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ปกีารศึกษา 2555 



ค ำน ำ 
(ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 7) 

การท ารายงานและวิทยานิพนธ์เป็นกิจกรรมวิชาการที่ส าคัญของการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  
ซึ่งผลงานดังกล่าวจะต้องมีการจัดท าขึ้นในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากลและมีคุณภาพดีในระดับที่เป็น    
ที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาตร์จึงได้จัดท าคู่มือการท ารายงานและ
วิทยานิพนธ์ขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการท ารายงาน รวมทั้งคณาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์   
ที่ปรึกษาได้ใช้เป็นคู่มือในการให้ค าแนะน าและตรวจทานผลงานของนักศึกษา คู่มือฯ นี้ได้มีการปรับปรุง
แก้ไขมาหลายครั้งตามความเหมาะสมและตามการเปลี่ยนแปลงของเอกสารต้นฉบับ คือ Publication 
Manual of the American Psychological Association  ที่ใช้เป็นรูปแบบของการเขียนอ้างอิง 

การปรับปรุงคู่มือฯ ในครั้งนี้ใช้เวลาในการจัดท าค่อนข้างนานเนื่องจากอาจารย์แต่ละท่านที่เข้า
มาช่วยจัดท ามีภาระงานมากไม่สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง ต้องส่งต่อให้อาจารย์ท่านอ่ืนรับช่วงท า
แทน อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงคู่มือฯ ก็สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือจากอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนหลายท่านที่กรุณาสละเวลาและแรงกายแรงใจช่วยกันจัดท า ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ระยะแรกของการปรับปรุงจนกระทั่ง
งานส าเร็จในปีนี้ และหวังว่านักศึกษาและคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์จะใช้คู่มือฯ นี้ให้เป็น
ประโยชน์สมดังความตั้งใจของคณะผู้จัดท าด้วย 

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
         11 กรกฎาคม 2555 

 
คู่มือการเขียนรายงานและเอกสารอ้างอิงฉบับนี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 ซึ่งในแต่ละบทได้มีการ

ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นตามยุคสมัย เทคนิคการเขียนเกี่ยวกับการเขียนทับศัพท์  การเว้นวรรคและการใช้
เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ คณะผู้จัดท าได้ปรับให้สอดคล้องกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 
พ.ศ. 2542  การเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์รวมไปถึงรูปแบบของการพิมพ์รายงานและวิทยานิพนธ์ได้
ปรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2551 ส าหรับการเขียน
อ้างอิงได้มีการปรับปรุงตามแนวทางของ The American Psychological Association (APA) ปี ค.ศ. 
2009 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 เนื้อหาโดยรวมได้มีการปรับรูปแบบการน าเสนอให้สั้นกระชับมากขึ้นและ 
อ่านเข้าใจง่าย 

คู่มือฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความร่วมมือจากคณะผู้จัดท าซึ่งประกอบด้วย  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. จุฑารัตน์ มีสุขโข อาจารย์เบญจมาศ สุขสถิต อาจารย์ ดร. จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ 
นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง (ครูคลินิก) คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร 
วงศ์หงษ์กุล ในความกรุณาช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและนางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์ ใน
การให้ความช่วยเหลือข้อมูลในส่วนของภาคผนวก คณะผู้จัดท าหวังว่าคู่มือการเขียนรายงานและ
เอกสารอ้างอิงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคณาจารย์และนักศึกษาในการใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท ารายงานและวิทยานิพนธ์ต่อไป 
                                                                                      คณะผู้จัดท า 
                                                                                   5 มิถุนายน 2555     



ค ำน ำ 
(ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 6) 

 
 

 คู่มือการอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิงฉบับนี้ได้ปรับปรุงต่อเนื่องจนมาถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 
6 โดยการเพ่ิมเติมและแก้ไขข้อบกพร่องจากค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบในการจัดพิมพ์และจัดรูปเล่มตาม
แบบที่ก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ใช้เป็น
แนวทางในการจัดท ารายงานและวิทยานิพนธ์ต่อไป 
          ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดท าคู่มือฉบับนี้ อันประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณพิไล     
ศรีอาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช อาจารย์สุภารัตน์ วังศรีคูณ อาจารย์จิราวรรณ        
ดีเหลือ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัณฑิตศึกษาที่ร่วมกันตรวจสอบแก้ไขและจัดพิมพ์คู่มือเล่มนี้เป็นอย่างสูง 
 
