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บทที่  5 
การอ้างอิงในเน้ือหา 

 
 
 การอ้างอิงเอกสาร (Citations) คือ การอ้างอิงสารสนเทศซึ่งเป็นทฤษฎี ข้อมูล ความรู้น้ัน     
มาประกอบในผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เพ่ือบอกแหล่งที่มา
ของสารสนเทศอันเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าขององค์ความรู้เหล่าน้ัน สารสนเทศท่ีนํามาอ้างอิงจะอยู่ใน
รูปของสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ ตํารา เอกสาร งานวิจัย หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร หรือ
สารสนเทศในรูปโสตทัศนวัสดุ เช่น ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง ซีดีรอม อีเมล์ อินเทอร์เน็ต 
สารสนเทศไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็จะช่วยให้ผลงานทางวิชาการมีความน่าเช่ือถือ มีหลักฐาน
แหล่งที่มา ที่สามารถสืบค้น และตรวจสอบได้ 
 
5.1 รูปแบบการอ้างอิงเอกสาร 

 
 การอ้างอิงในผลงานวิทยานิพนธ์ คู่มือน้ีกําหนดให้ใช้รูปแบบตาม The American Psychological 
Association (APA) จากคู่ มือ Publication manual of the American Psychological Association, 
Sixth edition ซึ่งเป็นรูปแบบการอ้างอิงเอกสารที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับความนิยมอย่าง
กว้างขวางทั่วโลก โดยได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการนําไปใช้งานในการอ้างอิงเอกสารของ
วิทยานิพนธ์ในคู่มือเล่มน้ี กําหนดให้มีการอ้างอิงไว้ 2 ส่วนคอื  

5.1.1 การอ้างอิงในเนื้ อหา (Citing references in text)  เป็นส่วนที่ ระบุแหล่งที่ มา        
ของข้อมูลโดยการอ้างอิงคละไปในส่วนเน้ือเรื่อง ทําให้ทราบว่าข้อความในส่วนน้ันนํามาจากแหล่งใด    

5.1.2 รายการอ้างอิง (Reference List) หรือ บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นส่วนประกอบ
ที่สําคัญส่วนหน่ึงของงานเขียนวิทยานิพนธ์ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารวิชาการ ตํารา หนังสือวิชาการท่ัวไป 
วิทยานิพนธ์รายงานวิจัย ซึ่งจะปรากฏอยู่ส่วนท้ายเล่ม เป็นแหล่งรวบรวมรายการอ้างอิงทั้งหมดที่ผู้เขียน
ใช้เป็นแหล่งความรู้ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยข้อมูลเพ่ืองานเขียนน้ัน ซึ่งแหล่งความรู้น้ัน ได้แก่ หนังสือ 
บทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน รายการอ้างอิง   
ต่าง ๆ ที่ปรากฏในส่วนเน้ือหาของงานวิทยานิพนธ์ ยกเว้นข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารระหว่าง บุคคล เช่น 
จดหมาย การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งจะปรากฏเฉพาะในส่วน เน้ือหาเท่าน้ัน  
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5.2 รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา 
 

 การอ้างอิงในเน้ือหาในคู่มือน้ีใช้รูปแบบ การอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author-date Citation 
System) ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากเพราะสะดวก และประหยัดเน้ือที่ในการพิมพ์ มีรูปแบบ
การลงรายการง่ายต่อการศึกษาและปฏิบัติ ข้อสําคัญในการอ้างอิงระบบน้ี นอกจากระบุนามผู้เขียน   
ปีที่พิมพ์แล้ว และอาจระบุหน้าที่อ้างไว้ด้วย 
 การอ้างอิงแบบนาม-ปี เป็นการอ้างอิงแทรกในเน้ือหาโดยกํากับไว้กับข้อความท่ีคัดลอกมาหรือ
สรุปเน้ือหามา เป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเน้ือหาวิทยานิพนธ์ โดยระบุ ชื่อผู้แต่งและปีที่
พิมพ์   ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงเน้ือหาโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือเป็นการคัดลอกข้อความ
บางส่วนมาโดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย โดยพิมพ์ต่อท้ายปีที่พิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค 
(,) อย่างไรก็ตามการไม่ระบุเลขหน้าอาจทําได้ใน กรณีที่เป็นการอ้างอิงงานของผู้อ่ืน โดยการสรุป
เน้ือหาหรือแนวคิดทั้งหมดของงานช้ินน้ัน รูปแบบการอ้างอิงในเน้ือหา มี 3 รูปแบบ ดังน้ี  

5.2.1 การอ้างอิงไว้ข้างหน้าข้อความ  

ใช้ในกรณีต้องการเน้นช่ือผู้แต่งที่เป็นเจ้าของข้อความหรือแนวคิด โดยอ้างช่ือผู้แต่งอยู่ใน
เน้ือความ และปีใส่ไว้ในวงเล็บตามด้วยข้อความท่ีอ้าง มีรูปแบบ ดังน้ี 

 

ช่ือผู้แต่ง\(ปีที่พิมพ์)  หรือ  ช่ือผู้แต่ง\(ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า) 
Author\(date) or Author\ (date,\p.\page)   or  Author\ (date,\pp.\pages) 

 โดยที่ สัญลักษณ์ “\” แทนการเคาะ 1 ครั้ง และ “...” แทนข้อความท่ีนํามาอ้างอิง  
ตัวอย่าง 
   นิรุต ถึงนาค (2563) รายงานว่า ...  
   วรปภา อารีราษฎร์ (2563, น. 56) พบว่า ... 
   ไพศาล วรคํา (2563, น. 45-47) กล่าวว่า ... 
   นิรุต ถึงนาค และไพศาล วรคาํ (2563) ได้เสนอกรอบแนวคิด... 
   Ginns (2020) found strong evidence for ... 
   Mayer (2020, p. 56) identified ... 
   Seufert, Schutze and Brunken (2020, pp. 231-234) were unable to find 
evidence ... 
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 การอ้างอิงไว้ข้างหลังข้อความ  
 ใช้ในกรณีต้องการเน้นข้อความหรือแนวคิดที่นํามาอ้าง โดยอ้างทั้งช่ือผู้แต่งและปีใส่ไว้ในวงเล็บ
ต่อจากข้อความท่ีอ้าง มีรูปแบบ ดังน้ี 
    (ช่ือผู้แต่ง,\ปีที่พิมพ์)  หรือ  (ช่ือผู้แต่ง,\ปีที่พิมพ์,\เลขหน้า) 
    (Author,\(date)  or (Author,\date,\p.\page)   
             or Author\(date,\pp.\pages) 
  ตัวอย่าง 
    ... (นิรุต ถึงนาค, 2563)  
    ... (วรปภา อารีราษฎร์, 2563, น. 56)  
    ... (ไพศาล วรคํา 2563, น. 10-20)  
    ... (นิรุต ถึงนาค และวรปภา อารีราษฎร์, 2563)  
    … (Ginns, 2006)  
    ... (Mayer, 2005, p. 56)  
    ... (Seufert, Schutze & Brunken, 2009, pp. 231-234) 

