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รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th  Edition 
 

การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา 
 

รูปแบบ ตัวอย่าง 
กรณีขึ้นต้น 
ชื่อ/นามสกุล (ปีที่พิมพ์:/หน้า) 

 
ชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ (2559: 89) อธิบายว่า... 
นิโคลส์ (Nichols.//1958: 842-851) ได้แบ่งประเภทวิทยากร ไว้ดังนี้... 
 

กรณีลงท้าย 
(ชื่อ/นามสกุล,//ปีที่พิมพ์:/หน้า) 
 

กรณีชาวต่างประเทศ 
(ชื่อสกุล,//ปีที่พิมพ์:/หน้า) 
 

กรณีหน่วยงาน 
(ชื่อหน่วยงาน,//ปีที่พิมพ์:/หน้า) 
 

กรณีมีการอ้างอิงหลายชิ้น 
ให้ใช้เครื่องหมาย ; คั่น 

 
ผลการวิจัยพบว่า ........................... (ชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์,  2559: 89) 
 

 
ผลการวิจัยพบว่า ............................. (Seebesta,  2002: 87-89) 
 

 
เนื้อหา ...................................... (ราชบัณฑิตยสถาน,  2543: ออนไลน์) 
 

(พัฒน์ พัฒนรังสรรค์,  2560: 80; ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์,  2561: 45) 

 
การเขียนรายการอ้างอิง 
 

หนังสือทั่วไป 
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง /ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). /สถานที่พิมพ์:/ 

/////////ส านักพิมพ์. 
ผู้แต่ง 1 คน ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์. (2557). การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรม                                    

        และการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: ท้อป. 
ผู้แต่ง 2 คน ประภาพรรณ อุ่นอบ และพรธิดา วิเศษศิลปานนท์. (2555). การจัดการความรู้สู่องค์กร   

        แห่งความสุข: แนวคิดและบทเรียนจากกรณีศึกษา. นครปฐม: คณะสังคมศาสตร์ 
        และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ผู้แต่ง 3-7 คน ชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, กรรณิการ์ สุขเกษม, โศภิต ผ่องเสรี, และถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์.   
        (2551). แบบจ าลองสมการโครงสร้างการใช้โปรแกรม LISREL, PRELIS    
        และ SIMPLIS (เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ก าลังเป็นที่นิยมกันมาก).  
        กรุงเทพฯ: สามลดา. 
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หนังสือทั่วไป 
ผู้แต่งเป็น
สถาบัน 

ส านักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี. (2559). สถานการณ์แรงงานจังหวัดชลบุรี ไตรมาส 2  
        ปี 2559 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2559). ชลบุรี: ส านักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี. 

ไม่ปรากฎเมืองที่
พิมพ์/ส านักพิมพ์
หรือไม่ปรากฎ 
ปีที่พิมพ ์

ให้ใส่ [ม.ป.ท.] ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.p.] ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 
 
 

  บทความในหนังสือ 
รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ 

////////(ครั้งท่ีพิมพ์), (เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:/ 
////////ส านักพิมพ์. 

 นภาลัย  สุวรรณธาดา. (2553). การใช้ภาษาในงานวิชาการ. ใน ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์  
       (บรรณาธิการ), การเขียนผลงานวิชาการและบทความ (พิมพ์ครั้งที่ 2), (น. 29-55).  
       กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์. 
 
 

วารสาร 
รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฎ 
 อรัญญา ออมสินสมบูรณ์. (2559). ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อ 

        องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารกรมแพทย์ 
        ทหารบก. วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 7(2), 87-98. 
 
 

นิตยสาร 
รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร,ปีที่ (ฉบับที่),/ 

////////เลขหน้าท่ีปรากฎ. 
 ธเนศพงศ์ ช่วงประยูร. (2560, มีนาคม). การจัดเก็บสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีความหวาน 

         เกินเกณฑ์สุขภาพและประเด็นที่สังคมยังไม่เข้าใจ. การเงินการคลัง, 29(90),  
         36-38. 
 
 

หนังสือพิมพ์ 
รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,ปีที่ (ฉบับที่),/ 

////////เลขหน้าท่ีปรากฎ. 
 กิตติพงศ์ จิรวัสวงศ.์ (12 พฤศจิกายน 2557). การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง TQA.  

          กรุงเทพธุรกิจ, 12 (9548), 11. 
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วิทยานิพนธ์ 
รูปแบบ ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

//////// หรือวิทยานพินธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา). 
 มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข. (2555). ผลกระทบของเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ต่อ 

        การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน. (วิทยานิพนธ์หลักสูตร 
        เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). 
 
 

สื่อโสตทัศน์และสื่ออื่น ๆ 
รูปแบบ ชื่อผู้จัดท า (หน้าที่)./(ปีที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง. /[ลักษณะของสื่อ]. /สถานที่ผลิต: หน่วยงานที่  

////////เผยแพร่ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา. (2558). ประวัติความเป็นมาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. [วีดีทัศน์]. ชลบุร:ี  
        คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา. 
 
 

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เผยแพร่ทั้งฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]./ชื่อวารสาร,ปีที่ 

//////// (ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฎ. 
(ใช้ค าว่า [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์] ส าหรับภาษาไทย และค าว่า [Electronic version] 
ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ) 

 วรานันต์ ตันติเวทย์ และโสมสกาว เพชรานนท์. (2559). ชุมชนกับต้นทุนสุขภาวะจาก 
        มลพิษในนิคมอุตสาหกรรม [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารเศรษฐศาสตร์และ 
        กลยุทธ์การจัดการ, 3(1), 1-7. 
 
 

บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
บทความที่สืบค้นได้จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที/่(ฉบับที่),/เลขหน้า-เลขหน้า.  

////////สืบค้นเมื่อ วัน/เดือน/ปี พ.ศ./ จาก/URLของวารสาร 
 ชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ และทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. (2561). การพัฒนาหลักสูตรสาระการ 

        เรียนรู้ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาชุมชน. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ.  
        3(2), 94-102. สืบค้นเมื่อ 1 มกราคม 2560 จาก http://kuojs.lib.ku.ac.th     
       /index.php/jems/article/view/1026 
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สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืน ๆ 
สารสนเทศประเภท Press Release รายงานประจ าปี ไฟล์ประเภท PowerPoint, Blog post, Online 
Video, Audio Podcast, Facebook post, Twitter post เป็นต้น 
รูปแบบ ชื่อผู้เขียน/(ปี,เดือน วันที่)./ชื่อเนื้อหา./[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์]. /สืบค้นเมื่อ 

//////// วัน/เดือน/ปี พ.ศ./จาก/URLหรือเว็บไซต์ของข้อมูล 
 ปราณี โพธิสุข. (2554). วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี. [Power Point]. สืบค้นเมื่อ 1 มกราคม  

        2554 จาก http://rlc.nrct.go.th/ewt_dl.php?nid=895 
 
 

 

http://rlc.nrct.go.th/ewt_dl.php?nid=895

