
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

สนัทดั พรประเสริฐมานิต  คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



คํานํา 

 วตัถปุระสงค์สําคญัของการเขียนเอกสารเร่ือง “การเขียนรายงาน” นี ้คือ ต้องการให้เกิดมาตรฐาน

เดียวกนัในเร่ืองรูปแบบอ้างอิงภายในเนือ้หา และรายการอ้างอิง ซึง่หนงัสือ หรือแม้แตว่ิทยานิพนธ์หลายเลม่ มี

ลกัษณะการอ้างอิงท่ีแตกตา่งกนัไป ผมจงึพยายามเรียบเรียงวธีิการเขียนการอ้างอิงภายในเนือ้หา และรายการ

อ้างอิง จากหนงัสือ และวิทยานิพนธ์เลม่ตา่งๆ จนได้เอกสารนีอ้อกมา โดยคาดหวงัวา่จะปรับปรุงจนกวา่เนือ้หา

ของเอกสารนี ้จะได้มาตรฐานเดียวกนัภายในคณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เหตผุลอีกประการหนึง่ ท่ีผมเขียนเอกสารนี ้คือ ให้นิสติรู้จกัวิธีการเขียนรายงาน ทัง้การเขียนการ

อ้างอิงภาษาไทย และการเขียนอ้างอิงภาษาองักฤษ ซึง่ได้ใช้แนวทางตามสมาคมจิตวิทยาแหง่อเมริกา เพ่ือให้

นิสติอ้างอิงได้ถกูต้องตามหลกัสากล 

 เอกสารนี ้ได้นําแนวการเขียนของ Houghton, Houghton, & Peters (2005) ในหนงัสือช่ือ APA: The 

easy way! ซึง่กลา่วถงึวธีิการเขียนรายงานตามแนวทางของสมาคมจิตวิทยาแหง่อเมริกาไว้ โดยเรียบเรียงให้

อา่นง่าย และเอกสารเร่ือง การเขียนอ้างอิงในรายงาน/วิจยั และการเขียนบรรณานกุรมตามรูปแบบของ APA 

ของ สภุลคัน์ ลวดลาย (ไมร่ะบปีุท่ีพิมพ์) นอกจากนี ้ผมได้เพิ่มเตมิเนือ้หาบางสว่นท่ีสําคญัลงไป โดยใช้แหลง่

อ้างอิงจาก APA (2001, 2005) เพ่ือให้เนือ้หาภายในเอกสารนีส้มบรูณ์มากขึน้ และพยายามใช้รายการอ้างอิงท่ี

หลากหลาย เพ่ือให้ผู้อา่นได้เห็นตวัอยา่งในการเขียนอ้างอิงมากขึน้ 

 เนือ้หาภายในเอกสารนี ้ประกอบไปด้วย ลกัษณะการจดัวางหน้ากระดาษ การอ้างอิงภายในเนือ้หา 

รายการอ้างอิง และตวัอยา่งรายการอ้างอิงจากแหลง่ตา่งๆ ซึง่จะพบวา่เนือ้หาในเอกสารนีย้งัไมส่มบรูณ์ สิง่ท่ี

น่าจะเพิม่เตมิ คือ การเขียนตาราง การใสรู่ปภาพ การเขียนคา่สถิต ิการเขียนตวัเลข การใช้เคร่ืองหมายตา่งๆ 

เทคนิคการเขียนอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 และตวัอยา่งบทความท่ีเขียนอ้างอิงตาม

บทความนี ้ซึง่ผมจะเพิม่เตมิในการปรับปรุงครัง้ตอ่ไป 

 ขอขอบพระคณุ รศ. ดร. เพญ็พิไล ฤทธาคณานนท์ อ. ดร. กลุยา พิสษิฐ์สงัฆการ และ อ. กฤษณ์ อริยะ

พทุธิพงศ์ ท่ีให้ความกรุณาตรวจสอบเอกสารนี ้และให้ข้อแนะนําอนัเป็นประโยชน์ตอ่การจดัทําเอกสารนีข้ึน้มา 

และเอกสารนีจ้ะสําเร็จด้วยดีไมไ่ด้ หากไมไ่ด้การช่วยเหลือของ สารญา ธญัญเจริญ ซึง่ชว่ยเขียน เรียบเรียง

เอกสารฉบบันี ้และยงัชว่ยรวบรวมการอ้างอิงภาษาไทย ซึง่ทําให้ผมได้ข้อมลูท่ีดีในการจดัทําเอกสารนีข้ึน้มา 



 หากผู้อา่น มีข้อสงสยั หรือข้อแนะนําในการปรับปรุงเอกสารฉบบันี ้ขอให้สง่มาได้ท่ี 

Sunthud.P@chula.ac.th ผมยินดีตอบข้อสงสยั หรือรับฟังข้อแนะนํา เพ่ือท่ีจะได้นําสิง่เหลา่นีไ้ปใช้ในการ

ปรับปรุงเอกสารนีต้อ่ไป เพ่ือให้ได้เป็นมาตรฐานเดียวกนัในการอ้างอิงภายในคณะจิตวิทยา  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัตอ่ไป 

 

 สนัทดั พรประเสริฐมานิต 

 ผู้ เรียบเรียง 

 14 มิถนุายน 2550 
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ส่วนท่ี 1  

ลกัษณะการจดัวางหน้ากระดาษ 
 

 การจดัวางหน้ากระดาษแบบ APA ในท่ีนี ้จะหมายถึงการทําต้นฉบบัเพ่ือสง่ไปตีพิมพ์ในวารสารท่ี

ต้องการให้สง่รูปแบบ APA เท่านัน้ หากเป็นรายงานท่ีอาจารย์ไมไ่ด้ต้องการให้จดัแบบต้นฉบบัของ APA 

สามารถจดัหน้ากระดาษแบบอ่ืนๆ ได้ การจดัวางหน้ากระดาษตามต้นฉบบัของ APA ต้องกําหนดดงันี ้

1) ขอบกระดาษ ทัง้ขอบบน ของลา่ง และของด้านข้าง ให้มีขนาดกว้าง 1 นิว้ (1 นิว้เทา่กบั 2.54 

เซนตเิมตร) 

2) การชิดขอบของตวัหนงัสือ การสง่เอกสารตามรูปแบบของ APA เนือ้หาต้องชิดซ้าย  

3) การเวน้ช่องว่างระหว่างบรรทดั ให้เว้นบรรทดัขนาด 1 ช่วงตวัอกัษร ทัว่ทัง้เอกสาร 

4) ชนิดและขนาดของตวัอกัษร ให้ใช้รูปแบบ Angsana New หรือ Cordia New ขนาด 16 

5) การเวน้ช่องว่างเพือ่สร้างย่อหนา้ การเว้นชอ่งวา่งเพ่ือสร้างยอ่หน้า ให้เว้นระยะ 0.5 นิว้ 

6) การทําย่อหนา้แบบแขวน (Hanging Indent) ในการเขียนรายการอ้างอิง ให้ใช้รูปแบบการเว้น

ช่องวา่งขนาด 0.5 นิว้ ยกเว้นบรรทดัท่ีหนึง่  

7) 
 
 

การสร้างหวักระดาษ ให้เว้นจากขอบบน 0.5 นิว้ ให้ใสเ่ลขหน้าท่ีด้านขวาของหวักระดาษ 

ขอ้อธิบายทัว่ไป 

 - ไมใ่ช้ตวัหนาในรูปแบบ APA ยกเว้ ญั เวกเตอร์หรือเมทริกซ์ เช่น นส ลกัษณ์แทน

 

 

 

 - ให้ใช้สรรพนามบคุคลท่ีสามในรูปแบบ APA แตปั่จจบุนันีอ้นโุลมให้ใช้สรรพนามบรุุษท่ีหนึง่แทนผู้

แตง่ได้ได้ แตพ่ยายามหลีกเล่ียงการใช้สรรพนามแทนผู้แตง่ เชน่ “ผู้วิจยัทดลอง...” ให้เปล่ียนเป็น “การ

ทดลองนี.้..” 

 - ในการอ้างถงึบคุคลในความคดิเห็นของผู้ เขียน ให้บคุคลท่ีหนึง่คือผู้ เขียนเอง บคุคลท่ีสองคือ

บคุคลท่ีกําลงัพดูด้วย (ซึง่ก็คือผู้อา่นงาน) และบคุคลท่ีสามคือบคุคลท่ีถกูกลา่วถงึ 

 - สรรพนามบรุุษท่ี 1 ได้แก่ ฉนั, ของฉนั, เรา, ของเรา 

 - สรรพนามบรุุษท่ี 2 ได้แก่ คณุ, ของคณุ, ท่าน, ของทา่น 

 - สรรพนามบรุุษท่ี 3 ได้แก่ เขา (ผู้ชาย), เธอ (ผู้หญิง), ของเขา (ผู้ชาย), ของเธอ (ผู้หญิง), พวกเขา

ทัง้หลาย, ของพวกเขา 
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 - บรรทดัแรกในทกุๆ ยอ่หน้า นอกเหนือจากบทคดัยอ่และรายการอ้างอิง ควรเว้นช่องวา่ง 0.5 นิว้  

 - ในการเขียนรายงาน ทกุครัง้ท่ีนําเนือ้หา ข้อคดิเห็นจากงานของผู้ อ่ืน ให้อ้างอิงถงึทกุครัง้เพ่ือเป็น

การให้เกียรตแิก่ผู้นัน้ มิเชน่นัน้จะเป็นการขโมยคดัลอกเอาข้อความจากท่ีผู้ อ่ืนเขียนไว้มาเป็นของตน 

(Plagiarism) 

 - การอ้างอิงทกุรายการ ท่ีอ้างอิงในเนือ้หาต้องปรากฏในรายการอ้างอิง ในขณะเดียวกนั ทกุ

รายการอ้างอิงต้องมีปรากฏภายในสว่นของเนือ้หาด้วย 

 - เม่ืออ้างถึงสิง่ท่ีอ้างอิงโดยตรง (หมายถงึการคดัลอกเนือ้ความโดยตรง) ซึง่มีน้อยกวา่ 40 คํา 

(ประมาณ 2 บรรทดั) ให้ใสเ่คร่ืองหมายอญัประกาศคร่อมข้อความท่ีได้คดัลอกมา 

 

ระดบัของหวัเร่ือง 

 เม่ือต้องการใช้หวัเร่ืองในเอกสาร APA (2001) ได้กําหนดวิธีการเขียนหวัเร่ืองไว้ 5 ระดบัด้วยกนั 

ดงัตอ่ไปนี ้

 

CENTERED UPPERCASE HEADING (Level 5) 

Centered Uppercase and Lowercase Heading (Level 1) 

Centered, Italicized, Uppercase and Lowercase Heading (Level 2) 

Flush Left, Italicized, Uppercase and Lowercase Side Heading (Level 3) 

 Indented, italicized, lowercase heading ending with a period; paragraph begins on 

same line (Level 4) 

 

 ในภาษาไทยสามารถแปลงระดบัหวัเร่ืองของ APA ได้ 4 ระดบัด้วยกนั ดงัตอ่ไปนี ้

 

ระดบัท่ี 1 

ระดบัที ่2 

ระดบัที ่3 

 ระดบัที ่4 

 

สําหรับการเลือกใช้หวัเร่ืองระดบัตา่งๆ ขึน้อยูก่บับทความท่ีเขียน วา่มีหวัเร่ืองก่ีระดบั  

 บทความมีหวัเร่ือง 1 ระดบั ให้ใช้หวัเร่ืองระดบัท่ี 1 เพียงอยา่งเดียว 

 บทความมีหวัเร่ือง 2 ระดบั ให้ใช้หวัเร่ืองระดบัท่ี 1 และ 3 
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 บทความมีหวัเร่ือง 3 ระดบั ให้ใช้หวัเร่ืองระดบัท่ี 1, 3 และ 4 

 บทความมีหวัเร่ือง 4 ระดบั ให้ใช้หวัเร่ืองระดบัท่ี 1, 2, 3 และ 4 

 ในบางครัง้ บทความซบัซ้อนมาก มีหวัเร่ือง 5 ระดบั ให้ใช้หวัเร่ือง 5 ระดบัตามท่ี APA กําหนด 

(สําหรับภาษาไทยใช้ได้อยา่งมาก 4 ระดบั) 

 

ส่วนประกอบของบทความ 

หนา้ชือ่เร่ือง  

หน้าช่ือเร่ืองของบทความ จะต้องมีสว่นประกอบดงันี ้

- ช่ือเร่ือง  

- ช่ือ นามสกลุ และเลขประจําตวันิสติของผู้ เขียน ถ้ามีหลายคน ให้เรียงลําดบัตามตวัอกัษร 