5.2.2 การอ้างอิงปีที่พิมพ์ ผู้แต่งและเลขหน้า   
 กรณีมีการระบุปีที่พิมพ์และผู้แต่งในเน้ือหาแล้ว (ปีที่พิมพ์และผู้แต่งสามารถสลับที่กันได้)     
ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บเท่าน้ัน มีรูปแบบ ดังน้ี 
 ในปี\ช่ือผู้แต่ง…………………………………....... (น.\เลขหน้า)   
 In year, Author ………………………………....... (p.\page) or (pp.\pages) 
 ตัวอย่าง    
 ในปี 2561 ไพศาล วรคํา กล่าวว่า “โครงการเป็นส่วนที่แสดงถึงแนวคิดและวิธีกาดําเนินงาน 
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหน่ึงของหน่วยงานหรือองค์การ เป็นตัวช้ีวัดหน่ึงที่บ่งบอกถึง 
ความสําเร็จ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ ซึ่งเป็นกระบวนการดําเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมโดยแปลง 
มาจากนโยบายและแผนขององค์การ” (น.30)  

In 2020, Tong, et al. found that "The surface decay degree of cellulose film 
gradually increased with the increase of embedding days, which may be caused by 
microorganisms that caused gradual biodegradation of cellulose film for random 
breakdown of cellulose macromolecules bond" (p. 6). 
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5.3 การลงรายการการอ้างอิงในเนื้อหา    
 
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงในเน้ือหาของวิทยานิพนธ์ ต้องระบุแหล่งที่มาของเอกสาร

โดยเฉพาะช่ือผู้แต่งเพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานหรือเอกสารเหล่าน้ันอย่างเป็นระบบ ทําให้
วิทยานิพนธ์ มีความน่าเช่ือถือ มีหลักฐานแหล่งที่มาสามารถสืบค้นและตรวจสอบได้ ซึ่งการลงรายการ
การอ้างอิง ในเนื้อหามีข้อกําหนด ดังน้ี  

5.3.1 เอกสารที่ผู้แต่ง 1 คน  
5.3.1.1 ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารที่ เป็นภาษาไทย ให้ใส่ “ ช่ือ และนามสกุล” 

ตามลําดับ มีรูปแบบดังน้ี 
ช่ือผู้แต่ง\(ปีที่พิมพ์)  หรือ  ช่ือผู้แต่ง\(ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า) 
(ช่ือผู้แต่ง,\ปีที่พิมพ์)  หรือ  (ช่ือผู้แต่ง,\ปีที่พิมพ์,\เลขหน้า) 

    ตัวอย่าง 
 นิรุต ถึงนาค (2563) ... 
 ... (ภูษิต บุญทองเถิง, 2552) 

5.3.1.2 ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใส่ “นามสกุล” เท่าน้ัน 
และ “ปีที่พิมพ์” จะต้องเป็น ค.ศ. มีรูปแบบดังน้ี 

Author\(date) or Author\ (date,\p.\page) or  Author\ (date,\pp.\pages) 
(Author,\(date) or (Author,\date,\p.\page )   
       or Author\(date,\pp.\pages ) 

ตัวอย่าง 
     Paisarn Worakham ลงรายการเป็น Worakham (2020) ... หรือ 
     ... (Worakham, 2020) 

5.3.1.3 ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใส่ “นามสกุล” เท่าน้ัน ไม่ต้องแปลงเป็น
ภาษาไทย และตามด้วย “ปีที่พิมพ์” เป็น ค.ศ. มีรูปแบบดังน้ี 

Author\(date) or Author\ (date,\p.\page)   or  Author\ (date,\pp.\pages) 
(Author,\(date) or (Author,\date,\p.\page )   
       or Author\(date,\pp.\pages ) 

ตัวอย่าง 
  Michel Simson  ลงรายการเป็น  (Simson, 2020) ... หรือ 

     ... Simson (2020) 
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5.3.1.4 ผู้แต่งที่มีช่ือและนามสกุลซ้ํากันในวิทยานิพนธ์และปีที่พิมพ์เดียวกัน ถ้าคนไทย 
ให้ใส่ตัวอักษร ก, ข, ค ส่วนเป็นชาวต่างประเทศที่มีช่ือสกุลที่ซ้ํากันในเอกสาร ให้ใส่ a, b, c หลังปีที่พิมพ์
มีรูปแบบดังน้ี 
     ช่ือผู้แต่ง\(ปีที่พิมพ์)  หรือ  ช่ือผู้แต่ง\(ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า) 
   (ช่ือผู้แต่ง,\ปีที่พิมพ์)  หรอื  (ช่ือผู้แต่ง,\ปีที่พิมพ์,\เลขหน้า) 

ตัวอย่าง 
 วรปภา อารีราษฎร์ (2563ก, น. 16-18) ..… 
 วรปภา อารีราษฎร์ (2563ข, น. 25-27) ... 

