
เขียนบรรณานุกรม…ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 
 

นางสาวลลิตา   ชมเพ็ญ และ นางสาวธนารักษ์   ม่ังมีชัย 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

35 หมู่ 3 เทคโนธาน ีตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง เป�นส่วนสำคัญของการเขียนงานต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เอกสารทาง

วิชาการ หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย หรือท่ีพบได้มากที่สุด คือวิทยานิพนธ์ โดยจะปรากฏอยู่ท้ายเล่มของ

ผลงาน โดยใช้เป�นแหล่งรวบรวบรายการข้อมูลท่ีงานเขียนนั้น ๆ ได้อ้างอิงถึง อีกท้ังยังเป�นส่วนท่ีจะเชื่อมโยงไป

ยังต้นทางของแหล่งข้อมูลเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถค้นหาและสืบค้นเพ่ิมเติมได ้
 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม 

1. APA (American Psychological Association) เป�นรูปแบบการการเขียนบรรณานุกรมท่ีนิยม

ใช้ในสาขาวิชา จิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์อ่ืนๆ  

2. AMA (American Medical Association) เป�นรูปแบบการการเขียนบรรณานุกรมที่นิยมใช้ใน

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางชีววิทยา 

3. Chicago เป�นรูปแบบการการเขียนบรรณานุกรมที ่นิยมใช้ในทุกสาขาวิชา หนังสือ นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์และเอกสารท่ีอ้างอิงเป�นเอกสารท่ีไม่เป�นวิชาการมากนัก 

4. MLA (Modern Language Association) เป�นรูปแบบการการเขียนบรรณานุกรมที่นิยมใช้ใน

สาขาวิชาวรรณกรรม ศิลปะ และสาขามนุษยศาสตร์ 

5. Turabian เป�นรูปแบบการการเขียนบรรณานุกรมที่นิยมใช้ในสาขาวิชาทั่วไปในระดับวิทยาลัย

หรือมหาวิทยาลัย 

6. Vancouver เป�นรูปแบบการการเขียนบรรณานุกรมท่ีนิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
 

รายการบรรณานุกรมแต่ละรายการประกอบด้วยรายละเอียดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของ

เอกสารที่ใช้ในการอ้าวอิง เช่น หนังสือ รายละเอียดของบรรณานุกรม จะประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ป�ท่ีพิมพ์ ชื่อ

หนังสือ ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ และสํานักพิมพ์ จากรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมดังกล่าวข้างต้นนั้น     

การอ้างอิงจะมีข้อกําหนดตามแหล่งที่มาของเอกสารที่นํามาใช้อ้างอิงซึ่งสามารถเปรียบเทียบแต่ละรูปแบบได้

ดังนี้



 

ตารางเปรียบเทียบการเขียนอ้างอิงในแต่ละประเภท 

ประเภท APA AMA Chicago MLA Turabian Vancouver 

การอ้างอิงใน

วารสาร 

ผู้แต่ง.(ป�ท่ีพิมพ์). ช่ือ

บทความ.ช่ือวารสาร, ป�

ท่ี(ฉบับท่ี),เลขหน้า. 

ผู้แต่ง. ช่ือบทความ. ช่ือ 

วารสาร. ป�ท่ี; ฉบับท่ี : 

เลขหน้า. 

ผู้แต่ง. ป�ท่ีพิมพ์. ช่ือ

บทความ.ช่ือวารสาร ป�ท่ี 

(ฉบับท่ี): เลขหน้า. 

ช่ือผู้เขียน. "ช่ือบทความ" ช่ือ 

วารสาร. ป�ท่ีหรือเล่มท่ี (ฉบับท่ี) :

เลขหน้า; วัน (ถ้ามี) เดือน/ป�. 

ผู้แต่ง. ป�. ช่ือบทความ. 

ช่ือวารสาร ป�ท่ี (เดือน) :เลขหน้า. 

ผู้แต่ง. ช่ือบทความ. ช่ือ วารสาร 

ป� เดือน ท่ีพิมพ์; ป�ท่ี(ฉบับท่ี ) : 

เลขหน้าเริ่มต้นบทความ-เลขหน้า 

สิ้นสุดบทความ. 

การอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล 

ผู้แต่ง. (ป�, เดือน). ช่ือ

บทความ.ช่ือวารสาร, ป�

ท่ี(ฉบับท่ี),เลขหน้า. 

สืบค้นเมื่อ เดือน วัน,ป�, 

จากฐานข้อมูล ช่ือ

ฐานข้อมูล. 

ผู้แต่ง. ช่ือบทความ. 

สถานท่ีพิมพ์: สำนักพิมพ์; 

ป�ท่ีพิมพ์. หมายเลขเอกสาร 

ท่ีให้บริการ 

ผู้แต่ง. ป�ท่ีพิมพ์. ช่ือ

บทความ.สถานท่ีพิมพ์ : 

สำนักพิมพ์,ไฟล์ข้อมูล, 

หมายเลข 

ผู้แต่ง. ช่ือเรื่อง. [ประเภทของสื่อ].

