รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามมาตรฐาน APA
การอ้างอิง หมายถึง การอ้างอิงสารสนเทศซึ่งเป็นทฤษฎี ข้อมูล ความรู้
นั้นมา ประกอบในผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
เพื่อบอกแหล่งที่มาของสารสนเทศอันเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าขององค์ความรู้เหล่านั้น

คู่มือ
การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามมาตรฐาน APA

สารสนเทศที่นามาอ้างอิงจะอยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ ตารา
เอกสาร งานวิจัย หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร หรือสารสนเทศในรูปโสตทัศนวัสดุ เช่น
ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง CD-ROM, E-mail, Internet สารสนเทศไม่ว่าจะ
อยู่ในรูปแบบใดก็จะช่วยให้ ผลงานทางวิชาการมีความน่าเชื่อถือ มีหลักฐานแหล่งที่มา
ซึ่งสามารถสืบค้นและตรวจสอบได้
การระบุแหล่ งที่มา หรือวิธีการอันนามาของข้อมูล ในการเขียนวิทยานิพนธ์
เพื่อแสดงการรับรู้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น นอกจากจะสามารถช่วยในการสืบค้นตรวจสอบได้แล้ว
ยังเป็นการแสดงมารยาทที่ดีที่พึงควรกระทาด้วย

การอ้างอิง
1. ต้องการใช้แนวคิด ทฤษฏีของผู้อื่นเพื่อเสริมงานเขียนเพื่อให้มีน้าหนัก
2. เพื่อแสดงว่าแหล่งข้อมูลที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ และเพื่อให้ผู้อื่นติดตามได้
3. แสดงการยอมรับผลงานของผู้อื่น
วิธีเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม จะปรากฏอยู่ทั้งส่วนเนื้อหาและท้ายเล่ม คือ

1. ส่วนเนื้อหา คือ รายการอ้างอิง (Reference List) ซึ่งจะมีรูปแบบการอ้างอิงที่
ใช้อยู่ทั่วไป 2 แบบ ได้แก่ ระบบตัวเลข และ ระบบนามปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ส่วนท้ายเล่ม คือ บรรณานุกรม (Bibliography) ซึ่งได้แก่ รายละเอียดของ
แหล่งสารนิเทศที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาทุกรายการ ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้
และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจจะเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลายๆ แนว แล้ว
นามาเรียบเรียงใหม่

รูปแบบการอ้างถึง มี 2 ระบบ คือ ระบบตัวเลข และ ระบบนามปี

Smith R Solvey ลงว่า Solvey.

1. ระบบตัวเลข ใช้ตัว เลขกากับท้ายข้อความที่ต้องการอ้างถึง มี 2 แบบ คือ

2. ถ้าผู้แต่งมี 2 คน ให้ลงชื่อทั้งหมด ระหว่างชื่อให้คั่นด้วย “และ” หรือ “&”

1.1 แบบเชิงอรรถอ้างอิง (Foot note) กาหนดตัวเลขส่วนท้ายของข้อความที่
อ้างถึง โดยตัวเลขต้องอยู่เหนือข้อความที่ต้องการแจ้งแหล่งที่มา

เช่น

1.2 กาหนดตัวเลขไว้ท้ายข้อความที่อ้าง และลงรายการอ้างอิงไว้ท้ายบทหรือ
ท้ายเล่ม ใช้ตัว เลขกากับข้อความที่อ้าง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ท้ายเล่ม

- (Kosslyn & Barrett, 1996)
3. ถ้าผู้แต่งมี 3-5 คน การลงรายการอ้างอิง ให้ลงชื่อทั้งหมด ใส่ “และคณะ”
หรือ “et al.” เช่น

2. ระบบนามปี การอ้างสอดแทรกในเนื้อหา โดยแจ้ง ชื่อผู้แต่ง ปีที่พ ิมพ์ และ
เลขหน้า ของเอกสารที่ใช้ มี 3 รูปแบบ คือ
2.1. อ้างถึงก่อนข้อความ (เน้นผู้แต่ง) ให้ลงรายการด้ว ยชื่อผู้แต่ง
ตามด้วยปี และเลขหน้า ในเครื่องหมาย (...)
- ศักดิ์สิทธิ์ (2552) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกมักเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวที่
เกิดขึ้นอย่างรุนแรง
2.2. อ้างถึงท้ายข้อความ (เน้นเนื้อหา) อ้างเมื่อจบข้อความแล้ว โดยใส่ช ื่อ
นามสกุลผู้แต่ง ปี และเลขหน้า ในเครื่องหมาย (...)