- รายงานนีเ้ป็นสว่นประกอบของวิชาอะไร ภาคอะไร ปีการศกึษาอะไร วิชาดงักลา่วมีการเรียน

การสอนอยูใ่นคณะอะไร มหาวทิยาลยัอะไร 

- วนัท่ีสง่รายงาน ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ หน้าช่ือเร่ือง ไมต้่องใสเ่ลขหน้า 

 

 

วนัท่ี 13 มิถนุายน 2549 

การทดลองท่ี 1 

เร่ืองการจํารูปแบบ 

 

 

 

นางสาว อภิรดี ลิ่มศิลา เลขประจําตวั 48xxxxx 

 

 

 

รายงานนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิชา 3800203 จิตวิทยาปัญญาขัน้นํา 

ภาคต้น ปีการศกึษา 2549 

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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บทคดัย่อ 

 ถดัจากหน้าหวัเร่ือง จะเป็นหน้าของบทคดัยอ่ บทคดัยอ่เป็นการนําเสนอผลสรุปของงานวิจยั หรือ

เนือ้หาสว่นท่ีน่าสนใจโดยยอ่ เป็นสิง่ท่ีจะบอกแก้ผู้อา่นตอ่ไปวา่ในบทความนีมี้อะไรบ้าง บทคดัยอ่ ควรอยู่

ตรงกลาง ห่างจากบนกระดาษ 1 นิว้ เนือ้หาบทคดัยอ่ควรชิดซ้าย ไมต้่องยอ่หน้า บทคดัยอ่ควรมีข้อความ

เพียงหนึง่ยอ่หน้า ไมค่วรมีจํานวนคําเกินกวา่ 120 คํา (ประมาณ 8 บรรทดั) ไมมี่การถอดความหรือไมมี่การ

อ้างอิงโดยตรงรวมอยูด้่วย 
 
สารบญั 

 APA (2001) ไมไ่ด้บงัคบัให้ผู้ เขียนใสส่ารบญั แตสํ่าหรับรายงานท่ีมีความยาวเกิน 10 หน้า ควรมี

สารบญั เพ่ือช่วยในการค้นหาข้อมลูภายในบทความ  

 

เนือ้หา 

 เนือ้หาให้มีวิธีการอ้างอิงดงัท่ีใสไ่ว้ในเอกสารดงัสว่นท่ี 2 

 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวกอยูห่น้าสดุท้ายของเอกสาร (หลงัรายการอ้างอิง) เพ่ือใสข้่อมลูเพิ่มเตมิท่ีผู้ เขียนต้องการ

ใสล่งไปในบทความ แตถ้่าใสใ่นเนือ้หาอาจทําให้ผู้อา่นสบัสน 
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ส่วนท่ี 2 

การอ้างอิงภายในเนือ้หา 
  

 การอ้างอิงภายในเนือ้หา หากเขียนเนือ้หาและการอ้างอิง ก่อนท่ีจะเขียนรายการอ้างอิงในภายหลงั 

อาจทําให้ผู้ เขียนจําไมไ่ด้วา่การอ้างอิงแตล่ะครัง้ อ้างมาจากเอกสารอะไร ดงันัน้หากมีรายการอ้างอิง

จํานวนมาก ให้เขียนรายการอ้างอิงก่อน แล้วจงึนํารายการเหลา่นัน้มาอ้างอิงในเนือ้หา รายการตอ่ไปนี ้เป็น

สิง่ท่ีผิดพลาดบอ่ยในการอ้างอิงในงาน 

 

การถอดความจากผูแ้ต่งหน่ึงคน 

 เม่ือมีการถอดความของผู้แตง่เพียงหนึง่คน สําหรับภาษาองักฤษ จะให้ใสน่ามสกลุของผู้แตง่ และ

ปีท่ีพิมพ์ เช่น (McInerney, 2001) หากในรายการอ้างอิง มีผู้แตง่นามสกลุเดียวกนัหลายคน ให้ใสต่วัอกัษร

ยอ่ของช่ือและช่ือกลาง เชน่ (D. M. McInerney, 2001) สําหรับภาษาไทยให้ใสท่ัง้ช่ือและนามสกลุและตาม

ด้วยปีท่ีพิมพ์ เช่น (วชัรี ทรัพย์มี, 2546) ข้อสงัเกต นามสกลุของผู้แตง่และปีท่ีพิมพ์จะถกูคัน่ด้วย

เคร่ืองหมาย comma (,)  

 การถอดความ ไมจํ่าเป็นต้องใสก่ารอ้างอิงไว้ในวงเลบ็ท้ายประโยคอยูต่ลอดเวลา อาจนําช่ือผู้

อ้างอิงมาไว้หน้าประโยคได้ เพ่ือให้การอา่นล่ืนไหล เชน่ 

 

 ตามท่ี Stemmer (2004)… 

 หรือ 

 Stemmer (2004) กลา่ววา่… 

 

 สําหรับปีท่ีพิมพ์ ภาษาองักฤษให้ใสค่ริสตศกัราช สว่นภาษาไทยให้ใสพ่ทุธศกัราช                                                  

หากไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์ ให้ใสคํ่าวา่ “ไมร่ะบปีุท่ีพิมพ์” แทนปีท่ีพิมพ์ เชน่ (สถาบนัธญัญารักษ์, ไมร่ะบปีุท่ี

พิมพ์) และช่ือผู้แตง่ภาษาองักฤษไมต้่องเขียนคําอา่นเป็นภาษาไทย เพราะวา่บางครัง้ช่ือเดียวกนั คนอา่น

ออกเสียงไมเ่หมือนกนั หากผู้แตง่เป็นสถาบนั ให้ใสช่ื่อสถาบนัแทน เชน่ (APA, 2001) หรือ 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 
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การถอดความจากผูแ้ต่งมากกว่าหน่ึงคน 

 เม่ือใช้แหลง่ข้อมลูหนึง่แหลง่ ซึง่มีผู้แตง่มากกวา่หนึง่คน รายช่ือผู้แตง่เรียงตามลําดบัตามใน

หนงัสือ หรือบทความ ระหวา่งคนรองสดุท้าย และคนสดุท้ายให้มีคําวา่ “และ” สําหรับภาษาไทย และ

เคร่ืองหมาย “ & “ สําหรับภาษาองักฤษ เช่น (Houghton, Houghton, & Peters, 2005) หรือ (ศริิชยั  

กาญจนวาสี, ทวีวฒัน์ ปิตยานนท์, และ ดเิรก ศรีสโุข, 2547) 

 ในกรณีท่ีผู้แตง่มีตัง้แต ่3-5 คนขึน้ไป ให้ใสผู่้แตง่ทกุคนในครัง้แรก สว่นในครัง้ถดัไปใสผู่้แตง่คนแรก 

และตามด้วยคําวา่ “และคณะ” สําหรับภาษาไทย และ “et al.” สําหรับภาษาองักฤษ แทน เชน่ (Houghton 

et al., 2005) หรือ (ศริิชยั กาญจนวาสี และคณะ, 2547)  

 หากมีผู้แตง่ตัง้ 6 คนขึน้ไป ให้ใช้เพียงแคผู่้แตง่คนแรก และตามด้วยคําวา่ “และคณะ” เลย 

 

การอา้งอิงโดยตรง 

การอ้างอิงโดยตรงสามารถเขียนได้แบบ ตามจํานวนคําท่ีใช้ในการอ้างอิงโดยตรง   

 

การอา้งอิงโดยตรงแบบที ่1 

 เม่ืออ้างอิงโดยตรง (คดัลอกแบบคําตอ่คํา) น้อยกวา่ 40 คํา ให้ใสเ่คร่ืองหมายอญัประกาศคร่อม

เนือ้หาท่ีอ้างอิงทัง้หมด แล้วจงึเขียนการอ้างอิงไว้หลงัข้อความนัน้นอกอญัประกาศ หรือเขียนไว้ด้านหน้า

อญัประกาศก็ได้ เช่น 

 

 ชยัพร วิชชาวธุ (2525) กลา่ววา่ “วธีิพฤตกิรรมนิยมใช้ได้กบัทกุลทัธิความเช่ือทางอภิปรัชญา 

ยกเว้นลทัธิจิตนิยมซึง่จะต้องใช้การสงัเกตภายในเป็นวธีิการ” (หน้า 25) 

 

 ชยัพร วิชชาวธุ ได้เขียนกลา่วไว้ในหนงัสือ มูลสารจิตวิทยา วา่ “วธีิพฤตกิรรมนิยมใช้ได้กบัทกุลทัธิ

ความเช่ือทางอภิปรัชญา ยกเว้นลทัธิจิตนิยมซึง่จะต้องใช้การสงัเกตภายในเป็นวิธีการ” (ชยัพร วิชชาวธุ, 

2525, หน้า 25) 
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การอา้งอิงโดยตรงแบบที ่2 

 เม่ืออ้างอิงการอ้างอิงโดยตรงตัง้แต ่40 คําขึน้ไป การอ้างอิงทัง้หมดให้ขึน้ยอ่หน้าใหม ่ไมต้่องเว้น

ช่องวา่งในบรรทดัแรก (เฉพาะยอ่หน้าแรกท่ีอ้างอิงโดยตรง ยอ่หน้าตอ่ไปไมต้่อง) ไมใ่ช้เคร่ืองหมาย

อญัประกาศ และทําให้ยอ่หน้านีอ้ยูห่่างจากขอบข้างเพิ่มขึน้ 0.5 นิว้ การยอ่หน้าบอกเป็นนยัวา่เป็นการ

อ้างอิงโดยตรง เชน่ 

 

ชยัพร วิชชาวธุ ได้กลา่วถึงความรู้ท่ีได้มาในเชิงวิทยาศาสตร์ วา่ไมส่ามารถบอกได้วา่ความรู้

เหลา่นัน้เป็นความจริง โดยให้เหตผุลไว้ดงันี ้

 

ความรู้ตา่งๆ ในวทิยาศาสตร์ ท่ีอยูใ่นรูปของทฤษฎี เป็นเพียงความรู้ท่ียงัไมมี่หลกัฐานมา

แสดงวา่ผิดเทา่นัน้ และความรู้ท่ียงัไมมี่หลกัฐานมาแสดงวา่ผิดนี ้ ก็หาได้เป็นความรู้ท่ี

ถกูต้องไม ่ในอนาคตอาจมีหลกัฐานมาแสดงวา่ผิดก็ได้ ... ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

เกิดจากการค้นพบหลกัฐานท่ีขดักบัทฤษฎีท่ีเป็นท่ีเช่ือถือในขณะนัน้ แล้วก่อให้เกิดการ

แก้ไขทฤษฎีหรือการเสนอทฤษฎีใหม ่ ความก้าวหน้าของวทิยาศาสตร์จงึอยูใ่นรูปของการ

เปล่ียนจากทฤษฎีหนึง่เป็นอีกทฤษฎีหนึง่ (ชยัพร วิชชาวธุ, 2525, หน้า 32) 

 

 จากข้อความข้างต้น จะสงัเกตเห็นวา่ ได้มีการใช้เคร่ืองหมาย … ซึง่เป็นการละข้อความบางสว่น 

เพ่ือแสดงเฉพาะเนือ้หาท่ีสําคญัในการอ้างอิงโดยตรงเท่านัน้ 

  

การอา้งอิงจากแหล่งทติุยภูมิ 

 เม่ืออ้างอิงถงึเนือ้หาในงานชิน้หนึง่ ท่ีอา่นมาจากหนงัสือเลม่อ่ืนท่ีอ้างถงึงานชิน้นี ้เชน่ หนงัสือของ 

Matlin (2005) ได้กลา่วถึงงานวิจยัของ Simons & Levin (1997) และต้องการอ้างถงึงานวิจยัของ Simons 

& Levin โดยท่ีไมไ่ด้อา่นงานวิจยัของพวกเขาโดยตรง คณุอา่นจากหนงัสือของ Matlin การอ้างอิงแบบนีจ้ะ

เรียกวา่การอ้างอิงจากแหลง่ทตุยิภมูิ ให้ใช้คําวา่ “อ้างถงึใน” เชน่ (Simons & Levin, 1997 อ้างถงึใน 

Matlin, 2005) และไมต้่องใสง่านท่ีคณุอ้างจากแหลง่ทตุยิภมูิลงไปในรายการอ้างอิง ในท่ีนีคื้อ ไมต้่องใส ่

Simons & Levin (1997) ลงไปในรายการอ้างอิง (ในบทความท่ีมีเนือ้หาเป็นภาษาองักฤษ ให้ใช้คําวา่ “as 

cited in”) 
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(Rundus, 1971 อ้างถงึใน Matlin, 2005) 

(Greenwald & Banaji, 1995 อ้างถงึใน ทิพย์นภา หวนสริุยา, 2547) 