รายละเอียดทางการพิมพ์ (ถ้ามี).

เข้าถึงได้จาก: แหล่งสารสนเทศ. 

(วันท่ีค้นข้อมูล: วัน เดือน ป�). 

ผู้แต่ง. ป�ท่ีพิมพ์. ช่ือบทความ. 

สถานท่ีพิมพ์ : ผู้ผลิต. 

ช่ือฐานข้อมูล, หมายเลขเอกสาร. 

ผู้แต่ง. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร 

[ชนิดของรายการทรัพยากร] 

เดือนป�ท่ีฐานข้อมูลปรับปรุง 

ครั้งล่าสุด [วันเดือนป�ท่ีอ้างอิง] 

: เลขหน้าของบทความ. 

Available from :URL: 

การอ้างอิงใน

หนังสือพิมพ์ 

ผู้แต่ง. (ป�, เดือน วัน). 

ช่ือบทความ. ช่ือ

หนังสือพิมพ์.หน้า. 

ผู้แต่ง. ช่ือบทความ. ช่ือ 

หนังสือพิมพ์. เดือน วัน, ป� : 

เลขหน้า. 

ผู้แต่ง. ป�ท่ีพิมพ์. ช่ือ

บทความ.ในช่ือหนังสือ, 

บรรณาธิการ,เลขหน้า. 

สถานท่ีพิมพ์: สำนักพิมพ์. 

ช่ือผู้เขียนบทความ. "ช่ือ 

คอลัมน์ : ช่ือเรื่องในคอลัมน์" 

ช่ือหนังสือพิมพ์. วัน เดือน ป�. 

หน้า เลขหน้า. 

ผู้แต่ง. ป�. ช่ือบทความ. 

ช่ือหนังสือพิมพ์, วัน เดือน, 

หน้า. 

ช่ือผู้แต่ง. ช่ือบทความ. 

ช่ือหนังสือพิมพ์ วัน เดือนป� ; 

ภาคตอน : เลขหน้า. 

การอ้างอิงใน

หนังสือ 

ผู้แต่ง. (ป�). ช่ือเรื่อง. 

สถานท่ีพิมพ์: 

สำนักพิมพ์. 

ผู้แต่ง. ช่ือหนังสือ. 

สถานท่ีพิมพ์: ป�ท่ีพิมพ์. 

ผู้แต่ง. ป�ท่ีพิมพ์. ช่ือ

บทความ.ช่ือหนังสือพิมพ์, 

วันเดือน,หน้า. 

ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเรื่อง. ครั้งท่ีพิมพ์. 

เมืองท่ีพิมพ์ : ผู้รับผดิชอบใน 

การพิมพ์, ป�ท่ีพิมพ์. 

ผู้แต่ง. ป�. ช่ือเรื่อง. 

สถานท่ีพิมพ์ : สำนักพิมพ์. 

ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเรื่อง. ครั้งท่ี 

พิมพ์. เมืองท่ีพิมพ์:สำนักพิมพ์; 

ป�ท่ีพิมพ์. 

การอ้างอิง

จากบท/ตอน 

ในหนังสือ 

ผู้แต่ง. (ป�ท่ี). ช่ือบท/ 

ตอน. ใน ช่ือ

บรรณาธิการ 

(บรรณาธิการ), ช่ือ 

หนังสือ (หน้า.) 

ผู้แต่ง. ช่ือบทความ. ใน : 

ช่ือบรรณาธิการ, 

บรรณาธิการ.ช่ือหนังสือ. 

สถานท่ีพิมพ์:สำนักพิมพ์; ป�ท่ี

พิมพ์:เลขหน้า. 

- ช่ือผู้เขียน. " ช่ือตอนหรือ 

บทความ " ใน ช่ือหนังสือ. หน้า

เลขหน้า. ช่ือบรรณาธิการ 

(ถ้ามี). เมืองท่ีพิมพ์ : 

รับผิดชอบในการพิมพ์, ป�ท่ีพิมพ์. 

ผู้แต่ง. ป�ท่ีพิมพ์. ช่ือบทความ. 

ใน ช่ือหนังสือ, ช่ือบรรณาธิการ, 

เลขหน้า. สถานท่ีพิมพ์ : 

สำนักพิมพ์. 

ช่ือผู้เขียนบทความ. ช่ือบทความ. 

ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. 

ช่ือ หนังสือ. เมืองท่ีพิมพ์: 

สำนักพิมพ์; ป�ท่ีพิมพ์, 

หน้าท่ีปรากฏบทความ. 

