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การเขียนอางอิงในแทรกในเนื้อหา (Citations in text)
ตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychology Association)
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6
อาจารย์ฤทฺชัย เตชะมหัทธนันท์*
การเขียนทางวิชาการที่ผู้เขียนงานหนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นบทความ รายงาน วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ
มักมีการนาข้อมูล ข้อคิด แนวคิด ทฤษฎี ความเห็น ข้อความ ภาพ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ มาประกอบหรือ
สนับสนุนไว้ในงานเขียนของตน (Citing References in Text) ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ คัดลอกทั้งข้อความ
(Quoting) การสรุปความ (Summary) และการถอดความ (Paraphrasing) จากงานของผู้อื่น ต้องแจ้งข้อมูลที่
มีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง (citations in text) อย่างมีแบบแผนตามรูปแบบที่กาหนดใช้ (Listing
References) เพื่อแจ้งให้ผู้อ่านทราบว่าเจ้าของสิ่งต่างๆ ข้างต้นคือใคร และที่สาคัญหากสนใจอ่านเนื้อหาที่มี
การอ้างอิงนั้นเพิ่มเติม สามารถค้นหาต่อไปได้
การอ้างอิงแหล่งที่มาของสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ทางสายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
กาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์ของ APA (American Psychological Association) หรืออาจเรียกว่า การอ้างอิงแบบ
นาม-ปี (name-year or author-date style) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ที่มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้วยการเพิ่มแนวทางในการลงรายการอ้างอิงสาหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ
ข้อมูลเสริม และการอ้างอิงจากเว็บไซต์ โดยบางส่วนได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการนามาใช้ในการอ้างอิง
เอกสารภาษาไทย อาจมีลักษณะและข้อมูลบางอย่างแตกต่างจากเอกสารในภาษาอังกฤษ และมีการรวบรวม
รายการเอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดไว้ตอนท้ายเอกสาร เรียกว่า รายการอ้างอิง (references)
การคัดลอกเนือ้ หา/ข้อความ
1. การคัดลอกข้อความ (Quoting) มีการเลือกข้อความทีเ่ ป็นใจความสาคัญ และนาข้อความจาก
งานเขียนของผู้อื่นทีเ่ หมือนต้นฉบับทุกประการมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งในงาน การคัดลอกต้องคงวิธีเขียน
เหมือนต้นฉบับเดิม ทั้งการใช้คา การสะกดคา เครื่องหมายวรรคตอน และรักษารูปประโยคเดิม หากการสะกด
คา เครื่องหมายวรรคตอน หรือรูปประโยคของต้นฉบับเดิมไม่ถูกต้อง หรืออาจทาให้ผู้อ่านสับสนได้ ผู้เขียนต้อง
แทรกคาเพื่อระบุว่าไม่ถูกต้อง โดยใช้คาว่า [sic] หรือ [ไม่ถูกต้อง] เป็นตัวเอนและอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม ตามหลัง
คาหรือข้อความที่ไม่ถูกต้องนั้นทันที
Miele (1993) found the following:
The “placebo effect,” which had been verified in previous studies, disappeared when
behaviors were studied in this manner. Furthermore, the behaviors were never exhibited
again [emphasis added], even when reel [sic] drugs were administered. Earlier studied (e.g.,
Abdullah, 1984; Fox, 1979) were clearly premature in attributing the results to a placebo
effect (p. 276)
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ในกรณีที่แปลจากงานในภาษาอื่น ต้องแปลแบบคาต่อคา ข้อความอาจเป็นแนวความคิด คาพูดของ
คนสาคัญ ทฤษฎี ฯลฯ เมื่อคัดลอกข้อความแล้วต้องอ้างอิงแหล่งที่มา โดยระบุชื่อผู้แต่งเดิม ปีที่พิมพ์ของงาน
นั้น และเลขหน้าที่ข้อความปรากฏอยู่ อย่างไรก็ตาม APA ได้กาหนดวิธีการเขียนอ้างอิงที่มาของข้อความที่ได้
คัดลอกมา โดยมีรายละเอียด/รูปแบบต่างกัน ขึ้นอยู่กับความยาวของข้อความที่คัดลอกมา ทั้งข้อความที่ยาวไม่
เกิน 40 คา หรือประมาณ 3 บรรทัด และที่ยาวเกิน 40 คา หรือเกิน 3 บรรทัด รวมทัง้ การเขียนอ้างอิงกรณี
คัดลอกเอกสารออนไลน์ที่ไม่มีเลขหน้า
1.1 การคัดลอกข้อความที่ยาวไม่เกิน 40 คา หรือประมาณ 3 บรรทัด เป็นการอ้างถึงเจ้าของงาน
เดิม จากการทีผ่ ู้แต่งได้นาข้อความมาประกอบในงานเขียนของตน ทั้งนี้ตาแหน่งในประโยคที่นาข้อความมาวาง
มีผลต่อการเขียนอ้างอิง ดังนี้
1) การคัดลอกข้อความที่มกี ารอ้างอิงผู้แต่งและปีที่พิมพ์ก่อนข้อความ โดยมีการระบุผู้แต่ง
และปีที่พิมพ์ทเี่ ป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา ไม่ต้องระบุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ (ผู้แต่งและปีที่พิมพ์สามารถสลับที่
กันได้)
In 2003, Kessler’s study of epidemiological samples showed that
หากมีการระบุเลขหน้าให้นาไปไว้ต่อท้ายข้อความในเครื่องหมายวงเล็บ หลังเครื่องหมายอัญประกาศ
ปิด
ในปี 2542 เสรี วงษ์มณฑา ได้ให้ความหมายว่า “การประชาสัมพันธ์เป็นการกระทาทั้งหลายทั้งปวง ที่
เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี
ภาพพจน์ที่ดี อันนาไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการสนับสนุน
และความร่วมมือเป็นอย่างดี” (น. 9)
ในปี 2000 Nahavandi กล่าวถึงความหมายของภาวะผู้นาว่า “ภาวะผู้นาเป็นผลจากการรวม
กระบวน การปฏิสัมพันธ์ในหมู่ของผู้นา ผู้ตามและสถานการณ์ ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการนี้เป็นส่วนสาคัญที่จะ
นาไปสู่ความ สาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ” (น. 4)
In 1996, According to Kaplan and Norton, “the implementation of the Balanced
Scorecard allows the organization to be managed successfully. It support the deployment of
business strategies, meeting customer needs, and the visibility of process problem” (p. 7).
ชื่อผู้แต่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อความ ให้ระบุเฉพาะปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บต่อจากชื่อผู้แต่ง หากมีการ
ระบุเลขหน้าให้นาไปต่อท้ายข้อความในเครือ่ งหมายวงเล็บ หลังเครื่องหมายอัญประกาศปิด
ดวงพงศ์ พงศ์สยาม (2555) กล่าวว่า หลักการออกกาลังกายที่ถูกต้อง และทาได้อย่างถูกวิธีจะทาให้
ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุด มีความปลอดภัยและสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน
Kessler (2003) found that among epidemiological samples

การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา

3

2) การคัดลอกข้อความที่มีการอ้างอิงผู้แต่งก่อนข้อความกลางประโยค ข้อความที่คัดลอกมา
วางอยู่กลางประโยค กรณีมีการระบุผู้แต่งและปีที่พิมพ์ในเนื้อหา โดยที่ลักษณะการเขียนประโยคมีชื่อผู้แต่งเดิม
อยู่ต้นประโยค ให้ระบุปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บกลมต่อท้ายชื่อผู้แต่ง ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ ”) กากับ
ข้อความที่คัดลอก และระบุเลขหน้าในวงเล็บกลม ต่อจากเครื่องหมายอัญประกาศปิด แล้วจึงตามด้วยประโยค
ต่อเนื่อง ไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน ยกเว้น เครื่องหมายวรรคตอนเป็นส่วนของประโยค
Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the “therapists in
dropout cases may have inadvertently validated parental negativity about the adolescent
without adequately responding to the adolescent’s needs or concerns” (p. 541), contributing
to an overall climate of negativity.
ภายในย่อหน้า ถ้าชื่อผู้แต่งถูกอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของข้อความแล้ว การอ้างอิงครั้งต่อไปไม่ต้องระบุปี
ที่พิมพ์ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ และถ้ามีข้อความต่อไปอีกโดยไม่มีการอ้างเอกสารอื่นมาแทรก ให้นาชื่อผู้แต่ง
ระบุรวมกับปีที่พิมพ์ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บท้ายข้อความ
Among epidemiological samples, Kessler (2003) found that early onset social anxiety
disorder results in a more potent and severe course. Kessler also found. . . . The study also
showed that there was a high rate of comorbidity with alcohol abuse or dependence and
major depression (Kessler, 2003).
ในย่อหน้านั้น ชื่อผู้แต่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อความ มีการอ้างอิงชื่อผู้แต่งและปีทพี่ ิมพ์ไว้ใน
เครื่องหมายวงเล็บ การอ้างอิงผู้แต่งครั้งต่อไปในย่อหน้านั้นต้องระบุเฉพาะปีที่พิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บต่อ
จากผู้แต่ง
Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003). Kessler
(2003) also found. . . .
3) การคัดลอกข้อความที่มกี ารอ้างอิงชื่อผู้แต่งท้ายข้อความ ชื่อผู้แต่งไม่ได้อยู่ในข้อความที่
อ้างอิง ระบุข้อความที่อ้างในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ เว้น 1 ระยะ และระบุชื่อผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค เว้น 1 ระยะ ตามด้วยปีที่พิมพ์ ต่อท้ายเครื่องหมายอัญประกาศปิด แล้วจบด้วยเครื่องหมายมหัพภาค
(.) หรือเครื่องหมายอื่นๆ นอกวงเล็บปิด หากมีการระบุเลขหน้าให้นาไปต่อท้ายปีที่พิมพ์ โดยมีเครื่องหมาย
จุลภาคหลังปีที่พิมพ์ เว้น 1 ระยะ พิมพ์อักษรย่อ น. หรือ p. pp. ตามด้วยเลขหน้า ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
“การแปลความหมายของพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยทาการหาค่าความกว้างของอันตรภาคชั้น
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ” (วัชรี หิรญ
ั พฤกษ์, 2548)
การสื่อสารมีความจาเป็นต่อองค์กร เพราะการทางานจะต้องมีการติดต่อ รับคาสั่งและรายงาน
กับหัวหน้า ประสานงานกับฝ่ายอื่น การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงาน ได้มีผู้ให้ความหมาย
ของการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรว่า “เป็นการแสดงออกและการแปลความหมายข่าวสารระหว่างหน่วยการ
ติดต่อสื่อสารต่างๆ หรือบุคคลในตาแหน่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์การ” (สมยศ นาวีการ, 2527, น. 4)
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Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003)
Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, whereby
“medical needs are met by those in the medical disciplines; nonmedical needs may be
addressed by anyone on the team” (Csikai & Chaitin, 2006, p. 112).
1.2 การคัดลอกข้อความที่ยาวเกิน 40 คา หรือเกิน 3 บรรทัด เป็นการระบุข้อความที่คัดลอกมา
ยาวเกิน 3 บรรทัด ให้ทาเป็นหนึ่งบล็อกของข้อความ (block quotation) โดยการย่อหน้าในบรรทัดถัดไป ย่อ
หน้าเข้าไปประมาณ 0.5 นิ้วจากขอบซ้าย (ทุกบรรทัดย่อหน้าเข้ามาเท่ากัน) และให้ขึ้นย่อหน้าใหม่สาหรับ
ข้อความที่ยาวกว่า 3 บรรทัด และต้องอยู่ภายในบล็อกเดียวกัน โดยบรรทัดแรกของย่อหน้าใหม่นี้ ให้ย่อหน้า
เข้าไปอีก 0.5 นิ้ว จากย่อหน้าเดิม แต่เมื่อขึน้ บรรทัดใหม่และบรรทัดต่อๆ ไปของย่อหน้าที่ 2 ให้ย่อหน้า 0.5
นิ้วแรก ซึ่งจะทาให้ข้อความทั้งหมดอยู่ด้วยกันในรูปของบล็อกเดียว แต่แบ่งข้อความด้วยการย่อหน้าลึกเข้าไป
อีกเฉพาะบรรทัดแรกของข้อความใหม่ และส่วนท้ายสุดของทั้งบล็อกข้อความ เมื่อจบข้อความระบุเครื่องหมาย
มหัพภาค หมายถึงจบประโยค ให้เว้น 2 ระยะ แล้วระบุแหล่งที่มาของข้อความ คือ ระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์
และเลขหน้าอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บเดียวกัน