(ศริิชยั กาญจนวาสี, 2545 อ้างถงึใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2549) 

 

การใส่ผูแ้ต่ง และปีทีพิ่มพ์ในการอา้งอิง 

ผูแ้ต่งคนเดียว 

 เม่ือถอดความจากผู้แตง่เพียงคนเดียว ในภาษาองักฤษ ให้เขียนนามสกลุผู้แตง่และปีท่ีพิมพ์  สว่น

ภาษาไทย ให้ใสช่ื่อ นามสกลุ และปีท่ีพิมพ์ สงัเกตวา่ นามสกลุผู้แตง่และปีท่ีพมิพ์ถกูคัน่ด้วยเคร่ืองหมาย

จลุภาค  

(Matlin, 2005) 

(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2549) 

 

ผูแ้ต่งสองคน 

 เม่ืออ้างอิงผู้แตง่สองคน ใช้ช่ือของผู้แตง่ทัง้สองคน และคําวา่ “และ” หรือ “&” แทรกระหวา่งทัง้สอง

คน โดยให้ใสคํ่าวา่ “และ” สําหรับการอ้างอิงภาษาไทย และเคร่ืองหมาย “&” สําหรับการอ้างอิง

ภาษาองักฤษ ทัง้การอ้างอิงภาษาไทยและภาษาองักฤษไมต้่องใสเ่คร่ืองหมายจลุภาค หลงันามสกลุของคน

แรก (ในกรณีท่ีบทความเขียนเป็นภาษาองักฤษ จะใช้เคร่ืองหมาย & แทน) 

 

สนัทดั พรประเสริฐมานิต และ ทิพย์นภา หวนสริุยา (2549)  

(สนัทดั พรประเสริฐมานิต และ ทิพย์นภา หวนสริุยา, 2549) 

Tabachnick และ Fidell (2007) 

(Tabachnick & Fidell, 2007) 

 

ผูแ้ต่งสาม สีห่รือหา้คน 

 เม่ืออ้างอิงผู้แตง่ สาม ส่ีหรือห้าคน อ้างอิงทกุคนในการอ้างอิงในครัง้แรก สําหรับการอ้างอิง

ภาษาองักฤษ ทัง้การอ้างอิงภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ใสจ่ลุภาคคัน่หลงันามสกลุของทกุคน (ยกเว้น

คนสดุท้าย ถ้าเป็นการอ้างอิงนอกวงเลบ็ ไมต้่องใส)่ 
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 แตใ่นการอ้างอิงครัง้ตอ่มา ให้ใช้เพียงนามสกลุของผู้แตง่คนแรกในการอ้างอิงตามด้วย คําวา่ “และ

คณะ” สําหรับการอ้างอิงภาษาไทย และ จะใช้คําวา่ “et al.” (หลงัคําวา่ et ไมมี่จดุ) ไมต้่องใสจ่ลุภาคหลงั

นามสกลุของผู้แตง่คนแรก 

 

ศริิชยั กาญจนวาสี, ทวีวฒัน์ ปิตยานนท์, และดเิรก ศรีสโุข (2547) 
อ้างอิงครัง้แรก 

อ้างอิงครัง้ถดัไป 

อ้างอิงครัง้แรก 

อ้างอิงครัง้ถดัไป 

(ศริิชยั กาญจนวาสี, ทวีวฒัน์ ปิตยานนท์, และดเิรก ศรีสโุข, 2547) 

ศริิชยั กาญจนวาสี และคณะ (2547) 

(ศริิชยั กาญจนวาสี และคณะ, 2547) 

Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham (2006) 

(Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006) 

Hair et al., 2006 

(Hair et al., 2006) 

 

ผูแ้ต่งหกคน หรือมากกว่านัน้ 

 ในการอ้างอิงงานจากผู้แตง่หกคนหรือมากกวา่หกคน ใช้เพียงนามสกลุของผู้แตง่คนแรกแล้วตาม

ด้วย “และคณะ” สําหรับภาษาไทย และคําวา่ “et al.” สําหรับภาษาองักฤษ ไมต้่องใสจ่ลุภาคหลงันามสกลุ

ผู้แตง่คนแรก 

 

(สนัทดั พรประเสริฐมานิต และคณะ, 2547) 

(Yeates et al., 2007) 

 

ไม่มีรายชือ่ผูแ้ต่ง 

 เม่ือมีการอ้างอิงงานซึง่ไมมี่รายช่ือของผู้แตง่ ให้ใช้ช่ือเร่ืองคําแรกๆ มาเป็นช่ือของรายการอ้างอิง 

ช่ือเร่ืองของหนงัสือควรพิมพ์ด้วยตวัอกัษรเอียง ขณะท่ีถ้าเป็นบทความในหนงัสือหรือบทความในวารสาร

ควรอ้างอิงโดยใสใ่นเคร่ืองหมายอญัประกาศ  
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(การเขียนรายการอา้งอิง, 2549) 

(“การดแูลสขุภาพเดก็,” 2550) 

(The mystery of leadership, 2004) 

(“Leadership versus management,” 2004) 

 

ผูแ้ต่งไม่เปิดเผยชือ่ 

 เม่ือการอ้างอิงงานท่ีผู้แตง่ไมเ่ปิดเผยช่ือ ให้ใช้คําวา่ Anonymous ในภาษาองักฤษ และคําวา่ “ผู้

แตง่นิรนาม” ในภาษาไทย 

 

(ผู้แตง่นิรนาม, 2550) 

(Anonymous, 2007) 

 

ผูแ้ต่งมีนามสกลุเดียวกนั 

 เม่ือผู้แตง่มีนามสกลุเดียวกนั (กรณีรายการอ้างอิงเป็นภาษาองักฤษ) ใช้ตวัยอ่ของช่ือและช่ือกลาง

ใสเ่ข้าไปด้วยในการอ้างอิง  

 

(D. T. Campbell & Fiske, 1959) 

 

หลายบทความจากผูแ้ต่งคนเดียวกนั  

 เม่ือมีการอ้างอิงถึงผู้แตง่คนเดียวกนักบัการตีพิมพ์มากกวา่หนึง่ครัง้ในปีเดียวกนั ในกรณี

ภาษาองักฤษ ให้ใสต่วัอกัษรเลก็ภาษาองักฤษเข้าไปหลงัปีท่ีพิมพ์เพ่ือสร้างความแตกตา่ง เช่น a, b, c, และ

อ่ืนๆ  สว่นภาษาไทยให้ใช้ตวัอกัษรไทยตามหลงัปีท่ีพิมพ์ เช่น ก, ข, ค และอ่ืนๆ (ไมใ่ช้ ฃ และ ฅ เน่ืองจาก

จะแยกความแตกตา่งไมไ่ด้)  

 

Embretson (1995a, 1995b) 

สมหวงั พิธิยานวุฒัน์ (2541ก, 2541ข) 
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กรณีมีการอา้งอิง ทีอ่า้งถึงในเนือ้ความเดียวกนั 

 ถ้ามีการอ้างอิงงานหลายชิน้ ให้คัน่ระหวา่งการอ้างอิงด้วยเคร่ืองหมายอฒัภาค ( ; ) 

 

(ธีระพร อวุรรณโณ, 2535; ทิพย์นภา หวนสริุยา และธีระพร อวุรรณโณ, 2548) 

(Viswesvaran & Ones, 1999; McFarland & Ryan, 2000) 

 

การติดต่อเป็นการส่วนตวั 

 เม่ืออ้างอิงการสมัภาษณ์เป็นการสว่นตวั การตอบคําถามเป็นการสว่นตวั การตดิตอ่ส่ือสารทาง

จดหมายหรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ให้เขียนช่ือของผู้ถกูสมัภาษณ์ สว่นในเคร่ืองหมายวงเลบ็ ให้บนัทกึวา่ 

“การสื่อสารสว่นตวั” (APA ใช้คําวา่ Personal Communication) และเขียนวนัท่ีมีการตดิตอ่ส่ือสารกนั การ

เขียนวนัท่ี ให้เขียนตามลําดบั วนั เดือน ปี (หากเป็นการเขียนภาษาองักฤษ ให้ยดึตาม APA (2001) ซึง่ให้

เขียนเดือน ตามด้วยวนั และปี ซึง่เป็นหลกัการเขียนแบบประเทศสหรัฐอเมริกา) และเน่ืองจากไมส่ามารถ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ จงึไมต้่องใสก่ารตดิตอ่สว่นตวันีใ้นรายการอ้างอิง 

 

กฤษณ์ อริยะพทุธิพงศ์ (การส่ือสารสว่นตวั, 10 เมษายน 2550) 

Bruce Svare (การสื่อสารสว่นตวั, 24 กมุภาพนัธ์ 2550) 

 

การอา้งอิงสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 

 เม่ือไมมี่หน้ากระดาษในแหลง่ท่ีมาของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ให้อ้างอิงเลขยอ่หน้า โดยสญัลกัษณ์ ¶ 

หรือคําวา่ “ยอ่หน้า” ในสถานการณ์ท่ีส่ือเลก็ทรอนิกส์ไมไ่ด้ให้เลขยอ่หน้าไว้ อาจใสช่ื่อหวัข้อยอ่ย พร้อมกบั

ลําดบัท่ีของยอ่หน้าในหวัข้อยอ่ยนัน้  

 

พระมหาธรรมราชา”, ไมร่ะบปีุท่ีพมิพ์, ยอ่หน้า 4) (“

(“พระมหาธรรมราชา”, ไมร่ะบปีุท่ีพมิพ์, ¶4) 

 

หมายเหต ุรายการอ้างอิงส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดอ้างอิงในรูปแบบเดียวกบัการอ้างอิงอ่ืนๆ ทัง้แบบหนงัสือ 

หรือบทความในวารสารตา่งๆ คือถ้าอ้างถงึให้ใสผู่้แตง่และปีท่ีพิมพ์  ถ้าไมมี่ผู้แตง่ให้ใช้ช่ือเร่ืองโดยใส่

อญัประกาศ และปีท่ีพิมพ์ การใสเ่ลขท่ียอ่หน้าทําให้ผู้อา่นสามารถค้นหาหน้ารายการอ้างอิงในหน้าอยูเ่ว็บ

ท่ีเฉพาะได้ 
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ส่วนท่ี 3  

หลกัการสร้างรายการอ้างอิง 
 
 รายช่ือรายการอ้างอิงจะแยกไว้หลงัเนือ้หา และอยูก่่อนภาคผนวก ทกุครัง้ท่ีมีการอ้างอิงในเนือ้หา

จะต้องมีอยูใ่นรายการอ้างอิง และรายการอ้างอิงทกุรายการ จะต้องถกูอ้างอยูใ่นเนือ้หา (แตกตา่งจาก

บรรณนานกุรม) อยา่งไรก็ตาม การอ้างอิงแบบทตุยิภมูิ (นํามาแตร่ายการท่ีผู้ เขียนอา่นจริง) และการอ้างอิง

จากการส่ือสารสว่นตวั ไมต้่องนํามาใสใ่นรายการอ้างอิง 

 รายการอ้างอิงเป็นแหลง่ท่ีใช้ในการตรวจสอบเอกสาร รวมถงึหาความรู้เพิ่มเตมินอกเหนือจากท่ี

เขียนอยูใ่นเนือ้หา นอกจากนีย้งัเป็นการให้เกียรตแิก่แหลง่ข้อมลูท่ีผู้ เขียนนํามากลา่วถึง และยงัเป็นการ

แสดงหลกัฐานถงึคํากลา่วอ้างท่ีผู้ เขียนได้แสดงลงไปด้วย  การเขียนรายการอ้างอิงได้ถกูต้องแสดงถึงความ

ใสใ่จในรายละเอียดของผู้ เขียน 

 ในการเขียนรายการอ้างอิง จะแยกกนัระหวา่งรายการภาษาไทยและรายการภาษาองักฤษ โดยนํา

รายการภาษาไทยขึน้ก่อน แล้วตามด้วยรายการภาษาองักฤษ ภายในรายการอ้างอิงของภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ให้เรียงตามลําดบัตวัอกัษร ภาษาไทยให้เรียงตามลําดบัช่ือ สว่นภาษาองักฤษให้เรียงลําดบั

นามสกลุ 

 

หลกัการทัว่ไปในการเขียนรายการอา้งอิง 

 ในการเขียนรายการอ้างอิงขึน้ มีหลกัทัว่ไปดงัตอ่ไปนี ้

 - ขอบควรห่าง 1 นิว้ในทกุๆ ด้าน ทัง้ด้านบน ด้านลา่ง ด้านซ้ายและด้านขวา 

 - หวักระดาษควรอยูต่รงกลางและเขียนวา่ “รายการอ้างอิง” 

