
บทที่ 4 
 

การเขียนอางอิง 
 

  การเขียนอางอิงในวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-

มงคลพระนคร ใชตามแบบวิทยาศาสตร เพื่อเปนการระบุแหลงที่มาของขอมูล เปนการใหเกียรติแก

เจาของขอมูลเหลานั้น และเพื่อเปนประโยชนแกผูอานที่จะศึกษาคนควาเพิ่มเติม โดยใชการอางอิง

แบบแทรกในเนื้อหาระบบนามป  ดังนี้ 

 

4.1  หลักการเขียนอางอิงในเนื้อหา 
 เอกสารที่นํามาอางอิงในเนื้อหา จะตองตรงกับเอกสารอางอิงทายเลม โดยใชระบบการ

เขียนเอกสารอางอิง ระบบชื่อ และปที่พิมพ สําหรับการเขียนเอกสารอางอิงภาษาไทยใชชื่อ สวน

เอกสารอางอิงภาษาตางประเทศใชชื่อสกุล การเขียนอางอิงในเนื้อหามี 2 แบบ คือ การเขียนอางอิง

หนาขอความ และการเขียนอางอิงหลังขอความที่ไดสรุปใจความหรือคัดลอกขอความมา 

 

4.2  รูปแบบการเขียนอางอิง 
         4.2.1  ผูแตงคนเดียว ใหอางชื่อผูเขียน ตามดวยป ในวงเล็บ หนาขอความทีอ่าง    

เชน ลักขณา (2540) กลาววา .................................................................................................... 

หรือ Abling (2001) อธิบายวา .................................................................................................. 

หรือขอความที่อางตามดวยชื่อและปในวงเล็บ โดยมีจุลภาคคั่น  

เชน..............................................................................................................(ลักขณา, 2540) 

หรือ..............................................................................................................(Abling, 2001) 

          4.2.2  ผูแตง 2 คน ใหใชชือ่ทั้ง 2 คน ตามดวยป ในวงเล็บ หนาขอความที่อาง    

เชน บุษรา และ กฤตพร (2545) รายงานวา................................................................................. 

หรือ Tatham and Seaman (2003) กลาววา.............................................................................. 

หรือขอความที่อางตามดวยชื่อและปในวงเล็บ โดยมีจุลภาคคั่น 

เชน...............................................................................................(บุษรา และ กฤตพร, 2545) 

หรือ........................................................................................(Tatham and Seaman, 2003) 

  4.2.3  ผูแตง 3 คน ใหใชชือ่ทั้ง 3 คน ตามดวยป ในวงเล็บ หนาขอความที่อาง    
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เชน ลักขณา บุษรา และ กฤตพร (2545) รายงานวา.................................................................... 

หรือ Abling Tatham and Seaman (2003) กลาววา................................................................... 

หรือขอความที่อางตามดวยชื่อและปในวงเล็บ โดยมีจุลภาคคั่น 

เชน..................................................................................(ลักขณา บุษรา และ กฤตพร, 2545) 

หรือ.............................................................................(Abling Tatham and Seaman, 2003) 

            4.2.4  ผูแตง 3 คนขึ้นไป ใหใสชื่อคนแรกตามดวยคําวา และคณะ จากนั้นตามดวยปใน

วงเล็บ หนาขอความที่อาง    

เชน วลัย และคณะ (2551) รายงานวา........................................................................................ 

หรือ Armstrong et al. (2007) กลาววา..................................................................................... 

หรือขอความที่อางตามดวยชื่อคนแรก  ตามดวยคาํวา และคณะ จากนัน้ตามดวยปในวงเล็บโดยมี

จุลภาคคั่น 

เชน.....................................................................................................(วลยั และคณะ, 2551) 

หรือ................................................................................................(Armstrong et al., 2007) 

  4.2.5  กรณีไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีชื่อหนวยงาน  ใหใชชื่อหนวยงานหรือบุคคลหรือ

กลุมบุคคลเปนผูรับผิดชอบเผยแพรแทนชือ่ผูเขียนได และตามดวยป ในวงเล็บ หนาขอความที่อาง 

เชน  กรมอนามัย (2551) รายงานวา.................................................................................... 

หรือ Department of Health (2551) รายงานวา.......................................................................... 