     ..… (Johnson, 2020a)  
     .... (Johnson, 2020b) 

5.3.1.5 ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ ให้ใส่กํากับไว้หน้าช่ือมีรูปแบบดังน้ี 
     ช่ือผู้แต่ง\(ปีที่พิมพ์)  หรือ  ช่ือผู้แต่ง\(ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า) 
   (ช่ือผู้แต่ง,\ปีที่พิมพ์)  หรอื  (ช่ือผู้แต่ง,\ปีที่พิมพ์,\เลขหน้า) 

ตัวอย่าง          
   ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช (2563) ..…                 
  ..… (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2563) 
5.3.1.6 ผู้แต่งที่มียศทางทหาร ตํารวจ หรือตําแหน่งทางวิชาการ เช่น ศ., รศ., ผศ. 

หรือ มีคําเรียกทางวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ไม่ ต้องใส่ยศหรือตําแหน่ง          
ทางวิชาการ หรือวิชาชีพน้ัน ๆ ดัง 

ตัวอย่าง  
 ศ.น.พ. วิจารณ์ พานิช ลงรายการเป็น (วิจารณ์ พานิช, 2563)   

     ผศ.ดร. ไพศาล  วรคํา ลงรายการเป็น (ไพศาล วรคํา, 2563)   
5.3.2 เอกสารที่มีผู้แต่ง 2 คน ให้ระบุช่ือผู้แต่ง และช่ือสกุลของผู้แต่งทั้ง 2 คน เช่ือมด้วยคําว่า  

“และ” สําหรับชาวต่างประเทศให้ใส่เฉพาะช่ือสกุล เช่ือมด้วย “and” ถ้าช่ือผู้แต่งอยู่ในวงเล็บ       
ใส่เครื่องหมาย & (ampersand) แทนคําว่า and มีรูปแบบดังน้ี 
ช่ือผู้แต่งที่ 1\และผู้แต่งที่ 2\(ปีที่พิมพ์) หรือ ช่ือผู้แต่งที่ 1\และผู้แต่งที่ 2\(ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า) 
(ช่ือผู้แต่งที่ 1\และผู้แต่งที่ 2\ปีที่พิมพ์) หรือ (ช่ือผู้แต่งที่ 1\และผู้แต่งที่ 2\ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า) 
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   ตัวอย่าง                   
     นิรุต ถึงนาค และไพศาล วรคํา (2556, น. 59) … 
     Pringle and Gordon (2001, pp. 39-40) ...   
     ... (นิรุต ถึงนาค & ไพศาล วรคํา, 2556, น. 59)   
     ... (Pringle & Gordon, 2001, pp. 39-40) 

5.3.3 เอกสารที่มีผู้แต่ง 3-5 คน ให้ใส่ช่ือผู้แต่งทุกคนในการอ้างอิงครั้งแรก โดยใส่
เครื่องหมายจุลภาค “,” คั่นแต่ละช่ือ นําหน้าช่ือคนสุดท้ายด้วยคําว่า “และ” หรือ “and” และถ้าช่ือ
ผู้แต่งอยู่ในวงเล็บ ใส่เครื่องหมาย “&” แทนคําว่า “and”  ส่วนในการอ้างซ้ําคร้ังต่อไป ลงเฉพาะช่ือ 
ผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคําว่า “และคณะ” สําหรับงานวิทยานิพนธ์ภาษาไทย หรือ “et al.” สําหรับ   
วิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ มีรูปแบบดังนี้     
ชื่อผู้แต่งที่ 1,\ผู้แต่งที่ 2\และผู้แต่งที่ 3 (ปีที่พิมพ์) หรือ ชื่อผู้แต่งที่ 1,\ผู้แต่งที่ 2\และผู้แต่งที่ 3 (ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า) 
(ชื่อผู้แต่งที่ 1,\ผู้แต่งที่ 2\และผู้แต่งที่ 3 ปีที่พิมพ์) หรือ (ชื่อผู้แต่งที่ 1,\ผู้แต่งที่ 2\และผู้แต่งที่ 3 ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า) 

ตัวอย่าง การอ้างอิงครั้งแรก 
     นิรุต ถึงนาค, ภูษิต บุญทองเถิง และวรปภา อารีราษฎร์ (2563, น. 36) …    
     Kessler, Brown, Johnson and Faimon (2020, p. 25) ... 
     ..… (นิรุต ถึงนาค, ภูษิต บุญทองเถิง และวรปภา อารีราษฎร์, 2540, น. 36) 

     ..… (Kessler, Brown, Johnson & Faimon, 2020, pp. 25-26)          
ตัวอย่าง การอ้างอิงครั้งต่อไป 

     นิรุต ถึงนาค และคณะ (2563, น. 36) ...    
     Kessler, et al. (2020, p. 25) ... 
     … (นิรุต ถึงนาค และคณะ, 2563, น. 50) 

     ... (Kessler, et al., 2020, p. 45) 
5.3.4 เอกสารที่มีผู้แต่ง 6 คนขึ้นไป ให้ใส่ช่ือผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคําว่า “และคณะ” 

สําหรับงานวิทยานิพนธ์ภาษาไทย หรือ สําหรับวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศตามด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค(,) et al. มีรูปแบบดังน้ี 
     ช่ือผู้แต่งที่ 1\และคณะ(ปีที่พิมพ์)  หรือ  ช่ือผู้แต่งที่ 1\และคณะ(ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า) 
   (ช่ือผู้แต่งที่ 1,\และคณะ,\ปีที่พิมพ์)  หรอื  (ช่ือผู้แต่งที ่1,และคณะ,\ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า) 

 ตัวอย่าง      
     นิรุต ถึงนาค และคณะ (2563, น. 68) ...  
     Brown (2003, p. 25) ... 
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     … นิรุต ถึงนาค และคณะ (2563, น. 68)   
     … (Brown, et al., 2020, p. 25)          

5.3.5 ผู้แต่งที่เป็นสถาบันหรือหน่วยงาน ให้ใส่ช่ือเต็มทุกคร้ัง มีรูปแบบดังน้ี 
ช่ือสถาบันหรือหน่วยงาน\(ปีที่พิมพ์)  หรือ ช่ือสถาบันหรือหน่วยงาน\(ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า)   
(ช่ือสถาบันหรือหน่วยงาน,\ปีที่พิมพ์)  หรือ (ช่ือสถาบันหรือหน่วยงาน,\ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า)   

 ตัวอย่าง 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2563, น. 15) …       
     National Council for Behavioral Health (2020, p. 55) ... 
     ... (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2563, น. 15)      
     ... (National Council for Behavioral Health, 2020, p. 55) 