ในการเปลี่ยนแปลงกาหนดระยะเวลาและความยืดหยุ่นในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลนี้
ตามข้อเท็จจริงนั้น โครงการที่ขอรับการส่งเสริมมีความจาเป็นที่ต้องการ
ความช่วยเหลือจากรัฐในด้านภาษีอากรไม่เท่ากัน การกาหนดให้ได้รับสิทธิ
และประโยชน์ในด้านภาษีอากรเท่ากันหมดทุกราย จะมีผลเสียทั้งสองด้าน
คือ ผู้ได้รับการส่งเสริมอาจได้รับสิทธิและประโยชน์จากรัฐมากเกินกว่าที่จะ
เป็นและควรได้รับ
ปัจจุบันรัฐได้ปรับปรุงระบบการเสียภาษีของบุคคลธรรมดา โดยผู้มี
รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท จะยกเว้นการเสียภาษี และผูท้ ี่อุปการะเลี้ยงดู
บิดา–มารดา สามารถนามายกเว้นการเสียภาษีได้ด้วย. (สานักงานคณะกรรม
การส่งเสริมการลงทุน, 2515, น. 17)
Others have contradicted this view:
Co-presence does not ensure intimate interaction among all group members.
Consider large-scale social gatherings in which hundreds or thousands of
people gather in a location to perform a ritual or celebrate an event.
In these instances, participants are able to see the visible
manifestation of the group, The physical gathering, yet their ability to make
direct, intimate connections with those around them is limited by the sheer
magnitude of the assembly. (Purcell, 1997, pp. 111-112)
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1.3 การคัดลอกข้อความจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ การเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูลออนไลน์หรือ
อินเทอร์เน็ต หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าในวงเล็บกลม (ถ้ามี) ถ้ากล่าวถึง
ชื่อผู้แต่งก่อนเนื้อเรื่อง ให้ระบุปีที่พิมพ์
เนื่องจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจานวนมากไม่มีเลขหน้าปรากฏ แต่อาจมีหมายเลขกากับแต่ละ
ย่อหน้า ถ้ามีให้ระบุตามที่ปรากฏ ถ้าไม่ระบุหมายเลขของย่อหน้าให้นับเอง ถ้างานนั้นมีหลายย่อหน้าให้ระบุ
เลขย่อหน้าแทนเลขหน้าและให้ใช้ลาดับที่ของย่อหน้าแทนเลขหน้า โดยใช้คาย่อว่า “ย่อหน้า” หรือ “para.”
ในเครื่องหมายวงเล็บตอนท้ายข้อความ
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้นิยามว่า “การสื่อสาร คือ วิธีการนาถ้อยคา
ข้อความหรือหนังสือเป็นต้น จากบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่ง” (ย่อหน้าที่
1)
Basu and Jones (2007) went so far as to suggest the need for a new “intellectual
framework in which to consider the nature and form of regulation in cyberspace” (para. 4).
กรณีที่งานไม่มีเลขหน้า แต่มีหลายย่อหน้า และข้อความที่อ้างนามาจากเอกสารที่มชี ื่อเรื่องยาวมาก
ไม่สะดวกในการอ้างอิง ไม่ต้องระบุชื่อทั้งหมด ให้ใช้ชื่อเรื่องย่อๆ ไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ (“...”)
“Empirical studies have found mixed results on the efficacy of labels in educating
consumers and changing consumption behavior” (Golan, Kuchler, & Krissof, 2007,
“Mandatory Labeling Has Targeted,” para. 4).
(ชื่อเรื่องเต็ม คือ “Mandatory Labeling Has Targeted Information Gaps and Social Objectives.”)
2. การถอดความจากงานอื่น (Paraphrasing Material) การถอดความจากงานอื่น เป็นการย่อ
ใจความสาคัญ หรือเรียบเรียงใหม่ หรือจัดลาดับคา/ข้อความของประโยคใหม่ หรือเปลีย่ นไปใช้คาอืน่ ๆ แทน
เพื่อที่จะอธิบายหรือแสดงความหมายของข้อความจากงานอื่นที่นามาแสดงไว้ในงานเขียนของตน โดยใช้คา วลี
หรือข้อความของผู้อธิบาย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของงาน หรือเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายหรือชัดเจนขึ้น และเมื่อ
ได้ถอดความ หรือแปลความ หรือกล่าวถึงความคิดที่อยู่ในงานของผู้อื่น ผู้แต่งต้องระบุเลขหน้าหรือเลขย่อ
หน้าที่ความนั้นปรากฏอยู่ เพื่อช่วยผู้อ่านที่สนใจสามารถไปอ่านจากแหล่งเดิมได้ต่อไป
3. ตาราง (Tables) และภาพ (Figures) ช่วยให้ผู้แต่งนาเสนอสารสนเทศจานวนมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และช่วยทาให้เข้าใจได้ง่าย รวดเร็วขึ้น
3.1 ตาราง (Tables) มีโครงสร้างการนาเสนอสารสนเทศเป็นลาดับหรือตามกรอบอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่กาหนด ในรูปของแถวและคอลัมน์ องค์ประกอบพื้นฐานของตารางที่นามาประกอบในเนื้อหา
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) เลขที่ของตาราง 2) ชื่อตาราง (อยู่ส่วนบนของตาราง) 3) ตัวตาราง และ 4)
หมายเหตุท้ายตาราง การใช้หมายเลขระบุเลขที่ของตารางให้ใช้เลขอารบิกตามลาดับ ตามหลังคาว่า “Table”
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หรือ “ตารางที่” เช่น Table 5, Table 5.1, หรือ ตารางที่ 5 ตารางที่ 5.1. ไม่ใช้ตัวอักษรตามหลังตัวเลข เช่น
ไม่ใช้ว่า Table 5a, Table 5b, หรือตารางที่ 1ก, ตารางที่ 1ข, เป็นต้น
Table X
Factor Loadings for Exploratory Factor Analysis With Varimax Rotation of Personality
Pathology Scales