 - ใช้หวัข้อระดบัท่ี 3 ในการเขียนวา่ “ภาษาไทย” และ “ภาษาองักฤษ” แสดงรายการอ้างอิง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 - ไมใ่ช้ตวัหนาและการขีดเส้นใต้ ในรายการอ้างอิง 

 - ระดบัยศ การศกึษา ไมต้่องใสใ่นรายการอ้างอิง (เชน่ วท.บ. ศศ.ม. คณุหญิง เป็นต้น) 

 - การสื่อสารสว่นตวั ไมต้่องใสใ่นรายการอ้างอิง 

 - ใช้รูปแบบยอ่หน้าแบบแขวน (Hanging Indent) ในการเขียนรายการอ้างอิงแตล่ะรายการ 

กลา่วคือ ให้บรรทดัแรกของแตล่ะรายการอ้างอิงไมเ่ว้นชอ่ง และบรรทดัตอ่มาเว้นช่องเข้าไป 0.5 นิว้ 

 - ถ้าเป็นตวัเลข ให้สะกดออกมา เช่น  
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บทความในวารสารหนึง่มีช่ือวา่ 

Forewarned and forearmed? 2 Meta-analytic syntheses of forewarnings of influence appeals 

ให้เปล่ียนเป็น  

Forewarned and forearmed? Two meta-analytic syntheses of forewarnings of influence appeals 

 

 - ตวัยอ่ท่ีสามารถยอมรับในรายการอ้างอิงภาษาองักฤษประกอบด้วย สว่นภาษาไทยให้พิมพ์ตาม

ในวงเลบ็ท่ีระบไุว้ท้ายบรรทดั 

 

 ed. Edition  (พิมพ์ครัง้ท่ี) 

 2nd ed. Second Edition  (พิมพ์ครัง้ท่ี 2) 

 Ed. Editor  (บ.ก.) ยอ่จาก บรรณาธิการ 

บ.ก.) ยอ่จาก บรรณาธิการ  Eds. Editors  (

 Rev. ed. Revised Edition  (ฉบบัปรับปรุง) 

 Vol. Volume (as in Vol. 1)  (เลม่ท่ี) 

 Vols. Volumes (as in 3 Vols.)  (เลม่) 

 p. Page  (หน้า) 

 pp. Pages  (หน้า) 

 No. Number  (เลขท่ี) 

 Pt. Part  (บางสว่น) 

 n.d. No Date  (ไมร่ะบปีุท่ีพิมพ์) 

 chap. Chapter  (บทท่ี) 

 Tech. Rep. Technical Report  (รายงานด้านเทคนิค) 

 Suppl. Supplement  (สว่นประกอบ) 

 

 - ช่ือรัฐควรใช้ช่ือยอ่เป็นตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่สองตวั ในรายการอ้างอิงภาษาองักฤษ (ดรูายละเอียด

ได้จาก APA (2001) หน้า 218) 

 

   AK   Alaska 

   MI   Michigan 

   WV   West Virginia 
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 - รายการอ้างอิงควรเรียงลําดบัตามตวัอกัษรของผู้แตง่ (ใช้นามสกลุตวัแรกของผู้แตง่ใน

ภาษาองักฤษ สว่นภาษาไทยใช้ช่ือแรก) สมาคม และผู้แตง่นิรนาม (ในภาษาองักฤษคือ Anonymous) 

 - ในรายการอ้างอิงภาษาองักฤษ ผู้แตง่ควรจะเรียงรายช่ือด้วยนามสกลุตวัแรก ตามด้วยตวัอกัษร

ตวัแรกและช่ือกลาง (ถ้ามี) ด้วยตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่ ถ้าไมมี่ผู้แตง่ สิง่ท่ีใสค่วรเรียงตามตวัอกัษรตามด้วยคํา

แรกของช่ือเร่ือง (ยกเว้น a, an, the) สําหรับภาษาไทย ให้นําช่ือก่อน ตามด้วยนามสกลุ 

 

การใส่รายชือ่ผูแ้ต่ง 

 - ในภาษาองักฤษ ช่ือแรกและช่ือกลางให้ใช้ตวัพิมพ์ใหญ่ของตวัอกัษรแรกแทน (ไมใ่สช่ื่อแรกหรือ

ช่ือกลางเตม็รูปแบบ) สว่นภาษาไทย ให้ใสท่ัง้ช่ือและนามสกลุโดยไมย่อ่ 

 

สภุลคัน์ ลวดลาย. (2545). ผลของการใหข้อ้มูลป้อนกลบัทางชีวภาพแบบคลืน่สมองและการเสริมแรง

ทางบวกต่อพฤติกรรมตัง้ใจทํากิจกรรมคณิตศาสตร์ของเด็กสมาธิสัน้และมีพฤติกรรมไม่อยู่น่ิง. 

วิทยานิพนธ์ปริญญาศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ คณะจิตวิทยา 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

McInerney, D. M. (2001). Publishing your psychology research: A guide to writing for journals 

in psychology and related fields. London: Sage. 

 

 - สําหรับผู้แตง่คนเดียว รายช่ือของผู้แตง่มาก่อนปีท่ีพิมพ์ 

 

กลัยา วานิชย์บญัชา. (2549). หลกัสถิติ (พิมพ์ครัง้ท่ี 8). กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร. 

Kirk, R. E. (2008). Statistics: An introduction (5th ed.). Belmont, CA: Thomson. 

 

 - สําหรับผู้แตง่สองถงึหกคน แยกผู้ เขียนแตล่ะคนด้วยเคร่ืองหมาย comma (,) และให้ใช้ 

Ampersand (&) ในรายการอ้างอิงภาษาองักฤษ ก่อนช่ือสกลุของผู้แตง่คนสดุท้าย หรือคําวา่ “และ” ใน

รายการอ้างอิงภาษาไทย ก่อนช่ือของคนสดุท้าย แล้วตามด้วยปีท่ีพิมพ์ 

 

ศริิชยั กาญจนวาสี, ทวีวฒัน์ ปิตยานนท์, และ ดเิรก ศรีสโุข. (2547). การเลือกใชส้ถิติทีเ่หมาะสมสําหรบั

งานวิจยั (พมิพ์ครัง้ท่ี 4). กรุงเทพมหานคร: บญุศริิการพมิพ์. 

Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). Psychological testing (7th ed.). Upper Saddle River: Pearson. 
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 - สําหรับผู้แตง่ตัง้แตเ่จ็ดคนขึน้ไป แยกผู้แตง่หกคนแรกด้วยเคร่ืองหมาย comma (,) ตอ่จากนัน้ใช้ 

et al. สําหรับภาษาองักฤษ หรือคําวา่ “และคณะ” สําหรับภาษาไทย เพ่ือแสดงถึงผู้แตง่ท่ีเหลือ แล้วตาม

ด้วยปีท่ีพิมพ์ 

 

Yeates, K. O., Bigler, E. D., Dennis, M., Gerhardt, C. A., Rubin, K. H., Stancin, T., et al. (2007). 

Social outcomes in childhood brain disorder: A heuristic integration of social neuroscience 

and developmental psychology. Psychological Bulletin, 133(3), 535-556. 

 

 - เม่ือเป็นการเขียนรายช่ือโดยสมาคม (ถ้าไมท่ราบช่ือผู้แตง่ แตไ่มใ่ช่ผู้แตง่ไมเ่ปิดเผยช่ือ) ควรใช้

ตวัอกัษรทัง้พมิพ์ใหญ่ตวัอกัษรแรกทกุคํา (ยกเว้นคําบพุบท และคําสนัธาน) และใสว่นัท่ีตีพิมพ์วางไว้หลงั

ช่ือสมาคม 

 

ศนูย์เครือขา่ย สมศ. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. (บ.ก.). (2550). การประเมินอภิมาน วิธีวิทยาและการ

ประยกุต์ใช ้(พิมพ์ครัง้ท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological 

Association (5th ed.). Washington, DC: Author. 

 

 

 - เม่ือผู้แตง่ไมเ่ปิดเผยช่ือ (ถ้ามีหลกัฐานวา่ไมเ่ปิดเผยช่ือผู้แตง่) ให้ใช้คําวา่ Anonymous ใน

ภาษาองักฤษ หรือ “ผู้แตง่นิรนาม” ในภาษาไทย (เรียงตามลําดบัตวัอกัษรของ Anonymous เหมือนเป็น 

ช่ือจริง) 

 

ผู้แตง่ไมร่ะบนุาม. (2547). 

Anonymous. (2003).  

 

การใส่ปีทีพิ่มพ์ 

 - ปีท่ีพมิพ์ จะใสไ่ว้ในวงเลบ็หลงัช่ือผู้แตง่ แตจ่ะระบวุนัท่ีหรือเดือนด้วย ในกรณีท่ีเป็นนิตยสารท่ี

ออกรายเดือน หรือรายสปัดาห์ หรือหนงัสือพิมพ์ท่ีออกรายวนั  

 - รายการอ้างอิงภาษาไทยให้ใช้พทุธศกัราชและรายการอ้างอิงภาษาองักฤษให้ใช้คริสตศกัราช 



16 

 

 - ในรายการอ้างอิงภาษาองักฤษ ใช้ (n.d.) หลงัช่ือของผู้แตง่ถ้าไมมี่ปีท่ีพิมพ์ สว่นรายการอ้างอิง

ภาษาไทยใช้ (ไมร่ะบปีุท่ีพิมพ์) หลงัช่ือของผู้แตง่ 

 - ในรายการอ้างอิงภาษาองักฤษ ใช้ (in press) หลงัช่ือของผู้แตง่ ถ้างานของผู้นัน้ยงัอยูใ่นช่วง

ตีพิมพ์ (ยงัไมไ่ด้เผยแพร่สูส่าธารณชน) สว่นในภาษาไทยใช้คําวา่ (กําลงัตีพิมพ์) 

 - ถ้ารายการอ้างอิงมีผู้แตง่ซํา้กนั ให้เรียงรายการอ้างอิงตามปีท่ีพิมพ์จากเก่าไปหาใหม ่ 

 

American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological 

Association (5th ed.). Washington, DC: Author. 

American Psychological Association. (2005). Concise rules of APA style. Washington, DC: 

Author. 

 

 - ถ้ารายการอ้างอิงมากกวา่หนึง่รายการประกอบไปด้วยผู้แตง่คนเดียวกนั ให้นํารายการอ้างอิงท่ีมี

ผู้แตง่คนเดียวขึน้ก่อน จากนัน้เรียงผู้แตง่คนท่ีสอง หากมีรายการอ้างอิงท่ีคนท่ีหนึง่และสองเหมือนกนั ให้นํา

รายการอ้างอิงท่ีมีเพียง 2 คนขึน้ก่อน แล้วจงึขึน้คนท่ีสาม 

 

ศริิชยั กาญจนวาสี. (2545). ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ (พิมพ์ครัง้ท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ศริิชยั กาญจนวาสี. (2548). ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม (พิมพ์ครัง้ท่ี 5). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ศริิชยั กาญจนวาสี, ดเิรก ศรีสโุข, และทวีวฒัน์ ปิตยานนท์. (2541). การเลือกใช้สถิตท่ีิเหมาะสมสําหรับ

การวิจยัทางสงัคมศาสตร์. ใน สมหวงั พิธิยานวุฒัน์ (บ.ก.). รวมบทความทางวิธีวิทยาการวิจยั เล่ม 2 

(หน้า 153-170). กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ศริิชยั กาญจนวาสี, ทวีวฒัน์ ปิตยานนท์, และดเิรก ศรีสโุข. (2547). การเลือกใชส้ถิติทีเ่หมาะสมสําหรบั

การวิจยั (พมิพ์ครัง้ท่ี 4). กรุงเทพมหานคร: บญุศริิการพมิพ์. 
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Messick, S. (1988). The once and future issues of validity: Assessing the meaning and 

consequences of measurement. In H. Wainer & H. Braun (Eds.), Test validity (pp. 33-45). 

Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Messick, S. (1989). Validity. In R. L. Linn (Ed.), Educational measurement (3rd ed., pp. 13-103). 

New York: American Council on Education/Macmillan. 

Messick, S. Beaton, A., & Lord, F. (1983). National Assessment of Educational Progress 

reconsidered: A new design for a new era. Princeton, NJ: National Assessment of 

Educational Progress. 

Messick, S., & Jungeblut, A. (1981). Time and method in coaching for the SAT. Psychological 

Bulletin, 89, 191-216. 