5.3.6 เอกสารที่ผู้แต่งเป็นสถาบันหรือเป็นหน่วยงานรัฐบาล อย่างน้อยต้องเร่ิมต้นระดับกรม
หรือเทียบเท่า และเขียนอ้างระดับสูงลงมาก่อน มีรูปแบบดังน้ี 

ชื่อสถาบันหรือหน่วยงานรัฐบาล\(ปีที่พิมพ์)  หรือ ชื่อสถาบันหรือหน่วยงานรัฐบาล\(ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า) 
(ชื่อสถาบันหรือหน่วยงานรัฐบาล,\ปีที่พิมพ์) หรือ (ชื่อสถาบันหรือหน่วยงานรัฐบาล,\ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า) 

   ตัวอย่าง                                  
     กรมการปกครอง (2563) ... 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, บัณฑิตวิทยาลัย (2563, น. 10) …  
     University of Michigan, Department of Psychology (2020) … 
     … (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัดกระทรวง, 2563, น. 5)    
     … (กรมการปกครอง, 2563) 

5.3.7 เอกสารที่ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล ได้แก่ บริษัท สมาคม หน่วยราชการ ในการอ้างอิงใน
เน้ือหาให้ลงช่ือเต็มในการอ้างถึงครั้งแรก เมื่ออ้างซ้ําสามารถใช้อักษรย่อสาหรับนิติบุคคลเหล่าน้ันได้ 
หากอักษรย่อซ้ํากันในบางหน่วยงาน ต้องลงช่ือเต็มทุกครั้งเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือสถาบันที่มี
อักษรย่อเป็นทางการเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายให้ใช้อักษรย่อของสถาบันน้ันได้ มีรูปแบบดังน้ี 

ช่ือนิติบุคคล\(ปีที่พิมพ์)  หรือ  ช่ือนิติบุคคล\(ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า)   
(ช่ือนิติบุคคล,\ปีที่พิมพ์)  หรือ  (ช่ือนิติบุคคล,\ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า)   

  ตัวอย่าง การอ้างอิงครั้งแรก 

     สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ., 2563) …   
     สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว., 2563, น. 50) ...   
     UNESCO (2020, pp. 41-46) … 
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     … (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [สกอ.], 2563, น. 50)    
       ... (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย [สกว.], 2563, น. 67)   
     ... (UNESCO, 2020, pp. 41-46) 

  ตัวอย่าง การอ้างอิงครั้งต่อไป 
     สกอ. (2563) …   
     สกว. (2563, น. 80) …   
     UNESCO (2020, pp. 41-46) … 
     ... (สกอ., 2563)   
     ... (สกว., 2563, น. 50)   
     ... (UNESCO, 2020, p. 57)      

5.3.8 กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ ใส่ช่ือบรรณาธิการ ตามด้วย
เครื่องหมาย “,” และข้อความ “(บ.ก.)” สําหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทย หรือ “(Ed.)” หรือ “(Eds.)” 
สําหรับวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ มีรูปแบบดังน้ี 
บรรณาธิการ\(ปีที่พิมพ์)  หรือ บรรณาธิการ\(ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า)   
(บรรณาธิการ,\ปีที่พิมพ์)  หรือ (บรรณาธิการ,\ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า)   

   ตัวอย่าง   
     (ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, (บ.ก.), 2563, น. 4)    
     (Tabor, (Ed.). 2020, p. 16)    
     (Royell & Pontus, (Eds.), 2020, pp. 22 - 25)    
     (สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน์, (บ.ก.), 2563, น. 10)   
5.3.9 กรณีไม่มีชื่อผู้แต่งหรือชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ กําหนดให้ลงช่ือเรื่อง หรือช่ือ

บทความได้แทนผู้แต่ง โดยพิจารณาจากช่ือแหล่งข้อมูล ดังน้ี 
5.3.9.1 กรณีมีช่ือเรื่องบทความ ช่ือบทจากหนังสือ และช่ือเรื่องจากเว็บไซต์ ให้ลงช่ือ

เรื่องที่สมบูรณ์ หรือตัดให้สั้นลงตามด้วยเคร่ืองหมายจุด 3 จุด และพิมพ์ช่ือเรื่องในเครื่องหมาย
อัญประกาศ “…”  และลงปีที่พิมพ์  

ตัวอย่าง  
     (“อาเซี่ยนกับความท้าทายใหม่ของบัณฑิตไทย”, 2563, น. 5-10)     
     (“ปัญหามลพิษด้านอากาศของชุมชนในเขตจังหวัดปริมณฑล...”, 2563) 
     (“The day after tomorrow”, 2020)    
     (“Windows of Bangkok”, 2020, p. 79)    



58 

 

5.3.9.2 กรณีมีช่ือหนังสือ วารสาร นิตยสาร หรือ รายงาน ให้ลงช่ือเอกสารนั้นเป็น 
ตัวเอียง และลงปีที่พิมพ์  

ตัวอย่าง 
  (ปลูกป่าใหญ่ให้นกน้อย, 2563) 
  (College Bound Seniors, 2020) 

5.3.10  เอกสารที่เป็นหนังสือแปล ให้ระบุนามผู้เขียนที่เป็นเจ้าของเรื่องให้ใส่ช่ือผู้เขียน       
ถ้าไม่ทราบจึงลงนาม ผู้แปล  มีตัวอย่างดังน้ี 
ช่ือหนังสือแปล\(ปีที่พิมพ์)  หรือ ช่ือหนังสือแปล\(ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า)   
(ช่ือหนังสือแปล,\ปีที่พิมพ์)  หรือ (ช่ือหนังสือแปล,\ปีที่พิมพ์,\น.\เลขหน้า)   

  ตัวอย่าง   
     (ลีราวดี, ผู้แปล, 2563, น. 10)    
     (Thompson, trans. 2020, p. 10)    