Measure and variable
SI---Speech Characteristics
Loud and explosive
Response latency
Verbal competitiveness
SI---Answer Content
Competitiveness
Speed
Impatience
SI---Hostility
Stylistic rating
Content rating
Thurstone Activity Scale
Variable 1
Variable 2
Variable 3

Unstandardized
factor loading
SE

Uniqueness

.60
.71
.82

--.04
.05

.32
.16
.25

.60
.59
.67

--.04
.05

.34
.27
.28

.60
.60

--.05

.22
.17

.60
.88
.71

--.08
.07

.73
.39
.54

Note. From “The Nomological Validity of the Type A Personality Among Employed Adults,”
by D. C. Ganster, J. Schaubroeck, W. E. Sime, and B. T. Mayes, 1991, Journal of Applied
Psychology, 76, p. 154.
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เมื่อทาการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาแล้ว ให้เพิ่มรายการอ้างอิงท้ายเล่มด้วย
REFERENCES
Ganster, D. C., Schaubroeck, J., Sime, W. E., & Mayes, B. T. (1991). The nomological validity of
the type A personality among employed adults. Journal of Applied Psychology, 76,
154.
3.2 ภาพ (Figures) ครอบคลุม แผนภูมิ แผนผัง แผนที่ กราฟ ภาพถ่าย ภาพวาด และ
ภาพประกอบลักษณะอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ใช่ข้อความ นอกเหนือจากตาราง การใช้หมายเลขระบุเลขที่ของภาพ
ให้ใช้เลขอารบิกตามลาดับ ตามหลังคาว่า “Figure” หรือ “ภาพที”่ เช่น Figure 5, Figure 5.1, หรือ ภาพที่
5, ภาพที่ 5.1 ไม่ใช้ตัวอักษรตามหลังตัวเลข เช่น ไม่ใช้ว่า Figure 5a, Figure 5b, หรือ ภาพที่ 1ก, ภาพที่ 1ข,
เป็นต้น
การเขียนอธิบายเพิ่มเติมใต้ภาพและการอ้างอิงในเนื้อหาที่มาของรูปภาพ

อ
Figure X. Schematic of the criterial recollection task. At study, each black word was followed
by the same word in red letters (depicted in italics) or by a colored picture. Black words
were used at test as retrieval cues, under various retrieval instructions (picture test shown,
with correct responses in quotes). Adapted from “Retrieval Monitoring and Anosognosia in
Alzheimer’s Disease,” by D. A. Gallo, J. M. Chen, A. L. Wiseman, D. L. Schacter, and A. E.
Budson, 2007, Neuropsychology, 21, p. 560. Copyright 2007 by the American Psychological
Association.
เมื่อทาการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาแล้ว ให้เพิ่มรายการอ้างอิงท้ายเล่มด้วย
REFERENCES
Gallo, D. A., Chen, J. M., Wiseman, A. L., Schacter, D. L., & Budson, A. E. (2007). Retrieval
monitoring and anosognosia in Alzheimer’s Disease. Neuropsychology, 21, p. 560.
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รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา
รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ของ APA เป็นการอ้างอิงโดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เลข
หน้าที่อ้างของเอกสาร (ถ้ามี) ภายในเครื่องหมายวงเล็บ มีรูปแบบดังนี้
หน้าข้อความ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์
หรือ ผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์)
Author(s) Year
OR Author(s) (Year)
ท้ายข้อความ (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์)
หรือ (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, น. เลขหน้า)
(Author(s), Year)
OR (Author(s), Year, p. page no.)
(Author(s), Year, pp. pages no.)
1. การอ้างอิงผู้แต่งคนเดียว
ผู้แต่งคนไทย ระบุชื่อ-นามสกุลแม้ว่าจะเขียนเป็นภาษาต่างประเทศก็ตาม ไม่ต้องระบุคานาหน้า
นาม และปีพิมพ์/ปีที่ผลิต โดยวางข้อมูลนี้ในประโยคอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ถ้าชื่อผู้แต่งอยู่ต้นประโยคหรือ
หน้าข้อความ ก็จะเขียนด้วยชือ่ -นามสกุล เว้น 1 ระยะ ตามด้วยปีพิมพ์/ปีผลิต หรือชื่อ-นามสกุล เว้น 1 ระยะ ตาม
ด้วยปีที่พิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บ หากมีการระบุเลขหน้าในระบุอยู่ท้ายประโยค ก่อนระบุเลขหน้าให้พิมพ์อกั ษรย่อ
น. เช่น (น. 6) สาหรับภาษาไทย ส่วนต่างประเทศให้พิมพ์ p. ในกรณีอ้างอิงหน้าเดียว หากมีการอ้างอิงหลายหน้าให้
พิมพ์อักษรย่อ pp. ในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น (p. 7) (pp. 22-23) หากในเนือ้ หาไม่ได้กล่าวถึงชื่อผู้แต่ง การเขียน
อ้างอิงใช้ชื่อ-นามสกุลตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ ปีพิมพ์ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ และ
เลขหน้า (ถ้ามี) อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บด้วยกัน และวางอยู่ท้ายประโยคหรือท้ายข้อความก็ได้

