
 
การเขยีนบรรณานกุรมจากฐานขอ้มลูออนไลน์ 

(ตามแบบ APA ฉบบัพิมพค์รัง้ที่ 6) 
 
การอ้างอิงบรรณานุกรม หมายถึง การอ้างอิงแหล่งสารสนเทศซึ่งเป็นทฤษฎี ข้อมูล ความรู้ มาประกอบในผลงาน

ทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัย หรือรายงานทางวิชาการ เพ่ือบอกแหล่งที่มาของสารสนเทศอันเป็นการให้
เกียรติแก่เจ้าของผลงานและเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ชิ้นงานนั้นๆ  
 การลงรายการอ้างอิงมีรูปแบบมาตรฐานสากลที่หลากหลายเช่น หลักเกณฑ์ APA (American Psychological 
Association) หลักเกณฑ์ MLA (Modem Language Association) หลักเกณฑ์ CHICAGO เป็นต้น กฎเกณฑ์การอ้างอิง
ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ใช้มีความชัดเจนในการลงรายการงานเขียนที่เป็นรูปแบบเดียวกัน หากผู้เขียนเลือกใช้การลงรายการ
อ้างอิงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ควรใช้รูปแบบเดียวกันตลอดเล่ม 
 ส าหรับเอกสารฉบับนี้ขอน าเสนอรูปแบบมาตรฐาน APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (The Publication Manual of the 
American Psychological Association, 6th edition, published by the American Psychological Association, 
2011) ซึ่งเป็นวิธีการอ้างอิงที่นิยมอย่างแพร่หลาย และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี โดยได้เพ่ิมแนวทางในการลงรายการอ้างอิงส าหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในบางส่วนได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ
การน ามาใช้ในการอ้างอิงเอกสารภาษาไทย เนื่องจากอาจมีลักษณะและข้อมูลบางอย่างแตกต่างจากเอกสารภาษาอังกฤษ 
ทั้งนี้เอกสารฉบับนี้น าเสนอรูปแบบการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน์ในรูปแบบมาตรฐาน APA ฉบับ
พิมพ์ครั้งที่ 6 เท่านั้น 

ฐานขอมูลออนไลน์ (Online Database) เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญในการให้บริการ
ของห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และให้บริการผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต ผู้จัดการฐานข้อมูลหรือส านักพิมพ์สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยและผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  
ตลอดเวลา  

 
ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ แบ่งตามเนื้อหาสารสนเทศท่ีให้บริการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Databases) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลรายการ 

ทางบรรณานุกรมเช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง อาจมีสาระสังเขปเพ่ือแนะน าผู้ค้นคว้าให้ไปอ่านรายละเอียดจากต้นฉบับ
จริง เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (Web OPAC) ฐานข้อมูล Web of Science และฐานข้อมูล 
Scopus โดยทั้งสองฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation 
Database) ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร ในสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยวิชาการ ฐานข้อมูล ERIC ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและ
สาระสังเขปของหนังสือและบทความจากวารสารด้านการศึกษา ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global 
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับ
การรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียและ
แอฟริกา มากกว่า 1000 แห่งประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 
ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ เป็นต้น 
          2. ฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full-Text Databases) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศครบถ้วน เช่นเดียวกับ
ต้นฉบับ เช่น ฐานข้อมูล Science Direct, Academic Search Complete, SpringerLing-Journal, ABI/INFORM 
Complete, American Chemical Society Journal (ACS) หรือ ACM Digital Library เป็นต้น 

 

 
 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h
http://search.proquest.com/abicomplete
http://search.proquest.com/abicomplete
http://pubs.acs.org/


รูปแบบการเขยีนบรรณานกุรมจากฐานขอ้มลูออนไลน์ 
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