
 
คณะ เศรษฐศาสตร์  

 

การแลกเป ล่ียน  เ รียนรู้  ด้านการ วิ จัย  

 

เ ร่ื อง  

 

เทคนิคการอ้างอิง  

 

 

 

 

 

 

 

คณะ เศรษฐศาสตร์   

มหา วิทยา ลัยรามคาํแหง  
 

 



 

เ ทค นิคการ อ้ าง อิง  
 

คว า ม สาํ คัญ ข อ ง ก า ร อ้ า ง อิ ง   

การอา้งองิ มคีวามสาํคญั โดยเป็นการแสดงความเคารพสทิธิข์องเจา้ของขอ้มลู  เพิม่น้ําหนกั
และความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูในงานวจิยั และผูอ้า่นยงัสามารถสบืคน้ต่อไปได ้

ลกัษณะของขอ้มลูในการอา้งองิ 

 ตอ้งมรีายการอา้งองิในบรรณานุกรม และตอ้งตรงกนัคาํต่อคาํ ตอ้งมกีารอา้งองิตามความ
เหมาะสม หลากหลาย และจากแหล่งอา้งองิทีเ่ชื่อถอืได ้ตอ้งสมเหตุสมผล และควรอา้งเอสารทีเ่ป็นปฐม
ภมูจิะมคีวามน่าเชื่อถอืมากกวา่ เชน่ 

 

- ต้องมคีวามสอดคลอ้งกบับรรณานุกรม 

การอา้งองิในบรรณานุกรม 

อมัมาร สยามวาลา และชยัยทุธ ปญัญาสวสัดิส์ทุธิ.์ (2535). บทบาทของการลกัลอบคา้ยาเสพตอดใน
เศรษฐกจิไทย. วารสารเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร,์ 10(1), 5-41. 

การอา้งองิในเน้ือหา 

อมัมาร สยามวาลา และชยัยทุธ ปญัญาสวสัดิส์ทุธิ ์(2535) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั... 

 

- มกีารอ้างองิตามความเหมาะสม 

ในการอา้งองิเน้ือหา เพือ่ความน่าเชื่อถอื จะตอ้งมคีวามเหมาะสม  

ตวัอยา่ง  

ความเจรญิรุง่เรอืงหรอืความเสือ่มของประเทศนัน้ เกีย่วเน่ืองอยา่งใกลช้ดิกบัความเจรญิหรอื
ความเสือ่มของพทุธศาสนา ความเจรญิดไูดจ้ากจาํนวนวดัในพทุธศาสตรา...      สว่นความเสือ่มดไูด้
จาก ..... 

 

 

 



- แหลง่ขอ้มูลต้องหลากหลาย 

คาํนิยามของการรือ้ปรบัระบบ (re-engineering) 

 Petrozzo and Stepper (อา้งองิใน อุดม รตันอมัพรโสภณ, ม.ป.ป.) ใหค้วามหมาย... 

 Hammer and Champy (อา้งองิใน อุดม รตันอมัพรโสภณ, ม.ป.ป.) ไดใ้หค้าํนิยาม... 

 Manganelle and Klein (อา้งองิใน อุดม รตันอมัพรโสภณ, ม.ป.ป.) ใหค้วามหมาย... 

 อุดม รตันอมัพรโสภณ. (ม.ป.ป.) การปรบัรือ้ระบบศนูยส์ือ่การสอน. คน้เมือ่ 14 
สงิหาคม 2551. จาก http://members.fortunecity.com/udom2/reengineering.htm 

 

- ต้องอ้างองิจากแหลง่ทีเ่ช ือ่ถอืได้ 

แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้ไดแ้ก่ 
 - บทความในวารสารทางวชิาการ 
 - ตาราหรอืหนงัสอื 
 - พจนานุกรม 
 - สารานุกรม (Encyclopedia) 
 - นามานุกรม / นามสงเคราะห ์(directory) 
 - ราชกจิจานุเบกษา 
 - สิง่พมิพร์ฐับาล 
 - ฐานขอ้มลู Thailis 
 - รายงานประจาํปี 
 - วารสารทัว่ไป 
 - นิตยสาร 
 - หนงัสอืพมิพ ์
 - สารนิพนธ ์วทิยานิพนธ ์ดุษฎนิีพนธ ์
 - เวบ็ไซต ์

 -  การอ้างองิขอ้ความยาวๆ 

 การอา้งองิขอ้ความยาวๆ ใหอ้า้งถงึเลขหน้าประกอบ ดงัเชน่ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (2548, หน้า 28-42) ไดเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่าง
ระหวา่งตลาดเงนิและตลาดทุนไดด้งัน้ี ... 