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ
ปภาสร แก้วกอบสิน (2553)

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ
(ปภาสร แก้วกอบสิน, 2553, น. 31)

ผู้แต่งทีม่ ีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ คานาหน้าสตรีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
ให้ระบุชื่อ-นามสกุล คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ คานาหน้าสตรีที่ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร
คุณหญิง อัมพร มีสุข
His Majesty King Bhumibol Adulyadej
M.L. Manich Jumsai
M.R. Kukrit Pramoj
ผู้แต่งที่เป็นพระภิกษุทั่วไปและพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์
1) พระภิกษุทั่วไป ให้ระบุคาว่า พระ, พระมหา นาหน้าชื่อตามด้วยฉายา (ชื่อภาษาบาลี)
ถ้าไม่ทราบฉายา แต่ทราบชื่อสกุลให้ระบุชอื่ สกุล กรณีไม่ทราบทั้งฉายานามและชื่อสกุล ให้ระบุข้อมูลตามที่
การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
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ปรากฏในงาน และหากพระภิกษุใช้นามแฝงให้ระบุนามแฝงตามที่ปรากฏ
พระเทียน จิตฺตสุโภ
พระมหาเกรียงไกร แก้วไชยะ
พุทธทาสภิกขุ
Buddhadasa Bhikkhu
Phra Maha Somjin Sammapanno
2) พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ให้ระบุชื่อสมณศักดิ์ ตามด้วยชื่อและฉายาในเครื่องหมายวงเล็บ ถ้าไม่
ทราบชื่อให้ระบุเฉพาะชื่อสมณศักดิ์
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน นิลประภา)
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
พระพิมลธรรม (ชอบ)
พระธรรมโกษาจารย์ (เซ่ง)
พระครูปลัดเมธาวัฒน์
ผู้แต่งที่มียศทางทหาร ตารวจ มีตาแหน่งวิชาการ หรือมีคาเรียกทางวิชาชีพ เช่น พลเอก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ เป็นต้น ไม่ต้องระบุยศ ตาแหน่งทางวิชาการ และคาเรียกทางวิชาชีพ
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
ลง
เปรม ติณสูลานนท์
ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
ลง
สุรพล นิติไกรพจน์
ทันตแพทย์เชิดพันธุ์ เบญจกุล
ลง
เชิดพันธุ์ เบญจกุล
Assistant Professor Preeyachat Uttamayodhin ลง Preeyachat Uttamayodhin
ผู้แต่งใช้นามแฝง (Pseudonyms) ให้ระบุนามแฝงตามที่ปรากฏในตาแหน่งผู้แต่ง หากทราบ
นามจริงให้วงเล็บนามจริงไว้ หากไม่ทราบให้ระบุ (นามแฝง) ตามที่ปรากฎ สาหรับภาษาไทย หรือ (pseud.)
สาหรับภาษาต่างประเทศ คาดังกล่าวอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ และ
ตามด้วยปีพิมพ์คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ ตามด้วยอักษรย่อ น. หรือ p. หรือ pp. เว้น 1 ระยะ
และเลขหน้าทีอ่ ้างอิง
(นายราคาญ (นามแฝง), 2531, น. 26-31)
(น. ณ ปากน้า (ประยูร อุลุชาฎะ), 2536, น. 42)
(ลักษณวดี (วิมล เจียมเจริ ญ), 2515, น. 30)

(Pr. L (Pseud), 1995, p. 33)
ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ระบุเฉพาะนามสกุล (ไม่ต้องระบุคาที่อยู่ท้ายนามสกุล เช่น Jr.) และระบุปี
ที่พิมพ์ของเอกสารในตาแหน่งที่เหมาะสม หากมีการระบุเลขหน้าให้นาไปต่อท้ายปีที่พิมพ์โดยมีเครื่องหมาย
จุลภาคคั่น เว้น 1 ระยะ เช่น

