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บทที่ 10
การอ้ างอิงและการจัดทําบรรณานุกรม การเขียนและการเสนอรายงาน
ผลการวิจัย
ในการค้ นคว้ าและเรี ยบเรี ยงงานวิจยั จะต้ องมีการอ้ างอิงเอกสารเพื่อการยืนยันและแสดง
หลักฐานของการค้ นคว้ าวิจยั การอ้ างอิงในที่นี ้หมายถึงการอ้ างอิงในเนื ้อความเพื่อระบุที่มาของ
ความรู้ที่ใช้ ในการวิจยั กําหนดให้ ใช้ การอ้ างอิงแบบนามปี เพื่อสะดวกแก่ผ้ วู ิจยั ในการอ้ างอิงและให้
เป็ นแนวทางเดียวกันตลอดทังเล่
้ ม

10.1 ประโยชน์ ของการมีอ้างอิง
10.1.1 เพื่อแสดงให้ เห็นถึงองค์ความรู้ที่ผ้ อู ้ างอิงได้ ใช้ เป็ นพื ้นฐานในงานของตน การอ้ างอิงจะ
เป็ นที่ยอมรับว่า ผู้เขียนไม่ได้ ขโมยความคิดของผู้อื่นและเป็ นการเคารพกับงานของผู้อื่น
10.1.2 เพื่อทําให้ ผ้ วู ิจยั คนอื่นๆ สามารถหาร่องรอยกลับไปยังแหล่งข้ อมูลที่อ้างอิงและทําให้ เขาได้
สารนิเทศเพิ่มเติมเพื่อใช้ ในการค้ นคว้ าต่อไป

10.2. แนวทางการเขียนรายการอ้ างอิง
การเขียนให้ ระบุชื่อ – นามสกุลผู้แต่งตามด้ วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) ปี ที่พิมพ์เครื่ องหมาย
มหัพภาคคู่ (:) และเลขหน้ าที่อ้างอิงดังนี ้
(ชื่อผู้แต่ง, ปี ที่พิมพ์ :หน้ าที่อ้างถึง) ตัวอย่าง (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2548 : 24)
ถ้ าเอกสารที่อ้างถึงไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งแต่เป็ นเอกสารออกในนามสถาบันหรื อหน่วยงานให้ ระบุชื่อผู้
แต่งเป็ นชื่อสถาบันหรื อหน่วยงานให้ เขียนอ้ างอิงหน่วยงานระดับสูงมาก่อนและถ้ าสถาบันเป็ น
หน่วยงานของรัฐให้ ขึ ้นต้ นด้ วยหน่วยงานระดับกรมระดับกองรองลงมา
ตัวอย่าง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย, 2549 : 12-23)
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ถ้ าเอกสารที่อ้างถึงไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งแต่มีชื่อบรรณาธิการผู้รวบรวมหรื อผู้วิจารณ์ให้ ระบุชื่อเหล่านี ้
แทน ตัวอย่าง (จาด ใจดี, ผู้รวบรวม. 25507 : 37)
ถ้ าเอกสารที่อ้างอิงไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งให้ ระบุชื่อเรื่ องหรื อหนังสือแทน
ตัวอย่าง (การท่องเที่ยวหรู หราของไทย, 2545 : 164)
ถ้ าอ้ างอิงเอกสารหลายเรื่ องพร้ อมๆกันให้ เขียนอ้ างอิงตามลําดับปี ที่พิมพ์ให้ ระบุชื่อผู้แต่งเรี ยง
ตามลําดับอักษรคัน่ ด้ วยเครื่ องหมายอัฒภาค (;)
ตัวอย่าง (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2551 : 39-48 ; จวน เกษมศรี และพิมล วงศาจาร,2549 : 120125)
ถ้ าเอกสารที่อ้างอิงไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์ให้ ระบุคําว่า “n.d.” หรื อ “ม.ป.ป.” แทนปี ที่พิมพ์
ตัวอย่าง (จาด ใจดี, ม.ป.ป. : 23-47)
2.วิธีการเขียนนามผู้แต่ง
กรณีผ้ แู ต่งเป็ นคนธรรมดาไม่ต้องใส่คํานําหน้ าชื่อโดยถ้ าเป็ นคนไทยให้ ใส่ชื่อและชื่อสกุลถ้ าเป็ นชาว
ต่างประเทศให้ ใส่เฉพาะชื่อสกุลเท่านัน้
ตัวอย่าง (ยุทธ ไกยวรรณ, 2548 :128-132)
(Brotherton, 2008 : 123)
กรณีผ้ แู ต่งมีฐานันดรศักดิห์ รื อบรรดาศักดิใ์ ห้ ลงพระนามราชทินนามคัน่ ด้ วยเครื่ องหมายจุลภาค
แล้ วจึงลงสกุลยศกับตําแหน่งหรื อบรรดาศักดิ์
ตัวอย่าง (อนุมานราชธน, พระยา.2505,1-2)
กรณีผ้ แู ต่งมียศทางทหารตํารวจหรื อมีตําแหน่งทางวิชาการหรื อมีคําเรี ยกทางวิชาชีพเช่น
นายแพทย์ทนั ตแพทย์ไม่ต้องใส่ยศหรื อตําแหน่งทางวิชาการหรื อคําเรี ยกทางวิชาชีพนันๆ
้
ตัวอย่าง (ประยุทธ์ จันโอชา, 2545 : 256)
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กรณีผ้ แู ต่งใช้ นามแฝงให้ ระบุนามแฝงหรื อชื่อผู้แต่ง (ถ้ ามี) ตามที่ปรากฎในหน้ าปกของหนังสือนัน้
ตัวอย่าง(ก. สุรางคนางค์, 2534: 26-35) (กัณหา เคียงศิริ, 2534 : 26-35)
กรณีหนังสือแปลให้ ลงชื่อผู้แต่งเดิมพร้ อมระบุวา่ เป็ นงานแปลถ้ าไม่ทราบชื่อผู้แต่งจึง
ระบุชื่อผู้แปล
ตัวอย่าง (สมยศ นาวีการ, ผู้แปล, 2526 : 10)
คําถามท้ ายบท
1. จงอธิบายประโยชน์ของการมีอ้างอิง
2. จงเขียนรายการอ้ างอิงและบรรณานุกรม
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