
วารสารการบริการและจดัการ สจล. 
 

การเขียนบรรณานุกรมระบบ APA (American Psychological Association) 
 
การเขียนอา้งอิงแบบ APA ถือเป็นรูปแบบท่ีนิยมใชก้นัในงานเขียนวชิาการทางดา้นสงัคมศาสตร์ โดยการเน้ือหา

เขียนสามารถอา้งอิงถึงงานวชิาการอ่ืนในเน้ือหา (in-text) ได ้2 วธีิ 

1) แบบอา้งถึง เช่น สุรีย ์เขม็ทอง (2551) ไดท้าํการวจิยั ... หรือ  

2) อา้งไวด้า้นหลงัในวงเลบ็ เช่น การวจิยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั... (สุรีย ์เขม็ทอง, 2551)  

และรวบรวมรายละเอียดเอกสารอา้งอิงทั้งหมด มาเขียนเป็นบรรณานุกรมไวด้า้นหลงั ซ่ึงในตารางสรุปจะแสดงรูปแบบการ

เขียนอา้งอิงส่ือต่างๆ โดยแสดงตวัอยา่งไวเ้พ่ือสร้างความเขา้ใจ 

 หนังสือ 

ประเภท เขียนอ้างองิในเน้ือหา บรรณานุกรม 

รูปแบบหลกั ช่ือผูแ้ต่ง (ปีท่ีพิมพ)์ 

(ช่ือผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ)์ 

ช่ือ ช่ือสกลุ. (ปีพิมพ)์. ช่ือหนงัสือ (คร้ังท่ีพิมพ)์. สถานท่ีพิมพ:์ สานกั

พิมพ.์ 

 ผูแ้ต่ง 1 คน  
 

เนาว ์  สีแสง (2552) 

(เนาว ์  สีแสง, 2552)  

เนาว ์  สีแสง. (2552). การตลาด. นนทบุรี: สาํนกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  

ผูแ้ต่ง 2 คน สุปรีย ์ แสงทอง และศุธี   

รักดี (2545) 

(สุปรีย ์แสงทอง และศุธี   

รักดี, 2545) 

 สุปรีย ์แสงทอง และศุธี   รักดี. (2545).การจดัการธุรกิจ. เอกสารการ

สอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเท่ียว. นนทบุรี: สาํนกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  
 

ผูแ้ต่ง 3-6 คน ฉตัรสุดา  นาคดี และ คณะ 
(2547) 

(ฉตัรสุดา  นาคดี และ 

คณะ , 2547) 

 ฉตัรสุดา  นาคดี, สุวฒันา สดใส และ นะโม  สอนศีล. (2547). ศิลป

การใช้ภาษาไทยทางธุรกิจ (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: ประกายพรึก.  
 

ผูแ้ต่ง 7 คนข้ึนไป จณัญา ดีทรง ณ อ่างทอง 

และ คณะ (2540) 

(จณัญา ดีทรง ณ อ่างทอง 

และ คณะ, 2540) 

จณัญา ดีทรง ณ อ่างทอง และ คณะ. (2540). ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

หนงัสือแปล มาซาอุ, อิบุกะ (2547) 

(อิบุกะ, 2547) 

 มาซาอุ, อิบุกะ. (2547). รอให้ถึงโตกส็ายเสียแล้ว (ธีระ สมิตร และ พร

อนงค ์นิยมคา้, ผูแ้ปล). กรุงเทพฯ: หมอชาวบา้น.  
 

หนงัสือ

ภาษาองักฤษ ** 

Kotler et al. (2008) 
(Kotler et al., 2008) 

Kotler, P., Brown, L., Adam, S., Burton, S., & Armstrong, G. 

(2004). Marketing. Sydney: Pearsons Education Australia. 
 

