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บทคัดย่อ

ผูน้ พิ นธ์เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องระบุหลักฐานแหล่งทีม่ าของข้อมูลทีน่ �ำมาอ้างอิง การอ้างอิงเอกสาร
ทีถ่ กู ต้องช่วยให้ผอู้ า่ นเอกสารสามารถศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมได้ตอ่ ไป และแสดงถึงความเป็นผูม้ จี ริยธรรมของผูน้ พิ นธ์ดว้ ย
บทความนีบ้ รรยายถึงหลักเกณฑ์วธิ กี ารอ้างอิงแบบ APA ในเรือ่ งการเขียนเอกสารอ้างอิงในเนือ้ เรือ่ ง และการเขียนรายการ
เอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง

Abstract

The authors of academic writing need to reference the documents that support their writings. The
correct references help the readers to search for further study and declare the ethics of the authors. This
article describe the rules of APA reference writing style on citing references in text and reference list.

ค�ำน�ำ

การเขียนเอกสารทางวิชาการ เช่น ต�ำรา บทความวารสาร หรือ รายงานวิจยั จ�ำเป็นต้องมีการเขียนเอกสารอ้างอิง
เพราะเป็นการระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูล และหลักฐานที่น�ำมาสนับสนุนเอกสารให้มีคุณภาพ และความน่าเชื่อถือเพื่อ
ให้ผอู้ า่ นสามารถค้นคว้าเพิม่ เติมได้ ระบบการเขียนเอกสารอ้างอิงระบบทีส่ าขาวิชาพยาบาลศาสตร์นยิ มใช้ในปัจจุบนั คือ
ระบบ APA (American Psychological Association) ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงระบบ APA
ที่ต้องใช้บ่อย ๆ จากหนังสือคู่มือ Publication Manual of the American Psychological Association ฉบับพิมพ์
ครัง้ ที่ 6 ค.ศ. 2010 ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากบทความนี้ ผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือดังกล่าว
หรือค้นข้อมูลจาก Website http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx
*หัวหน้างานห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง มี 2 แบบ คือ การเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อเรื่อง (Citing References in
Text) และการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง (Reference List)

การเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อเรื่อง

การเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อเรื่องมีหลักเกณฑ์การเขียนและตัวอย่างดังนี้
1. กรณีที่มีผู้แต่งจ�ำนวน 1 คน เริ่มต้นอ้างอิงโดยการพิมพ์ชื่อผู้แต่ง กรณีเป็นผู้แต่งคนไทย หรือ ชื่อสกุลผู้แต่ง
กรณีผแู้ ต่งเป็นคนต่างประเทศ ตามด้วยเครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) ไว้ในเครือ่ งหมายวงเล็บหลังข้อความทีต่ อ้ งการอ้างอิง เช่น
		 In a recent studies of reaction times (Haybron, 2008) หรือ
ประเทศไทยมีระบบการศึกษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากล (ทัศนา, 2554)
2. กรณีที่อ้างชื่อผู้แต่งไว้ในเนื้อหา ให้พิมพ์เฉพาะปีที่พิมพ์ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บหลังชื่อผู้แต่งเช่น
Walker (2007) compared reaction times…
3. กรณีที่มีผู้แต่งจ�ำนวน 2 คน ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่งทั้ง 2 คนทุกครั้งที่อ้างอิง แต่ถ้ามีผู้แต่งจ�ำนวน 2-5 คน ให้พิมพ์
ชื่อทุกคนในการอ้างอิงครั้งแรก ส�ำหรับการอ้างอิงครั้งที่ 2 ให้พิมพ์เฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรกและตามด้วยค�ำว่า et al. หรือ
ค�ำว่า และคนอื่น ๆ เช่น
		 การอ้างอิงครั้งแรก Lassen, Steel, and Sailor (2006) found that…
		 ถ้าอ้างอิงในวงเล็บใช้ดังนี้ (Lassen, Steel, & Sailor, 2006)
		 การอ้างอิงครั้งที่ 2 Lassen et al. (2006) found that
4. กรณีที่มีผู้แต่งจ�ำนวน 6 คน หรือมากกว่า 6 คน ให้พิมพ์เฉพาะผู้แต่งคนแรก และต่อท้ายด้วยค�ำว่า et al. หรือ
และคนอื่น ๆ
5. กรณีทเี่ ป็นการอ้างอิงผูแ้ ต่งคนเดิมซ�ำ้ กัน เป็นครัง้ ทีส่ องในย่อหน้าเดียวกัน ไม่ตอ้ งพิมพ์ปที พี่ มิ พ์ไว้ในวงเล็บ เช่น
		 Bandura (1997) indicates that judgement of self-efficacy requires knowledge of task demand….
Bandura describes that….
6. กรณีที่เป็นการคัดลอกข้อความโดยตรง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง(Direct quotation) ข้อความนั้นจะต้องอยู่ใน
เครื่องหมาย อัญประกาศ (“.......”) และใส่เลขหน้าของข้อความที่อ้างถึงด้วย แต่ถ้าข้อความที่อ้างอิงมีจ�ำนวนมากกว่า
40 ค�ำ ไม่ต้องใช้เครื่องหมายดังกล่าว แต่ให้ใช้วิธีเขียนโดยขึ้นข้อความใหม่ เช่น
ตัวอย่างการอ้างอิงโดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศ
