … ดาริน  รุ่งกลิ่น.  
 

หนังสือ 
ผู้แต่งชาวไทย 
 
 
ตัวอย่างเช่น 
กองชัย  อภิวัฒน์รังสรรค์. (2523). บรรษัทข้ามชาติ: โฉมหน้าใหม่จักรพรรดินิยม (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
จุมพต สายสุนทร. (2552). กฏหมายระหว่างประเทศ (พิมพ์คร้ังที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
ชวนพิศ วงศ์สามัญ, และกล้าเผชิญ โชคบ ารุง. (2546). การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล 

(พิมพ์ครั้งที่ 4). ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.  
ผู้แต่งชาวต่างประเทศ 
 
 
 
ตัวอย่างเช่น 
Greenberg, J., & Baron, R. A. (2003). Behavior in organization (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: 

Pearson Education. 
Lewe, W. (2009). Orthopedic massage: Theory and technique (2nd ed.). Edinburgh: Mosby Elsevier.  
Martin, R. J., Fanaroff, A. A., & Walsh, M. C. (2006). Fanaroff and Martin’s neonatal – perinatal 

medicine: Diseases of the fetus and infant (Vol. 1) (8th ed.). Philadelphia: Mosby Elsevier. 
Stock, G., & Campbell, J. (Eds.). (2000). Engineering the human genome: An exploration of the science  

and ethics of altering the genes we pass to our children. New York: Oxford University Press. 
 
บทความหรือบทในหนังสือ  
  
 
 
ตัวอย่างเช่น 
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ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า. 
 

ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเร่ือง (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ Master’s thesis). ชื่อสถาบันการศึกษา, สถานที่พิมพ์. 
 

ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์. (2550). ประวัติโรคไหลตาย. ใน สุมาลี  นิมมานนิตย์ และปรีดา  มาลาสิน 
(บรรณาธิการ), โรคไหลตาย: Sudden unexplained death syndrome (น. 12-25). กรุงเทพฯ:  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.  

Calico, P. A., Debisette, A. T., & Turbettaub, M. (2005). Nursing workforce: Challenges and                
opportunities. In M. M. Gullatte (Ed.), Nursing management: Principles and practice (4th ed., pp. 
167-185). Pittsburgh, PA: Oncology Nursing Society. 

Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In M. Eid & R. J. Larsen 
(Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17-43). New York, NY: Guilford Press. 

 
บทความในวารสาร 
 
 
ตัวอย่างเช่น 
กฤษณา น้อมสกุล, ลักขณา กานด,ี สิริพร สืบสาน, ปวีณ เกื้อกุล, มาลี อุดมผล, และสวัสดิ์ รักดี. (2550). การ

ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน. วารสารกรมอนามัย, 25, 56-60. 
ปิยะวิทย์ ทิพรส. (2553). การจัดการป้องกันและลดสารให้กลิ่นโคลน Geosmin ในผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ า. 

วารสารสุทธิปริทัศน์, 24(72), 103-119.  
Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2008). Positive organizational behavior: Engaged employees in  
 flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior, 29(2), 147-154. 
Johnson, M. E., Dose, A. M., Pipe, T. B., Petersen, W. O., Huschka, M., Gallenberg, M. M., … Fresh, M. 

H. (2009). Center prayer for women receiving chemotherapy for recurrent ovarian cancer: pilot 
study. Oncology Nursing Forum, 36, 424-428. 

 
วิทยานิพนธ์ 
 
 
 
ตัวอย่างเช่น 
จรัส ลัดดาพันธ์. (2549). การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและการ

วางแผนก าลังคนทางการพยาบาล  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
เชียงใหม่. 
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ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเร่ือง (รายงานการวิจัย). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 

ถนอม จันทกุล. (2554). พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลจากประสบการณ์ของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.  

Caprette, C. L. (2005). Conquering the cold shudder: The origin and evolution of snake eyes (Doctoral 
dissertation). Ohio State University, Columbus, OH. 

Nickels, D. W. (2005). The relationship between IT-business alignment and organizational culture: An 
exploratory study (Doctoral dissertation). University of Memphis, Memphis, TN. 

 
รายงานการวิจัย  
 
 
ตัวอย่างเช่น 
เฉลิมสิน สิงห์สนอง. (2553). การพัฒนาชุดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  

พินิจ ทิพย์มณี. (2553). การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายขอประเทศไทย  (รายงานการวิจัย).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  

Chitnomrath, T. (2011). A study of factors regarding firm characteristics that affect financing decisions of 
public companies listed on the stock exchange of Thailand  (Research report). Bangkok: Dhurakij 
Pundit University.  

 
การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 
 
 
 
ตัวอย่างเช่น 
Majid, S. (2005, July 11-13). Library and information education in Singapore. In D.P. Rachamanata 

(Chair), Workshop on issues and challenges in developing professional LIS Education and Training 
in Indonesia within the ASEAN region. Organized by National Library of Indonesia, Indonesia.  

Siriwongworawat, S. (2005, July 11-13). LIS education and training in Thailand: An overview. In D. P. 
Rachmananta (Chair), Workshop on issues and challenges in developing professional LIS 

ผู้น าเสนอหรือผู้แต่ง. (ป,ี เดือน). ชื่อเร่ืองที่น าเสนอ. ใน หรือ In ชื่อของประธานจัดงาน (ประธาน หรือ 

Chair), ชื่อการประชุม. ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุม, สถานที่จัด. 
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ชื่อผู้เขียน/หน่วยงาน. (ปีที่ปรับปรุงข้อมูล). ชื่อเร่ือง. จาก URL 

ชื่อ นามสกุล. (วัน เดือน ปี). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้า. 
 

Education and Training in Indonesia within the ASEAN region. Organized by National Library of 
Indonesia, Indonesia.  

 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
ตัวอย่างเช่น  
นิภา ผ่องพันธ์. (2552). เปิดโลกทัศน์ให้ผู้สูงอายุ. จาก http://www.suanprung. go.th/article_new  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข. (2552). งานรณรงค์สถานีขนส่งสะอาด ป้องกันการระบาด

ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ชนิด A H1N1. จาก http://203.157.64.26 ewtadmin/emv/ewt 
CNN Wire Staff. (2011). How U.S. forces killed Osama bin Laden. Retrieved from http://www.cnn.com/ 

2011/WORLD/asiapcf/05/02/bin.laden.raid/index.html 
Wong, A. W. (2009). Pregnancy postpartum infections. Retrieved from http://emedicine.medscape.com/   
 article/796892-overview 
 
บทความในนิตยสาร / หนังสือพิมพ์ 
 
 
กรณีภาษาอังกฤษ ใช้ว่า ปี, เดือน วัน (year, month day) และ p. หรือ pp. 
ตัวอย่างเช่น 
สกุณา ประยูรศุข. (23 พฤศจิกายน 2552). วิกฤตโลกวันที่ขั้วโลกเหนือไม่เหลือน้ าแข็ง. มติชน, หน้า 20.  
Boonnoon, J. (2011, April 28). Manufacturers flood Thai market. The Nation, p. 7A.  
Evans, R. (2009, November 18). Nation sign “free sky” accord. Bangkok Post, p. B6.  
Kluger, J. (2008, January 28). Why we love. Time, pp. 54-60.  
Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post,  

pp. A1, A4. 