- (สมศักดิ์ และอานาจ, 2551)

- (กมล, อานาจ, สุชาติ, และศุภกิจ, 2549)
4. ถ้าผู้แต่งตั้งแต่ 6 คน ขึ้นไป ให้ลงเฉพาะชื่อคนแรก และใส่ “และคณะ”
หรือ “et al.” เช่น
- (ปราณี และคณะ, 2544)
- (Smith et al., 2000)

5. ถ้าผู้แต่งเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีตัวย่อ ให้กากับตัวย่อไว้ในวงเล็บเหลี่ยม
ด้วย เช่น
กรณีอ้างอิงครั้งแรก
- (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [สวทช],

- เปลือกโลก ประกอบด้วยแผ่นขนาดใหญ่ 6 - 10 แผ่น (ศักดิ์สิทธิ์, 2552)
2.3. อ้างถึงระหว่างเนื้อหา ลงรายการด้ว ยชื่อผู้แต่ง, ปี, เลขหน้า
ในเครื่องหมาย (...)

- การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก (ศักดิ์สิทธิ์, 2552) มักเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
อย่างรุนแรง
หลักเกณฑ์การลงรายชื่อผู้แต่ง
1. ผู้แต่ง 1 คน

2550)
ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป
- (สวทช, 2550)
6. ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงรายการชื่อบทความหรือชื่อหนังสือ
- ชื่อบทความ ตัวเลขและความจริงเศรษฐกิจจีนในโลกสมัยใหม่

- ผู้แต่งชาวไทยลงรายการด้วย ชื่อ นามสกุล ตามด้วยปีที่พิมพ์ และหน้าที่

อ้างถึง (“ตัวเลข”, 2548)
- ชื่อหนังสือ Reaction Time in Personality Theory.

- ผู้แต่งชาวต่างประเทศให้เขียนเฉพาะนามสกุล เช่น

อ้างถึง จากหนังสือ Reaction Time in Personality Theory (1980)

อ้าง (ถ้ามี)

วิธีเขียนบรรณานุกรม
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของแต่ละที่อาจจะแตกต่างกัน การเลือกใช้รูปแบบใด
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้เขียนบทนิพนธ์ที่จะเลือกใช้ แต่เมื่อตัดสินใจใช้แบบใดแล้ว ก็ควรเป็นแบบ
เดียวกันทั้งหมด
หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรม
1. การลงรายชื่อผู้แต่ง มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.1 ชื่อผู้แต่ง
- ผู้แต่งเป็นชาวไทย ลงรายการด้วยชื่อ แล้วตามด้วยนามสกุล
เช่น รุ่ง แก้วแดง
1.2 ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ
- ลงรายการด้วยนามสกุล และตามด้วย ชื่อแรก ชื่อกลาง

เช่น Josiah Willard Gibbs ลงเป็น Gibbs, J. W.
1.3 ผู้แต่งที่มีบรรดาศักดิ์ ให้กลับบรรดาศักดิ์ไว้ด้านหลัง
คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
ลงเป็น แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง
Sir Isaac Newton

ลงเป็น Newton, I., Sir
1.4 ผู้แต่งเป็นราชสกุล
- ให้ใส่ชื่อ ใส่เครื่องหมาย “ , ” ตามด้วยฐานันดรศักดิ์
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ลงเป็น คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.

- ชาวต่างประเทศลงรายการด้วย นามสกุล ตามด้วย เครื่องหมาย “ , ” และ
ชื่อแรก ชื่อกลางให้ใช้ตัวย่อ
จิตรา จันทรางกุล.
William, J. M.
1.7 บุคคลธรรมดา ที่มียศตาแหน่งในหน้าที่ หรือ วุฒิทางการศึกษา
เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ร.อ. พ.อ. ดร. ไม่ต้องลง
ตาแหน่ง ยศ หรือ วุฒิทางการศึกษา เช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี
ลงเป็น ประเวศ วะสี
1.8 ผู้แต่งใช้นามแฝง ใส่นามแฝงตามที่ปรากฏในหน้าปกใน
เช่น เสือเหลือง (นามแฝง)
1.9 ไม่มีชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อหนังสือ หรือ ชื่อวารสารแทน ตามด้วยปีที่พิมพ์
เช่น ลายคราม. (2549). พระนครฯ: บารุงสาส์น.
1.10 ชื่อผู้แต่งที่เป็นผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการให้ระบุไว้ท้ายชื่อโดยใส่
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) คั่น สาหรับภาษาอังกฤษให้ใช้ “ed(s). (editor(s) บรรณาธิการ)”
เช่น ทัศนา หาญพล. (บรรณาธิการ).

Buck, Pearl S. (Ed.).
1.11 ชื่อผู้แต่งที่เป็นสถาบัน กรณีหน่วยงานราชการระดับกระทรวง ถ้าเนื้อหานั้น
กล่าวครอบคลุมงานส่วนใหญ่ให้ลงชื่อกระทรวงนั้นเป็นผู้แต่ง หากเจาะจงเฉพาะหน่วยงาน
ย่อย ที่รับผิดชอบมาด้วยให้ลงชื่อหน่วยงานใหญ่ และคั่นด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
ตามด้วยหน่วยงานย่อย หรือกรณีที่หน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานอิสระ ให้ลงชื่อหน่วยงาน
นั้นได้ เช่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์.