5.3.11  เอกสารที่ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสารหลายเล่ม แต่ปีที่พิมพ์ต่างกันหรือปีเดียวกัน 
ต้องการอ้างถึงพร้อมกันให้ลงนามผู้แต่งครั้งเดียว แล้วระบุปีที่พิมพ์ตามลําดับโดยใช้เครื่องหมาย
จลุภาค (Comma)  “ , ”  คั่น    
ช่ือผู้แต่งท่ี 1,\ (ปีท่ีพิมพ์ 1,\ปีท่ีพิมพ์ 2,\ปีท่ีพิมพ์ 3) หรือ ช่ือผู้แต่งท่ี 1,\(ปีท่ีพิมพ์ 1,\ปีท่ีพิมพ์ 2,\ปีท่ีพิมพ์ 3),\น.\เลขหน้า) 
(ช่ือผู้แต่งท่ี 1,\ปีท่ีพิมพ์ 1,\ปีท่ีพิมพ์ 2,\ปีท่ีพิมพ์ 3) หรือ (ช่ือผู้แต่งท่ี 1,\ปีท่ีพิมพ์ 1,\ปีท่ีพิมพ์ 2,\ปีท่ีพิมพ์ 3),\น.\เลขหน้า)

    ตัวอย่าง                       
     ... (นิรุต ถึงนาค, 2560, 2561, 2563)        
     ... (ภูษิต บุญทองเถิง, 2562ก, 2562ข)               
     ... (Smith, 2019, 2020)      
     ... (Crawhall, 2019a, 2019b, 2019c)     
        นิรุต ถึงนาค (2560, 2561, 2563) ...        
     ภูษิต บุญทองเถิง (2562ก, 2562ข) ...               
     Smith (2019, 2020) ...      
     Crawhall (2019a, 2019b, 2019c) ...     

5.3.12  เอกสารที่ผู้แต่งหลายคน เอกสารหลายเรื่อง และต้องการอ้างถึงพร้อม ๆ กัน ให้ลง
นามผู้แต่งเรียงตามลําดับอักษร คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (Semi - colon) “ ; ”   

   ตัวอย่าง                    
 (นิรุต ถึงนาค, 2553; ไพศาล วรคํา, 2554; วรปภา อารีราษฎร์, 2555) 

      (Chick, 1992; Crawhall, 1994; Forrest, 1994; Luckett, 1993)   



59 

 

5.3.13  การอ้างอิงจากแผนท่ี ภาพยนตร์ สไลด์ ฟิล์ม ฟิล์มสตริป เทปบันทึกเสียง ตลับ 
แผ่นเสียง เป็นต้น ให้บอกช่ือเร่ือง คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (Comma) “,”  ตามด้วยประเภทของ
วัสดุ น้ัน ๆ และปีที่จัดทํา  

   ตัวอย่าง 
    (สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลย, แผนที่, 2554)    
    (การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, เทปโทรทัศน์, 2552)   

5.3.14  การอ้างอิงถึงการบรรยาย ปาฐกถา สัมภาษณ์ ให้ระบุช่ือผู้บรรยาย ผู้แสดงปาฐกถา 
ผู้ให้สัมภาษณ์ พร้อมวันที่ (ถ้าทําได้)  
      (ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์,\สัมภาษณ์,\วัน เดือน ปี) 

   ตัวอย่าง                      
    (ไพศาล วรคํา, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2563)    
    (Thomson, Interview, July  17, 2020)                    

5.3.15  การอ้างการสื่ อสารระหว่างบุคคล  เช่นจดหมาย บันทึก การสื่อสารผ่ านสื่ อ 
อิเล็กทรอนิกส์หรือการสนทนาทางโทรศัพท์  

   ตัวอย่าง 

    (ม.ร.ว. ศึกฤทธ์ิ ปราโมช, จดหมาย, 20 มีนาคม 2562)    
    (K.W. Schaie. (Personal communication), March 10, 2019)    

5.3.16  การอ้างถึงเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) ไม่ใช่เอกสารต้นฉบับที่อ้างถึง   
ให้ระบุนามผู้แต่งของเอกสารทั้งสองรายการ โดยระบุนามผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ของเอกสารอันดับแรก 
ตามด้วยคําว่า “อ้างถึงใน” หรือ  “as cited in” แล้วระบุนามผู้แต่งของเอกสารอันดับรอง และปีที่พิมพ์  

   ตัวอย่าง             
    นิรุต ถึงนาค (2553, น. 10, อ้างถึงใน ไพศาล วรคํา, 2563, น. 38) ...  
    Simson (2001, pp. 30-31, อ้างถึงใน ไพศาล วรคํา, 2563, น. 38) ... 
    ... (นิรุต ถึงนาค, 2553, น. 10, อ้างถึงใน ไพศาล วรคํา, 2563, น. 38) 
    ... (Simson, 2001, pp. 30-31, อ้างถึงใน ไพศาล วรคํา, 2563, น. 38)  
  ถ้าเอกสารอันดับรองไม่ได้ระบุปีที่พิมพ์ของเอกสารอันดับแรก ให้อ้างอิง ดังน้ี   
    ประเวศ วะสี (อ้างถึงใน ไพศาล วรคํา, 2562, น. 90) ...  
    Bradford (Cited in Deutsch, 2020, p. 43) …  
    … (ประเวศ วะสี, อ้างถึงใน ไพศาล วรคํา, 2562, น. 90)   
    ... (Bradford, Cited in Deutsch, 2020, p. 43)   
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5.3.17 การอ้างเอกสารบางส่วน การอ้างอิงบางหน้า บท ภาพ ตารางหรือสมการ ให้ลงเลข
หน้าโดยใช้ตัวย่อ น. หรือ p. สําหรับการอ้าง 1 หน้า และ pp. หากอ้างเกินกว่า 1 หน้า กรณีอ้างเป็น
บทใช้ บทที่ สําหรับงานเขียนภาษาไทย และ Chapter สําหรับภาษาอังกฤษ และหากเป็นการอ้าง
นํามาจากอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ปรากฏเลขหน้า ให้ใช้ลําดับที่ของย่อหน้าแทนโดย
ใช้ตัวย่อ para. หรือ ย่อหน้าที่  

   ตัวอย่าง 
(Academic American encyclopedia, 2019, p. 15)  
(Corliss, 2011, Chapter 4)  
(นิรุต ถึงนาค, 2563, น. 34)  
(ไพศาล วรคํา, 2563, บทที่ 3) 
(“ระบบคนเหนือกฎหมาย”, 2558, ย่อหน้าที่ 3) 
 