                                                                                   
                                                                                บัณฑิตศึกษา 
                                                                             คณะพยาบาลศาสตร์ 
                                                                             พฤศจิกายน 2547 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5) 

 
การท ารายงานและวิทยานิพนธ์ นับเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญและจ าเป็นของการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา จึงมีความจ าเป็นที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นผู้นิพนธ์บทความทางวิชาการ ทั้งใน
ลักษณะรายงานและวิทยานิพนธ์ ต้องศึกษารูปแบบการเขียนที่เป็น “มาตรฐานสากล” ซึ่งก าหนดโยแต่ละ
สถาบันการศึกษาหรือแหล่งพิมพ์ บัณฑิตศึกาษคณะพยาบาลศาสตร์  ได้จัดท าคู่มือการท ารายงานและ
วิทยานิพนธ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2534 เพ่ือเป็นแนวทางในการท ารายงานทางวิชาการของนักศึกษา 
อย่างไรก็ตามมาตรฐานการเขียนบทความและการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ มีความเป็น “พลวัตร” 
มีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นคู่ มือนี้จึงได้มีการปรับปรุงก้ไขเพ่ือความ
เหมาะสมในปี พ.ศ.2537, 2538, 2539, และ 2544 โดยใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบของ  The 
American Psychological Association (APA)  ซึ่งเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิชาการ 
สาขาพยาบาลศาสตร์ และรูปแบบ APA นี้ได้มีการปรับปรุงวิธีการเขียนเอกสารอ้างอิงในปี ค.ศ. 2001 
(พ.ศ. 2544 พิมพ์ครั้งที่ 5) คู่มือการอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิงฉบับนี้จึงไ ด้มีการปรับปรุงรูปแบบ
การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเขียนเอกสารอ้างอิงที่ทางคณะฯ ได้ก าหนด 
แต่ใช้รูปแบบในการจัดพิมพ์และจัดรูปเล่มตามที่ก าหนดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 
2544 ในขณที่วิธีการอ้างอิงใช้ตามรูปแบบของ APA ปีค.ศ. 2001 
 ดังนั้นเพ่ือให้รูปแบบการเขียนรายงานและวิทยานิพน์ในระดับบัณฑิตศึกษามีความถูกต้อง คณะ
ผู้จัดท า ได้เล็งเห็นความส าคัญของการเขียนรูปแบบ APA ปีค.ศ. 2001 เพ่ือใ ห้นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานและวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสืบค้นรูปแบบใหม่
ของ APA เพ่ิมเติมดั้ง www.apastyle.org และขอขอบคุณคณะผู้จัดท าคู่มือฉบับนี้อันประกอบด้วย ผศ. 
ดร. ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล อ.ดร. ประติมา ภัทโรวาสน์ อ.ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ อ.ดร.ภัทราภรณ์ 
ทุงปันค า อ.ดร.อัจฉราพรรณ ศรีภูษาพรรณ และ อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา และเจ้าหน้ าที่กลุ่มงาน
บัณฑิตศึกษา คุณปานจิต อินทุโศภณ คุณสุลัดดา เอ่ียมมาก และคุณสุดารณี จันทรมานนท์ ที่ร่วมกัน
จัดพิมพ์คู่มือเล่มนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
                                                               รองคณบดีฝ่ายบัฑิตศึกษา 
         พฤษภาคม 2545 
           
           
  

 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
(ครั้งที่ 4) 

 
 การเขียนเอกสารอ้างอิงอย่างถูกต้องมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเขียนบทความทางวิชาการ
ต่างๆ จึงจ าเป็นที่ผู้เขียนจะต้องศึกษารูปแบบการเขียนที่แต่ละสถาบันการศึกาษาหรือ แหล่งพิมพ์ได้
ก าหนดไว้ บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท าคู่มือการอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิงครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2534 เพื่อใช้ในการเขียนรายงานหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และได้มีการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือความเหมาะสมอีกในปี พ.ศ. 2534 และ 2539 โดยใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบของ  The American 
Psychological Association (APA)  ซึ่งเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิชาการ สาขาพยาบาล
ศาสตร์ ส าหรับคู่มือการอ้างอิงฉบับนี้ได้ปรับปรุงโดยยังคงใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบของ APA อยู่ แต่ได้
ใช้รูปแบบในการจัดพิมพ์และจัดรูปเล่มตามแบบที่ก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่ 
พ.ศ. 2541  
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดท าคู่มือฉบับนี้ อันประกอบด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สุค าวัง อาจารย์ ดร. อวยพร ตัณมุขยกุล อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย และ
เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาทุกท่านเป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ด้วย 
 
