
 

บทท่ี 4 
การอ้างอิงวัสดตุีพิมพ ์

 
 หนังสือแต่ละเล่มมีข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์แตกต่างกันไป เช่น ผู้แต่งหลายคน  ทั้งชาวไทย 
ชาวต่างชาติ บางเล่มไม่มีชื่อผู้แต่ง ไม่มีปีที่พิมพ์ ไม่มีสถานที่พิมพ์ จึงท าให้การอ้างอิงและการเขียน
บรรณานุกรมค่อนข้างสับสน ไม่ถูกต้อง จึงได้ยกตัวอย่างหลายกรณีเพ่ือให้เข้าใจ สามารถน าไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 

หนังสือทั่วไป 
 
 1.  การอ้างอิงแบบนามปี  
  
  (ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง) 
 
              1.1  กรณปีรากฏชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์ และมีหมายเลขหน้า เช่น 
  (เทพนารินทร์  ประพันธ์พัฒน์, 2548: 12-15) 
    (Longman, 2004: 15-17) 
 1.2 กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีผู้รับผิดชอบอ่ืน ได้แก่ บรรณาธิการ ผู้รวบรวม  
ผู้แปล เช่น 
  (วิสิทธิ์  จินตวงศ์, บรรณาธิการ, 2500: 60) 
  (นิดา, ผู้แปล, 2526: 6-7) 
  (Smith, Trans, 1972: 68) 
 1.3  กรณีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใส่ ม.ป.ป. เช่น 
  (สมบูรณ์  ไพรินทร์, ม.ป.ป.: 25) 
  (Davies, n.d.: 19) 
 1.4 กรณีหนังสือหลายเล่มจบ และผู้แต่งคนเดียวกัน ให้ระบุเล่มที่ใช้ต่อจาก 
ปีพิมพ์ เช่น 
  (อ านวย  ปิ่นรัตน์, 2525, เล่ม 3: 9-10) 
  (Landsteiner, 1974, vol. 2: 16) 
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 1.5 กรณีสรุปเนื้อหา แนวคิดท้ังเล่ม ไม่จ าเป็นต้องใส่เลขหน้า เช่น     
  (สุกิจ  นิมมานเหมินท,์ 2520)       
  (Kohler, 1975)            
 
      2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 
 ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ//(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.   
 
หมายเหตุ  :  หนังสือที่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ให้ใส่พิมพ์ครั้งที่ในวงเล็บต่อจากชื่อหนังสือและ        
ใส่มหัพภาพ ( . ) ต่อจากวงเล็บปิดโดยไม่ต้องใส่ต่อจากชื่อหนังสือ ถ้าพิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องใส่วงเล็บ 
ครั้งที่พิมพ์ ส าหรับมหัพภาพให้ใส่ต่อจากชื่อหนังสือได้ตามปกติ 
 
  2.1  ผู้แต่งชาวไทย 
กรมพลศึกษา, กองกีฬา ฝ่ายวิชาการ.  (2533).  กติกามวยไทยสมัครเล่น  (พิมพ์ครั้งที่ 2).   
  กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิชาการ กองกีฬา กรมพลศึกษา.  
 

   กุหลาบ  รัตนสัจธรรม. (2532).  การสาธารณสุขมูลฐาน  (พิมพ์ครั้งที่ 2).  ชลบุรี:  ภาควิชาพยาบาล 
            ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน.  
 

โกสินทร์  รังสยาพันธุ์, ผู้รวบรวม.  (2542).  ทัศนและคติทางการศึกษา.  สงขลา: ส านัก 
  ศิลปวัฒนธรรม  สถาบันราชภัฏสงขลา.  
 

เทพนารินทร์  ประพันธ์พัฒน์.  (2548).  วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool engineering).  กรุงเทพฯ:  
  โอเดียนสโตร์.   
 

วิจิตรวาทการ, หลวง.  (2501).  ศาสนาสากล:  เปรียบเทียบศาสนา ลัทธิและปรัชญาต่าง ๆ  
  ทั่ว โลก เล่ม 5  (พิมพ์ครั้งที่ 2).  พระนคร: โรงพิมพ์ ส.ธรรมภักดี.   
 