5.4 การคัดลอกข้อความ  
 

 การคัดลอกข้อความ (Quotations) เป็นการพิมพ์ข้อความท่ีคัดลอกมาอ้างอิงโดยตรง ถ้าเป็น
ข้อความสั้น ๆ ให้ระบุช่ือผู้แต่ง ปีที่แต่ง และ เลขหน้าที่อ้างอิง (Page Citing) หรือ ย่อหน้าที่อ้างอิง 
(Paragraph Number) สําหรับแหล่งข้อมูลที่ไม่มีเลขหน้า เช่น เว็บไซต์ โดยพิจารณาตามลักษณะของ
ข้อความ ดังน้ี 

5.4.1 ข้อความ ยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์ต่อไปในเน้ือหาโดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ให้
เขียนไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”)  

   ตัวอย่าง 
    ไพศาล วรคํา (2561, น. 134) กล่าวว่า “การทําโครงการก็เป็นการทําวิจัยและ 

ผลจากการวิจัยก็สามารถนําไปพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นได้”  
    From the observations, Pimchan, et al. (2014) indicating that “the increase 

of the coordination number strongly enhanced the luminescence intensity. This was 
thought to be caused by the increase of electron population of the intercalated 
complexes” (p. 313),  

 ข้อความยาวเกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์ติดต่อกันไปโดยดันชัยของข้อความอยู่ในระดับเสมอย่อหน้า 
และไม่ต้องใส่เครื่องหมายเครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) หากมีย่อหน้าย่อยในข้อความท่ีคัดลอกมา 
ให้ย่อหน้าเข้ามาอีกคร้ังละ 1 ย่อหน้า ดังตัวอย่าง  
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การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องหรือการทบทวนวรรณกรรม เป็นการประมวลสังเคราะห์ 
และสรุปองค์ความรู้ในอดีตที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะทําการวิจัยมาใช้ให้กิดประโยชนีในการสร้าง 
กรอบแนวคิดในการวิจัย ตลอดจนระเบียบวิธีวิจัยที่จะนํามาใช้ การนําเสนอผลการศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องควรเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน โดยนําเสนอในแบบบูรณาการเชิง 
พรรณนา การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องจะแสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ในเรื่องที่ศึกษา 
ของผู้วิจัย ตลอดจนบ่ช้ีถึงคุณภาพของงานวิจัยด้วย (ไพศาล วรคํา, 2562, น. 61) 
 
5.4.2 ข้อความยาวเกิน 3 บรรทัด มีย่อหน้าย่อยข้างในข้อความท่ีคัดลอกมาให้พิมพ์ติดต่อกัน

ไปโดยด้านซ้ายของข้อความอยู่ในระดับเสมอย่อหน้า ย่อหน้าถัดมาให้ย่อหน้าเข้ามาอีกครั้งละ 1      
ย่อหน้า และไม่ต้องใส่เครื่องหมายเครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”)  ดังตัวอย่าง  

 
การวิจัยเราควรจะทํากับประชากรท้ังหมด แต่ก็เป็นไปได้ยาก จึงจําเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง    
ในการศึกษาแทนประชากร โดยกลุ่มตัวอย่างน้ันต้องมีลักษณะความเป็นตัวแทนของประชากร 
และมีจํานวนที่เพียงพอสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ัน ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างควรให้ทุกหน่วยของ 
ประชากรมีโอกาสที่จะเลือกอย่างเท่าเทียมกันส่วนการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างน้ันผู้วิจัย 
ต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณ 
เวลาและแรงงานจํานวนมาก กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กที่อาจทําให้เกิดผลการวิจัยที่ผิดพลาด 
คลาดเคลื่อนการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจึงนับว่าเป็นความสําคัญเป็นอย่างย่ิง
และเป็นทางเลือกที่ใช้กันกว้างขวางในวงการวิจัยเพราะการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างช่วยให้ 
ประหยัดค่าใช้จ่าย เวลาและงบประมาณตลอดจนทําให้เกิดการวิจัยเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย  
  จากน้ันไม่มีข้อจํากัดด้านข้อมูลปัจจุบันรัฐได้ปรับปรุงระบบการเสียภาษีของบุคคลธรรมดา 

โดยผู้มีรายได้ตํ่ากว่า 10,00 บาท จะยกเว้นการเสียภาษี และผู้ที่ อุปการะเลี้ยงดู       
บิดา-มารดา สามารถนํามายกเว้นการเสียภาษีได้ด้วย (ไพศาล วรคํา, 2562, น. 111) 

 
5.4.3 ข้อความที่อ้างนํามาจากอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ปรากฏเลขหน้าแต่

อาจมีหมายเลขกํากับแต่ละย่อหน้า ถ้ามีให้ใส่ตามท่ีปรากฏ ถ้าไม่ระบุหมายเลขของย่อหน้าให้นับเอง 
ให้ใช้ลําดับที่ของย่อหน้าแทนโดยใช้ตัวย่อ para. หรือ ย่อหน้าที่ 

ตัวอย่าง  
  Grove (2020) said that “ Pure cellulose is odorless, flavorless, hydrophilic, 

insoluble in water, and biodegradable, It has melting point of 467 degrees Celsius 
and can be degraded into glucose by acid treatment at high temperature” (para. 4).  
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  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้นิยามว่า "การสื่อสาร คือ วิธีการนํา 
ถ้อยคํา ข้อความหรือหนังสือ เป็นตัน จากบุคคลหน่ึงหรือสถานที่หน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงหรือสถานที่ 
หน่ึง" (ย่อหน้าที่ 1)  
 
5.5 การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของตารางและภาพ 
 

ตาราง (Tables) และภาพ (Figures) ช่วยให้ผู้เขียนสามารถนําเสนอสารสนเทศได้จํานวน
มากและอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยทําให้เข้าใจได้ง่าย รวดเร็วขึ้น ตารางมีโครงสร้างการนําเสนอ
สารสนเทศเป็นลําดับหรือตามกรอบอย่างใดอย่างหน่ึงที่กําหนด ในรูปของแถว และคอลัมน์ ส่วนภาพ 
ครอบคลุมแผนภูมิ แผนผัง แผนที่ กราฟ ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพประกอบลักษณะอ่ืน ๆ ทั้งหมด
ที่ไม่ใช่ข้อความ 

