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เทคนิ ค การอ้ างอิ ง

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ยรามคํา แหง

เทคนิ ค การอ้ างอิ ง
ค ว า ม สํา คั ญ ข อ ง ก า ร อ้ า ง อิ ง
การอ้างอิง มีความสําคัญ โดยเป็ นการแสดงความเคารพสิทธิ ์ของเจ้าของข้อมูล เพิม่ นํ้าหนัก
และความน่าเชื่อถือของข้อมูลในงานวิจยั และผูอ้ า่ นยังสามารถสืบค้นต่อไปได้

ลักษณะของข้อมูลในการอ้างอิง
ต้องมีรายการอ้างอิงในบรรณานุกรม และต้องตรงกันคําต่อคํา ต้องมีการอ้างอิงตามความ
เหมาะสม หลากหลาย และจากแหล่งอ้างอิงทีเ่ ชื่อถือได้ ต้องสมเหตุสมผล และควรอ้างเอสารทีเ่ ป็ นปฐม
ภูมจิ ะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เช่น
-

ต้องมีความสอดคล้องกับบรรณานุกรม

การอ้างอิงในบรรณานุกรม
อัมมาร สยามวาลา และชัยยุทธ ปญั ญาสวัสดิ ์สุทธิ ์. (2535). บทบาทของการลักลอบค้ายาเสพตอดใน
เศรษฐกิจไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, 10(1), 5-41.
การอ้างอิงในเนื้อหา
อัมมาร สยามวาลา และชัยยุทธ ปญั ญาสวัสดิ ์สุทธิ ์ (2535) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับ...
-

มีการอ้างอิงตามความเหมาะสม

ในการอ้างอิงเนื้อหา เพือ่ ความน่าเชื่อถือ จะต้องมีความเหมาะสม
ตัวอย่าง
ความเจริญรุง่ เรืองหรือความเสือ่ มของประเทศนัน้ เกีย่ วเนื่องอย่างใกล้ชดิ กับความเจริญหรือ
ความเสือ่ มของพุทธศาสนา ความเจริญดูได้จากจํานวนวัดในพุทธศาสตรา... ส่วนความเสือ่ มดูได้
จาก .....

-

แหล่งข้อมูลต้องหลากหลาย

คํานิยามของการรือ้ ปรับระบบ (re-engineering)
Petrozzo and Stepper (อ้างอิงใน อุดม รัตนอัมพรโสภณ, ม.ป.ป.) ให้ความหมาย...
Hammer and Champy (อ้างอิงใน อุดม รัตนอัมพรโสภณ, ม.ป.ป.) ได้ให้คาํ นิยาม...
Manganelle and Klein (อ้างอิงใน อุดม รัตนอัมพรโสภณ, ม.ป.ป.) ให้ความหมาย...
อุดม รัตนอัมพรโสภณ. (ม.ป.ป.) การปรับรือ้ ระบบศูนย์สอ่ื การสอน. ค้นเมือ่ 14
สิงหาคม 2551. จาก http://members.fortunecity.com/udom2/reengineering.htm
-

ต้องอ้างอิงจากแหล่งทีเ่ ชือ่ ถือได้

แหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ ได้แก่
- บทความในวารสารทางวิชาการ
- ตาราหรือหนังสือ
- พจนานุกรม
- สารานุ กรม (Encyclopedia)
- นามานุ กรม / นามสงเคราะห์ (directory)
- ราชกิจจานุ เบกษา
- สิง่ พิมพ์รฐั บาล
- ฐานข้อมูล Thailis
- รายงานประจําปี
- วารสารทัวไป
่
- นิตยสาร
- หนังสือพิมพ์
- สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
- เว็บไซต์

- การอ้างอิงข้อความยาวๆ
การอ้างอิงข้อความยาวๆ ให้อา้ งถึงเลขหน้าประกอบ ดังเช่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2548, หน้า 28-42) ได้เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตลาดเงินและตลาดทุนได้ดงั นี้ ...

การอ้ างอิ งในเนื้อหา
การอ้างอิงทีอ่ ยูใ่ นเนื้อหา มีรปู แบบการอ้างอิง ดังนี้
ชื่อผูแ้ ต่ง, ปี พิ มพ์, หน้ า
หรือ
ชื่อผูแ้ ต่ง, ปี พิ มพ์
โดยตําแหน่งของการอ้างอิง นิยมใส่ไว้ในวงเล็บ เมือ่ จบข้อความทีอ่ า้ งอิง หรือต่อจากชื่อผูแ้ ต่ง
ทันที
- การระบุชอื่ ผู แ้ ต่ง
การระบุช่อื ผูแ้ ต่งให้ใช้ตามบรรณานุกรม
พล.ต. ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ ปราโมธ
ชาวต่างประเทศระบุเฉพาะชื่อสกุล ไม่ตอ้ งระบุ Jr., Sr., II หรือ III และไม่ตอ้ งระบุคาํ ว่า
บรรณาธิการ, Ed. หรือ Eds.
- กรณีผูแ้ ต่ง 2 คน ให้อ้างอิงทัง้ สองคนทุกครัง้
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และจรรยา สุวรรณทัต (2520, หน้า 38) ได้อธิบายว่า...
- กรณีผูแ้ ต่ง 3-5 คน ให้อา้ งทุกคนครัง้ แรก ส่วนการอ้างอิงในครัง้ ต่อๆ ไป ให้อา้ งชื่อคนแรก
และตามด้วย “และคนอื่นๆ”
อ้างครัง้ แรก Gran, Gree. & Nodd, 1989, p. 92)
อ้างครัง้ ต่อๆ ไป Gran et al. (1989, p .90 ได้กล่าวถึง...
... ตามทีไ่ ด้สรุปไว้ (โสธร ประเสริฐ และคนอื่นๆ, 2524 หน้า 45)
- กรณีผูแ้ ต่ง 6 คน หรือมากกว่า การอ้างอิงทุกครัง้ ให้อา้ งชื่อคนแรก และตามด้วย “และคนอื่นๆ”
ปุระชัย เปี่ ยวสมบูรณ์ และคนอื่นๆ (2529, หน้า 33-35) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับ ...
--- (Rose et al., 2006, pp.21-25)
- กรณีผูแ้ ต่งเป็ นหน่วยงาน
เมือ่ ผูแ้ ต่งเป็ นหน่วยงาน ใช้การอ้างอิง ได้

