
5.5 การอ้างอิงแหล่งที่มาของ

 

ตาราง (Tables) และภาพ
มีประสิทธิภาพและช่วยทําให้เข้าใจได้ง่ายรวดเร็ว
ตามกรอบอย่างใดอย่างหนึ่งที่กําหนดในรูปของแถวและคอลัมน์ส่วน
กราฟภาพถ่ายภาพวาดและภาพประกอบลักษณะอ่ืนๆทั้งหมดที่ไม่ใช่ข้อความ

5.5.1 การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของ

การระบุแหล่งท่ีมาของตาราง
ของตารางดังกล่าวกรณีบทนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
แรกด้วยตัวใหญ่ท้ังหมดยกเว้นคําบุพบทและคําสันธาน และอ้างชื่อผู้แต่ง 
ใช้แบบย่อและไม่กลับคําโดยมีรูปแบบ

5.5.1.1 กา
ตามรูปแบบ ดังนี้   
รูปแบบ 

หมายเหตุ.\คําอธิบายเก่ียวกับข้อมูลในตาราง
ปีพิมพ์, \ชื่อวารสาร,\ปีท่ี(ฉบับท่ี

 

Note.\Table description (if any).
year,\Journal Name,\Volume

*[…] กรณีท่ีตารางอ้างมาจากเอกสารแหล่งอ่ืนให้ระบุปีลิขสิทธิ์และชื่อผู้ได้รับอนุญาตในการลงรายการ
ตารางไว้ด้านท้ายด้วยโดยใช้คําว่า
ได้รับอนุญาตจากผู้แต่ง(ถ้ามี
ตัวอย่าง  

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก “
สุพรรณวิวัฒน์, สุภาวดีพรหมมา
น.64. 

 

Note. Adapted from “The relation of drive to finger
M. F. Elias, 1965, Journal of 

 

                      บทท่ี 5 

แหล่งที่มาของตารางและภาพ 

และภาพ (Figures) ช่วยให้ผู้เขียนสามารถนําเสนอสารสนเทศได้จํานวนมาก
มีประสิทธิภาพและช่วยทําให้เข้าใจได้ง่ายรวดเร็วข้ึนตารางมีโครงสร้างการนําเสนอสารสนเทศเป็นลําดับหรือ
ตามกรอบอย่างใดอย่างหนึ่งที่กําหนดในรูปของแถวและคอลัมน์ส่วนภาพครอบคลุมแผนภูมิแผนผังแผนที่
กราฟภาพถ่ายภาพวาดและภาพประกอบลักษณะอ่ืนๆทั้งหมดที่ไม่ใช่ข้อความ 

อิงแหล่งท่ีมาของตาราง 

การระบุแหล่งท่ีมาของตารางให้ใส่Note. หรือหมายเหตุ. ไว้ด้านใต้ตาราง
กรณีบทนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ การลงรายการ “ชื่อบทความ

ตัวใหญ่ท้ังหมดยกเว้นคําบุพบทและคําสันธาน และอ้างชื่อผู้แต่ง (Author
ใช้แบบย่อและไม่กลับคําโดยมีรูปแบบการอ้างอิงดังนี้ 

การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของตารางท่ีได้จากวารสาร นิตยสาร ให้ระบุรายละเอียด

คําอธิบายเก่ียวกับข้อมูลในตาราง (ถ้ามี).\ปรับปรุงจาก\“ชื่อบทความ
ฉบับท่ี),\เลขหน้า.*[ลิขสิทธิ์\เลขปี\โดย\ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ

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

กรณีท่ีตารางอ้างมาจากเอกสารแหล่งอ่ืนให้ระบุปีลิขสิทธิ์และชื่อผู้ได้รับอนุญาตในการลงรายการ
ตารางไว้ด้านท้ายด้วยโดยใช้คําว่าAdapted with permission of the author 

ถ้ามี) 

“ต้นทุนทางตรงของการทาฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็กปฐมวัย
สุภาวดีพรหมมา, และศรีสุดาลีละศิธร, 2550,วิทยาสารทันตสาธารณสุข

Adapted from “The relation of drive to finger-withdrawal conditioning,” by 
Journal of Experimental Psychology, 70(2), p. 114.
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

ช่วยให้ผู้เขียนสามารถนําเสนอสารสนเทศได้จํานวนมากและ
มีโครงสร้างการนําเสนอสารสนเทศเป็นลําดับหรือ

ครอบคลุมแผนภูมิแผนผังแผนที่

ตารางเพ่ืออธิบายแหล่งท่ีมา
ชื่อบทความ”ให้พิมพ์ตัวอักษร

Author) ท่ีเป็นต่างชาติโดย

ตารางท่ีได้จากวารสาร นิตยสาร ให้ระบุรายละเอียด

ชื่อบทความ,” \โดย\ชื่อผู้แต่ง,\ 
ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ] 

by\Author,\Publish 
Copyright name] 