5.5.1 การอ้างอิงแหล่งที่มาของตาราง  

การระบุแหล่งที่มาของตารางให้ใส่ Note. หรือ หมายเหตุ. ไว้ด้านใต้ตารางเพ่ืออธิบาย
แหล่งที่มาของตารางดังกล่าว กรณีวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ การลงรายการ “ช่ือบทความ” หรือ 
“ช่ือหนังสือ” ให้พิมพ์ตัวอักษรแรกด้วยตัวใหญ่ทั้งหมด ยกเว้น คําบุพบท และคําสันธาน และอ้างช่ือ   
ผู้แต่ง (Author) ที่เป็นต่างชาติโดยใช้แบบย่อ และไม่กลับคํา โดยมีรูปแบบการอ้างอิงดังน้ี 

5.5.1.1 การอ้างอิงแหล่งที่มาของตารางที่ได้จากวารสาร นิตยสาร ให้ระบุรายละเอียด
ตามรูปแบบ ดังน้ี   

รูปแบบ 
หมายเหตุ.\คําอธิบายเกี่ยวกับข้อมลูในตาราง (ถ้าม)ี.\ปรับปรุงจาก\“ช่ือบทความ,” \โดย\ช่ือผู้แต่ง,\ 
ปีที่พิมพ์, \ช่ือวารสาร,\ปีที่ (ฉบับที่),\เลขหน้า.*[ลิขสิทธ์ิ\เลขปี\โดย\ช่ือเจ้าของลิขสิทธิ] 

 
Note.\Table description (if any).\Adapted from\“Article name,” \by\Author,\Publish 
year,\Journal name,\Volume(Issue),\pages.*[Copyright\Year\by\Copyright name] 

 
*[…] กรณีที่ตารางอ้างมาจากเอกสารแหล่งอ่ืนให้ระบุปีลิขสิทธ์ิและช่ือผู้ได้รับอนุญาตในการลงรายการ
ตารางไว้ด้านท้ายด้วยโดยใช้คําว่า Adapted with permission of the author หรือ ดัดแปลงโดย
ได้รับอนุญาตจากผู้แต่ง (ถ้ามี) 
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ตัวอย่าง  
หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก “การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิจัยและประเมินผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” โดย ปิยะธิดา ปัญญา, 2562, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาสารคาม, 13(2), น. 179-193.  
 
Note. Adapted from "In situ complexation of 8-hydroxyquinoline and 4,4'-bipyridine with 
zinc(l) in the interlayer space of montmorillonite," by P. Pimchan, N. Khaorapapong,         
M. Sohmiya, M. Ogawa, 2014, Applied Clay Science, 95(1), p. 312. 
 

5.5.1.2 การอ้างอิงแหล่งที่มาของตารางที่ได้จากหนังสือ ให้ระบุรายละเอียดมีรูปแบบดังน้ี  
รูปแบบ  

หมายเหตุ.\รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลในตาราง (ถ้ามี).\ปรบัปรุงจาก\ช่ือหนังสือ\(เลขหน้า),\โดย\  
ช่ือผู้แต่ง,\ปีที่พิมพ์,\สถานทีพิ่มพ์:\สํานักพิมพ์.\[ลิขสิทธ์ิ\เลขปี\โดย\ช่ือเจ้าของลิขสิทธ์ิ (ถ้ามี)] 

 
Note.\Table description (if any).\Adapted from\Book name,\(Pages)\by\Author,\ 
Publish year,\Place of Publication:\Publisher.\[Copyright\Year\by\Copyright name 
(if any)] 

ตัวอย่าง  
หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก สถิติสําหรับการวิจัย (น. 40), โดย ปิยะธิดา ปัญญา, 2560, มหาสารคาม: 
ตักสิลาการพิมพ์. 
 
Note. Adapted from Emotion Marketing (p. 109), by S. Robinette and C. Brand, 2001, 
New York: McGraw-Hill. Copyright 2001 by Hallmark Card. Adapted with permission of 
the author. 
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ตัวอย่างการเขียนการอ้างอิงในเน้ือหาที่ระบุแหล่งที่มาของตารางจากหนังสือและการลง
รายการบรรณานุกรม 
 
ตารางที่ 5.1  การหาค่ามัธยฐานกรณีข้อมลูจัดหมวดหมูข่องผลการเรียนภาษาไทย 
    ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

คะแนน ความถี่ (f) ความถี่สะสม (F) 
10-14 4 4 
15-19 13 17 
20-24 15 32 
25-29 12 44 
30-34 8 52 

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก สถิติสําหรับการวิจัย (น. 50), โดย ปิยะธิดา ปัญญา, 2560, มหาสารคาม: 
ตักสิลาการพิมพ์. 

การอ้างอิงในบรรณานุกรม 
ปิยะธิดา ปัญญา. (2560). สถิติสําหรับการวิจัย. มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์. 

 
Table x.x  Weight Status, Body Dissatisfaction, and Weight Control Behaviors at  
             Time 1 and Suicidal Ideation at Time 2 

Variable Unadjusteda  
Adjusted for demographic 

variablesb 
 OR 95% CI  OR 95% CI 
Weight status        

Young men 0.97 [0.78, 1.21]  0.94 [0.75, 1.19] 
Young women 1.06 [0.88, 1.26]  1.02 [0.85, 1.23] 

Body dissatisfaction         
Young men 0.88 [0.50, 1.54]  0.99 [0.56, 1.75] 
Young women 1.06 [0.77, 1.46]  1.02 [0.74, 1.42] 

UWCB        
Young men 0.81 [0.78, 1.24]  0.77 [0.50, 1.19] 
Young women 0.89 [0.65, 1.21]  0.93 [0.68, 1.27] 

EWCB        
Young men 1.36 [0.55, 3.36]  1.73 [0.69, 4.37] 
Young women 1.98 [1.34, 2.93]  2.00 [1.34, 2.99] 
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Note. OR= odds ratio; CI = confidence interval; UWCB = unhealthy weight control behaviors; 
EWCB = extreme weight control behaviors. Adapted from “Are Body Dissatisfaction, Eating 
Disturbance, and Body Mass Index Predictors of Suicidal Behavior in Adolescents? A Longitudinal 
Study,” by S. Crow, M.E. Eisenberg, M. Story, and D. Neumark-Sztainer, 2008, Journal of Consulting 
and Clinical Psychology, 76, p. 890. Copyright 2008 by the American Psychological Association. 
a Four weight-related variables entered simultaneously. b Adjusted for race, socioeconomic status, 
and age group. 

