การเขียนอ้างอิง APA 6 edition
เอกสารอ้างอิง เป็นส่วนที่สาคัญของการเขียนงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางวิชาการ หนังสือ
ตารา รายงานการวิจัย ส่วนมากก็คือวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะปรากฏอยู่ท้ายเล่มของผลงานที่เป็นเป็นแหล่งรวบ
รวบรายการข้อมูลที่งานเขียนนั้น ๆ ได้อ้างอิงถึง อีกทั้งยังเป็นส่วนที่จะเชื่อมโยงไปยังต้นทางของแหล่งข้อมูล
ที่ให้ผู้อ่านสามารถค้นหาและสืบค้นเพิ่มเติมได้
โดยส่วนใหญ่แล้วการเขียนบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง จะนิย มใช้มาตรฐานการเขียนที่ชื่อว่า
APA หรื อ (American Psychological Association) เพื่ อ เป็ น มาตรฐาน ในการเขี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ
สาหรับการทาวิจัย รายงานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม บทความและกรณีศึกษา สาหรับนักเขียนและ
นั ก ศึ ก ษาน ามาใช้ ใ นวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบที่ นิ ย มใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย คื อ รู ป แบบ APA โดยทาง
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นได้ใช้เวอร์ชันที่ 6
การเขียนชื่อผู้แต่ง ไม่ต้องลงคานาหน้านามตาแหน่งทางวิชาการคาเรียกทางวิชาชีพและตาแหน่งยศต่าง ๆ
(ยกเว้น มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์)
ผู้เขียน 1 คน
ผู้แต่ง1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ผู้เขียน 2 คน
ผู้แต่ง1,/และผู้แต่ง2.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สานักพิมพ์.
ผู้เขียน 3 คน
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/และผู้แต่ง3.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง//(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สานักพิมพ์.
ผู้เขียนมากกว่า 7 คน
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/ผู้แต่ง3,/ผู้แต่ง4,/ผู้แต่ง5,/ผู้แต่ง6,…ผู้แต่งคนสุดท้าย./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง//(พิมพ์
ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สานักพิมพ์.
1. หนังสือ
ผู้แต่ง 1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
วีระศักดิ์ จินารัตน์. (2563). ระเบียบวิธีวิจัยสมัยใหม่. อุบลราชธานี: สานักพิมพ์ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป.

หนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//(ปีพิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
หลากความคิดชีวิตคนทํางาน. (2551). กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
2. หนังสือแปล
ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่องที่แปล/[ชื่อต้นฉบับ]/(ชื่อผู้แปล, แปล)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
(ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.)
แบรี่ สมาร์. (2555). มิเชล ฟูโกต์ [Michel Foucault] (จามะรี เชียงทอง และสุนทร สราญจิต, แปล).
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน). (ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 1994).
3. E-book
ผู้แต่ง 1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์. //จาก หรือ
from/http://www.xxxxxxx
Howitt, D. (2011). Introduction to research methods in psychology. Retrieved from
https://www.dawsonera.com.
จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ. (2562). พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้.
(พิมพ์ครั้งที่ 3). พิษณุโลก: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้น
จาก https://www.ookbee.com
Haslam, S. (2003). Research Methods and Statistics in Psychology (SAGE Foundations
of Psychology series).[Kindle DX version]. Retrieved from
http://www.amazon.com
4. รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง(รายงานผลการวิจัย).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
วีระศักดิ์ จินารัตน์. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้
บริการอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง : กรณีศึกษาบริการอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (รายงานผลการวิจัย). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิรน์ .

5. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์แบบรูปเล่ม
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./สถานที่พิมพ์./ชื่อสถาบัน.
ชัยยศ จินารัตน์. (2563). การสื่อสารออนไลน์ที่มีผลต่อความรู้ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
แบบดิจิทัล (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น.
วิทยานิพนธ์ฐานข้อมูลออนไลน์
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./สถานที่พิมพ์./ชื่อสถาบัน.
สืบค้นจาก หรือ Retrieved from http://www.xxxxxxxxx
เฉลิมพล มีชัย. (2558). การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพหัวหน้างานด้านการ
ผลิต (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ. สืบค้นจาก https://tdc.thailis.or.th/tdc/ 28/01/2564.
6. วารสาร
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า.
วีระศักดิ์ จินารัตน์. (2557).การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการ
จัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น. 11 (2). 80-85.
7. Conferences papers and proceedings
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง./ใน หรือ In ชื่อบรรณาธิการ. (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.),/ชื่อ Proceedings/
(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
สิริพร แสนทวีสุข. (2563). การพัฒนางานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษารอบสี่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.
ในวีระศักดิ์ จินารัตน์ (บ.ก.), คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (น. 829-833).
อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.

