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การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text citation) 

1.วาง (ผู้แต่ง, ปีพิมพ์, เลขหน้า) 
ไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง 

(ทิพวรรณ หอมพูล และประสาน หอมพูล, 2542, น.18) 
(Johnson & Smith, 1980, p.7) 
 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติแห่งที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากว่ามี
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอยู่เป็นจ านวนมาก (วิไลภรณ์ พานอ่อง, 2533) 
 

Jones (1998, p.199) stated "students often had difficulty using 
APA style" but she did not offer an explanation as to why. 

2. วาง ผู้แต่ง (ปีพิมพ์, เลขหน้า) 
ก่อนข้อความท่ีจะอ้างอิง เมื่อ
ต้องการให้ความส าคัญกับชื่อผู้
แต่ง อาจขึ้นต้นย่อหน้า หรือส่วน
ใดส่วนหนึ่งของย่อหน้าก็ได้ กรณี
มีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว 
ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บท้าย
ข้อความที่อ้างอีก 

บุรีรัตน์ สามัตถิยะ (2541) พบว่า....................  
Maloy (1996) ทดลองพบว่า.................... 
John & Smith (1980) ได้กล่าวถึง.................... 
 

บุรีรัตน์ สามัตถิยะ (2541) ให้ความหมายของ “เรือนแก้ว” ว่า หมายถึง 
ดินแดนที่พระบวรพุทธศาสนารุ่งเรืองสูงสุด จนถึงกับได้ท าสังคายนาพระไตรปิฎก 
ครั้งที่ 8 
 

Kessler (2003) found that early onset social anxiety disorder 
results in a more potent and severe course. 

3. วาง ปีพิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) 
กรณีมีการระบุปีพิมพ์และผู้แต่ง
ในเนื้อหาแล้ว (ปีพิมพ์และผู้แต่ง
สามารถสลับที่กันได้) ให้ระบุ
เฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บ
เท่านั้น 

ในปี พ.ศ. 2552 พัชร พิพิธกุล ได้ศึกษาเรื่อง การใช้ Second Life เพ่ือ
การเรียนการสอนในสาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ พบว่า นิสิตมี
ความเห็นว่า Second Life เป็นแหล่งสารสนเทศออนไลน์ที่ดี ทันสมัย สามารถ
สื่อสารกับผู้ใช้อื่นได้ (น.42) 
 

In 2007, Dr. Seuss suggested that "the quick brown fox 
jumped over the lazy dog" (p.7). 

 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาเป็นการเขียนบอกแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อหา โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ และ
เลขหน้าที่มีข้อความที่อ้างถึง (ระบบนาม-ปี) หากเป็นข้อความที่คัดลอกมาบางส่วน ควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย โดยพิมพ์
ต่อท้ายปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) โดยมี “น.” ในภาษาไทย และ “p.” ในภาษาอังกฤษ หากเป็นการอ้างอิง
เนื้อหาหรือแนวคิดบางส่วน โดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของงานชิ้นนั้น ไม่จ าเป็นต้องระบุเลขหน้า หาก
ข้อความเป็นภาษาไทย ใช้เลขปี พ.ศ. และภาษาอังกฤษใช้เลขปี ค.ศ.   



 

ประเภทของการอ้างอิง 
การอ้างอิงในเนื้อหา 
หน้าข้อความคร้ังแรก 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
หน้าข้อความคร้ังต่อไป 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
ท้ายข้อความคร้ังแรก 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
ท้ายข้อความคร้ังต่อไป 

การอ้างอิงงานเขียนเดียว  
ผู้แต่งคนเดียว  

สุมน ถนอมเกียรติ  (2551) 

Walker (2007) 

สุมน ถนอมเกียรต ิ(2551) 

Walker (2007) 

(สุมน ถนอมเกียรต,ิ 2551)  

(Walker, 2007) 

(สุมน ถนอมเกียรต,ิ 2551)  

 (Walker, 2007) 

การอ้างอิงงานเขียนเดียว  
ผู้แต่งสองคน  

นงลักษณ์ วิรัชชัย และ  
รัชนี  บุญโสภา (2551) 

Walker and Allen (2004) 

นงลักษณ์ วิรัชชัย และ  
รัชนี บุญโสภา (2551) 

Walker and Allen (2004) 

(นงลักษณ์ วิรัชชัย และ  
รัชนี  บุญโสภา, 2551)  

(Walker & Allen, 2004) 

(นงลักษณ์ วิรัชชัย และ 
 รัชนี  บุญโสภา, 2551)  

 (Walker & Allen, 2004) 

การอ้างอิงงานเขียนเดียว  
ผู้แต่ง 3-5 คน 

ทัศนา หาญพล,  นวนิตย์  เจียรนยั,  
ประภสัสร พูนผล, และภาณี อุบลศรี (2546) 

Bradley, Ramirez, and Soo (1999) 

ทัศนา หาญพล และคนอื่นๆ (2546) 

Bradley et al. (1999) 

(ทัศนา หาญพล, นวนิตย์ เจียรนยั, 
ประภัสสร พูนผล, และภาณี อุบลศรี, 2546) 

 (Bradley, Ramirez, & Soo, 1999) 

(ทัศนา หาญพล และคนอื่นๆ, 2546) 

(Bradley et al., 1999) 

การอ้างอิงงานเขียนเดียว  
ผู้แต่ง 6 คนหรือมากกว่า 

ปิยวรรณ แสงสว่าง และคนอื่นๆ (2547) 

Wasserstein et al. (2005) 

ปิยวรรณ แสงสว่าง และคนอื่นๆ (2547) 

Wasserstein et al. (2005) 