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ
Patrick (1993)
การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
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(Patrick, 1993, p. 5)
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ผู้แต่งชาวต่างประเทศทีม่ ีนามสกุลเหมือนกัน การอ้างอิงผู้แต่งที่มีนามสกุลเหมือนกัน ระบุอักษร
ย่อชื่อต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) ของผู้แต่งและตามด้วยนามสกุล ถึงแม้ว่าปีที่พิมพ์จะแตกต่างกัน
Among studies, we review M. A. Light and Light (2008) and I. Light (2006).
2. การอ้างอิงผู้แต่งหลายคน
ผู้แต่ง 2-8 คน ระบุชื่อผู้แต่งทุกคน ทุกครั้งที่อ้างอิง โดยแต่ละคนคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
ก่อนคนสุดท้ายพิมพ์คาว่า “และ” หรือ “and” ในกรณีที่อ้างอิงท้ายข้อความให้ใช้เครือ่ งหมาย Ampersixe
การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ
ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์ (2553)
Drucker and Keegan (2009)
มัณฑนา ศรีขจรวุฒิศักดิ,์ ศศิพร เล็กสุขศรี,
และสมรัชนี อ่องเอิบ (2557)
Verbunt, Pernot, and Smeets (2008)
นภาลัย สุวรรณธาดา, สุมาลี สังข์ศรี, ธีรยุทธ์
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และ ธิดา โมสิกรัตน์
(2548)
Kisangau, Lyaruu, Hosea, and Joseph
(2007)
Kosslyn, Koening, Barrett, Cave, Tang,
and Gabrieli (1996)
ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ, ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์,
ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย, นภดนัย อาชวาคม,
ฐิติมา จินตนาวัน, อังคีร์ ศรีภคากร และ
อลงกรณ์ พิมพ์พิณ (2556)

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ
(ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์, 2553, น. 25)
(Drucker & Keegan, 2009, p. 21)
(มัณฑนา ศรีขจรวุฒิศักดิ,์ ศศิพร เล็กสุขศรี, และสม
รัชนี อ่องเอิบ, 2557, น. 11)
(Verbunt, Pernot, & Smeets, 2008)
(นภาลัย สุวรรณธาดา, สุมาลี สังข์ศรี, ธีรยุทธ์ เสนี
วงศ์ ณ อยุธยา และ ธิดา โมสิกรัตน์, 2548)
(Kisangau, Lyaruu, Hosea, & Joseph (2007)
(Kosslyn, Koening, Barrett, Cave, Tang, &
Gabrieli, 1996)
(ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ, ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์, ณัฐชา
ทวีแสงสกุลไทย, นภดนัย อาชวาคม, ฐิติมา จินตนา
วัน, อังคีร์ ศรีภคากร และ อลงกรณ์ พิมพ์พิณ,
2556, น. 131)

3. ผู้แต่งตั้งแต่ 8 คนขึน้ ไป ระบุชื่อผู้แต่งคนแรก เว้น 1 ระยะ แล้วตามด้วย et al. และปีที่พิมพ์ ทั้ง
อ้างอิงครั้งแรกและครั้งต่อๆ ไป
การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ
Wasserstein et al. (2005)

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ
(Wasserstein at al., 2005)