กรณีท่ีตารางอ้างมาจากเอกสารแหล่งอ่ืนให้ระบุปีลิขสิทธิ์และชื่อผู้ได้รับอนุญาตในการลงรายการ
Adapted with permission of the author หรือดัดแปลงโดย

ลูออไรด์วาร์นิชในเด็กปฐมวัย,” โดยอมราภรณ์
วิทยาสารทันตสาธารณสุข, 12(2), 

onditioning,” by  
p. 114. 
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Note. An examples of application of the Rubber Elasticity Theory to Biopolymer Gels. 
Adapted from “A method for using measurements of shear modulus to estimate the 
size and thermodynamic stability of junction zones in non-covalently cross-linked 
gels,” by D. G. Oakenfull, 1984, Journal of Food Science, 49, pp. 1103-1104, 1110. 
Copyright 1984 by Journal of Food Science.  

 
5.5.1.2 การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของตารางท่ีได้จากหนังสือ ให้ระบุรายละเอียดตาม

รูปแบบ ดังนี้  
รูปแบบ  

หมายเหตุ.\รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลในตาราง (ถ้ามี).\ปรับปรุงจาก\ชื่อหนังสือ\(เลขหน้า),\โดย\  
ชื่อผู้แต่ง,\ปีพิมพ์,\สถานท่ีพิมพ์:\สํานักพิมพ์.\[ลิขสิทธิ์\เลขปี\โดย\ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์(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. ปรับปรุงจากศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา(น.55), โดยกาญจนาแก้วเทพ,2544, 
กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส์. 

 

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. 

 การลงรายการ “ชื่อหนังสือ”ท่ีเป็นภาษาอังกฤษให้พิมพ์ตัวอักษรแรกของชื่อด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 
คําอ่ืน ๆ พิมพ์ตัวพิมพ์เล็กท้ังหมด ยกเว้นชื่อเรื่องย่อยให้พิมพ์ตัวแรกของชื่อย่อยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
 
 



ตารางท่ี 5.2 

ตัวอย่างตารางแสดงเปอร์เซ็นต์ความชื้น โปรตีน และวัตถุแห้งของข้าวฟ่างท่ีตัดเม่ืออายุต่างกัน

อายุขณะตัด 
(สัปดาห์) 

6 
8 
10 
12 
14 

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก พืชอาหารสัตว์เขตร้อน
สํานักพิมพ์เกษตรศาสตร์. 
 
การอ้างอิงในบรรณานุกรม

สายัณห์ ทัดศรี. (2547). พืชอาหารสัตว์เขตร้อน

 

Table x.x 

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

Variable 

 

Weight status 
Young men 
Young women 

Body dissatisfaction  
Young men 
Young women 

                      บทท่ี 5 

เปอร์เซ็นต์ความชื้น โปรตีน และวัตถุแห้งของข้าวฟ่างท่ีตัดเม่ืออายุต่างกัน

ความชื้น 
(เปอร์เซ็นต์) 

โปรตีนรวม 
(เปอร์เซ็นต์) 

วัตถุแห้งเม่ือเทียบกับ

83 12.3 
83 9.1 
80 6.7 
78 4.8 
73 5.4 

พืชอาหารสัตว์เขตร้อน (น. 73), โดย สายัณห์ ทัดศรี, 2547, 
 

นุกรม 

พืชอาหารสัตว์เขตร้อน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์เกษตรศาสตร์

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

Unadjusteda 

 
demographic 

OR 95% CI  OR 
     
0.97 [0.78, 1.21]  0.94 
1.06 [0.88, 1.26]  1.02 
     
0.88 [0.50, 1.54]  0.99 
1.06 [0.77, 1.46]  1.02 
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

เปอร์เซ็นต์ความชื้น โปรตีน และวัตถุแห้งของข้าวฟ่างท่ีตัดเม่ืออายุต่างกัน 
วัตถุแห้งเม่ือเทียบกับ

วัตถุแห้งสูงสุด 
(เปอร์เซ็นต์) 

39 
62 
95 
100 
85 

2547, กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพ์เกษตรศาสตร์. 

Weight Status, Body Dissatisfaction, and Weight Control Behaviors at Time 1 and 

Adjusted for 
demographic  

variablesb 

95% CI 

  
 [0.75, 1.19] 
 [0.85, 1.23] 

  
 [0.56, 1.75] 
 [0.74, 1.42] 

(Continued) 
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Table x.x(Continued) 

Variable Unadjusteda 

 Adjusted for 
demographic  

variablesb 

 OR 95% CI  OR 95% CI 

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] 

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. 
aFour weight-related variables entered simultaneously. bAdjusted 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 การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของภาพ 