  

การอ้างอิงในเน้ือหา 

 การอา้งองิทีอ่ยูใ่นเน้ือหา มรีปูแบบการอา้งองิ ดงัน้ี 

   ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ หน้า 

 หรอื 

   ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ ์

 โดยตําแหน่งของการอา้งองิ นิยมใสไ่วใ้นวงเลบ็ เมือ่จบขอ้ความทีอ่า้งองิ หรอืต่อจากชื่อผูแ้ต่ง
ทนัท ี

 - การระบุช ือ่ผูแ้ต่ง 

 การระบุชื่อผูแ้ต่งใหใ้ชต้ามบรรณานุกรม  

  พล.ต. ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมธ 

 ชาวต่างประเทศระบุเฉพาะชื่อสกุล ไมต่อ้งระบุ  Jr., Sr., II หรอื III และไมต่อ้งระบุคาํวา่ 
บรรณาธกิาร, Ed. หรอื Eds. 

 - กรณผูีแ้ต่ง 2 คน ใหอ้้างองิท ัง้สองคนทุกคร ัง้  

  ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และจรรยา สวุรรณทตั (2520, หน้า 38) ไดอ้ธบิายวา่... 

 - กรณผูีแ้ต่ง 3-5 คน ใหอ้า้งทุกคนครัง้แรก สว่นการอา้งองิในครัง้ต่อๆ ไป ใหอ้า้งชื่อคนแรก 
และตามดว้ย “และคนอื่นๆ”  

  อา้งครัง้แรก  Gran, Gree. & Nodd, 1989, p. 92)  

  อา้งครัง้ต่อๆ ไป  Gran et al. (1989, p .90 ไดก้ล่าวถงึ... 

  ... ตามทีไ่ดส้รปุไว ้(โสธร ประเสรฐิ และคนอื่นๆ, 2524 หน้า 45) 

 - กรณผูีแ้ต่ง 6 คน หรอืมากกว่า การอา้งองิทุกครัง้ ใหอ้า้งชื่อคนแรก และตามดว้ย “และคนอื่นๆ” 

  ปรุะชยั เป่ียวสมบรูณ์ และคนอื่นๆ (2529, หน้า 33-35) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั ... 

  --- (Rose et al., 2006, pp.21-25) 

 - กรณผูีแ้ต่งเป็นหนว่ยงาน 

 เมือ่ผูแ้ต่งเป็นหน่วยงาน ใชก้ารอา้งองิ ได ้



  - ใชต้ามบรรณานุกรม 

  - ใชช้ื่อยอ่ กรณทีีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัด ีหรอืหลงัจากไดร้ะบุชื่อยอ่ไวแ้ลว้ในวงเลบ็เหลีย่มใน
การอา้งองิครัง้แรก  

  - ใชช้ื่อเตม็หากสัน้หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัดกีวา่ชื่อยอ่ 

 - กรณเีอกสารทีไ่มม่ชี ือ่ผูแ้ต่ง : หนงัสอื 

  รายการอา้งองิในบรรณานุกรม ใชด้งัน้ี 

  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่. (2548). กรงุเทพฯ: สตูรไพศาล. 

  การอา้งองิในเน้ือหา ดงัน้ี 

  ... (ประมวลกฎหมายฯ,  2548. หน้า 9)  

  หรอื  จากหนงัสอื ประมวลกฎหมายฯ (2548. หน้า 9) ... 