4. เอกสารที่มบี รรณาธิการ หรือชื่อผู้รวบรวม หรือชื่อผู้วิจารณ์ ระบุชื่อบรรณาธิการ ผู้รวบรวม
ผู้วิจารณ์แทนชื่อผู้แต่งและเครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ ตามด้วยคาว่าบรรณาธิการ ผู้รวบรวม
การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
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ผู้วิจารณ์ (ภาษาไทย) Ed(s). Comp. Revr. และเครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ และเลขหน้าที่อ้างอิง
(Hirono, ed., 2003, p. 51)
(Wulf & Kokol, eds., 2004, pp. 33-35)
(เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, บรรณาธิการ, 2547, น. 12)
(เจตนา นาควัชระ, ผู้วิจารณ์, 2535, น. 5)
5. ผู้แต่งทีเ่ ป็นหน่วยงาน เช่น องค์กร สมาคม มูนิธิ หน่วยงานรัฐบาล มหาวิทยาลัย โดยปกติระบุชื่อ
เต็ม ถ้าชื่อหน่วยงานไม่ยาวหรือตัวย่อไม่เป็นที่รู้จักระบุชื่อเต็มทุกครั้งที่อ้างอิง ถ้าหน่วยงานนั้นชื่อยาวและชื่อ
ย่อไม่เป็นที่รู้จักให้ระบุชื่อเต็มในการอ้างอิงครั้งแรก อ้างอิงครั้งต่อไประบุชื่อย่อ การใช้ชื่อย่อใช้ตามหลักทั่วไปที่
ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย
อ้างครั้งแรก (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข [สวรส], 2555).
(National Institute of Mental Health [NIMH], 1999).
อ้างครั้งต่อไป (สวรส, 1995).
(NIMH, 1999).
6. ไม่ปรากฏชือ่ ผู้แต่ง
การอ้างอิงที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่งให้ใช้ชื่อเอกสาร (ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อแผ่นพับ หรือชื่อรายงาน)
พิมพ์ด้วยอักษรตัวเอียง (Italicize) ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ ปีที่พิมพ์ตามเครื่องหมายจุลภาค
เว้น 1 ระยะ หากมีเลขหน้าให้พิมพ์อักษร น. p. pp. และหมายเลขหน้า ทั้งหมดอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ
(ครรภ์มารดา, 2529, น. 30).
(Life in China, 1983, p. 60).
(สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา, 2535, น. 9-12)
ถ้าเป็นชื่อบทความ ชื่อบทที่ หรือชื่อเว็บไซต์ ให้พิมพ์ตัวอักษรตามปกติ
(กวักเงิน กวักทอง Come on นางกวัก, 2558, น. 27)
7. การอ้างอิงเอกสารตั้งแต่ 2 งานขึน้ ไปพร้อมๆ กัน
1) การอ้างงานหลายงานของผู้แต่งคนเดียวกัน ปีที่พิมพ์ต่างกัน อ้างโดยเรียงลาดับตามปีที่พิมพ์
ถ้าเอกสารอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ ภาษาไทยระบุคาว่า กาลังจัดพิมพ์ ภาษาต่างประเทศระบุคาว่า in press
เรียงไว้ลาดับสุดท้าย
Training materials are available (Department of Veterans Affairs, 2001, 2003)
Past research (Gogel, 1990, 2006, in press)
2) การอ้างงานหลายงานของผู้แต่งคนเดียวกัน ปีที่พิมพ์เดียวกัน ระบุชื่อผู้แต่งและระบุอักษร ก
ข ค... หรือ a, b, c... ไว้ท้ายปีที่พิมพ์ที่ซ้ากัน การระบุลาดับก่อนหลังให้เรียงตามลาดับการใช้อ้างอิงในเนื้อหา
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Several studies (Derryberry & Reed, 2005a, 2005b, in press-a; Rothbart, 2003a,
2003b)
กรณีเอกสารอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ ระบุเครื่องหมายยัติภังค์ (Hyphen) (-) คั่นระหว่างตัวอักษร
เช่น เอกสารภาษาไทยระบุ กาลังจัดพิมพ์-ก กาลังจัดพิมพ์-ข... เอกสารภาษาต่างประเทศระบุ in press-a, in
press-b...
3) การอ้างอิง 2 รายการ มีผู้แต่ง 2-7 คนหรือมากกว่า ชื่อผู้แต่งทัง้ 2 รายการไม่เหมือนกันทุก
คน ระบุผู้แต่งคนแรกและคนลาดับต่อไปที่เหมือนกันจนถึงผู้แต่งคนที่แตกต่างกัน ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค
เว้น 1 ระยะ และตามด้วย et al. เช่น
Kosslyn, Koenig, Barrett, Cave, Tand, and Gabrieli (1996)
Kosslyn, Koenig, Gabrieli, Tand, Marsolek, and Daly (1996)
การอ้างอิงในเนื้อหาลงรายการตามลาดับ ดังนี้
Kosslyn, Koenig, Barrett, et al. (1966) and Kosslyn, Koenig, Gabrieli, et al.
(1966)
4) การอ้างงานหลายงานของผู้แต่งหลายคน อ้างโดยเรียงลาดับตามตัวอักษรผู้แต่ง คั่นด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (Semicolon) (;) หลังปีที่พิมพ์โดยไม่เว้นวรรค
Several studies (Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998)
5) ถ้าต้องการแสดงงานที่อ้างเป็นส่วนใหญ่ แยกจากงานอื่นๆ ที่อ้างในวงเล็บเดียวกัน ระบุคาว่า
see also ภาษาไทยใช้คาว่า ดูเพิ่มเติมที่ วางไว้หน้างานอื่นๆ และเรียงตามลาดับ
(Minor, 2001; see also Adams, 1999; Storandt, 2007)
6) เอกสาร 2 รายการ ผู้แต่งทั้ง 2 รายการ ไม่เหมือนกัน ระบุชื่อผู้แต่งคนแรกและคนลาดับถัดไป
ที่เหมือนกัน จนถึงผู้แต่งคนทีแ่ ตกต่างกัน ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) “และคณะ” หรือ “et al.”
Ireys, Chernoff, DeVet, et al. (2001) and Ireys, Chernoff, Stein, et al. (2001)
8. ชื่อผู้แต่งทีถ่ ูกอ้างอิงอยู่ในวงเล็บ อ้างอิงในตาราง อ้างอิงที่คาอธิบายภาพ และอยู่ในรายการ
อ้างอิง ระบุเครื่องหมายและ (Ampersand) (&) ไว้หน้าชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย เช่น
as has been shown (Joreskog & Sorbom, 2007)
9. การอ้างอิงเอกสารทุติยภูมิ (เอกสารที่ไม่ใช่ต้นฉบับ)
ใช้เมื่อเอกสารต้นฉบับไม่มีการพิมพ์แล้ว ไม่สามารถหามาใช้ได้ หรือไม่มีภาษาอังกฤษ ในรายการ
อ้างอิง (Reference List) ไม่ต้องระบุเอกสารต้นฉบับระบุเฉพาะเอกสารที่ไม่ใช่ต้นฉบับ การอ้างอิง (Citation)
ในเนื้อหาอ้างอิงทั้งต้นฉบับและที่ไม่ใช่ต้นฉบับด้วย
Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003)
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10. การอ้างอิงเฉพาะส่วนของแหล่งข้อมูล
การอ้างอิงเฉพาะส่วนของแหล่งข้อมูล อ้างเฉพาะหน้า เฉพาะบทที่ รูปภาพ ตาราง หรือสูตร
คณิตศาสตร์ อ้างโดยระบุเลขหน้าเสมอเมื่ออ้างอิงข้อความ (การอ้างอิงแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องระบุ
เลขหน้า)
(Centers for Disease control and Prevention, 2005, p. 10)
(Shimamura, 1989, Chapter 3)
11. การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ได้แก่ จดหมายส่วนตัว บันทึกส่วนตัว สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เช่น
อีเมลล์ การส่งข้อความในกลุม่ กระดานข่าวสาธารณะ) สัมภาษณ์บุคคล สนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลเหล่านี้
ไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ ไม่ต้องระบุรายการอ้างอิง อ้างเฉพาะในเนื้อหาเท่านั้น ระบุชื่อ-นามสกุล และประเภทของ
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น สัมภาษณ์ สนทนาทางโทรศัพท์ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค เว้น 1
ระยะ วันเดือนปีติดต่อกัน (ภาษาไทย) หรือเดือนวัน, ปี (ภาษาต่างประเทศ)
เฉลิมชัย ยอดมาลัย (สนทนาทางโทรศัพท์, 20 พฤษภาคม 2560)
T. K. Lutes (e-Mail, April 18, 2001)
(V.-G. Nguyen, Bulletin Board, September 28, 1998)
12. การอ้างอิงเว็บไซต์/เว็บเพจ เครือข่ายออนไลน์ควรอ้างที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ การสื่อสารบาง
รูปแบบไม่สามารถกลับมาค้นได้อีก จึงควรอ้างอิงสิ่งที่มีการจัดเก็บไว้ การอ้างอิงเนื้อหาจากเว็บเพจ ระบุผู้แต่ง
และปีที่เผยแพร่ถ้าทราบ หากไม่ทราบระบุชื่อเรื่องแทนผู้แต่ง และถ้าระบุปีที่พิมพ์ให้ใช้ ม.ป.ป. หรือ n.d. (no
date)
(ประวัติความเป็นมาของดอกไม้จันทน์, ม.ป.ป.) (ก. ปั้นมณี, 2550)
13. การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ระบุคาว่า “ม.ป.ป.” หรือ “n.d.” แทนปีที่พิมพ์
(Ministry of Education, Office of the Higher Education Commission, n.d., p. 7)
(เดชา แก้วชาญศิลป์, ม.ป.ป., น. 19)
(ศรีสมบูรณ์ อังคสิงห์, ม.ป.ป., น. 9)
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ตารางสรุปรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาพื้นฐานสาหรับงานเดียว (Basic Citation Styles)
ประเภท การอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้างอิงในเนื้อหา
การ
หน้าข้อความครั้งแรก หน้าข้อความครั้งต่อมา ท้ายข้อความครั้งแรก
อ้างอิง
ผู้แต่ง 1 วิจิตร ศรีสอ้าน (2555) วิจิตร ศรีสอ้าน (2555) (วิจิตร ศรีสอ้าน,
คน
Walker (2007)
Walker (2007)
2555)
(Walker, 2007)
ผู้แต่ง 2 กนกอร ทีปชัย และ
กนกอร ทีปชัย และ
(กนกอร ทีปชัย และ
คน
สุณี ไทธนา (2554)
สุณี ไทธนา (2554)
สุณี ไทธนา, 2554)
Walker and Allen
Walker and Allen
(Walker & Allen,
(2004)
(2004)
2004)
ผู้แต่ง 3 คมศร เมธีกุล, นัดดา คมศร เมธีกุล และคณะ (คมศร เมธีกุล, นัดดา
คน
คมคาย, และกิ่งแก้ว
(2553)
คมคาย, และ
ทวี (2553)
กิ่งแก้ว ทวี, 2553)
Bradley, Ramirez,
Bradley et al. (1999) (Bradley, Ramirez,
and Soo (1999)
& Soo, 1999)
ผู้แต่ง 4
คน