สตรีไทยในปี 2000.  (2530).  กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีสภาสังคม 
  สงเคราะห์แห่งประเทศไทย.  
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 2.2  ผู้แต่งชาวต่างชาติ     เช่น 
American Psychological Association.  (2001).  Publication manual of the American 
  Psychological Association  (5th ed.).  Washington: American   
  Psychological  Association. 
 

Borkowski, M. V.  (1975).  Library  technical assistant’s  handbook.  Philadelphia: 
  Durance. 
 

Burris, M. & Conic, C.  (1975).  Theatres  and auditoriums  (2nd ed.).  New york:  
  Robert E. Krieger.   
 

Chao, L. L.  (1974).  Statistics: Methods and analysis  (2nd ed.).  New York:  
  McGraw-Hill.  
 

Longman, S. V.  (2004).  Page and stage: An approach to scrip analysis.  Boston, 
  MA: Pearson  Education. 
 

หนังสือรวมเรื่อง 
 
 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 
             (ชื่อผู้เขียนบทความ,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)   
 
             (สุปราณี  แจ้งบ ารุง, 2546: 25)  
 
 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 
 ผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ,/ต าแหน่ง (ถ้ามี)//ชื่อหนังสือ 
   รวมเรื่อง//(พิมพ์ครั้งที่).//(หมายเลขหน้าบทความ).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.   
 
พิณ  กันตะเพ็ง.  (2522).  สระน้ าจันทร์.  ใน รวมเรื่องจังหวัดนครปฐม.  (หน้า 244).  นครปฐม:  
             โรงพิมพ์พระปฐมการพิมพ์.  
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ศรีศักดิ์  จามรมาน และกนกวรรณ  ว่องวัฒนะสิน. (2539).  หนังสือกับสื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต.
   ใน หนังสือและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.  (หน้า 14-20).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
             คุรุสภาลาดพร้าว.  
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (2542).  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
     คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541. ใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   
   (พิมพ์ครั้งที่ 4).  (หน้า 1-31).  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.  
 

สุปราณี  แจ้งบ ารุง.  (2546).  ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ าวัน. ใน  สุปราณี  แจ้งบ ารุง  
            และคณะ, บรรณาธิการ.  ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ าวันส าหรับคนไทย   
   พ.ศ. 2546  (พิมพ์ครั้งที่ 3).  (หน้า 21-26).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและ 
   พัสดุภัณฑ์ (รสพ). 
 

Cleverdon, R. W.  (1978).  User  evaluation of information retrieval systems.  In   
   Donald W. King, Ed.  Key papers in the design and evaluation of   
   information systems.  (pp. 154-165).  New York: Knowledge Industry. 
 (ชื่อบทความและชื่อหนังสือ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นค าที่ขึ้นต้นหรือ         
ชื่อเฉพาะ ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ)่ 
 

Dale, E.  (1983).  The challenge of audio-visual media.  In Louis Shore, Ed.   
   Challenges to  librarianship.  (pp. 16-22).  Tallahassee, FL:  Florida State  
   University Press.  
 

Olaisen, J.  (1990).  Information quality factors and the cognitive authority of  
  electronic information.  In Wormell  Inner, Ed.  Information quality:  
  Definitions and dimensions.  (pp. 91-121).  London: Taylor Graham. 
 

Rijsbergen, V. J.  (1981).  Retrieval effectiveness.  In Karen Spark Jones, Ed.   
  Information retrieval experiment.   (pp. 32-43).  London: Butterworths. 
 

Summerhill, C.  (1992).  Internet working: New opportunities and challenges in  
  resource sharing.  In  Impact of technology on  resource sharing.   
  (pp. 105-125).  New York: Haworth.        
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หนังสือแปล 
 
 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 
        (ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)  
 
          (มอร์แกน, 2531: 146) 
  (บอร์ทโคท และรัสตอมจิ, 2536: 125) 
            (Trubetzkoy, 1969: 158) 
 
 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 
 ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือแปล.//แปลจาก/ชื่อหนังสือต้นฉบับ//(พิมพ์ครั้งที่).//โดย/ 
    ชื่อผู้แปล.//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
 
พาร์กินสัน, ซี บอร์ทโคท และรัสตอมจิ, เอ็ม เค.  (2536).  การบริหารยุคใหม่.  แปลจาก Realities.  
  โดย เริงศักดิ์  ปานเจริญ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
 

ไพค์, ดักลาส.  (2528).  เวียดกง.  แปลจาก  Vietnamese  (พิมพ์ครั้งที่ 4).  โดย  ฉลวย           
  พิชัยศรทัต.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
 

สุเทพ  จันทรสมศักดิ์, ผู้แปล. (2529).  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์. แปลจาก The method of  
  mathematical intuition.  กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ. 
 