การอ้างอิงในบรรณานุกรม (Bibliographies) 
Crow, S., Eisenberg, M. E., Story, M., & Neumark-Sztainer, D. (2008). Are Body 

Dissatisfaction, Eating Disturbance, and Body Mass Index Predictors of Suicidal 
Behavior in Adolescents? A Longitudinal Study. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, 76, 890.

 
5.5.2 การอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ 

การระบุแหล่งที่มาของภาพเพ่ือบอกแหล่งที่มาของสารสนเทศอันเป็นการให้เกียรติแก่
เจ้าขององค์ความรู้เหล่าน้ัน ซึ่งหมายเลข และชื่อของภาพจะอยู่ด้านล่างของภาพโดยเพ่ิมส่วนอ้างอิง
ต่อจากช่ือภาพ ซึ่งใช้หลักการอ้างอิงแหล่งที่มาเช่นเดียวกันกับตาราง โดยมีรูปแบบดังน้ี 

5.5.2.1 การอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพจากวารสาร นิตยสาร มีการลงรายการดังรูปแบบ
ต่อไปนี้ 

รูปแบบ 
ภาพท่ี\X.X\\ช่ือภาพ.\รายละเอียด (ถ้ามี).\ปรับปรุงจาก\“ช่ือบทความ,”\โดย\ช่ือผู้แต่ง,\ปีที่พิมพ์, 
               \ช่ือวารสาร (ทําเป็นตัวเอน),\เลขของเล่มที่ (ทําเป็นตัวเอน)\(ฉบับที)่,\เลขหน้า.\[ลิขสิทธ์ิ 
               \เลขปี\โดย\ช่ือเจ้าของลิขสิทธ์ิ (ถ้ามี)] 
 
Figure\X.X\\Figure name.\Figure description (if any).\Adapted from 
                \“Article name,” \by\Author,\ Publish year,\Journal name, 
                \Volume(Issue),\pages.\ [Copyright\Year\ by\Copyright name (if any)] 
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ตัวอย่าง 
ภาพท่ี 5.1  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนา. ปรับปรุงจาก "รูปแบบการพัฒนาครูตามแนวคิด  
     ชุมชนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน ระดับประถมศึกษา,"  
             โดย ก่ิงแก้ว ภูทองงิน ทิพาพรสุจารี และจิระพร ชะโน 2562, วารสารมหาวิทยาลัย  
     ราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศสตร์และสังคมศาสตร์), 13(2), น. 106.  
 
Figure 5.1  The technical flowchart of extraction and purification of coir cellulose.  
   Adapted from "Preparation and characterization of cellulose nanofibrils  
   from coconut coir fibers and their reinforcements in biodegradable  
   composite films" by J. Wu, X. Du, Z. Yin, S. Xu, S. Xu, and Y. Zhang, 2019,  
   Carbohydrate Polymers, 211(1), p. 51. 
 

5.5.2.2 การอ้างองิแหล่งที่มาของหนังสือ มีการลงรายการดงัรูปแบบตอ่ไปนี้ 
รูปแบบ 

ภาพท่ี\x.x\\ช่ือภาพ\รายละเอียดภาพ (ถ้ามี).\ปรับปรุงจาก\ช่ือหนังสือ\(เลขหน้า),\โดย\ช่ือผู้แต่ง, 
    \ปีที่พิมพ์,\สถานที่พิมพ์:\สาํนักพิมพ์.\[ลิขสิทธ์ิ\เลขปี\โดย\ช่ือเจ้าของลิขสิทธ์ิ (ถ้ามี)] 
 
Figure\x.x\\Figure name.\Figure description (if any).\Adapted from\Book name,\  
                 (Pages)\by\Author,\ Publish year,\Place of Publication:\Publisher. 
                 \[Copyright\Year\ by\Copyright name (if any)] 
 

ตัวอย่าง  
ภาพท่ี 5.1  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบคะแนนทักษะ และคะแนนผลสัมฤทธ์ิรายวิชาภาษาอังกฤษ 
     ระหว่างห้องเรียน. ปรับปรุงจาก สถิติสําหรับการวิจัย (น. 41), โดย ปิยะธิดา ปัญญา, 
      2560, มหาสารคาม: ตักสลิาการพิมพ์. 
 
Figure 5.1  Showing the structure diagram for the cruise control system.   
                Adaptedfrom Concurrency state models & Java programming (p. 163),  
                by J. Magee and J. Kramer, 2006, England: John Wiley & Sons. Copyright  
                2006 by John Wiley & Sons. 
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ตัวอย่าง  การเขียนการอ้างอิงในเน้ือหาที่ระบุแหล่งที่มาของภาพจากหนังสือและการลง
รายการบรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.1  ความสัมพันธ์ของขอบเขตการวิจัย ข้อจํากัด และข้อตกลงเบ้ืองต้น. ปรับปรุงจาก  
     การวิจัยทางการศึกษา (น. 33), โดย ไพศาล วรคํา, 2562, มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์. 
   

การอ้างอิงในบรรณานุกรม 
ไพศาล วรคํา. (2562). การวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 10). มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตการวิจัยและ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ข้อจํากัด 

ข้อตกลงเบ้ืองต้น 

ส่วนที่ทําได้แต่ไม่ทํา 
ไม่สนใจ

ส่วนที่ทําไม่ได้ เลยไม่ทํา 
แต่ต้องมีเหตุผล/หลักฐาน 
สนับสนุน กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 

ส่วนที่ทําการวิจัย 


