วารสารการบริ การและจัดการ สจล.
การเขียนบรรณานุกรมระบบ APA (American Psychological Association)
การเขียนอ้างอิงแบบ APA ถือเป็ นรู ปแบบที่นิยมใช้กนั ในงานเขียนวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ โดยการเนื้อหา
เขียนสามารถอ้างอิงถึงงานวิชาการอื่นในเนื้อหา (in-text) ได้ 2 วิธี
1) แบบอ้างถึง เช่น สุ รีย ์ เข็มทอง (2551) ได้ทาํ การวิจยั ... หรื อ
ั ... (สุรีย ์ เข็มทอง, 2551)
2) อ้างไว้ดา้ นหลังในวงเล็บ เช่น การวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวในปั จจุบน
และรวบรวมรายละเอียดเอกสารอ้างอิงทั้งหมด มาเขียนเป็ นบรรณานุกรมไว้ดา้ นหลัง ซึ่งในตารางสรุ ปจะแสดงรู ปแบบการ
เขียนอ้างอิงสื่ อต่างๆ โดยแสดงตัวอย่างไว้เพื่อสร้างความเข้าใจ
หนังสื อ
ประเภท
เขียนอ้ างอิงในเนื้อหา
บรรณานุกรม
รู ปแบบหลัก
ชื่อผูแ้ ต่ง (ปี ที่พิมพ์)
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปี พิมพ์). ชื่อหนังสื อ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สานัก
(ชื่อผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์)
พิมพ์.
ผูแ้ ต่ง 1 คน
เนาว์ สี แสง (2552)
เนาว์ สี แสง. (2552). การตลาด. นนทบุรี: สํานักพิมพ์
(เนาว์ สี แสง, 2552)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผูแ้ ต่ง 2 คน
สุปรี ย ์ แสงทอง และศุธี สุปรี ย ์ แสงทอง และศุธี รักดี. (2545).การจัดการธุรกิจ. เอกสารการ
รักดี (2545)
สอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจในแหล่ งท่ องเที่ยว. นนทบุรี: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
(สุ ปรี ย ์ แสงทอง และศุธี
รักดี, 2545)
ผูแ้ ต่ง 3-6 คน
ฉัตรสุดา นาคดี และ คณะ ฉัตรสุดา นาคดี, สุวฒั นา สดใส และ นะโม สอนศีล. (2547). ศิลป
(2547)
การใช้ ภาษาไทยทางธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพฯ: ประกายพรึ ก.
(ฉัตรสุดา นาคดี และ
คณะ , 2547)
ผูแ้ ต่ง 7 คนขึ้นไป จัณญา ดีทรง ณ อ่างทอง จัณญา ดีทรง ณ อ่างทอง และ คณะ. (2540). ภาษาอังกฤษเพื่อการ
และ คณะ (2540)
สื่ อสาร. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
(จัณญา ดีทรง ณ อ่างทอง
และ คณะ, 2540)
หนังสื อแปล
มาซาอุ, อิบุกะ (2547)
มาซาอุ, อิบุกะ. (2547). รอให้ ถึงโตก็สายเสียแล้ ว (ธีระ สมิตร และ พร
(อิบุกะ, 2547)
อนงค์ นิยมค้า, ผูแ้ ปล). กรุ งเทพฯ: หมอชาวบ้าน.
Kotler et al. (2008)
Kotler, P., Brown, L., Adam, S., Burton, S., & Armstrong, G.
หนังสื อ
(Kotler et al., 2008)
(2004). Marketing. Sydney: Pearsons Education Australia.
ภาษาอังกฤษ **
ถ้ามีการระบุอา้ งอิงหมายเลขหน้ากระดาษ ให้ใส่เพิม่ : หมายเลขหน้า เช่น กษมา พรธรรมมา (2551: 65-68)
**หนังสื อภาษาอังกฤษ (textbook) การเขียนอ้างอิงเหมือนภาษาไทย แต่ให้นาํ ชื่อนามสกุลมาใช้อย่างเดียว และการเขียน

บรรณานุกรม ให้ใช้ชื่อนามสกุล (Family name) ก่อน เครื่ องหมายจุลภาค และชื่อต้น (First name)
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วารสารการบริ การและจัดการ สจล.
ประเภท
รู ปแบบหลัก
ผูแ้ ต่ง 1 คน

วารสาร

เขียนอ้ างอิงในเนื้อหา
ชื่อผูแ้ ต่ง (ปี ที่พิมพ์)
(ชื่อผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์)

บรรณานุกรม
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปี พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่ อวารสาร, ปี ที่/(ฉบับที่), หน้าแรกหน้าสุดท้าย.

สุนารี เลิศล้าน (2554)
(สุ นารี เลิศล้าน,

สุนารี เลิศล้าน.(2554).นโยบายการบัญชี. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 9 (1),
18-26.

2554)

ผูแ้ ต่ง 2 คน

สุรินทร์ แหลมคม และ สุรินทร์ แหลมคม และ กิตติยะ รองทําดี. (2552).ประเมินความพึงพอใจการ
กิตติยะ รองทําดี.
ปฎิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
(2552)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วารสารการจัดการสมัยใหม่ , 9 (2), 28-40.
(สุรินทร์ แหลมคม
และ กิตติยะ รองทําดี,
2552)

ผูแ้ ต่ง 3-6 คน

ผูแ้ ต่ง 7 คนขึ้น
ไป

ฉัตรสุดา นาคดี และ
คณะ (2547)
(ฉัตรสุดา นาคดี และ
คณะ , 2547)
จัณญา ดีทรง ณ
อ่างทอง และ คณะ

กิตติภพ สื บนา, สารคดี กานดา, สิ ริพรรณ ทํานาน, ปวิสุดา เลิศลาศ, มาลี
วัลย์ นาสาน, ทหาร ใจดี, และคณะ. (2550). การดูแลผูป้ ่ วยโรคหัวใจ.
วารสารกรมอนามัย, 25, 56-60.
จัณญา ดีทรง ณ อ่างทอง และ คณะ. (2540). ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารทาง
การแพทย์ . กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.