ถา้มีการระบุอา้งอิงหมายเลขหนา้กระดาษ ใหใ้ส่เพ่ิม : หมายเลขหนา้ เช่น กษมา  พรธรรมมา (2551: 65-68) 

**หนงัสือภาษาองักฤษ (textbook) การเขียนอา้งอิงเหมือนภาษาไทย แต่ใหน้าํช่ือนามสกลุมาใชอ้ยา่งเดียว และการเขียน

บรรณานุกรม ใหใ้ชช่ื้อนามสกลุ (Family name) ก่อน เคร่ืองหมายจุลภาค และช่ือตน้ (First name) 
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วารสารการบริการและจดัการ สจล. 
 

วารสาร 

ประเภท เขียนอ้างองิในเน้ือหา บรรณานุกรม 

รูปแบบหลกั ช่ือผูแ้ต่ง (ปีท่ีพิมพ)์ 

(ช่ือผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ)์ 

ช่ือ ช่ือสกลุ. (ปีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปีท่ี/(ฉบบัท่ี), หนา้แรก-

หนา้สุดทา้ย. 
  

 ผูแ้ต่ง 1 คน  
 

สุนารี เลิศลา้น (2554) 

 (สุนารี เลิศลา้น, 
2554) 

สุนารี เลิศลา้น.(2554).นโยบายการบญัชี. วารสารการจัดการสมยัใหม่, 9 (1), 
18-26. 

 

ผูแ้ต่ง 2 คน สุรินทร์ แหลมคม และ 

กิตติยะ รองทาํดี. 

(2552) 

(สุรินทร์ แหลมคม 

และ กิตติยะ รองทาํดี, 
2552) 

สุรินทร์ แหลมคม และ กิตติยะ รองทาํดี. (2552).ประเมินความพึงพอใจการ

ปฎิบติังานของบุคลากรสายวชิาการในสาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. วารสารการจัดการสมยัใหม่, 9 (2), 28-40. 

ผูแ้ต่ง 3-6 คน ฉตัรสุดา นาคดี และ 

คณะ (2547) 

(ฉตัรสุดา นาคดี และ 

คณะ , 2547) 

กิตติภพ สืบนา, สารคดี กานดา, สิริพรรณ ทาํนาน, ปวสุิดา เลิศลาศ, มาลี

วลัย ์นาสาน, ทหาร ใจดี, และคณะ. (2550). การดูแลผูป่้วยโรคหวัใจ. 

วารสารกรมอนามยั, 25, 56-60. 
 

ผูแ้ต่ง 7 คนข้ึน

ไป 

จณัญา ดีทรง ณ 

อ่างทอง และ คณะ 
(2540) 

(จณัญา ดีทรง ณ 

อ่างทอง และ คณะ, 
2540) 
 

จณัญา ดีทรง ณ อ่างทอง และ คณะ. (2540). ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารทาง

การแพทย์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

วารสาร

ภาษาองักฤษ ** 

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 นอ้งนอ้ย และ 

วนัดี สีสุข (2552) 

(เจตนา นอ้งนอ้ย และ 

วนัดี สีสุข, 2552) 
 

เจตนา นอ้งนอ้ย และ วนัดี สีสุข. (2552). การตลาดทางตรง [ขอ้มูล

อิเลก็ทรอนิกส์]. วารสารบริหารธุรกิจ, 32(121), 34-52.  
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วารสารการบริการและจดัการ สจล. 
 

อนิเทอร์เน็ต : เวบ็ไซด์  

ประเภท เขียนอ้างองิในเน้ือหา บรรณานุกรม 

รูปแบบหลกั ช่ือผูแ้ต่ง (ปีท่ีพิมพ)์ 

(ช่ือผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ)์ 

ช่ือ ช่ือสกลุ. (ปี, วนั เดือน).ช่ือบทความ.สืบคน้เม่ือ วนั เดือน ปี, จาก 

URLของเวบ็ไซต ์ 
  

 ผูแ้ต่ง 1 

คน  
 

เทพพิทกัษ ์บุญประสิทธ์ิ  
(2553) 

(เทพพิทกัษ ์บุญประสิทธ์ิ  , 
2553) 

