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หนังสือ
ประเภท
รูปแบบหลัก

เขียนอ้างอิงในเนื้ อหา
บรรณานุกรม
ชื่อผูแ้ ต่ง (ปี ท่พี มิ พ์)
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปี พมิ พ์). ชือ่ หนังสือ (ครัง้ ที่พมิ พ์). สถำนทีพ่ มิ พ์: สำนักพิมพ์.
(ชื่อผูแ้ ต่ง, ปี ท่พี มิ พ์)
ผูแ้ ต่ง 1 คน
เชำว์ โรจนแสง (2552)
เชำว์ โรจนแสง. (2552). การตลาดระหว่างประเทศ. นนทบุร:ี สำนักพิมพ์
(เชำว์ โรจนแสง, 2552)
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.
ผูแ้ ต่ง 2 คน
สุรยี ์ เข็มทอง และ สุรภีร์ โรจน
สุรยี ์ เข็มทอง และ สุรภีร์ โรจนวงศ์. (2545). กำรจัดกำรธุรกิจสินค้ำทีร่ ะลึก.
วงศ์ (2545)
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเทีย่ ว. นนทบุร:ี สำนักพิมพ์
(สุรยี ์ เข็มทอง และ สุรภีร์ โรจน
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.
วงศ์, 2545)
ผูแ้ ต่ง 3-6 คน
ฉัตรำ บุนนำค และ คณะ (2547)
ฉัตรำ บุนนำค, สุวรรณี อุดมผล และ วรรณี พุทธเจริญทอง. (2547). ศิลปการใช้
(ฉัตรำ บุนนำค และ คณะ ,
ภาษาไทยในชีวติ ประจาวันและทางธุรกิจ (พิมพ์ครัง้ ที่ 3). กรุงเทพฯ:
2547)
ประกำยพรึก.
ผูแ้ ต่ง 7 คนขึน้ ไป จรัญญำ ดีบุญมี ณ ชุมแพ และ
จรัญญำ ดีบุญมี ณ ชุมแพ และ คณะ. (2540). ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร. กรุงเทพฯ:
คณะ (2540)
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ.
(จรัญญำ ดีบุญมี ณ ชุมแพ และ
คณะ, 2540)
หนังสือแปล
มำซำอุ, อิบุกะ (2547)
มำซำอุ, อิบุกะ. (2547). รอให้ถงึ อนุบาลก็สายเสียแล้ว (ธีระ สมิตร และ พรอนงค์
(อิบกุ ะ, 2547)
นิยมค้ำ, ผูแ้ ปล). กรุงเทพฯ: หมอชำวบ้ำน.
หนังสือ
Kotler et al. (2008)
Kotler, P., Brown, L., Adam, S., Burton, S., & Armstrong, G. (2004).
ภำษำอังกฤษ **
(Kotler et al., 2008)
Marketing. Sydney: Pearsons Education Australia.
ถ้ำมีกำรระบุอำ้ งอิงหมำยเลขหน้ำกระดำษ ให้ใส่เพิม่ : หมำยเลขหน้ำ เช่น สุรยี ์ เข็มทอง (2551: 65-68)
**หนังสือภำษำอังกฤษ (textbook) กำรเขียนอ้ำงอิงเหมือนภำษำไทย แต่ให้นำชื่อนำมสกุลมำใช้อย่ำงเดียว และกำรเขียนบรรณำนุกรม ให้
ใช้ช่อื นำมสกุล (Family name) ก่อน เครื่องหมำยจุลภำค และชื่อต้น (First name)

วารสาร
ประเภท
รูปแบบหลัก

เขียนอ้างอิงในเนื้ อหา
ชื่อผูแ้ ต่ง (ปี ท่พี มิ พ์)
(ชื่อผูแ้ ต่ง, ปี ท่พี มิ พ์)

บรรณานุกรม
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปี พมิ พ์). ชื่อบทควำม. ชือ่ วารสาร, ปี ท/ี ่ (ฉบับที)่ , หน้ำแรก-หน้ำ
สุดท้ำย.

ผูแ้ ต่ง 1 คน

สุนำ สิทธิเลิศประสิทธิ ์ (2554)
(สุนำ สิทธิเลิศประสิทธิ,์ 2554)

สุนำ สิทธิเลิศประสิทธิ.์ (2554). นโยบำยกำรบัญชีของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 9 (1), 18-26.

ผูแ้ ต่ง 2 คน

สุรยี ์ เข็มทอง และ กิตติพงษ์
เกียรติวชั รชัย. (2552)
(สุรยี ์ เข็มทอง และ กิตติพงษ์
เกียรติวชั รชัย, 2552)
กฤษณำ น้อมสกุล และ คณะ
(2550)
(กฤษณำ น้อมสกุล และ คณะ ,
2550)
Khemthong and Roberts,
(2006)
(Khemthong and Roberts,
2006)

สุรยี ์ เข็มทอง และ กิตติพงษ์ เกียรติวชั รชัย. (2552).ประเมินควำมพึงพอใจกำร
ปฎิบตั งิ ำนของบุคลำกรสำยวิชำกำรในสำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 9 (2), 28-40.

ผูแ้ ต่ง 3 คนขึน้ ไป

วำรสำร
ภำษำอังกฤษ **

กฤษณำ น้อมสกุล, ลักขณำ กำนดี, สิรพิ ร สืบสำน, ปวีณ เกือ้ กุล, มำลี อุดมผล,
สวัสดิ ์ รักดี, และคณะ. (2550). กำรดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบำหวำน. วารสารกรม
อนามัย, 25, 56-60.
Khemthong, S., & Roberts, L. M. (2006). Adoption of internet and web
technology for hotel marketing: a study of hotels in Thailand. Journal of
Business Systems, Governance and Ethics, 1(2), 47-60.

วำรสำรกำรจัดกำรสมัยใหม่ ปี ท่ี 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกรำคม – มิถุนำยน 2555

วำรสำรจำก
อินเทอร์เน็ต

เจษฎำ นกน้อย และ วรรณภรณ์ เจษฎำ นกน้อย และ วรรณภรณ์ บริพนั ธ์. (2552). กำรตลำดทำงอินเทอร์เน็ต:
บริพนั ธ์ (2552)
โอกำสทำงเลือกและควำมท้ำทำย [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารบริหารธุรกิจ,
(เจษฎำ นกน้อย และ วรรณภรณ์ 32(121), 34-52.
บริพนั ธ์, 2552)
เว็บไซต์ทำง
จอมจักร จันทรสกุล (2546, 20
จอมจักร์ จันทรสกุล. (2546, 20 กันยำยน). โรคสะเก็ดเงิน. สืบค้นเมื่อ 28 ตุลำคม
อินเทอร์เน็ต
กันยำยน)
2547, จำก http://www.thaihealth.net/h/article239.html
(จอมจักร์ จันทรสกุล, 2546, 20
กันยำยน)
หมำยเหตุ ข้อมูลเพิม่ เติมในกำรเขียนอ้ำงอิงและบรรณำนุกรมแบบ APA ศึกษำได้ท่ี www.apastyle.org

วำรสำรกำรจัดกำรสมัยใหม่ ปี ท่ี 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกรำคม – มิถุนำยน 2555