 



ตารางเปรียบเทียบการเขียนอ้างอิงในแต่ละประเภท 

ประเภท APA AMA Chicago MLA Turabian Vancouver 

การอ้างอิงใน 

สารานกุรม 

ผู้แต่ง. (ป�ท่ีพิมพ์). ช่ือ

บทความ.ใน ช่ือ

สารานุกรม (ฉบับ

ท่ี,หน้า).สถานท่ีพิมพ์: 

สำนักพิมพ์. 

ผู้แต่ง. ช่ือบทความ. ใน : 

ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ 

อำนวยการ; ช่ือบรรณาธิการ, 

บรรณาธิการใหญ่; ช่ือ 

บรรณาธิการ, บรรณาธิการ 

บริหาร. ช่ือสารานุกรม. 

ฉบับท่ี. ครั้งท่ีพิมพ์. 

สถานท่ีพิมพ์: สำนักพิมพ์; 

ป�ท่ีพิมพ์:เลขหน้า. 

ในกรณีท่ีสารานุกรมน้ัน 

เป�นช่ือท่ีรู้จักกันดี เช่น 

Encyclopedia 

Americana ในการอ้างอิง 

ควรอ้างอิงในเน้ือหาของ

รายงาน จะไม่นำไปเป�น

รายการอ้างอิงท้าย 

รายงาน  

- หนังสือท่ีเป�นท่ีรู้จักกันท่ัวไป 

ในการอ้างอิงจะนิยมอ้างอิงใน 

ข้อความของรายงาน 

โดยใสเ่ครื่องหมายวงเล็บ 

- 

การอ้างอิง

จากเว็บไซต์ 

ผู้แต่ง. (ป�). ช่ือเรื่อง. 

สืบค้นเมื่อวัน เดือน, ป�, 

จาก ช่ือเว็บไซต์: URL 

ผู้แต่ง. ช่ือเรื่อง. ช่ือเว็บไซต์. ป� 

ท่ี. แหล่งท่ีมา: URL. ค้นเมื่อ 

วัน เดือน, ป�. 

- ผู้แต่ง. ช่ือเรื่อง. [ประเภทของ 

สื่อ]. รายละเอียดทางการพิมพ์ 

(ถ้ามี). เข้าถึงได้จาก : 

แหล่งสารสนเทศ. 

(วันท่ีค้นข้อมูล: วัน เดือน ป�). 

ผู้แต่ง. ป�ท่ีพิมพ์. ช่ือเอกสาร. 

สถานท่ีพิมพ์ : ผู้ผลิตหรือ 

เจ้าของเว็บไซต.์ ออนไลน์. 

สืบค้นจากอินเทอรเ์น็ต, 

http://www/, ค้นเมื่อวัน เดือน ป� 

ผู้แต่งหรือ 

ผู้รับผิดชอบ. ช่ือเรื่อง. 

แหล่งท่ีมา : URL: วันเดือนป�ท่ี 

ค้นข้อมูล. 

 

 

นอกจากนี้ในป�จจุบันวารสารอิเล็กทรอนิกส์หรือฐานข้อมูลได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้เขียนหรือผู้ใช้งาน โดยการสร้างรายการบรรณานุกรมสำเร็จรปูไว้ให้ แต่ถ้า

กรณีเข้าใช้งานไม่ได้ การใช้งาน Search Engine ยอดนิยมอย่าง Google มีให้บริการการสร้างรายการบรรณานุกรมเช่นกัน โดยใช้งานผ่าน Google Scholar 



การใช้งาน Google Scholar 

 การเริ่มต้นให้งาน ผู้ใช้งานเข้าไปค้นคว้าผลงานทางวิชาการจาก https://scholar.google.com เม่ือ

ได้ผลลัพธ์การสืบค้นแล้ว ด้านล่างของแต่ละรายการจะมีแถบคำสั่งต่าง ๆ ให้สังเกตรูปเครื่องหมายอัญประกาศ 

(“)  จากนั้นให้ผู้ใช้งานกดเลือกท่ีเครื่องหมายอัญประกาศ 

 
รูปที่ 1 ผลการสืบค้นจาก Google Scholar 

ที่มา https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=epidemiology+coronavirus 

&btnG=&oq=epidemiology+coro 
 

เมื ่อกดเลือกท่ีเครื่องหมายอัญประกาศ ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ ้นมาประกอบด้วยรายการ

บรรณานุกรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น MLA, APA, Chicago, Vancouver โดยผู้ใช้งานสามารถนำไปใส่ในผลงานได้ 

ก่อนนำไปใส่อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องด้วยว่าต้องใช้รูปแบบใด ในส่วนด้านล่างจะมีคำสั่งท่ีช่วยให้ผู้ใช้งาน

บันทึกงานลงในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้ ทำให้สะดวกในการใช้งานมากยิ่งข้ึน 

 
 

รูปที่ 2 รายการบรรณานุกรมโดย Google Scholar 

ที่มา https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=epidemiology+coronavirus 

&btnG=&oq=epidemiology+coro 

 

เอกสารอ้างอิง 
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