ฮาร์ทลี, ซี ดับบลิว เอส.  (2534).  ปาล์มน  ามัน.   แปลโดย ชัยฤทธิ์  มณีพงษ์ และคนอ่ืน ๆ.   
  กรุงเทพฯ:  โครงการวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ ามัน สถานีวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร. 
 

Naumov, N. P.  (1989).  The ecology of animal.  translated by Frederick K. Plous.   
   Champaign:  University of Illinois Press. 
 

Trubetzkoy, N.  (1969).  Principles in phonology.  translated from Grundzuge der  
  phonologies.  by  C. A. M.  Baltaxe. California: University of California Press. 
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วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
 
 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 
        (ผู้เขียนวิทยานิพนธ์,//ปีที่วิจัย:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)   
 
       (มารุต  ปัชโชตะสิงห์, 2538: 35) 
 
 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 
 ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีที่วิจัยส าเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์หลักสูตร/ชื่อสาขาวิชา/ 
    สังกัดของสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย.   
 
เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ.  (2540).  การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร.  ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 

ฐิดาภรณ์  เพ็งหนู.  (2543).  พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
  การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
  การประถมศึกษาแห่งชาติ.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
  การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
 

นริศา  ฐีตะธรรมานนท์.  (2540).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้การจัดการ 
  คุณภาพโดยองค์รวม  กับความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาล 
  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
  การบริหารการพยาบาล  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 

Angelova, A. N.  (2004).  Data pruning.  Master's thesis.  California Institute of  
  Technology, Pasadena, CA. 
 

Caprette, C. L.  (2005).  Conquering the cold shudder: The origin and evolution 
    of snake eyes.  Doctoral dissertation.  Ohio State University, Columbus, OH. 
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รายงานการวิจัย 
 
 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 
              (ชื่อผู้วิจัย,/ปีที่วิจัย:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)   
 
              (ชวนพิศ  สุทัศนเสนีย์, 2534: 18) 
              (เบญจรัตน์  สีทองสุก,  และคนอื่น ๆ, 2547: 25-30) 
 
 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 
      ชื่อผู้วิจัย.//(ปีที่พิมพ์).//รายงานวิจัยเรื่อง/….//สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์.  
 
ชวนพิศ  สุทัศนเสนีย์.  (2534).  รายงานวิจัยเรื่อง การใช้และไม่ใช้บริการกฤตภาคของ 
  นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
 

เบญจรัตน์  สีทองสุก,  และคนอื่น ๆ.  (2547). รายงานวิจัยเรื่อง ห้องสมุดมีชีวิต  ส านักวิทยบริการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  นครปฐม: โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
  สารนิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  
  

Suntornpithug,  N.  (1979).  Research  report: A  study  of  the  evolution  of   
  teacher training  in Thailand: Toward  a  model  for  development.   
   Bangkok:  Department of Teacher  Education. 
 

Premsmit, P.  (1992).  Research  report:  The library and information  
          science database Thailand.  West Newton: Micro Use Information. 
 

วารสาร  
 
 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 
              (ชื่อผู้เขียนบทความ,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)   
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             (ปัญญา  ธีระวิทยเลิศ, 2548: 42-44)  
             (Christiano, 2005: 40)  

 
หากไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อบทความ 
  
(ชื่อบทความ,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)   

 
              (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน, 2538: 112)  
 
 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท่ี/(ฉบับที่),/เลขหน้าบทความ.  
 
ประหยัด  หงษ์ทองค า.  (2544, เมษายน).  อ านาจหน้าที่ของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  
  พ.ศ. 2540.  รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16. 
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