หรือ ขอความที่อางตามดวยชื่อและปในวงเล็บ โดยมีจุลภาคคั่น 

เชน……………………………………………..……………………..……..(กรมอนามัย, 2551) 

หรือ......................................................................................(Department of Health, 2007) 

  4.2.6  กรณีไมปรากฏชื่อผูแตง ชื่อหนวยงาน กลุมบุคคลที่เผยแพร  ใหใชชื่อเร่ือง

หรือชื่อบทความแทน  หากเปนชื่อเร่ืองใหใช ตัวหนา หากเปนชื่อบทความใหใสไวในเครื่องหมาย

อัญประกาศ  และตามดวยป ในวงเล็บ หนาขอความทีอ่าง    

เชน  “ ฟนตาํนานคนโทบานตนน้ําลานนา” (2547) ไดใหรายละเอียดวา....................................... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

หรือ “The Moon Festival” (2547) ไดใหรายละเอยีดวา.............................................................. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

หรือขอความที่อางตามดวยชื่อเร่ืองหรือชื่อบทความและปในวงเล็บ โดยมีจุลภาคคั่น 

เชน.………………………………………..……( “ฟนตํานานคนโทบานตนน้ําลานนาม,” 2547) 

หรือ....................................................................................... (“The Moon Festival,” 2003) 
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  4.2.7  กรณีมชีื่อผูแตง แตไมมีปที่พิมพ ใหใช ม.ป.ป. (ไมปรากฏปทีพ่ิมพ) หรือ n.d. 

(no date) ในเอกสารภาษาอังกฤษ ในวงเล็บ หนาขอความที่อาง    

เชน อโนทัย (ม.ป.ป.) กลาววา.................................................................................................... 

หรือ Drudi (n.d.) รายงานวา..................................................................................................... 

หรือขอความที่อางตามดวยชื่อและ ม.ป.ป. หรือ n.d. ในวงเล็บ โดยมจีุลภาคคั่น 

เชน...……………………………………………………………………………..(อโนทยั, ม.ป.ป.) 

หรือ…………………………………...……………………………………  ……….(Drudi, n.d.) 

  4.2.8 กรณทีีใ่ชนามแฝง ใหใชคําวา นามแฝง หรือ “pseud.” ในเอกสารภาษาอังกฤษ 

หลังชื่อนามแฝง โดยใชเครือ่งหมายจุลภาคคั่นและตามดวยป ในวงเล็บ หนาขอความที่อาง เชน   

แมไก, นามแฝง. (2524) กลาววา.............................................................................................. 

หรือ Jubjub, pseud. (1999) กลาววา.................................................................................... 

หรือขอความที่อางตามดวยชื่อนามแฝง และปในวงเลบ็ โดยมีจุลภาคคั่น 

เชน………………………...………………….……………………....(แมไก, นามแฝง. 2524) 

หรือ…………………………………………………………..………(Jubjub, pseud.  1999) 

  4.2.9  กรณีอางอิงผูแตงหลายคน หลายเลม ใหเรียงลาํดับ ป พ.ศ. ค่ันดวยเครื่องหมาย

อัฒภาค ในวงเล็บ หนาขอความที่อาง    

 เชน (สุนิสา 2538; ลัดดา 2542; กฤตกิา 2551) รายงานวา................................................... 

หรือ (Channay  2005; Dobbins 2006; Henry 2007) รายงานวา......................................... 

หรือขอความที่อางตามดวยชื่อและปในวงเล็บ โดยมีอัฒภาคคั่น 

เชน.....................................................................(สุนิสา 2538; ลัดดา 2542; กฤติกา 2551) 

หรือ………………………………….....…… (Channay 2005; Dobbins 2006; Henry 2007) 

  4.2.10 การเขียนอางอิงเอกสารแปลจากภาษาอื่น ใหใสชื่อผูแตง ตามดวย แปลโดย 

หรือ Translated by และตามดวยป ในวงเล็บ หนาขอความที่อาง    

เชน  Norton แปลโดย เฉลมิพล (2547) รายงานวา...................................................................... 

หรือ Takamura Translated by Johnson (1999)…………………………………………………... 

