การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม
การอ้างอิง คือ การระบุแหล่งที่มาของข้อความในบทความหรือในตัวเนื้อเรื่อง ให้ใช้การอ้างอิงแบบ
แทรกในเนื้อหา ระบบนาม-ปี หรือระบบ APA (American Psychological Association) ดังนี้
ระบุชื่อผู้แต่งเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าที่อ้างอิงจาก
เอกสารนั้น โดยพิมพ์ไว้ในวงเล็บต่อท้ายข้อความในเนื้อหา
(ผู้แต่ง ,ปีที่พิมพ์: เลขหน้า)
กรณีผู้แต่งคนเดียว ถ้าผู้แต่งเป็นชาวไทย ไม่ใส่คานาหน้า นาย นาง นางสาว ตลอดจนตาแหน่งทาง
วิชาการ ผศ. รศ. ศ. ดร. และยศทางทหาร ตารวจ หากผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ ให้ใส่เฉพาะนามสกุล การลงปีที่
พิมพ์ ให้ลงเฉพาะตัวเลข โดยไม่ต้องใส่ พ.ศ.หรือ ค.ศ.
ตัวอย่างเช่น
(ดิเรก ควรสมาคม, 2554: หน้า 31)
(Watson, 2002 :p. 79)
กรณีผู้แต่งสองคน ให้ใส่ชื่อทั้ง 2 คน โดยใช้คาว่า “และ”สาหรับภาษาไทย หรือ “and” สาหรับ
ภาษาต่างประเทศ
(ดวงเดือน พันธุมนาวินและจรรยา สุวรรณฑัต, 2520: หน้า 38)
(Jacobson and Watson, 1999:p. 43)
กรณีผู้แต่งสามคนถึงห้าคน ในการอ้างถึงครั้งแรก ให้ใส่ชื่อทุกคน เมื่ออ้างครั้งต่อๆมา ใส่เฉพาะคน
แรก หากผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติที่นิยมเรียกนามสกุล จะลงเฉพาะนามสกุล ตามด้วยคาว่า et al. หรือ และ
คณะ เช่น
(โสธร ประเสริฐ,ปรีชา อารีกุลและอุทัย เกตุนิติ , 2524: หน้า39-44)
(Wella, Burnett, and Moriarty, 1989: p.154)
หากมีการอ้างอิงซ้าหรือในครั้งต่อๆไป ให้ใส่เฉพาะผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคาว่า “และคนอื่นๆ”
หรือ “et al.” เช่น
(โสธร ประเสริฐ และคนอื่นๆ, 2524: หน้า 46)
(Wella et al. , 1989: p.155)

กรณีผู้แต่งมากกว่าห้าคน ให้ลงเฉพาะคนแรกตามด้วยคาว่า “และคนอื่น” หรือ “et al.” เช่น
(ปุระชัย เอี่ยมสมบูรณ์และคนอื่นๆ, 2528: หน้า 33-35)
(Rose., et al. ,2006: p.232)
กรณีผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน สถาบัน และหน่วยงานย่อยด้วย (ถ้ามี) การอ้างถึงครั้งแรกให้ระบุชื่อเต็ม
ครั้งต่อมา จึงลงเป็นชื่อย่อ เช่น
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2549)
(กรมการฝึกหัดครู, กองการเจ้าหน้าที่, 2537: หน้า 97)
(สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2553: หน้า5)
(The National Health Security Office, 2553: p.5)
(NHSO, 2553: p.5)
กรณีถ้าไม่มีชื่อผู้แต่ง การอ้างอิงทาได้โดยให้ใส่ ชื่อเรื่องแทน ตามด้วยปี ที่พิมพ์ ภาษาอังกฤษให้ใช้
ตัวพิมพ์ใหญ่กับอักษรตัวแรกของแต่ละคา ถ้าเป็นบทความ ให้ใส่เครื่องหมาย “ ” เช่น
(สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2499: หน้า 125)
(ประมวลกฎหมายอาญา, 2553: หน้า 25)
(The World Book Encyclopedia, 1982:p.127)
(“ อนาคตของแรงงานไทย” 2535: หน้า 3)
กรณีที่มีบรรณาธิการ ผู้รวบรวม ให้ลงชื่อบุคคลดังกล่าวแทนชื่อผู้แต่ง ตามด้วย คาว่า บรรณาธิการ
หรือ ผู้รวบรวม หรือ eds. หรือ comp. เช่น
(อเนก ชิดเกษร, บรรณาธิการ : 2535,หน้า 60-68)
( Vasey, comp., 1988: p. 45 )
กรณีอ้างอิงที่เป็นการสัมภาษณ์ ให้ระบุชื่อตัวหรือชื่อต้น ชื่อกลาง(ถ้ามี) วันเดือนปีที่มีการติดต่อหรือ
สัมภาษณ์ เช่น
(ชวน หลีกภัย ,การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล ,6 มกราคม,2550)
(G.Hamon, personal communication April 2,2007)

การอ้างอิงที่ปรากฏในเอกสารอื่น หรือการอ้างอิงที่ไม่ได้เป็นการอ้างจากงานนั้น โดยตรง ต้องอ้างผู้
แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสารอันดับแรกก่อน ตามด้วยคาว่า อ้างถึงใน หรือ as cited in ต่อด้วยเอกสารอันดับ
สอง เช่น
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ์ , 2534: หน้า 103 อ้างถึงใน คมสัน ฤทธิชัย, 2537: หน้า 3)
(Dubey& Harvey , 1970 pp. 60-62, cited in Rogers, 1983: p. 255 )
หมายเหตุ รายละเอียดทางรายการอ้างอิงของเอกสารที่นามาอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ต้องมีรายการ
อ้างอิงที่สมบูรณ์ปรากฏในหน้ารายการอ้างอิงท้ายเล่ม/บรรณานุกรมด้วย

บรรณานุกรม
การอ้างอิงท้ายเล่มที่เป็นบรรณานุกรม ใช้แบบ APA (American Psychological Association) โดย
ให้เรียงเอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดตามลาดับตัวอักษร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. หนังสือ
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