2. ปีที่พิมพ์
ปี ที่ พิ ม พ์ ใ ห้ ล งรายการเฉพาะตั ว เลขไว้ ใ นวงเล็ บ ( ) และปิ ด ท้ า ยส่ ว นนี้ ด้ ว ย
เครื่องหมายมหั พภาค ( . ) หากในตัว เล่ มของหนั งสื อไม่ได้ระบุปีที่พิมพ์ให้ ประมาณว่า
หนังสือเล่มนั้นน่าจะพิมพ์ประมาณช่วงปีใด ให้ใส่เครื่องหมายคาถามไว้หลังปีพิมพ์ที่ประมาณ
ในวงเล็บ (...?) กรณีที่ไม่ปรากฏปีพิมพ์ และไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนให้ล ง
รายการ คาว่า “ม.ป.ป.” ซึ่งย่อมาจาก ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ สาหรับภาษาอังกฤษให้ลง
รายการคาว่า “n.d.” ซึ่งย่อมาจาก no date
(2542)
(2539?)
(ม.ป.ป.)
(n.d.)

3. ชื่อหนังสือ (Title)
ให้ลงรายการตามที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ ชื่อหนังสือภาษาไทยหากมีชื่อ
รอง (Sub-Title) ซึ่งเป็นคาอธิบายให้ลงรายการด้วยโดยคั่นด้วยเครื่องหมายมหัพภาคคู่ ( : )
แต่ ถ้ า มี ก ารระบุ ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษควบคู่ ด้ ว ย ให้ ล งรายการชื่ อ ภาษาอั ง กฤษต่ อ ท้ า ยชื่ อ
ภาษาไทย โดยคั่นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) สาหรับชื่อเรื่องของหนังสือภาษาอังกฤษต้อง
ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในคาแรก และคาต่อไปให้ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อ
เฉพาะ และส่วนของชื่อหนังสือนี้จะใช้อักษร ตัวหนา หรือ เอียง และปิดท้ายส่วนนี้ด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค ( . )
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์.
การวิจัยทางการศึกษา: หลักและวิธีการสาหรับนักวิจัย.
การบริหารเฉียบพลัน = No-nonsense management.
English as a global language.

4. ครั้งที่พิมพ์ (Edition)
ให้ลงรายการครั้งที่พิมพ์ของหนังสือที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป โดยลงรายการใน
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ต่อท้ายชื่อหนังสือ โดยใช้คาว่า “(พิมพ์ครั้งที่/X).” สาหรับหนังสือ
ภาษาอังกฤษให้ลงรายการคาว่า “(2 nd ed.).”, “(3 rd ed.).” และ “(..th ed.).” ปิด
ท้ายส่วนนี้ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
(พิมพ์ครั้งที่ 2).
(2 nd ed.).
5. เมืองที่พิมพ์ (Place)
ให้ลงรายการชื่อเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของสานักพิมพ์ตามที่ปรากฏ ในกรณีชื่อเมือง
ต่า งประเทศถ้ ามี ห ลายเมื อ งให้ ใ ช้ ชื่ อเมื อ งแรก ถ้ าชื่ อ เมื องซ้ ากั นให้ ล งชื่อ เมื อ งคั่ น ด้ ว ย
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) และต่อด้วยอักษรย่อชื่อรัฐ ถ้าในกรณีไม่ปรากฏชื่อเมืองถ้าให้ลง
รายการค าว่ า “ม.ป.ท.” ซึ่ ง ย่ อ มาจากไม่ ป รากฏสถานที่ พิ ม พ์ ส าหรั บ หนั ง สื อ
ภาษาอังกฤษให้ลงรายการคาว่า “n.p.” ซึ่งย่อมาจาก no place และปิดท้ายด้วย
เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:)
กรุงเทพฯ:
Englewood Cliffs, NJ:
ม.ป.ท.

n.p.
6. สานักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ (Publisher)
ใส่ลงรายการชื่อของสานักพิมพ์ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน ถ้ามีหลายสานักพิมพ์
ให้ ใส่ ชื่อ ส านักพิ มพ์แรก ส านัก พิมพ์ของหนังสื อภาษาอังกฤษก็ เช่นเดี ยวกัน กรณีที่ไ ม่
ปรากฏชื่อสานักพิมพ์ให้ลงรายการคาว่า “ม.ป.พ.” ซึ่งย่อมาจาก ไม่ปรากฏสานักพิมพ์
สาหรับหนังสือภาษาอังกฤษให้ลงรายการคาว่า “n.p.” ซึ่งย่อมาจาก no place

ไทยวัฒนาพานิช.

หรือ Longman Group.
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