หรือขอความที่อางตามดวยชื่อผูแตง ตามดวยแปลโดยหรือ Translated by และปในวงเล็บ โดยมี

จุลภาคคั่น 

เชน....................................................................................(Norton แปลโดย เฉลิมพล, 2547) 

หรือ…………………………………………………(Takamura Translated by Johnson, 1999) 

  4.2.11 การเขียนอางอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหใชแบบเดียวกับการเขียนเอกสาร 
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อางอิงเอกสาร  และตามดวยป ในวงเล็บ หนาขอความที่อาง  กรณีไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใสชื่อเร่ือง 

หรือ ชื่อบทความแทน 

เชน จันจีรา (2552) ระบุวา......................................................................................................... 

หรือ Dolan,  Edwin (2009) ระบุวา......................................................................................... 

หรือขอความที่อางตามดวยชื่อและปในวงเล็บ  

เชน....................................................................................................................(จนัจีรา 2552) 

หรือ………………………………………………………………………….(Dolan, Edwin 2009) 

  4.2.12  การเขียนอางอิงขอมูลตารางหรือภาพ ใหระบุชื่อผูแตงนอกวงเล็บ และระบุป

ที่พิมพในวงเลบ็ และใชคําทีม่าใตตารางหรือภาพ ดังนี ้

     ที่มา: สุดาวรรณ (2546) 

     ที่มา: กรมสงเสริมการสงออก (2551) เปนตน 

  4.2.13  การเขียนอางอิงจากเอกสารอันดับรอง หรือเอกสารทุติยภูมิ  เปนเอกสาร

ที่ไมไดเขียนขึ้นจากตนกําเนิดความคิดหรือทฤษฎีของผูแตงโดยตรง แตเปนงานเขียนที่ไดศึกษา

คนควา รวบรวมทฤษฎีความรูจากนักวิชาการทานตาง ๆ จากเอกสารปฐมภูมิ  โดยปกติหาก

สามารถหาเอกสารปฐมภูมิเจาของทฤษฎีหรือความคิดนั้นได  จะอางอิงจากเอกสารปฐมภูมิ

ดังกลาว  หากไมสามารถหาได จําเปนตองอางอิงจากเอกสารอันดับรอง หรือเอกสารทุติยภูมินี้  จะ

มีวิธีการเขียนอางอิงได  2  รูปแบบ ดังนี้ 

    4.2.13.1  กรณีข้ึนตนดวยการอางอิงจากเอกสารปฐมภูมิ ใหเขียนอางอิงเอกสาร    

ปฐมภูมิ ตามดวยคําวา อางถึงใน (ผลงานภาษาไทย) หรือ quoted  in (ผลงานภาษาตางประเทศ)  

ตามดวยการอางอิงเอกสารอันดับรอง หรือเอกสารทุติยภูมิ ตัวอยางเชน 

       บัญญัติ (2527) อางถงึใน นิจศิริ (2543) ไดกลาววา .............................. 

............................................................................................................................................... 

            หรือ Pruthi, J. S. ( 1980) quoted  in Frazier,  W. C. and  

Westhoff, D.C. (1988) ไดกลาววา......................................................................................... 

    หรือ................................................................................................... 

...............................................................................(บัญญัติ, 2527 อางถึงใน นจิศิริ, 2543) 

   หรือ................................................................................................... 

........................................................................................( Pruthi, J.S., 1980 quoted  in 

Frazier, W.C. and Westhoff, D.C., 1988) 
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    4.2.13.2  กรณีข้ึนตนดวยการอางองิจากเอกสารอันดับรอง หรือเอกสารทุติยภูมิ 

ใหเขียนอางองิเอกสารอนัดบัรองหรือเอกสารทุติยภูมิ ตามดวยคาํวา อางจาก (ผลงานภาษาไทย) 

หรือ quoting (ผลงานภาษาตางประเทศ) ตามดวยการอางเอกสารปฐมภูมิ ตัวอยางเชน 

       นิจศิริ (2543) อางจาก บัญญัติ (2527) กลาววา ................................... 

............................................................................................................................................... 

    หรือ Frazier, W.C. and  Westhoff, D.C. (1988)  quoting Pruthi, 

J.S. (1980)  กลาววา .......................................................................................................... 

      หรือ.................................................................................................... 

.................................................................................(นิจศิริ, 2543 อางจาก บัญญัติ, 2527) 

    หรือ.................................................................................................... 

..................................................................( Frazier,  W.C. and Westhoff, D.C., 1988 

quoting Pruthi, J.S., 1980) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