การระบุแหล่งท่ีมาของภาพเพ่ือบอกแหล่งท่ีมาของสารสนเทศอันเป็นการให้เกียรติแก่
เจ้าขององค์ความรู้เหล่านั้นซ่ึงหมายเลขและชื่อของภาพจะอยู่ด้านล่างของภาพโดยเพ่ิมส่วนอ้างอิงต่อ
จากชื่อภาพ ซ่ึงใช้หลักการอ้างอิงแหล่งท่ีมาเช่นเดียวกันกับตาราง โดยมีรูปแบบดังนี้ 

 
 



5.5.2.1 การ
ต่อไปนี้ 
รูปแบบ 

ภาพท่ีx.x\ชื่อภาพ.\รายละเอียด
ชื่อวารสาร (ทําเป็นตัวเอน)
ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์(ถ้ามี)] 

 

Figure x.x\Figure name.
\by\Author,\ Publish year,
by\Copyright name (if any)]

 
ตัวอย่าง 

ภาพท่ี 7.4การเกิดและความเก่ียวพันของสารสนเทศท้องถ่ินกับการศึกษา
ท้องถ่ินกับการศึกษา,” โดย
ราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Figure 8.2 Generic mediation model being tested (on the basis of Baron & Kenny, 
(1986)). Adaptedfrom “Preschool home literacy practices and children’s literacy 
development: A longitudinal
Journal of Educational Psychology
Psychological Association.

 

5.5.2.2 การ
รูปแบบ 

ภาพท่ี x.x\ชื่อภาพ\รายละเอียดภาพ
ปีพิมพ์,\สถานท่ีพิมพ์:\สํานักพิมพ์

 

Figure x.x\Figure name.
(Pages)\by\Author,\ Publish year,
by\Copyright name (if any
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การอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพจากวารสารนิตยสารมีการ

รายละเอียด (ถ้ามี).\ปรับปรุงจาก\“ชื่อบทความ,”\โดย\ชื่อผู้แต่ง
),\เลขของเล่มท่ี (ทําเป็นตัวเอน)\(ฉบับท่ี),\เลขหน้า.\

Figure name.\Figure description (if any).\Adapted from\“Article name,” 
Publish year,\Journal Name,\Volume(Issue),\pages.\ [Copyright

Copyright name (if any)] 

การเกิดและความเก่ียวพันของสารสนเทศท้องถ่ินกับการศึกษา. ปรับปรุงจาก
โดยฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน, 2557,วารสารมหาวิทยาลัย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 8(2), น.25. 

Generic mediation model being tested (on the basis of Baron & Kenny, 
from “Preschool home literacy practices and children’s literacy 
ongitudinalanalysis,” by M. Hood, E. Conlon, and G. Andrews, 2008, 

Journal of Educational Psychology, 100,p. 259. Copyright 2008 by the American 
Psychological Association. 

การอ้างอิงแหล่งที่มาของหนังสอืมีการลงรายการดังรูปแบบต่อไปนี้

รายละเอียดภาพ (ถ้ามี).\ปรับปรุงจาก\ชื่อหนังสือ\(เลขหน้า
สํานักพิมพ์.\[ลิขสิทธิ์\เลขปี\โดย\ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์(ถ้ามี

Figure name.\Figure description (if any).\Adapted from\Book n
Publish year,\Place of Publication:\Publisher.\[Copyright
if any)] 
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

มีการลงรายการดังรูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง,\ปีพิมพ์,\ 
\[ลิขสิทธิ์\เลขปี\โดย\ 

“Article name,” 
[Copyright\Year\ 

ปรับปรุงจาก “สารสนเทศ
มหาวิทยาลัย 

Generic mediation model being tested (on the basis of Baron & Kenny, 
from “Preschool home literacy practices and children’s literacy 

nalysis,” by M. Hood, E. Conlon, and G. Andrews, 2008, 
, 100,p. 259. Copyright 2008 by the American 

การดังรูปแบบต่อไปนี ้

เลขหน้า),\โดย\ชื่อผู้แต่ง,\ 
ถ้ามี)] 

Book name,\ 
[Copyright\Year\ 
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ตัวอย่าง  

ภาพท่ี 7.1การปรับปรุงเครื่องมือการดาเนินชีวิตในอดีต.ปรับปรุงจากเพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับ 
การเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง: วิธีดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงและวิธีเพ่ิมพลังความคิดสร้างสรรค์(น. 
60), โดยวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุล, 2544, กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์. 

 

Figure 7.2 Showing the structure diagram for the cruise control system. Adapted 
from Concurrency state models & Java programming (p.163), by J. Magee and J. 
Kramer, 2006, England: John Wiley & Sons. Copyright 2006 by John Wiley & Sons. 

 
ตัวอย่างการเขียนการอ้างอิงในเนื้อหาท่ีระบุแหล่งท่ีมาของภาพจากหนังสือและการลง

รายการบรรณานุกรม 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 8.1ข้ันตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบการสอน ADDIE.ปรบัปรุงจาก
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์(น. 124), โดยมนต์ชัย เทียนทอง, 2554, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
  

การอ้างอิงในบรรณานุกรม 
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