เทพพิทกัษ ์บุญประสิทธ์ิ  . (2553). แนวคิดของการทาํ  Balana Scan 

Card. สืบคน้เม่ือ 16 กมุภาพนัธ์ 2560, จาก
http://www.drmanage.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=

538632213 

สถาบนั สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

สาํนกับริหารกลยทุธ์และ

งบประมาณ (2555, ตุลาคม) 

(สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

สาํนกับริหารกลยทุธ์และ

งบประมาณ, 2555, ตุลาคม) 

สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สาํนกับริหารกลยทุธ์

และงบประมาณ. (2555, ตุลาคม). ภาพรวมแผนยทุธศาสตร์ ปี 2555-

2559. สืบคน้เม่ือ 16 กมุภาพนัธ์ 2557, จาก 
http://www.sme.go.th/Lists/EditorInput/DispF.aspx?List=15dca7f
b-bf2e-464e-97e5-440321040570&ID=1716 

 
หมายเหตุ : 1. ผูแ้ต่งชาวไทยใหใ้ส่ช่ือและนามสกลุโดยไม่ตอ้งใส่คาํนาํหนา้ช่ือ ยกเวน้ราชทินนาม ฐานนัดรศกัด์ิ ใหน้าํไปใส่

ทา้ยช่ือโดยใชเ้คร่ืองหมายจุลภาคคัน่ระหวา่งช่ือกบัราชทินนามและฐานนัดรศกัด์ิ ส่วนสมณศกัด์ิใหค้งรูปตามเดิม  

2. กรณีผูแ้ต่ง 2 คน ใหใ้ส่ช่ือทั้งสองคนตามลาดบัท่ีปรากฏ เช่ือมดว้ยคาํวา่ “และ” สาหรับเอกสารภาษาไทย และใช้

เคร่ืองหมาย “&” สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ระหวา่งคนท่ี 1 และคนท่ี 2 โดยเวน้ 1 ระยะก่อนและหลงั  

3. ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ใหข้ึ้นตน้ดว้ยช่ือสกลุ ตามดว้ยตวัอกัษรยอ่ช่ือตน้โดย เวน้ 1 ระยะ และอกัษรยอ่ช่ือกลาง 

(ถา้มี) ทั้งน้ีการกลบัช่ือสกลุใหใ้ชต้ามความนิยมของคนในชาตินั้น โดยใชเ้คร่ืองหมายจุลภาคคัน่ระหวา่งช่ือสกลุและอกัษร

ยอ่ช่ือตน้ อกัษรยอ่ช่ือกลาง หากกรณีท่ีผูแ้ต่งมีคาํต่อทา้ย เช่น Jr. หรือคาํอ่ืน ๆ ใหใ้ส่คาํดงักล่าวต่อทา้ยอกัษรยอ่ช่ือตน้หรือ

อกัษรยอ่ช่ือตน้ (ถา้มี) โดยคัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค  

4. ผูแ้ต่งท่ีเป็นสถาบนั ใหล้งรายการโดยเรียงลาํดบัจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานยอ่ย และเวน้วรรคจากช่ือ

หน่วยใหญ่ไปหาช่ือหน่วยงานยอ่ย 

วธีิเรียงบรรณานุกรม การเรียงบรรณานุกรมใช้หลกัเดียวกันกับการเรียงคาํในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยเร่ิม

จากภาษาอังกฤษก่อน A-Z และต่อด้วย คาํท่ีมตีัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนคาํท่ีมรูีปสระตามลาํดับตั้งแต่ 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  

คาํท่ีชึน้ต้นด้วยพยญัชนะตัวเดียวกัน เรียงลาํดบัตามรูปสระ ดังนี ้ 

อะ อัว อัวะ อา อํา อ ิอ ีอ ือ ุอ ูเอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เออื เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 

สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบั 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 
 

http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/apa-a4.pdf
http://clm.wu.ac.th/pulinet3/data_pulinet/dowload/abstract/reference.pdf
http://library.bu.ac.th/help/libmanuals/other/Write_APA_Thai.pdf