(ปิยวรรณ แสงสว่าง และคนอื่นๆ, 2547) 

 (Wasserstein et al., 2005) 

(ปิยวรรณ แสงสว่าง  
และคนอ่ืนๆ, 2547) 

(Wasserstein et al., 2005) 

การอ้างอิงผู้แต่งนิติบุคคล  
มีตัวย่อ 

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่ง 
ประเทศไทย  (อ.ส.ท., 2552) 

National Institute of Mental  
Health  (NIMH, 2003) 

อ.ส.ท. (2552) 

NIMH (2003) 

(องค์การส่งเสริมการท่อง เที่ยวแหง่ 
ประเทศไทย [อ.ส.ท.], 2552)  

(National Institute of Mental Health 
[NIMH], 2003) 

อ.ส.ท. (2552) 

(NIMH, 2003) 

การอ้างอิงผู้แต่งนิติบุคคล  
ไม่มีตัวย่อ 

ราชบัณฑติยสถาน (2552) 

University of Pittsburgh (2005) 

ราชบัณฑติยสถาน (2552) 

University of Pittsburgh (2005) 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2552)  

(University of Pittsburgh, 2005) 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2552)  

 (University of Pittsburgh, 2005) 

 

ตัวอย่างการอ้างอิงในเนือ้หา 



 

หลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรม 

 หลักเกณฑ์ ตัวอย่าง 

ผู้แต่ง 1 คน  นวนิตย ์อินทรามะ. 
Bekerian, D.A. 

ผู้แต่ง 2 คน  จุมพล พูลภัทรชีวัน และรัตนา ตุงคสวัสดิ.์ 
Klimsoski, R., & Palmer, S. 

ผู้แต่ง 3-6 คน ให้ระบุชื่อผู้แต่งทุกคน อรจรีย ์ณ ตะกั่วทุ่ง, สุกรี รอดโพธิ์ทอง, และวิชุดา รัตนเพียร. 
Borman, W. C., Hanson, M.A., Oppler, S. H., Pulakos, 
E.D., & White, L. A. 

ผู้แต่ง 7 คนขึ้นไป ให้ระบุผู้แต่ง 6 คนแรก ตามด้วยจุดไข่ปลา (...) และผู้
แต่งคนสุดท้าย 

นพรัตน์ เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห์, พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์, 
ชยุตม์ สุขทิพย,์ ปรีชา วิทยพันธุ,์ จีรศักดิ์ แสงศิร,ิ … ดาริน รุ่งกลิ่น. 

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., 
Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. 

ผู้แต่งท่ีเป็น 
หน่วยงาน 

ให้ระบุชื่อหน่วยงานใหญ่และตามด้วยหน่วยงานย่อย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม.่ คณะวิทยาการจัดการ. 
U.S. Department of Health and Human Services 

ไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเรื่องแทน ภาษีน ้ามัน คิดตามอัตราตามปริมาณ. 
New drug appears to sharply cut risk of 
death from heart failure. 

บรรณาธิการ ให้ระบุ (บรรณาธิการ) ส้าหรับเอกสารภาษาไทยและ
ระบุ (Ed.) หรือ (Eds.) ส้าหรับเอกสารภาษาอังกฤษ 

สุธิวงศ ์พงษ์ไพบูลย์ (บรรณาธิการ). 
Sadie, S. (Ed.). 
Smith, R. E. & Molly, J., (Eds.) 

ไม่ปรากฏปีท่ี 
พิมพ์ 

ให้ระบุ (ม.ป.ป.) ส้าหรับเอกสารภาษาไทยและระบุ 
(n.d.) หมายถึง no date of publication ส้าหรับ
เอกสารภาษาอังกฤษ 

กฎหมายสามัญประจ้าบ้าน. (ม.ป.ป.). 
O’ Keefe, E. (n.d.). 

ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การพิมพ์ 

ให้ลงเฉพาะชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัดซ่ึงเป็นท่ีตั งของผู้รับผิดชอบใน
การพิมพ์ ส้าหรับชื่อเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาหากจัดท้าโดย
หน่วยงาน องค์กร สมาคม ให้น้ามาใส่ลงในรายการผู้รับผิดชอบ
ในการพิมพ์ได้ตั งแต่หน่วยงานระดับย่อยท่ีเป็นผู้จัดท้าจริง และ
หน่วยงานระดับใหญ่แทนชื่อส้านักพิมพ์หรือบริษัทท่ีเป็นผู้
จัดพิมพ์ หากปรากฏชื่อผู้รับผิดชอบในการพิมพ์มีส้านักพิมพ์ 
และโรงพิมพ์ ให้ใส่เฉพาะชื่อส้านักพิมพ์ โดยตัดค้าว่าส้านักพิมพ์
ออกยกเว้นส้านักพิมพ์ในมหาวิทยาลัยให้ใช้ค้าว่าส้านักพิมพ์ลงไป
ด้วยส้าหรับภาษาอังกฤษให้ตัดค้า Company, Ltd. ส่วนหน่ึง
ของส้านักพิมพ์ไทย ให้ตัดค้า ว่า ห้างหุ้นส่วนจ้า กัด บริษัท ใน
ภาษาอังกฤษให้ตัดค้าว่า Publishing, Company หรือ 
Co.,Incorporated หรือ Inc., Cooperation หรือ 
Corp.,Limited หรือ Ltd. และ ค้าว่า The 

กรุงเทพฯ: ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี. 
New York, NY: McGraw-Hill 
Newbury Park, CA: Sage 
Pretoria, South Africa: Unisa 
Washington, DC: Author. 

 
อ้างอิงจาก: 
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6

th
 ed.). Washington, DC: Author. 
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