อารมณ์ คือ “ความรู้สึกภายในของบุคคลเป็นผลเนื่องมาจากการท�ำงานของสมองโดยที่บุคคลไม่สามารถ
ควบคุมได้” (จิราภา, 2552, หน้า 264)
7. กรณีที่ผู้แต่งเป็นชื่อหน่วยงาน องค์การหรือสมาคมต่าง ๆ และบางหน่วยงานมีชื่อย่อ ในการอ้างอิงครั้งแรกจะ
ต้องพิมพ์ชอื่ หน่วยงาน ตามด้วยชือ่ ย่อของหน่วยงานอยูใ่ นเครือ่ งหมายวงเล็บเหลีย่ ม ถ้ามีการอ้างอิงชือ่ หน่วยงานดังกล่าว
อีกเป็นครั้งที่ 2 สามารถใช้เฉพาะชื่อย่อในการอ้างอิงได้ เช่น
		 การอ้างอิงครั้งแรก (National Institute of Mental Health [NIMH], 2009)
		 การอ้างอิงครั้งที่ 2 (NIMH, 2009)
8. กรณีทอี่ า้ งอิงเอกสารทีไ่ ม่มชี อื่ ผูแ้ ต่ง ผูเ้ ขียนสามารถเขียนเอกสารอ้างอิงโดยเริม่ ต้นทีช่ อื่ หนังสือ หรือชือ่ บทความ
วารสารได้ โดยอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ และมีเครื่องหมายจุลภาค ( , ) อยู่ก่อนเครื่องหมาย ” ตามด้วยปีที่พิมพ์
แต่ถ้าผู้แต่ง ระบุค�ำว่า anonymous ไว้ในเอกสารการอ้างอิงจะต้องใช้ค�ำดังกล่าว เช่น
		 (“Rudman's questions and answers on the CN,” 2012) หรือ (Anonymous, 2008)
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9. กรณีที่ชื่อสกุลของผู้แต่งชาวต่างประเทศจ�ำนวนตั้งแต่ 2 คน ซ�้ำกัน การอ้างอิงจะต้องระบุชื่อต้น ของผู้แต่ง
เป็นอักษรย่อ ก่อนถึงชื่อสกุล เช่น
		 R. D. Luce (2005) and P. A. Luce (2006) also found that...... หรือ
		 J. M. Goldberg and Neff (1961) and M. E. Goldberg and Wurtz (1971) studied about .....
10. การอ้างอิงผลงานมากกว่า 1 ชื่อเรื่องของผู้แต่งคนเดียวกันแต่ปีพิมพ์ต่างกันในกรณีนี้ ให้ระบุเฉพาะชื่อ หรือ
นามสกุลผู้แต่ง กรณีที่เป็นคนต่างประเทศ หรือชื่อกลุ่มบุคคลและตามด้วยปีพิมพ์ของผลงานทั้งสองปี ดังตัวอย่าง
		 Training materials are available (Department of Veteran Affairs, 2001, 2003)
		 กรณีที่อ้างอิงผลงานของผู้แต่งคนละคนกัน ให้ใช้เครื่องหมาย Semicolon ( ; ) คั่น ดังตัวอย่าง
		 Several studies (Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998)
11. การอ้างอิงผลงานที่เป็นเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) กรณีที่ไม่สามารถสืบค้นเอกสารต้นฉบับที่
อ้างถึง หรือ เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากผลงานของผู้อื่น ให้ใช้ค�ำว่า as cited in ตามด้วยชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ ดังตัวอย่าง
		 All port’s diary (as cited in Nicholson, 2003)

การเขียนรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง

การเขียนรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง มีหลักเกณฑ์การเขียนและตัวอย่างดังนี้
1. ผู้แต่ง
		 1.1 ถ้าชือ่ ผูแ้ ต่งเป็นคนไทย ให้ระบุชอื่ ต้นก่อนชือ่ สกุล ถ้าผูแ้ ต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ระบุชอื่ สกุลก่อนชือ่ ต้น
โดยใช้เครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) คัน่ ส�ำหรับชือ่ ต้นและชือ่ กลางนัน้ ให้ใช้เฉพาะตัวอักษรตัวแรกและตามด้วยเครือ่ งหมาย
มหัพภาค ( . )
		 1.2 ไม่ใช้ค�ำน�ำหน้าชื่อ เช่น นาย นางสาว นพ. ดร. เป็นต้น
		 1.3 ถ้าเอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อหนังสือหรือชื่อบทความขึ้นต้นแทนชื่อผู้แต่ง
		 1.4 ถ้าผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ ให้ใช้ค�ำว่า (Ed.) หรือ (บรรณาธิการ) ต่อท้ายชื่อผู้แต่ง
		 1.5 ถ้าชื่อผู้แต่งเป็นหน่วยงาน ให้ลงชื่อหน่วยงานเป็นชื่อผู้แต่ง
2. ปีที่พิมพ์
		 2.1 ปีที่พิมพ์ระบุต่อท้ายชื่อผู้แต่ง โดยระบุเฉพาะตัวเลขอยู่ในวงเล็บ ไม่ต้องมีค�ำว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ.
		 2.2 ถ้าเอกสารดังกล่าวไม่ระบุปีพิมพ์ ให้ใช้ค�ำว่า (n.d.) หรือ (ม.ป.ป.)
		 2.3 ถ้าเอกสารอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ ให้ใช้ค�ำว่า (in press) หรือ (อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์)
3. ชือ่ บทความวารสาร ตัวอักษรตัวแรกของชือ่ บทความวารสารให้พมิ พ์ดว้ ยตัวอักษร ขนาดใหญ่ (Capital letter)
หลังจากนั้นให้ใช้ตัวอักษรขนาดเล็ก (Small letter)
4. ชือ่ หนังสือหรือชือ่ วารสาร ให้พมิ พ์โดยใช้ตวั เอียง โดยเฉพาะกรณีทเี่ ป็นบทความวารสารนัน้ ให้พมิ พ์ดว้ ยตัวเอียง
จนถึงตัวเลขปีที่ของวารสาร
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์
		 5.1 ระบุชื่อเมืองที่พิมพ์ของเอกสารต่อท้ายชื่อหนังสือ ถ้าในเอกสารปรากฏชื่อเมืองที่พิมพ์หลายเมือง ให้ใช้
เมืองแรกที่ปรากฏในหน้าปกในหรือหลังหน้าปกในของหนังสือ
		 5.2 ระบุชื่อผู้จัดพิมพ์หนังสือ ต่อท้ายชื่อเมืองที่พิมพ์ โดยมีเครื่องหมาย colon( : ) อยู่หลังชื่อเมือง
		 5.3 การลงชือ่ ผูจ้ ดั พิมพ์นนั้ ให้ลงอย่างย่อ ไม่ตอ้ งมีค�ำว่า Publishers, Co., หรือ Inc. ต่อท้าย แต่คำ� ว่า Books
หรือ Press ยังคงไว้ในชื่อส�ำนักพิมพ์ได้
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		 5.4 กรณีที่ปรากฏชื่อส�ำนักพิมพ์มากกว่า 1 แห่ง ให้ลงเฉพาะชื่อส�ำนักพิมพ์ชื่อแรกที่ปรากฏในหน้าปกใน
หรือ หลังหน้าปกในของหนังสือ
		 5.5 กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อส�ำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ให้ใช้ค�ำว่า (n.p.) หรือ (ม.ป.ท.)
6. การเรียงล�ำดับรายการอ้างอิง
		 6.1 เรียงล�ำดับตามตัวอักษรชื่อผู้แต่ง ในกรณีเอกสารภาษาต่างประเทศเรียงตามล�ำดับตัวอักษรชื่อสกุล
ผู้แต่ง
		 6.2 ถ้าอ้างอิงเอกสารหลายเล่มของผูแ้ ต่งคนเดียวกัน ให้เรียงตามล�ำดับปีทพี่ มิ พ์ของเอกสารจากเลขน้อยไป
หาเลขมาก
		 6.3 เอกสารอ้างอิงภาษาไทยเรียงล�ำดับอยู่ก่อนเอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศ
7. การเว้นระยะในการพิมพ์
		 7.1 ในการอ้างอิงแต่ละรายการ ถ้าพิมพ์ไม่จบในบรรทัดเดียวกัน บรรทัดต่อไปให้เว้นระยะเข้าไป 4 ตัวอักษร
นับจากตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดแรกในรายการอ้างอิง
		 7.2 หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) จุลภาค (,) colon (:) และsemicolon (;) ให้เว้นระยะ 1 ระยะ ก่อนถึง
ข้อความถัดไป

เกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงท้ายเรื่อง และตัวอย่าง ของสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ

การเขียนอ้างอิงบทความวารสาร (ชื่อวารสารและปีที่ ใช้ตัวพิมพ์เอียง)

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีท(ี่ ฉบับที่), เลขหน้า–เลขหน้า.
การอ้างอิงบทความวารสารที่มีผู้แต่งคนเดียว และเป็นวารสารที่มีเลขหน้าติดต่อกันทั้งปี ในกรณีนี้ไม่ต้องพิมพ์
ฉบับที่ของวารสาร เช่น
Meller, B. A. (2000). Choice and the relation pleasure of consequences. Psychological Bulletin, 126, 910-924.
การอ้างอิงบทความวารสารทีม่ ผี แู้ ต่ง 2 คน และเป็นวารสารทีม่ เี ลขหน้าต่อเนือ่ งกันเฉพาะในแต่ละฉบับ ในกรณี
นี้ต้องพิมพ์ ฉบับที่ ของวารสารด้วย เช่น
Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organization. Consulting Psychology
Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.
ตัวอย่าง การอ้างอิงบทความจากหนังสือพิมพ์ ที่มีเลขหน้าของบทความไม่ต่อเนื่องกัน
Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post. pp. A1, A4.
(APA, 2010)
การเขียนอ้างอิงหนังสือ (ชื่อหนังสือใช้ตัวพิมพ์เอียง)
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์ ถ้ามี). เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง การอ้างอิงหนังสือที่มผี ู้แต่ง 2 คน
เบญจา ยอดด�ำเนิน-แอ็ตติกจ์, และกาญจนา ตั้งชลทิพย์. (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ: การจัดการข้อมูล การ
ตีความและการหาความหมาย (เอกสารวิชาการหมายเลข 245). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล.
ตัวอย่าง การอ้างอิงหนังสือที่มผี ู้แต่ง 3 คน เป็นหนังสือเล่มที่ 1 และพิมพ์ครั้งที่ 8
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Martin, R. J., Fanaroff, A. A., & Walsh, M. C. (2006). Fanaroff and Martin’s neonatal –Perinatal medicine:
Diseases of the fetus and infant (8 th ed., Vol. 1). Philadelphia: Mosby Elsevier.
ตัวอย่าง การอ้างอิงหนังสือที่ไม่มีผู้แต่งหรือบรรณาธิการ
Random House Webster's grammar, usage, and punctuation (2 nd ed.). (2008). New York: Random House
Reference.
การอ้างอิงหนังสือแปล
ชือ่ ผูแ้ ต่ง. (ปีทพี่ มิ พ์). ชือ่ หนังสือ. (ชือ่ ผูแ้ ปล, Trans.). เมืองทีพ่ มิ พ์: ส�ำนักพิมพ์. (หมายเหตุเกีย่ วกับหนังสือต้นฉบับทีแ่ ปล)
ตัวอย่าง การอ้างอิงหนังสือแปล
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscoll & F. L. Emory, Trans.). New York:
Dover. (Original work published 1814)
โควี, เอส. อาร์. (2539). อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง. (แปลจาก The 7 habits of highly effective
people โดย สงกรานต์ จิตสุทธิภากร, นิรันดร์ เกชาคุปต์, ผู้แปล). กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
การอ้างอิงบทความในหนังสือที่มีผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. In หรือ ใน ตามด้วยชื่อบรรณาธิการของหนังสือ (Eds.),
ชื่อหนังสือ (pp. เลขหน้าของบทความ). เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง การอ้างอิงบทความในหนังสือที่มีผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ
Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger III &
F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Eribaum.
ปรารถนา เชาวน์ชื่น. (2552). ลักษณะทางรังสีวิทยาของโรคกระดูกพรุ่น. ใน ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล (บรรณาธิการ), ต�ำรา
โรคกระดูกพรุน (เล่มที่ 1, หน้า 525-542). กรุงเทพมหานคร: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง.
การอ้างอิงเอกสารที่น�ำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ
ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน). ชื่อเรื่อง. รายละเอียดของชื่องานประชุม, สถานที่ประชุม
ตัวอย่าง การอ้างอิงเอกสารที่น�ำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ
วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล. (2554, มกราคม). รูปแบบการพยาบาลสู่ความปลอดภัยในสังคมที่เปลี่ยนผ่าน. เอกสารน�ำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 21 เรื่อง การพยาบาลเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในสังคม
เปลี่ยนผ่าน, กรุงเทพมหานคร.
การอ้างอิงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ชือ่ ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์. (ปีพมิ พ์). ชือ่ วิทยานิพนธ์ (ระดับของวิทยานิพนธ์). คณะ ชือ่ มหาวิทยาลัย, เมืองทีต่ งั้ มหาวิทยาลัย.
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ตัวอย่าง การอ้างอิงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
Pianchob, S. (2013). Factors predicting psychological distress of family caregivers of patients with major
depressive disorder. (Unpublished doctoral dissertation). Faculty of Nursing, Mahidol University,
Bangkok.
พจนา ธาระณะ. (2556). การให้ความรู้ในการจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม: การพยาบาลตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร.

การอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ

เนือ่ งจากเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ จริญก้าวหน้า ท�ำให้การเผยแพร่ขอ้ มูลสิง่ พิมพ์รปู แบบต่าง ๆ เพิม่ ปริมาณมากขึน้
สมาคมจิตวิทยาอเมริกนั American Psychological Association ได้เปลีย่ นแปลงรูปแบบการอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ จากข้อก�ำหนดเดิมในหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 ค.ศ. 2001 ซึ่งต้องระบุวันที่สืบค้นข้อมูล และข้อมูล URL ของ
Website ในหนังสือ Publication Manual of the American Psychological Association ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ค.ศ. 2010
ได้ก�ำหนดให้ระบุเฉพาะข้อมูล Digital Object Identifier (DOI) ซึ่งเป็นระบบสากลที่ใช้ระบุเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดย
ไม่ขึ้นกับต�ำแหน่งที่อยู่ของเอกสารนั้นๆ ระบบดังกล่าวจัดท�ำโดยหน่วยงานชื่อ International DOI Foundation (IDF) แต่
ถ้าข้อมูล DOI ไม่ปรากฏในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นได้ ก็ให้ระบุข้อมูล URL ของ Website โดยไม่ต้องระบุวันที่
สืบค้นข้อมูล นอกจากนี้ยังไม่ต้องระบุชื่อฐานข้อมูลที่ได้น�ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาอ้างอิง เพราะฐานข้อมูลต่างๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
การอ้างอิงบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์
การอ้างอิงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ก�ำหนดให้ระบุขอ้ มูล DOI ไว้ในส่วนท้ายของการอ้างอิง ถ้าไม่ปรากฏข้อมูล DOI
ให้ระบุข้อมูล URL ของ Website นอกจากนี้ ถ้าวารสารฉบับนั้นมีการจัดพิมพ์ล่วงหน้าก่อนก�ำหนดเวลาปกติ ต้องระบุ
ข้อความว่า Advance online publication ก่อนถึงข้อมูล DOI หรือข้อมูล URL ของ Website โดยไม่ต้องระบุวันที่สืบค้น
ข้อมูล ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างการอ้างอิงบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูล DOI
Fotoohabadi, M. R., Tully, E. A., & Galea, M. P. (2010). Kinematics of rising from a chair: Image-based
analysis of the sagittal hip-spine movement pattern in elderly people who are healthy. Physical
Therapy, 90(4), 561-571. doi: 10.2522/ptj.20090093
ตัวอย่างการอ้างอิงบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีข้อมูล DOI
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived
early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved
from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap (APA, 2010)
ตัวอย่างการอ้างอิงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูล DOI และเป็นฉบับพิมพ์ล่วงหน้า
Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge
Management Research & Practice. Advance online publication. doi: 10.1057/palgrave.kmrp.8500141
(APA, 2010)
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ตัวอย่างการอ้างอิงบทคัดย่อของบทความวารสาร
Lassen, S. R., Steel, M. M., & Sailor, W. (2006). The relationship of school-wide positive behavior support to
academic achievement in an urban middle school. Psychology in the Schools, 43, 701-712.
Abstract retrieved from http://www.interscience.wiley.com (APA, 2010)
การอ้างอิงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books)
การอ้างอิงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก�ำหนดให้ระบุข้อมูล DOI ไว้ในส่วนท้ายของการอ้างอิง ถ้าไม่มีข้อมูล DOI จึง
จะระบุข้อมูล URL ของ Website โดยไม่ต้องระบุวันที่สืบค้นข้อมูล
ตัวอย่างการอ้างอิงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูล DOI
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and
growth [Adobe Digital Editions version]. doi:10.1036/0071393722 (APA, 2010)
ตัวอย่างการอ้างอิงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีข้อมูล DOI
Poe, S., & White, K. M. (2010). Johns Hopkins Nursing Evidence-based Practice: Implementation and
Translation. Retrieved from http://site.ebrary.com/lib/nurse/docDetail.action?docID=10404979&p00
=aacn%20aacn%20essentials%20critical-care%20nursing.
ตัวอย่างการอ้างอิงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีชื่อผู้แต่งหรือชื่อบรรณาธิการ และไม่ปรากฏปีพิมพ์
Heuristic. (n.d.). In Merriam-Webster’s online dictionary (11th ed.). Retrieved from
http://www.m-w.com/dictionary/heuristic (APA, 2010)
ตัวอย่างการอ้างอิงหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times. Retrieved from
http://ww.nytimes.com (APA, 2010)
การอ้างอิงเอกสารที่น�ำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการและเผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กรณีนี้ให้พิมพ์ค�ำว่า Abstract retrieved from หรือสืบค้นบทคัดย่อจาก ไว้หลังชื่อการประชุม ตัวอย่าง
Johannes, A., Zollhoefer, B., Kredel, M., Roewer, R., & Muellenbach, R. M. (2009, October 17-21). Maximization
of oscillatory frequencies during HFOV: A long term large animal study of ARDS. Paper presented
at The 2009 ASA Annual Meeting. Abstract retrieved from
http://www.asaabstracts.com/strands/asaabstracts/abstract.htm
การอ้างอิงวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis)
การอ้างอิงวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องระบุชื่อระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์ เช่น
Master’s thesis หรือ Doctoral dissertation ต่อท้ายชื่อวิทยานิพนธ์ ตามด้วยค�ำว่า Available from ชื่อฐานข้อมูลที่
สืบค้นได้ หรือ Retrieved from ข้อมูล URL ของ Website ดังตัวอย่าง
McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic
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การอ้างอิงบทความที่สืบค้นได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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