 

 - ถ้ารายการอ้างอิงมากกวา่หนึง่รายการ ประกอบไปด้วยรายนามผู้แตง่เหมือนกนั และมีปีท่ีพิมพ์ปี

เดียวกนั ให้ควรเรียงตามลําดบัตวัอกัษรตามช่ือเร่ืองของหนงัสือหรือบทความ แล้วใสต่วัพิมพ์เลก็ a, b, c 

etc. ควรวางไว้หลงัปี สามารถใช้ในการอ้างอิงในสว่นของเนือ้หา สําหรับภาษาไทยให้ใสต่วัอกัษรไทย ก, ข, 

ค และอ่ืนๆ แทน (ยกเว้น ฃ และ ฅ) 

 

นงลกัษณ์ วิรัชชยั. (2550ก). การประเมนิอภิมาน: ตวัอยา่งงานวิจยั. ใน ศนูย์เครือขา่ย สมศ. จฬุาลงการณ์

มหาวิทยาลยั (บ.ก.). การประเมินอภิมาน วิธีวิทยาและการประยกุต์ใช ้(พิมพ์ครัง้ท่ี 2, หน้า 77-102). 

กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

นงลกัษณ์ วิรัชชยั. (2550ข). การประเมนิอภิมาน: แนวคดิและหลกัการ. ใน ศนูย์เครือขา่ย สมศ. จฬุาลง

การณ์มหาวทิยาลยั (บ.ก.). การประเมินอภิมาน วิธีวิทยาและการประยกุต์ใช ้(พมิพ์ครัง้ท่ี 2, หน้า 3-

20). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 

Campbell, J. P. (1990a). Modeling the performance prediction problem in industrial and 

organizational psychology. In M. D. Dunnette & L. M. Hough (Eds.), Handbook of industrial 

and organizational psychology (2nd ed., Vol. 1, pp. 687-732). Palo Alto, CA: Consulting 

Psychologists Press. 

Campbell, J. P. (1990b). An overview of the Army Selection and Classification Project (Project 

A). Personnel Psychology, 43, 231-239. 
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การใส่สํานกัพิมพ์ และเมืองทีต่ัง้ 

 - ควรใช้ช่ือเตม็เม่ือเป็นสํานกัพิมพ์ของมหาวทิยาลยัหรือสมาคมเป็นผู้พิมพ์เอง 

 

สํานกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Cambridge University Press 

 

 - ช่ือท่ีไมจํ่าเป็น เชน่ บริษัท จํากดั ไมต้่องใส ่แตค่วรใสช่ื่อ โรงพมิพ์หรือหนงัสือ 

 

บริษัท บญุศริิการพิมพ์ จํากดั  ใช้เป็น บญุศริิการพิมพ์ 

โรงพิมพ์ บริษัท เอ. ที. พรินติง้ จํากดั ใช้เป็น เอ. ที. พรินติง้ 

Sage Publication Ltd.   ใช้เป็น Sage 

 

 - สํานกัพมิพ์บางสํานกัพิมพ์ อาจใช้ช่ือยอ่ได้โดยบคุคลอ่ืนเข้าใจ 

 

 Wiley (John Wiley & Sons), Lawrence Erlbaum (Lawrence Erlbaum Associates), Pearson 

(Pearson Prentice-Hall), Wadsworth (Thomson Wadsworth) 

 

 - เมืองท่ีเป็นท่ีตัง้ของสํานกัพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา แตไ่มเ่ป็นท่ีรู้จกั ให้ใสท่ัง้ช่ือเมืองและรัฐ (สําหรับ

ช่ือรัฐ ให้ใช้ตวัยอ่เป็นตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่สองตวัซึง่บริการทางไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกาใช้ ดไูด้จาก APA 

(2001) หน้า 218) 

 

 Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 Thousand Oaks, CA: Sage. 

 Belmont, CA: Thomson. 

 

 - เฉพาะเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางของโรงพมิพ์ (ดงัรายช่ือด้านลา่ง) เทา่นัน้ ท่ีใสเ่ฉพาะช่ือเมืองโดยไม่

ใสรั่ฐ 
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 Baltimore Boston Chicago Los Angeles

 New York Philadelphia San Francisco 

 

 - สําหรับนอกสหรัฐอเมริกา อาจใสเ่ฉพาะช่ือเมือง (สําหรับเมืองท่ีเป็นท่ีรู้จกั) หรือช่ือเมืองและ

ประเทศ (สําหรับ “กรุงเทพมหานคร” อาจใสเ่ป็น “กรุงเทพฯ” ได้) 

 

   กรุงเทพมหานคร   London 

 

 - ไมค่วรเขียนช่ือรัฐซํา้ถ้ารวมอยูใ่นช่ือท่ีตีพิมพ์แล้ว 

 

Columbus: The Ohio State University Press. 

 

การใส่เลขหนา้ 

 - ตวัยอ่ p. (หนึง่หน้า) หรือ pp. (หลายหน้า) หรือ “หน้า” (สําหรับภาษาไทย) ควรใช้สําหรับ

หนงัสือพมิพ์ หรือบทความในหนงัสือเทา่นัน้  

 

 p. C1 

 pp. 444-449 

 หน้า 35 

 

 - วารสารหรือนิตยสารอ่ืน ท่ีไมใ่ช้หนงัสือพมิพ์ หรือบทความภายในหนงัสือ ไมต้่องใส ่p. หรือ pp. 

หรือ “หน้า” 

 

อานนท์ ศกัดิว์รวิชญ์. (2548). คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา: สาระสําคญัและปัญหาในการใช้. วารสารพฒันบริ

หารศาสตร์, 45, 93-124. 

Messick, S., & Jungeblut, A. (1981). Time and method in coaching for the SAT. Psychological 

Bulletin, 89, 191-216. 

 

 - ตวัเลข ควรเขียนเลขหน้ามาทัง้หมดให้ครบ เช่น 521-529 ไมใ่ช่เขียนวา่ 521-9 
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ส่วนท่ี 4 

รายการอ้างอิงจากแหล่งต่างๆ 

หนงัสือ 

 - โดยทัว่ๆ ไป การอ้างอิงหนงัสือ ควรลงรายช่ือผู้แตง่ วนัท่ีตีพิมพ์ ช่ือเร่ือง ครัง้ท่ีพิมพ์ (กรณีมีการ

พิมพ์มากกวา่ 1 ครัง้) และแหลง่ท่ีพมิพ์ 

 

ดจุเดือน พนัธมุนาวิน. (2549). หลกัและวิธีการประมวลเอกสารเพือ่ความเป็นเลิศในการวิจยัทางจิต

พฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: เอ. ที. พรินติง้. 

ศริิชยั กาญจนวาสี, ทวีวฒัน์ ปิตยานนท์, และดเิรก ศรีสโุข. (2547). การเลือกใชส้ถิติทีเ่หมาะสมสําหรบั

การวิจยั (พมิพ์ครัง้ท่ี 4). กรุงเทพมหานคร: บญุศริิการพมิพ์. 

Crocker, L., & Algina, J. (1989). Introduction to classical and modern test theory. Belmont, CA: 

Thomson. 

Haladyna, T. M. (2004). Developing and validating multiple-choice test items (3rd ed.). 

Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 

 - ช่ือเร่ืองควรพิมพ์ด้วยตวัอกัษรตวัเอียง สําหรับภาษาองักฤษ ให้ใช้ตวัอกัษรพมิพ์ใหญ่เฉพาะ

ตวัอกัษรตวัแรก และนามเฉพาะเทา่นัน้ (เว้นเสียแตว่า่ มีเคร่ืองหมายทวิภาค ( : ), มหพัภาค ( . ), 

เคร่ืองหมายปรัศนี ( ? ) หรือ เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ ( ! ) ให้หลงัเคร่ืองหมายเหลา่นีใ้ช้ตวัอกัษรตวัพิมพ์ใหญ่) 

 

ชยัพร วิชชาวธุ. (2525). มูลสารจิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร: สํานกัพมิพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

Kirk, R. E. (2008). Statistics: An introduction (5th ed.). Belmont, CA: Thomson. 

 

 - หนงัสือซึง่ไมมี่ช่ือผู้แตง่หรือบรรณาธิการ ควรเขียนช่ือเร่ือง ปี และข้อมลูของแหลง่ท่ีตีพิมพ์ 

 

Communication in the workplace. (2001). Cambridge, NJ: Boston Books. 
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 - หนงัสือรวบรวมบทความ ควรเขียน (Ed.) หรือ (Eds.) หรือ (บ.ก.) หลงัช่ือของบรรณาธิการ 

 

สมหวงั พิธิยานวุฒัน์. (บ.ก.). (2541). รวมบทความทางวิธีวิทยาการวิจยั เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: 

สํานกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

Brennan, R. L. (Ed.). (2006). Educational measurement (4th ed.). Westport, CT: American 

Council on Education/Praeger. 

Downing, S. M., & Haladyna, T. M. (Eds.). (2006). Handbook of test development. Mahwah, NJ: 

Erlbaum. 

 

 - หนงัสือฉบบัแก้ไขปรับปรุงใหม ่ในรายการอ้างอิงภาษาองักฤษ ควรมี (Rev. ed.) หลงัช่ือเร่ือง 

สว่นในภาษาไทยให้ใช้คําวา่ (ฉบบัปรับปรุง) 

 

Webb, E. J., Campbell, D. T., Schwartz, R. D., & Sechrest, L. (2000). Unobtrusive measures 

(Rev. ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

 

 - หนงัสือท่ีตีพมิพ์ตอ่ๆ มา ควรมีครัง้ท่ีพิมพ์คัน่หลงัจากช่ือเร่ือง 

 

กลัยา วานิชย์บญัชา. (2549). หลกัสถิติ (พิมพ์ครัง้ท่ี 8). กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร. 

Nunnally, J. M., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. 

 

 - หนงัสือท่ีถกูตีพิมพ์โดยผู้แตง่เอง ควรระบคํุาวา่ “ผู้แตง่” สําหรับภาษาไทย หรือ “Author” สําหรับ

ภาษาองักฤษ ท่ีสํานกัพิมพ์ 

 

American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological 

Association (5th ed.). Washington, DC: Author. 
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 - บทหรือบทความภายในหนงัสือ ควรเขียนช่ือผู้แตง่ ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือตอน บรรณาธิการของหนงัสือ 

ช่ือหนงัสือ หน้าและข้อมลูของแหลง่ท่ีตีพมิพ์ 

 

สวุิมล วอ่งวานิช. (2542). ลกัษณะของเคร่ืองมือวิจยัและการใช้. ใน ประพิณ วฒันกิจ (บ.ก.). ระเบียบวิธี

วิจยั: วิจยัสงัคมศาสตร์ (หน้า 64-79). กรุงเทพมหานคร: ผู้แตง่. 

Wampold, B. E. (2006). Designing a research study. In F. T. Leong & J. T. Austin (Eds.). The 

psychology research handbook (2nd ed., pp. 93-103). Thousand Oaks, CA: Sage. 

 

 - บทความในแตล่ะเลม่ของชดุนัน้ ควรเขียนช่ือผู้แตง่ วนัท่ีตีพิมพ์หนงัสือ ช่ือบทความ บรรณาธิการ

ชดุนัน้ บรรณาธิการเลม่นัน้ ช่ือเลม่นัน้ เลขท่ีของเลม่นัน้ ช่ือชดุของเลม่นัน้ ครัง้ท่ีพิมพ์ หน้าและข้อมลูของ

แหลง่ท่ีตีพิมพ์ 

 - สารานกุรม ควรเขียนช่ือผู้แตง่ (ถ้ามี) ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือวชิา (ถ้าระบ)ุ ช่ือบรรณาธิการ (ถ้าให้ไว้) ช่ือ

หนงัสือ ครัง้ท่ีพิมพ์ เลม่ หน้า และข้อมลูของแหลง่ท่ีตีพมิพ์ 

 

Baxter, A. (2005). Review of the Test of Narrative Language. In R. A. Spies & B. S. Plake (Eds.), 

The sixteenth mental measurement yearbook (pp. 1040-1042). Lincoln: The University of 

Nebraska Press. 

 

 - พจนานกุรมควรเขียนช่ือผู้แตง่ ถ้าไมมี่ให้เขียนช่ือสถาบนัท่ีแตง่ จากนัน้ให้ตามด้วยช่ือ

พจนานกุรม ครัง้ท่ีพมิพ์ (ถ้าให้ไว้) วนัท่ีตีพมิพ์ และข้อมลูของแหลง่ท่ีตีพิมพ์ แตถ้่าไมมี่ช่ือผู้แตง่หรือช่ือ

สมาคม ให้ใช้ช่ือหนงัสือมาขึน้ต้นรายการอ้างอิงแทน 

 

สฤษดคิณุ กิตยิากร. (2550). พจนานกุรมองักฤษ-ไทย (พิมพ์ครัง้ท่ี 4). กรุงเทพมหานคร: สํานกัพมิพ์แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ราชบณัฑิตยสถาน. (2550). พจนานกุรมศพัท์จิตวิทยา อกัษร M-Z. กรุงเทพมหานคร: ผู้แตง่. 

VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC: American 

Psychological Association. 

Random House. (2001). Random House Webster’s college dictionary (2nd ed.). New York: 

Author. 
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 - คูมื่อท่ีตีพิมพ์โดยสมาคม ควรเขียนช่ือของสมาคม ปีท่ีพิมพ์ ช่ือหนงัสือ ครัง้ท่ีพิมพ์ (ถ้าให้ไว้) และ

ข้อมลูของการตีพิมพ์ 

 

American Educational Research Association, American Psychological Association, & National 

Council on Measurement in Education. (1999). Standards for educational and psychological 

testing. Washington, DC: American Educational Research Association. 

 

 - การอ้างอิงในงานท่ีตีพมิพ์ซํา้ ควรเขียนช่ือผู้แตง่ ปีท่ีพมิพ์ใหม ่ช่ือบทความ ช่ือบรรณาธิการ ช่ือ

หนงัสือ เลม่ หน้า ข้อมลูของการตีพิมพ์ และปีท่ีพิมพ์เก่า 

 

Campbell, D. T. (2006). Reforms as experiments. In D. de Vaus (Ed.), Research design (Vol. 2, 

pp. 221-255). London: Sage. (Original work published 1969) 
 

แผ่นพบั 

 - โดยทัว่ๆ ไป การอ้างอิงแผน่พบั ควรเขียนช่ือผู้แตง่ (หรือองค์กร) วนัท่ีตีพิมพ์ คําระบวุา่เป็นแผน่

พบั (ในภาษาองักฤษใช้คําวา่ [Brochure] ในภาษาไทยใช้คําวา่ [แผน่พบั]) และข้อมลูการตีพิมพ์ 

 

สถาบนัยาเสพตดิธญัญารักษ์. (ไมร่ะบปีุท่ีพิมพ์). การบําบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพแบบเขม้ขน้ทางสายใหม่ 

(Fast model) สําหรบัผูป่้วยใน [แผน่พบั]. ปทมุธานี: ผู้แตง่. 

Hartville Symphony. (2004). Enjoy the music of Jim “the candyman” Smith [Brochure]. Hartville, 

OH: Baynes University Press.  

 

 - ช่ือของแผน่พบั ควรพิมพ์ด้วยตวัอกัษรตวัเอียง สําหรับภาษาองักฤษ ให้ใช้ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่

เฉพาะตวัอกัษรตวัแรก และนามเฉพาะเทา่นัน้ (เว้นเสียแตว่า่ มีเคร่ืองหมายทวิภาค ( : ), มหพัภาค ( . ), 

เคร่ืองหมายปรัศนี ( ? ) หรือ เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ ( ! ) ให้หลงัเคร่ืองหมายเหลา่นีใ้ช้ตวัอกัษรตวัพิมพ์ใหญ่) 

 

The George Washington educational center tour 

 

 - แผน่พบัท่ีถกูตีพิมพ์โดยผู้แตง่ ควรเขียนคําวา่ ผู้แตง่ (ในภาษาไทย) หรือ Author (ใน

ภาษาองักฤษ) แทนสํานกัพมิพ์ 
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สถาบนัยาเสพตดิธญัญารักษ์. (ไมร่ะบปีุท่ีพิมพ์). การบําบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพแบบเขม้ขน้ทางสายใหม่ 

(Fast model) สําหรบัผูป่้วยใน [แผน่พบั]. ปทมุธานี: ผู้แตง่. 

Ohio Meat and Poultry Institute. (2003). Guidelines for reducing pathogenic bacteria in poultry 

[Brochure]. North Canton, OH: Author. 

 

จดหมายข่าว 

 - โดยทัว่ๆ ไป การอ้างอิงจดหมายขา่ว ควรเขียนรายช่ือผู้แตง่ วนัท่ีตีพมิพ์ ช่ือบทความ คําระบวุา่

เป็นจดหมายขา่ว (ในภาษาองักฤษ ใช้คําวา่ [Newsletter] ในภาษาไทยใช้คําวา่ [จดหมายขา่ว]) เลม่ ปักษ์ 

และหน้า 

 

Richards, K. (2004, July). Reinhardt Avenue to be repaved this fall. Town Acres [Newsletter], 

7(3), 2-3. 

 

หมายเหต:ุ เขียนเฉพาะตวัเลขเท่านัน้ ไมใ่ช้ p. หรือ pp. หรือ “หน้า” 

หมายเหต:ุ ในการเขียนรายการอ้างอิงจดหมายขา่ว ต้องใสเ่ลขฉบบั และเลขปักษ์ลงไปด้วย เลขฉบบัท่ี

พิมพ์ด้วยตวัอกัษรตวัเอียง เลขปักษ์อยูใ่นเคร่ืองหมายวงเลบ็ ไมต้่องเว้นวรรคหรือมีเคร่ืองหมายใดๆ 

ระหวา่งเลขเลม่และปักษ์ 

 

 - ช่ือจดหมายขา่ว ควรใช้ตวัอกัษรตวัเอียง เป็นตวัพิมพ์ใหญ่และตวัพมิพ์เลก็ (คําท่ีมีนยัสําคญัควร

ใช้อกัษรตวัพมิพ์ใหญ่ 

 

Harlwood Herald 
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 - ช่ือของบทความไมต้่องใช้ตวัอกัษรเอียง หรือวางในเคร่ืองหมายอญัประกาศ สําหรับ

ภาษาองักฤษ ให้ใช้ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่เฉพาะตวัอกัษรตวัแรก และนามเฉพาะเทา่นัน้ (เว้นเสียแตว่า่ มี

เคร่ืองหมายทวิภาค ( : ), มหพัภาค ( . ), เคร่ืองหมายปรัศนี ( ? ) หรือ เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ ( ! ) ให้หลงั

เคร่ืองหมายเหลา่นีใ้ช้ตวัอกัษรตวัพิมพ์ใหญ่) 

 

Food drive to be held in church parking lot 

 

วารสารทางวิชาการ 

 - ช่ือบทความไมต้่องใช้ตวัอกัษรตวัเอียงหรือวางไว้ในเคร่ืองหมายอญัประกาศ (“___”) สําหรับ

รายการอ้างอิงภาษาองักฤษ ให้ใช้ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่เฉพาะตวัอกัษรตวัแรก และนามเฉพาะเทา่นัน้ 

(เว้นเสียแตว่า่ มีเคร่ืองหมายทวิภาค ( : ), มหพัภาค ( . ), เคร่ืองหมายปรัศนี ( ? ) หรือ เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ 

( ! ) ให้หลงัเคร่ืองหมายเหลา่นีใ้ช้ตวัอกัษรตวัพิมพ์ใหญ่) 

 

Kozhevnikov, M. (2007). Cognitive styles in the context of modern psychology: Toward an 

integrated framework of cognitive style. Psychological Bulletin, 133, 464-481. 

 

 - โดยทัว่ๆ ไป การอ้างอิงวารสารทางวิชาการ ควรเขียนช่ือผู้แตง่ วนัท่ีตีพิมพ์ ช่ือบทความ ช่ือ

วารสาร ฉบบัท่ี ปักษ์ และหน้า 

 

ฐปนีย์ ตัง้จิตภกัดีสกลุ. (2545). ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการเห็นคณุคา่ในตนเองและความรู้สกึสิน้หวงัในเดก็

และเยาวชนท่ีกระทําผิดในสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนกลาง. วารสารจิตวิทยาคลินิก, 

33(1), 43-54. 

Swann, W. B., Chang-Schneider, C., & McClarty, K. L. (2007). Do people’s self-views matter?: 

Self-concept and self-esteem in everyday life. American Psychologist, 62, 84-94. 

 

หมายเหต:ุ เขียนเฉพาะตวัเลขเท่านัน้ ไมใ่ช้ p. หรือ pp. หรือ “หน้า” 

หมายเหต:ุ ในการเขียนรายการอ้างอิงบทความในวารสาร ให้เขียนเลขฉบบัและปักษ์ลงไปด้วย เลขฉบบั

พิมพ์ด้วยตวัอกัษรตวัเอียง เลขปักษ์อยูใ่นเคร่ืองหมายวงเลบ็ (จะเขียนหรือไมก็่ได้) ไมต้่องเว้นวรรคหรือมี

เคร่ืองหมายใดๆ ระหวา่งเลขเลม่และปักษ์ 
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 - ในภาษาองักฤษ ช่ือวารสารใช้ตวัอกัษรตวัเอียง คําสําคญัขึน้ต้นด้วยอกัษรใหญ่ (ยกเว้นคําบพุบท

และคําสนัธาน) 

 

Griffiths, T. L., Steyvers, M., & Tenenbaum, J. B. (2007). Topics in semantic representation. 

Psychological Review, 114, 211-244. 

 

นิตยสาร 

 - โดยทัว่ๆ ไป การอ้างอิงนิตยสาร ควรเขียนรายช่ือผู้แตง่ ใสว่นัท่ีตีพมิพ์ ช่ือบทความ ช่ือนิตยสาร 

เลม่ และหน้า 

 

ศลัยา ประชาชาต.ิ (27 ตลุาคม 2549). เจาะขมุทรัพย์ ทกัษิณ ชินวตัร ปริศนา! เงินงอก 6.4 หม่ืนล้าน. มติ

ชนสดุสปัดาห์, 1367, 14-16.  

Hoban, D. M. (2003, July 23). Fighting high cholesterol in diabetic adults. Healthweek, 12(2), 

54-57. 

 

หมายเหต:ุ เขียนเฉพาะตวัเลขเท่านัน้ ไมใ่ช้ p. หรือ pp. 

หมายเหต:ุ ในการเขียนรายการอ้างอิงบทความในนิตยสาร ให้เขียนเลขฉบบัและปักษ์ลงไปด้วย เลขฉบบั

พิมพ์ด้วยตวัอกัษรตวัเอียง เลขปักษ์อยูใ่นเคร่ืองหมายวงเลบ็ (จะเขียนหรือไมก็่ได้) ไมต้่องเว้นวรรคหรือมี

เคร่ืองหมายใดๆ ระหวา่งเลขเลม่และปักษ์ 

 

 - ช่ือบทความไมต้่องใช้ตวัอกัษรตวัเอียงหรือวางไว้ในเคร่ืองหมายอญัประกาศ (“___”) สําหรับ

รายการอ้างอิงภาษาองักฤษ ให้ใช้ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่เฉพาะตวัอกัษรตวัแรก และนามเฉพาะเทา่นัน้ 

(เว้นเสียแตว่า่ มีเคร่ืองหมาย ทวิภาค ( : ), มหพัภาค ( . ), เคร่ืองหมายปรัศนี ( ? ) หรือ เคร่ืองหมาย

อศัเจรีย์ ( ! ) ให้หลงัเคร่ืองหมายเหลา่นีใ้ช้ตวัอกัษรตวัพมิพ์ใหญ่) 

 

Ramzy, A. (2007, June 18). The China connection. Times, 169(23), 36-40. 
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หนงัสือพิมพ์ 

 - โดยทัว่ไป การอ้างอิงหนงัสือพิมพ์ ควรเขียนรายช่ือผู้แตง่ ใสว่นัท่ีตีพมิพ์ ช่ือบทความ ช่ือ

หนงัสือพมิพ์ และหน้า [แยกแตล่ะหน้าออกจากกนัด้วยเคร่ืองหมาย comma (,)] 

 

พิพฒัน์ ยอดพฤตกิาร. (12 มถินุายน 2550). สถาบนัเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาประเทศ. กรุงเทพ

ธรุกิจ, หน้า 10. 

Fuller, T. (2006, September 29). At Bangkok Airport, raves and a few hiccups. International 

Herald Tribune, p. 3. 

 

หมายเหต:ุ ใช้ p. หรือ pp. หรือ “หน้า” ก่อนเลขหน้า 

 

 - บทความท่ีไมมี่ผู้แตง่ ควรเขียนช่ือบทความ วนัท่ีตีพมิพ์ ช่ือหนงัสือพิมพ์ และหน้า (แยกหน้าด้วย

เคร่ืองหมายจลุภาค) 

ไทยหลน่ชัน้ความพร้อมเช่ือมเครือขา่ย: ไมโครซอฟท์เปิดกว้างเอสเอ็มอีไลเซน่เทคโนโลยี. (12 มิถนุายน 

2550). กรุงเทพธรุกิจ, หน้า 8. 

Gambling: Who really loses? (2002, January, 27). The Shreveport Gazette, pp. B5, B12. 