- ใช้ตามบรรณานุ กรม
- ใช้ช่อื ย่อ กรณีทเ่ี ป็ นทีร่ จู้ กั กันดี หรือหลังจากได้ระบุช่อื ย่อไว้แล้วในวงเล็บเหลีย่ มใน
การอ้างอิงครัง้ แรก
- ใช้ช่อื เต็มหากสัน้ หรือเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีกว่าชื่อย่อ
- กรณีเอกสารทีไ่ ม่มชี อื่ ผู แ้ ต่ง : หนังสือ
รายการอ้างอิงในบรรณานุกรม ใช้ดงั นี้
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง. (2548). กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล.
การอ้างอิงในเนื้อหา ดังนี้
... (ประมวลกฎหมายฯ, 2548. หน้า 9)
หรือ จากหนังสือ ประมวลกฎหมายฯ (2548. หน้า 9) ...
- กรณีเอกสารทีไ่ ม่มชี อื่ ผู แ้ ต่ง : บทความ
รายการอ้างอิงในบรรณานุกรม ดังนี้
ขวบปี เอฟทีเอไย-จีน – ต่างคนต่างได้. (2547, ธันวาคม 7). ผูจ้ ดั การรายงัน, หน้า 4.
การอ้างอิงในเนื้อหา ดังนี้
บทความเรือ่ ง “ขวบปีเอฟทีเอฯ” (2547) แสดงให้เห็น...

การอ้ างอิ งเอกสารที่ปรากฏในเอกสารอื่ น
หลักการ คือ
- ควรอ้างเอกสารปฐมภูมิ
- ใช้กบั เอกสารทีเ่ ป็ นสาระสังเขป สรุปบทความ บทวิจารณ์
- เอกสารหายาก
- หากจําเป็ นต้องอ้างจากผูแ้ ต่งหรือผูว้ จิ ยั ทีม่ ชี ่อื เสียงหรือเชีย่ วชาญ
- ไม่ควรอ้างจากวิทยานิพนธ์ทวไป
ั่

วิ ธีการ
ระบุช่อื ผูแ้ ต่งเอกสารปฐมภูมิ ตามด้วย “อ้างถึงใน” หรือ as cited in” ตามด้วยชื่อผูแ้ ต่งเอกสาร
ทุตยิ ภูม,ิ ปีพมิ พ์, เลขหน้า
ตัวอย่าง
เทอร์แมน (Terman อ้างถึงใน คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2511, หน้า 11)

รูปแบบทัว่ ไปของรายการอ้างอิง
รายการอ้างอิงแต่ละรายการได้แก่ ส่วนทีเ่ กีย่ วกับผูแ้ ต่ง ส่วนทีเ่ กีย่ วกับปี พมิ พ์ ส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
ชื่อเรือ่ ง และส่วนทีเ่ กีย่ วกับการพิมพ์ แต่ละส่วนคันด้
่ วยเครือ่ งหมายมหัพภาค
- การระบุชื่อผูแ้ ต่ง
ผูแ้ ต่งมากกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 6 คน : ใส่ช่อื ผูแ้ ต่งทุกคน เรียงตามทีป่ รากฏในเอกสาร
ผูแ้ ต่งมากกว่า 6 คน : ใส่ชอ่ื ผูแ้ ต่งเฉพาะ 6 คน แรก ทีเ่ หลือใช้ “และคนอื่น ๆ.” หรือ “et al.”
- การระบุชื่อเรื่อง
ชื่อหนังสือ ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อเรือ่ งในเว็บไซต์ พิมพ์ดว้ ยตัวเอง (ขึน้ ต้นตัวใหญ่เฉพาะคําแรก
และชื่อเฉพาะ) เช่น
มนุ ษยสัมพันธ์: จิตวิทยาการทํางานในองค์การ.
Personnel: The management of people at work.
- การระบุช่อื บทในหนังสือ ให้พมิ พ์ดว้ ยตัวตรง เช่น
สุไร พงษ์ทองเจริญ. (2539). สาระสําคัญเกีย่ วกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
(พิมพ์ครัง้ ที่ 2, หน่วยที่ 9). นนทบุร:ี สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช.
- การระบุครัง้ ทีพ่ มิ พ์
Nicholas, J.G. (1979). The United Nations as a political institution (5th ed.) London:
Oxford University Press.
- การระบุสถานทีพ่ มิ พ์: เอกสารภาษาไทย
สถานทีพ่ มิ พ์ = เมืองทีพ่ มิ พ์ : สํานักพิมพ์

สมาน รังสิโยกฤษฎ์. (2543). การบริหารราชการไทย: อดีต ปจั จุบนั และอนาคต.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์บรรณกิจ.