ผู้แต่ง 58 คน

สมใจ พิมพา, ดวงดาว
ดุษฎี, สุมาลี ทองแท้,
และอุไร บริภัณฑ์
(2556)
Bradley, Ramirez,
Soo, and Walsh
(2006)
กมลศรี สมใจ, ธาริณี
บุญญสิทธิ์, มณฑา
ทองอุไร, วันดี เข็มจิรา,
และระวิวรรณ วรา
รักษ์ (2555)
Walker, Allen,
Bradley, Ramirez,
and Soo (2008)
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สมใจ พิมพา และคณะ
(2556)

(สมใจ พิมพา, ดวงดาว
ดุษฎี, สุมาลี ทองแท้,
และอุไร บริภัณฑ์,
2556)
Bradley et al. (2006) (Bradley, Ramirez,
Soo, & Walsh,
2006)
กมลศรี สมใจ และคณะ (กมลศรี สมใจ, ธาริณี
(2555)
บุญญสิทธิ์, มณฑา
ทองอุไร, วันดี เข็มจิรา,
และระวิวรรณ วรา
รักษ์, 2555)
Walker et al. (2008) (Walker, Allen,
Bradley, Ramirez,
& Soo, 2008)

การอ้างอิงในเนื้อหาท้าย
ข้อความครั้งต่อมา
(วิจิตร ศรีสอ้าน, 2555)
(Walker, 2007)
(กนกอร ทีปชัย และ
สุณี ไทธนา, 2554)
(Walker & Allen,
2004)
(คมศร เมธีกุล
และคณะ, 2553)
(Bradley et al., 1999)
(สมใจ พิมพา, และ
คณะ, 2556)

(Bradley et al., 2006)

(กมลศรี สมใจ, และคณะ
, 2555)

(Walker et al., 2008)
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การ
หน้าข้อความครั้งแรก
อ้างอิง
ผู้แต่ง
ศรีสุภา รัตนา และคณะ
8 คนขึ้น (2550)
Wasserstein et al.
(2005)
ผู้แต่งที่
เป็น
หน่วยงาน
และใช้ชื่อ
ย่อ
ผู้แต่งที่
เป็น
หน่วยงาน
ไม่ใช่
อักษรย่อ

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความครั้ง
ต่อมา
ศรีสุภา รัตนา และ
คณะ
(2550)
Wasserstein et al.
(2005)
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ท้ายข้อความครั้งแรก

การอ้างอิงในเนื้อหาท้าย
ข้อความครั้งต่อมา

(ศรีสุภา รัตนา และ
คณะ, 2550)
(Wasserstein et al.,
2005)

(ศรีสุภา รัตนา และ
คณะ, 2550)
(Wasserstein et al.,
2005)

กระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ, 2556)
National Institute of
Mental Health
(NIMH, 2003)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ
(2559)
(2559)

(มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ,
2559)

(มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ, 2559)

University of
Pittsburgh (2006)

(University of
Pittsburgh, 2006)

University of
Pittsburgh (2006)

(University of
Pittsburgh, 2006)
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