(2540)

(จัณญา ดีทรง ณ
อ่างทอง และ คณะ,
2540)

วารสาร
ภาษาอังกฤษ **

Khemthong and
Roberts, (2006)
(Khemthong and
Roberts, 2006)

Khemthong, S., & Roberts, L. M. (2006). Adoption of internet and
web technology for hotel marketing: a study of hotels in
Thailand. Journal of Business Systems, Governance and
Ethics, 1(2), 47-60.

วารสารจาก
อินเตอร์เน็ต

เจตนา น้องน้อย และ
วันดี สี สุข (2552)
(เจตนา น้องน้อย และ
วันดี สี สุข, 2552)

เจตนา น้องน้อย และ วันดี สี สุข. (2552). การตลาดทางตรง [ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์]. วารสารบริ หารธุรกิจ, 32(121), 34-52.
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วารสารการบริ การและจัดการ สจล.
ประเภท
รู ปแบบหลัก
ผูแ้ ต่ง 1
คน

เขียนอ้ างอิงในเนื้อหา
ชื่อผูแ้ ต่ง (ปี ที่พิมพ์)
(ชื่อผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์)
เทพพิทกั ษ์ บุญประสิ ทธิ์
(2553)

ั ษ์ บุญประสิ ทธิ์ ,
(เทพพิทก
2553)

สถาบัน

สํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
สํานักบริ หารกลยุทธ์และ
งบประมาณ (2555, ตุลาคม)
(สํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
สํานักบริ หารกลยุทธ์และ
งบประมาณ, 2555, ตุลาคม)

อินเทอร์ เน็ต : เว็บไซด์

บรรณานุกรม
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปี , วัน เดือน).ชื่อบทความ.สื บค้นเมื่อ วัน เดือน ปี , จาก
URLของเว็บไซต์
เทพพิทกั ษ์ บุญประสิ ทธิ์ . (2553). แนวคิดของการทํา Balana Scan
Card. สื บค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560, จาก
http://www.drmanage.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=
538632213

สํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สํานักบริ หารกลยุทธ์
และงบประมาณ. (2555, ตุลาคม). ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ ปี 25552559. สื บค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2557, จาก
http://www.sme.go.th/Lists/EditorInput/DispF.aspx?List=15dca7f
b-bf2e-464e-97e5-440321040570&ID=1716

หมายเหตุ : 1. ผูแ้ ต่งชาวไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุลโดยไม่ตอ้ งใส่คาํ นําหน้าชื่อ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ ให้นาํ ไปใส่
ท้ายชื่อโดยใช้เครื่ องหมายจุลภาคคัน่ ระหว่างชื่อกับราชทินนามและฐานันดรศักดิ์ ส่วนสมณศักดิ์ให้คงรู ปตามเดิม
ู ้ ต่ง 2 คน ให้ใส่ชื่อทั้งสองคนตามลาดับที่ปรากฏ เชื่อมด้วยคําว่า “และ” สาหรับเอกสารภาษาไทย และใช้
2. กรณี ผแ
เครื่ องหมาย “&” สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ระหว่างคนที่ 1 และคนที่ 2 โดยเว้น 1 ระยะก่อนและหลัง
3. ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ ให้ข้ ึนต้นด้วยชื่อสกุล ตามด้วยตัวอักษรย่อชื่อต้นโดย เว้น 1 ระยะ และอักษรย่อชื่อกลาง
ั โดยใช้เครื่ องหมายจุลภาคคัน่ ระหว่างชื่อสกุลและอักษร
(ถ้ามี) ทั้งนี้ การกลับชื่อสกุลให้ใช้ตามความนิ ยมของคนในชาติน้ น
ย่อชื่อต้น อักษรย่อชื่อกลาง หากกรณี ที่ผแู ้ ต่งมีคาํ ต่อท้าย เช่น Jr. หรื อคําอื่น ๆ ให้ใส่คาํ ดังกล่าวต่อท้ายอักษรย่อชื่อต้นหรื อ
อักษรย่อชื่อต้น (ถ้ามี) โดยคัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค
4. ผูแ้ ต่งที่เป็ นสถาบัน ให้ลงรายการโดยเรี ยงลําดับจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย และเว้นวรรคจากชื่อ
หน่วยใหญ่ไปหาชื่อหน่วยงานย่อย
วิธีเรียงบรรณานุกรม การเรี ยงบรรณานุกรมใช้ หลักเดียวกันกับการเรี ยงคําในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยเริ่ ม
จากภาษาอังกฤษก่ อน A-Z และต่ อด้ วย คําที่มตี ัวสะกดจัดเรี ยงไว้ ก่อนคําที่มรี ู ปสระตามลําดับตั้งแต่ ก ถึง ฮ ดังนี ้
ก ข ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
คําที่ชึน้ ต้ นด้ วยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรี ยงลําดับตามรู ปสระ ดังนี ้
อะ อัว อัวะ อา อํา อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ APA Style 6th edition เช่น
1. APA Formatting and Style Guide. from http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
American Psychological Association (APA) 6th edition style Examples. from
www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/apa-a4.pdf
2. http://clm.wu.ac.th/pulinet3/data_pulinet/dowload/abstract/reference.pdf
3. http://library.bu.ac.th/help/libmanuals/other/Write_APA_Thai.pdf

มกราคม 2560

Page 3