 

 - จดหมายถงึบรรณาธิการ ควรเขียนวา่ [จดหมายถงึบรรณาธิการ] สําหรับภาษาไทย และ [Letter 

to the editor] สําหรับภาษาองักฤษ หลงัช่ือบทความ 

 

Yastremski, P. R. (2004, August 21). Olympics need stricter drug screening protocol [Letter to 

the editor]. The Alabama Daily, p. C2. 

 

 - สําหรับหนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษ ช่ือหนงัสือพิมพ์ ควรใช้ตวัอกัษรตวัเอียง คําสําคญัให้ใช้

ตวัอกัษรแรกเป็นตวัใหญ่ (ยกเว้นคําสนัธานและคําบพุบท) 

 

Heise, M. (2007, June 11). The old world on a roll. International Herald Tribune, p. C6. 

 

 - ช่ือบทความไมต้่องใช้ตวัอกัษรตวัเอียงหรือวางไว้ในเคร่ืองหมายอญัประกาศ (“___”) สําหรับ

รายการอ้างอิงภาษาองักฤษ ให้ใช้ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่เฉพาะตวัอกัษรตวัแรก และนามเฉพาะเทา่นัน้ 
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Safire, W. (2007, June 10). Language: Who’s the hottiest of them all? International Herald 

Tribune, p. C6. 

 

รายงาน 

 - การอ้างอิงรายงาน ควรเขียนรายช่ือผู้แตง่ (หรือองค์กร) ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือรายงาน เลขปักษ์ (หรือ

เลขท่ีรายงาน) และข้อมลูการตีพิมพ์ 

 

United States Mental Health Service. (2004). Statistical data for psychological research 

(USMHS Publication No. 43). Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 

 

 - รายงานของมหาวิทยาลยั ควรเขียนช่ือหน่วยงานท่ีทํารายงานนีไ้ว้หลงัช่ือมหาวทิยาลยั 

 

Kowlakowski, D., & Martz, D. (2003). Eliminating mercury in fillings (Report to the dean). 

Minneapolis, MN: Delta University Press, Dental Committee. 

 

 - การรายงานการตีพิมพ์โดยผู้แตง่ ให้เขียนคําวา่ “ผู้แตง่” สําหรับภาษาไทย และ “Author” สําหรับ

ภาษาองักฤษ ท่ีสํานกัพิมพ์ 

 

Harlem Music Institute. (2003). Hip-hop in urban areas (HMI Report No. 12). New York: Author. 

 

 - ช่ือรายงานใช้ตวัอกัษรตวัเอียง สําหรับรายการอ้างอิงภาษาองักฤษ ให้ใช้ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่

เฉพาะตวัอกัษรตวัแรก และนามเฉพาะเทา่นัน้ (เว้นเสียแตว่า่ มีเคร่ืองหมาย ทวิภาค ( : ), มหพัภาค ( . ), 

เคร่ืองหมายปรัศนี ( ? ) หรือ เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ ( ! ) ให้หลงัเคร่ืองหมายเหลา่นีใ้ช้ตวัอกัษรตวัพิมพ์ใหญ่) 

 

Safety research comparisons for the Ford compact vehicles 

 

การประชมุวิชาการ 
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 - บทความรายงานการประชมุวิชาการท่ีจดัเป็นครัง้คราวท่ีมีการตีพมิพ์ ควรเขียนรายช่ือผู้แตง่ ปีท่ี

ตีพิมพ์ ช่ือบทความ ช่ือรายงานการประชมุ หน้า และข้อมลูการตีพิมพ์ 

 

Randazzo, T., & Somerset, D. (2003). Progress in the development of an anti-microbial agent for 

inhibiting pathogenic bacteria. In Midwestern States Symposium of Meat Processors (pp. 

12-17). Dayton, OH: University of Dayton Press. 

 

 - บทความรายงานการประชมุวิชาการท่ีจดัเป็นประจําท่ีมีการตีพิมพ์ ควรเขียนรายช่ือผู้แตง่ ปีท่ี

ตีพิมพ์ ช่ือบทความ ช่ือรายงานการประชมุ รัฐหรือประเทศท่ีจดั (ยกเว้นมีระบอุยูใ่นช่ือรายงานการประชมุ

อยูแ่ล้ว) หน้า และข้อมลูการตีพิมพ์ 

 

จริยา ชีรนรวนิชย์ และเพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์. (2547). ความสามารถในการตดัสนิความสมนยัทางด้าน

จํานวนโดยใช้ข้อมลูข้ามหมวดประสาทสมัผสัระหวา่งการได้ยินและการมองเห็นในเดก็อาย ุ3-4 ปี. 

รายงานการประชมุวิชาการของศูนย์วิจยัวิทยาศาสตร์จิตวิทยาตะวนัออก-ตะวนัตก คณะจิตวิทยา 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ประเทศไทย, 4, 27-32. 

Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian song 

discrimination. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 1372-1375. 

 

 - การประชมุวชิาการท่ีไมมี่การตีพิมพ์ ใสช่ื่อผู้แตง่ เดือนและปีท่ีประชมุวิชาการ บอกวา่เป็น 

“เอกสารนําเสนอใน” หรือ “Paper presented at” และสถานท่ีจดัการประชมุ 

 

Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom Checklist for 

Children (TSC-C). Paper presented at the meeting of the American Professional Society on 

the Abuse of Children, San Diego, CA. 
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 - การนําเสนอโปสเตอร์ ในการประชมุวิชาการ ให้ใสช่ื่อผู้แตง่ เดือนและปีท่ีประชมุวชิาการ บอกวา่

เป็น “โปสเตอร์นําเสนอใน” หรือ “Poster session presented at” และสถานท่ีจดัการประชมุ 

 

Ruby, J., & Fulton, C. (1993, June). Beyond redlining: Editing software that works. Poster 

session presented at the annual meeting of the Society for Scholarly Publishing, 

Washington, DC. 

 

การวิจารณ์ 

 - การวิจารณ์ หนงัสือ ภาพยนตร์ ให้ใสช่ื่อผู้วิจารณ์ ปีท่ีพิมพ์ ช่ือบทความ (ถ้ามี) ใสว่า่เป็น “การ

วิจารณ์หนงัสือ” “การวิจารณ์ภาพยนตร์” สําหรับรายการอ้างอิงภาษาไทย หรือ “Review of the book” 

“Review of the motion picture” สําหรับรายการอ้างอิงภาษาองักฤษ ตามด้วยช่ือหนงัสือหรือภาพยนตร์ 

(ตวัเอียง) ช่ือวารสาร เลม่ ปักษ์ และหน้า 

 

Schatz, B. R. (2000, March 3). Learning by text or context? [Review of the book The social life of 

information]. Science, 290, 1304. 

Fitzpatrik, R. (2007). [Review of the book Staffing organizations: Contemporary practice and 

theory]. Personnel Psychology, 60, 505-508. 

Kraus, S. J. (1992). Visions of psychology: A videotext of classic studies [Review of the motion 

picture Discover Psychology]. Contemporary Psychology, 37, 1146-1147. 
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วิทยานิพนธ์ 

ภาษาองักฤษ 

 - โดยทัว่ๆ ไป วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกท่ีได้มาใน DAI (Dissertation Abstracts 

International) จากฐานข้อมลู UMI ให้เขียนรายช่ือผู้แตง่ วนัท่ีตีพิมพ์ ช่ือเร่ือง Dissertation Abstracts 

International ฉบบัท่ี ปักษ์ หน้า และเลข UMI (ถ้าค้นจากฐานข้อมลูคือ Publication No.) 

 

Pithayanukul, S. (2001). Attribution processes, expectancy theory and salesperson 

performance. Dissertation Abstracts International, 62(09), 3115. (UMI No. 3025478) 

Wanichtanom, R. (2001). Methods of detecting differential item functioning: A comparison of 

item response theory and confirmatory factor analysis. Dissertation Abstracts International, 

62(03), 1631. 

 

 - วิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษท่ีไมไ่ด้ตีพิมพ์ ให้เขียนรายช่ือผู้แตง่ ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือเร่ือง บอกวา่เป็น 

Unpublished doctoral dissertation จากมหาวิทยาลยัอะไร 

 

Billesti, M. R. (2004). The effects of aging on Asian population growth. Unpublished doctoral 

dissertation, University of Michigan, Ann Arbor. 

 

ภาษาไทย 

 - วิทยานิพนธ์ภาษาไทยท่ีตีพิมพ์ ให้อ้างอิงตามแบบฟอร์มของลกัษณะการตีพมิพ์ เช่น วารสาร 

หรือรายงานการประชมุ 

 

ระวีวรรณ ดนยัดษุฎีกลุ และสมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต. (2547). ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการละเว้น

เพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่นหญิงตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร. รายงานการประชมุวิชาการของ

ศูนย์วิจยัวิทยาศาสตร์จิตวิทยาตะวนัออก-ตะวนัตก คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 4,  

65-71. 

ทิพย์นภา หวนสริุยา และธีระพร อวุรรณโณ. (2548). การทดสอบการเช่ือมโยงโดยนยั: วิธีใหมใ่นการวดั

เจตคตแิละปัญญาทางสงัคม เม่ือประยกุต์ใช้ในสถานการณ์กลุม่ท่ีมีองค์ประกอบความเป็นกลุม่น้อย

ท่ีสดุ. วารสารวิธีวิทยาการวิจยั, 18, 45-70. 
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 - วิทยานิพนธ์ภาษาไทยท่ีไมไ่ด้ตีพิมพ์ ให้ใสช่ื่อผู้แตง่ ปีท่ีจบการศกึษา ช่ือเร่ือง ช่ือปริญญา 

สาขาวิชา คณะท่ีจบ (หากหน้าปกเขียน บณัฑิตวิทยาลยั ให้ใสบ่ณัฑิตวิทยาลยั แทนคณะ หากหน้าปก

เขียนคณะ ให้ใสค่ณะนัน้ ไมต้่องใสบ่ณัฑิตวิทยาลยัเพิ่มเตมิ) และมหาวิทยาลยั 

 

ศรีสดุา งามขํา. (2539). พฤติกรรมการดูแลนกัศึกษาพยาบาลของอาจารย์พยาบาลในการสอนทางคลินิก 

และทศันคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสขุ. วทิยานิพนธ์

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาบาล บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

พีรพฒัน์ ถวิลรัตน์. (2547). การเสริมสร้างการสือ่สารแบบสอดคลอ้งของกลุ่มพีเ่ลีย้งเด็ก ศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก. วิทยานิพนธ์ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวทิยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

 

งานทีไ่ม่ไดถู้กตีพิมพ์จากมหาวิทยาลยั 

ภาษาองักฤษ 

 - เอกสารท่ีไมถ่กูตีพิมพ์จากมหาวิทยาลยั ให้ใสช่ื่อผู้แตง่ ปีท่ีพิมพ์ ช่ือเอกสาร บอกวา่เป็น 

Unpublished manuscript ช่ือมหาวทิยาลยั ช่ือเมืองและรัฐ (ไมต้่องใสใ่นกรณีท่ีช่ือมหาวิทยาลยับอกอยู่

แล้ว) 

 

Depret, E. F., & Fiske, S. T. (1993). Perceiving the powerful: Intriguing individuals versus 

threatening groups. Unpublished manuscript, University of Massachusetts at Amherst. 
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ภาษาไทย 

 - เอกสารท่ีไมถ่กูตีพิมพ์จากมหาวิทยาลยั ให้ใสช่ื่อผู้แตง่ ปีท่ีพิมพ์ ช่ือเอกสาร บอกวา่เป็นเอกสาร

ประเภทอะไร (ถ้ามี) เชน่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ช่ือคณะ ช่ือมหาวทิยาลยั 

 

สนัทดั พรประเสริฐมานิต. (2550). สถิติบรรยาย. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิตขิัน้นําสําหรับจิตวิทยา 

คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

นวพร คงเจริญ และวิม ดลุยากร. (2535). การสร้างและพฒันามาตรวดัความตอ้งการทางปัญญา. รายงาน

ประกอบการศกึษาวิชาการวดัทางจิตวิทยาสงัคม ภาควิชาจิตวทิยา บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 

 

สือ่อิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต) 

ภาพยนตร์ 

 - ภาพยนตร์ ควรเขียนรายช่ือผู้สร้างหลกั กบัช่ือหน้าท่ีในเคร่ืองหมายวงเลบ็ ปีท่ีเผยแพร่ ช่ือเร่ือง 

ระบวุา่เป็นภาพยนตร์ (ในภาษาไทยใช้คําวา่ [ภาพยนตร์] และภาษาองักฤษใช้คําวา่ [Motion picture]) 

ประเทศ และสถานท่ีผลติ (ในประเทศและสถานท่ีผลติ อาจเขียนเป็นสถานท่ีตดิตอ่แทนได้) 

 

Roots, K. (Producer), & Dumars, J. (Director). (2004). On the road with an NBA championship 

team [Motion picture]. United States: Waver Pictures. 