 - กรณเีอกสารทีไ่มม่ชี ือ่ผูแ้ต่ง : บทความ 

  รายการอา้งองิในบรรณานุกรม ดงัน้ี 

  ขวบปีเอฟทเีอไย-จนี – ต่างคนต่างได.้ (2547, ธนัวาคม 7). ผูจ้ดัการรายงนั, หน้า 4. 

  การอา้งองิในเน้ือหา ดงัน้ี 

  บทความเรือ่ง “ขวบปีเอฟทเีอฯ” (2547) แสดงใหเ้หน็... 

 

การอ้างอิงเอกสารท่ีปรากฏในเอกสารอ่ืน 

 หลกัการ คอื  

- ควรอา้งเอกสารปฐมภมู ิ 

- ใชก้บัเอกสารทีเ่ป็นสาระสงัเขป สรปุบทความ บทวจิารณ์ 

- เอกสารหายาก 

- หากจาํเป็นตอ้งอา้งจากผูแ้ต่งหรอืผูว้จิยัทีม่ชีื่อเสยีงหรอืเชีย่วชาญ 

- ไมค่วรอา้งจากวทิยานิพนธท์ัว่ไป 

 

 



วิธีการ 

 ระบุชื่อผูแ้ต่งเอกสารปฐมภมู ิตามดว้ย “อา้งถงึใน” หรอื as cited in” ตามดว้ยชื่อผูแ้ต่งเอกสาร
ทุตยิภมู,ิ ปีพมิพ,์ เลขหน้า 

 ตวัอย่าง 

 เทอรแ์มน (Terman อา้งถงึใน คมเพชร ฉตัรศุภกุล, 2511, หน้า 11) 

 

รูปแบบท ัว่ไปของรายการอ้างองิ 

 รายการอา้งองิแต่ละรายการไดแ้ก่ สว่นทีเ่กีย่วกบัผูแ้ต่ง  สว่นทีเ่กีย่วกบัปีพมิพ ์สว่นทีเ่กีย่วกบั
ชื่อเรือ่ง  และสว่นทีเ่กีย่วกบัการพมิพ ์ แต่ละสว่นคัน่ดว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค 

 - การระบช่ืุอผูแ้ต่ง 

 ผูแ้ต่งมากกวา่ 1 คน แต่ไมเ่กนิ 6 คน : ใสช่ื่อผูแ้ต่งทุกคน เรยีงตามทีป่รากฏในเอกสาร 

 ผูแ้ต่งมากกวา่ 6 คน : ใสช่ือ่ผูแ้ต่งเฉพาะ 6 คน แรก ทีเ่หลอืใช ้“และคนอื่น ๆ.” หรอื “et al.” 

 - การระบช่ืุอเร่ือง  

 ชื่อหนงัสอื ชื่อวทิยานิพนธ ์ชื่อเรือ่งในเวบ็ไซต ์พมิพด์ว้ยตวัเอง (ขึน้ตน้ตวัใหญ่เฉพาะคาํแรก
และชื่อเฉพาะ) เชน่  

   มนุษยสมัพนัธ:์ จติวทิยาการทาํงานในองคก์าร. 

   Personnel: The management of people at work. 

 - การระบุชื่อบทในหนงัสอื ใหพ้มิพด์ว้ยตวัตรง เชน่ 

สไุร พงษ์ทองเจรญิ. (2539). สาระสาํคญัเกีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษระดบั
ประถมศกึษา. ใน เอกสารการสอนชุดวชิาการสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา 
(พมิพค์รัง้ที ่2, หน่วยที ่9). นนทบุร:ี สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัสโุขทนัธรรมาธริาช. 

 - การระบุคร ัง้ท ีพ่มิพ ์

Nicholas, J.G. (1979). The United Nations as a political institution (5th ed.) London: 
Oxford University Press. 

 - การระบุสถานทีพ่มิพ:์ เอกสารภาษาไทย 

  สถานทีพ่มิพ ์= เมอืงทีพ่มิพ ์: สาํนกัพมิพ ์



สมาน รงัสโิยกฤษฎ.์ (2543). การบรหิารราชการไทย: อดตี ปจัจุบนั และอนาคต. 
กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพบ์รรณกจิ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