American Psychological Association (Producer). (2000). Responding therapeutically to patient 

expressions of sexual attraction: A stimulus training tape [Motion picture]. (Available from 

the American Psychological Association, 750 First Street, NE, Washington, DC 20002-4242) 
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โทรทศัน์ 

 - การออกอากาศทางโทรทศัน์ ควรเขียนรายช่ือผู้ผลติ วนัท่ีเผยแพร่ตอ่สาธารณชน ช่ือเร่ือง คําระบุ

วา่เป็นการออกอากาศทางโทรทศัน์ (ภาษาไทยใช้คําวา่ [การออกอากาศทางโทรทศัน์] ภาษาองักฤษใช้คํา

วา่ [Television broadcast]) เมือง รัฐ และสถานีโทรทศัน์ 

 

Belechik, G. (Producer). (2003, September 1). Scared to speak out [Television broadcast]. New 

York: WMTW. 

Crystal, L. (Executive Producer). (1993, October 11). The MacNeil/Lehrer news hour [Television 

broadcast]. New York and Washington, DC: Public Broadcasting Service. 

 

ชดุรายการโทรทศัน์ 

 - ชดุรายการโทรทศัน์ ให้เขียนรายช่ือผู้ผลติ ปีท่ีผลติ ช่ือเร่ือง คําระบวุา่เป็นชดุรายการโทรทศัน์ 

(ภาษาไทยใช้ [ชดุรายการโทรทศัน์] ภาษาองักฤษใช้ [Television series]) เมือง รัฐ และสถานี 

 

Jackson, L. (Producer). (2001, July 17) The human body [Television series]. New York: WMEP. 

Miller, R. (Producer). (1989). The mind [Television series]. New York: WNET. 

 

 - ถ้าเป็นตอนหนึง่ท่ีเฉพาะเจาะจง จากชดุรายการโทรทศัน์ ให้เขียนรายช่ือผู้ เขียน และผู้ กํากบั วนัท่ี

เผยแพร่ตอ่สาธารณชน ช่ือตอน คําระบวุา่เป็นตอนหนึง่จากชดุรายการโทรทศัน์ (ภาษาไทยใช้คําวา่ [ตอน

หนึง่จากชดุรายการโทรทศัน์] ภาษาองักฤษใช้คําวา่ [Television series episode]) ทีมผู้ผลติ ช่ือชดุ

รายการโทรทศัน์ เมือง รัฐ และสถานี 

 

Hall, B. (Writer), & Bender, J. (Director). (1991). The rules of the game [Television series 

episode]. In J. Sander (Producer), I’ll fly away. New York: New York Broadcasting. 

Cantrell, C. (Writer), & Donato, C. (Director). (1979). Swimming with the big fish [Television 

series episode]. In T. Jones (Producer), San Francisco Bay. Los Angeles: WMEW. 
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การบนัทึกเสียงเพลง 

 - การบนัทกึเสียงเพลง ให้ใสร่ายช่ือผู้ประพนัธ์ ปีท่ีจดลขิสทิธ์ิ ช่ือเพลง ช่ือผู้ ร้อง (ถ้าตา่ง จาก

ผู้ เขียน) ช่ืออลับัม้ ส่ือท่ีใช้ในการสง่เพลง (ใสใ่น [ ]) เมือง รัฐ และบริษัทผลติ และปีท่ีท่ีบนัทกึลงบนส่ือนัน้ 

(ถ้าตา่งจากปีท่ีจดลขิสทิธ์ิ) 

 

Shocked, M. (1992). Over the waterfall. On Arkansas traveler [CD]. New York: PolyGram Music. 

Goodenough, J. B. (1982). Tails and trotters [Recorded by G. Bok, A. Mayo, & E. Trickett]. On 

And so will we yet [CD]. Sharon, CT: Folk-Legacy Records. (1990). 

 

การบนัทึกเสียง 

 - การบนัทกึการฟัง ให้ใสร่ายช่ือผู้แตง่ (ควรเขียนรายช่ือคนทําหน้าท่ีหลกั) ปีท่ีเผยแพร่ ช่ือเร่ือง ส่ือ

ท่ีใช้ในการบนัทกึ (ใสใ่น [ ]) เมือง รัฐ และผู้ เผยแพร่ 

 

Tartanian, J. Z. (Speaker). (2002). If U.S. companies were graded on their retention strategies, 

many would fail [Cassette]. Rochester Hills, MI: Metropolitan Business Institute. 

Costa, P. T., Jr. (Speaker). (1998). Personality, continuity, and changes of adult life (Cassette 

Recording No. 207-433-88A-B). Washington, DC: American Psychological Association. 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 - โปรแกรมท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย ไมจํ่าเป็นต้องใสใ่นรายงานอ้างอิง ซึง่ใน APA (2001) ได้

ยกตวัอยา่งไว้ เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Java, Adobe Photoshop, SAS, SPSS ให้ใส่

รายการเหลา่นีล้งไปในเนือ้หาพร้อมกบัเวอร์ชัน่ได้เลย 

 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควรเขียนรายช่ือผู้แตง่ (ถ้าไมมี่ให้ใสช่ื่อองค์กร) ปีท่ีเผยแพร่ ช่ือโปรแกรม 

(เวอร์ชัน่ถ้าระบ)ุ ระบวุา่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (ภาษาไทยใช้คําวา่ [คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์] ภาษ

องักฤษใช้คําวา่ [Computer software]) หรือคูมื่อการใช้ (ภาษาไทยใช้คําวา่ [คูมื่อ] ภาษาองักฤษใช้คําวา่ 

[manual]) เมือง รัฐ และองค์กรท่ีผลติ 

 

Miller, M. E. (1993). The Interactive Tester (Version 4.0) [Computer software]. Westminster, CA: 

Psytek Services. 
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 - ช่ือโปรแกรมหรือภาษา ไมใ่ช้ตวัอกัษรเอียง หรือใสไ่ว้ในเคร่ืองหมายอญัประกาศ สําหรับรายการ

อ้างอิงภาษาองักฤษ ให้ใช้ตวัอกัษรพมิพ์ใหญ่เฉพาะตวัอกัษรตวัแรก และนามเฉพาะเทา่นัน้ (เว้นเสียแตว่า่ 

มีเคร่ืองหมาย ทวิภาค ( : ), มหพัภาค ( . ), เคร่ืองหมายปรัศนี ( ? ) หรือ เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ ( ! ) ให้หลงั

เคร่ืองหมายเหลา่นีใ้ช้ตวัอกัษรตวัพิมพ์ใหญ่) 

 

สือ่อิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต) 

 - ให้ระมดัระวงัรายการอ้างอิงทางอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือนําเอารายการ

นัน้ออก ซึง่ทําให้ไมส่ามารถสืบค้นได้ 

 - การนํา URL มาจากอินเทอร์เน็ต ควรแนใ่จวา่คดัลอกมาถกูต้อง ไมว่า่จะเป็นตวัอกัษรเลก็ หรือ

ใหญ่ ให้เป็นตามท่ีปรากฏไว้ (หากเป็นไปได้ควรใช้คําสัง่ คดัลอก (Copy) และวาง (Paste)) 

 - สําหรับรายการอ้างอิงทางอินเทอร์เน็ต ให้ใสว่นัท่ีนําข้อมลูออกมาด้วย (ยกเว้นแตเ่อกสารนัน้ 

ไมไ่ด้ถกูเปลี่ยนแปลงแนน่อน เชน่ บทความในวารสารบนอินเทอร์เน็ตท่ีนําจากฐานข้อมลู) 

 - ถ้า URL จําเป็นต้องเขียนแยกบรรทดั ให้แยกบรรทดัหลงัเคร่ืองหมาย slash ( / ) และไมใ่ส่

เคร่ืองหมายยตภิงัค์ ( - ) และในตอนจบ ไมต้่องใสเ่คร่ืองหมายมหพัภาค ( . ) ท้าย URL เพราะอาจทําให้

ผู้อา่นไมส่ามารถสืบค้น URL นัน้ได้ 

 - เขียนเลขหน้า (ถ้าสามารถหาได้) 
 
วารสารอินเทอร์เน็ต 

 - บทความวารสารท่ีอา่นในอินเทอร์เน็ต ซึง่พิมพ์ตามต้นฉบบัทกุประการ ให้เขียนรูปแบบตาม

วารสาร แตใ่สคํ่าวา่ [Electronic version] สําหรับภาษาองักฤษ หรือ [ฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์] สําหรับ

ภาษาไทย หลงัช่ือบทความ  

 

Ostroff, C. (1998). The relationship between satisfaction, attitudes, and performance: An 

organizational level analysis [Electronic version]. Journal of Applied Psychology, 12, 963-

974. 
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 - หากมีการนําบทความวารสารต้นฉบบัมาดดัแปลงแล้วเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ให้เขียนช่ือ

วารสารนัน้ แล้วใสว่า่นําออกมาในวนัท่ีเทา่ไร จาก URL อะไร 

 

Festinger, L., & Carlsmith, J. M. (1959). Cognitive consequences of forced compliance. Journal 

of Abnormal and Social Psychology, 58, 203-210. Retrieved June 12, 2007, from 

http://psychclassics.yorku.ca/Festinger/index.htm 

 

เอกสารอินเทอร์เน็ตอืน่ๆ (ไม่ใช่วารสาร) 

 - ลกัษณะการอ้างอิงเอกสารจากอินเทอร์เน็ต ให้ใสช่ื่อผู้แตง่ ปีท่ีพิมพ์ (หากไมร่ะบ ุให้ใส ่n.d. หรือ 

ไมร่ะบปีุท่ีพิมพ์) ช่ือบทความ วนัท่ีคดัออกมา และ URL  

 

วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี. (2550). สนุทรภู.่ คดัมาเม่ือ 12 มิถนุายน 2550, จากผู้แตง่ ในเว็ปไซต์  

http://th.wikipedia.org/wiki/  

Greater New Milford (Ct) Area Healthy Community 2000, Task Force on Teen and Adolescent 

Issues. (n.d.). Who has time for a family meal? You do! Retrieved October 5, 2000, from 

http://www.familymealtime.org  

 

 - เอกสารท่ีไมมี่ผู้แตง่หรือวนัท่ี ให้เขียนเป็น ช่ือเร่ือง ปีท่ีพิมพ์ วนัท่ีนําออกมา และ URL 

 

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัด์ิ. (ไมร่ะบปีุท่ี

พิมพ์). คดัมาเม่ือ 12 มิถนุายน 2550, จาก http://se-ed.net/piriyata/  

Hispanic men in the corporate world. (n.d.). Retrieved March 25, 2004, from 

http://www.psychek.com/psy/edu.htm  
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รายงานวิชาเทคนิคเฉพาะและงานวิจยัในอินเทอร์เน็ต 

 - รายงานจากมหาวิทยาลยั (สามารถหาได้ในเว็บไซต์ท่ีไมไ่ด้เผยแพร่) ควรเขียนรายช่ือ

มหาวิทยาลยัหรือองค์การ ปีท่ีเผยแพร่ ช่ือเร่ือง วนัท่ีคดัออกมา และ URL 

 

University of Michigan, Ann Arbor, Institute for Chemistry Research. (2000, July). Total quality in 

chemistry: A new concept. Retrieved July 25, 2004, from World Work Website: 

http://www.worldwork.stp.com/~lo/96.02/0123.html 

 

บทความหนงัสือพิมพ์ออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต 

 - บทความของหนงัสือพิมพ์รายวนัจากอินเทอร์เน็ต ควรเขียนรายช่ือผู้แตง่ วนัท่ีเผยแพร่ ช่ือ

บทความ ช่ือหนงัสือพิมพ์ วนัท่ีคดัออกมา และ URL 

 

แมล่กูจนัทร์. (12 มิถนุายน 2550). สูค่วามท้าทาย. ไทยรฐั. คดัมาเม่ือ 12 มิถนุายน 2550, จาก 

http://www.thairath.com  

Hewlett, M. T. (2003, March 23). Education helps stop turnover. Boston Herald. Retrieved July 

24, 2004 from http://www.bostonherald.com  
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รายการอ้างอิง 

ภาษาไทย 

สภุลคัน์ ลวดลาย. (ไมร่ะบปีุท่ีพิมพ์). การเขียนอา้งอิงในรายงาน/วิจยั และการเขียนบรรณานกุรมตาม

รูปแบบของ American Psychological Association (APA). ต้นฉบบัท่ีไมไ่ด้ตีพิมพ์ คณะจิตวิทยา 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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