                                                                                คณะผู้จัดท า 
                                                                                     2544 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
(ครั้งที่ 3) 

 
  การเขียนเอกสารอ้างอิงอย่างถูกต้อง มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเขียนบทความทางวิชาการ
ต่างๆ จึงจ าเป็นที่ผู้เขียนจะต้องศึกษารูปแบบการเขียนที่แต่ละสถาบันหรือแหล่งพิมพ์ได้ก าหนดไว้  
บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท าคู่มือการอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิงขึ้นครั้งแรกในปี 
พ.ศ. 2534 เพ่ือใช้ในการเขียนรายงานหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและอาจารย์ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ ต่อมาในปี พศ. 2537 คณะท างานอันประกอบด้วย  อาจารย์ ดร. อวยพร ตัณมุขยกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ลินจง โปธิบาลและ อาจารย์ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  ได้ปรับปรุงคู่มือดังกล่าวให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้นโดยใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบของ  The American Psychological Association (APA)  ซึ่ง
เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์ ส าหรับคู่มือการอ้างอิงฉบับนี้ได้
ปรับปรุงโดยยังคงใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบของ APA อยู่ แต่ได้ใช้รูปแบบในการจัดพิมพ์และจัดรูปเล่ม
ตามแบบท่ีก าหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
            ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดท าคู่มือฉบับนี้ อันประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  
คุณาวิกติกุล อาจารย์โรจนี จินตนาวัฒน์ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาทุกท่านเป็นอย่างสูง ณ  
ที่นี้ด้วย 
 
                                                        บัณฑิตศึกษา 
             คณะพยาบาลศาสตร์  
             12 มิถุนายน 2539 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
(ครั้งที่ 2) 

 
  คู่มือการท ารายงานและวิทยานิพนธ์จัดท าขึ้นเพ่ิมเติมจากคู่มือการอ้างอิงและการเขียน
เอกสารอ้างอิง พ.ศ. 2537 ของคณะพยาบาลศาสตร์ และคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538  เพ่ือให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ใช้เป้นแนวทางในการจัดท า
รายงานและวิทยานิพนธ์ 
 
                                                                                           คณะผู้จัดท า 
                                                                                          ธันวาคม 2538 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
(ครั้งที่ 1) 

 
             คู่มือการอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิงฉบับนี้ได้ปรับปรุงขึ้นจากคู่มือการอ้างอิงและการ
เขียนเอกสารอ้างอิงภาษไทยที่ได้จัดท าขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2543 โดยคณะท างานอันประกอบด้วย      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา เมฆขยาย ผู้ช่วยสาตราจารย์ วันเพ็ญ เอ่ียมจ้อย อาจารย์ ดร. ประคิณ สุจฉายา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สุคนธสรรพ์ และนางสาวอรพิน  พรหมตัน ซึ่งวิธีการเขียนเอกสารอ้างอิงได้ใช้
ตามแบบของ The American Psychological Association (APA) 

เพ่ือให้คู่มือการอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิงมีความเหมาะสมและครอบคลุมยิ่งขึ้น 
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มอบหมายให้คณะท างานอันประกอบด้วย อาจารย์ 
ดร. อวยพร ตัณมุขยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินจง โปธิบาล  และอาจารย์ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล 
ปรับปรุงคู่มือการอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิงฉบับนี้ขึ้น โดยยึดตามแบบของ APA พิมพ์ครั้งที่ 3 
เ พ่ือใช้ ในการเขียนรายงานหรือวิทยานิพนธ์ของอาจ ารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป 

ขอขอบคุณฝ่ายบริการการศึกษาท่ีจัดพิมพ์คู่มือฉบับนี้เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ด้วย 
 
                                                                                      คณะผู้จัดท า 
                                                                                21 มิถุนายน 2537 
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  บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

 รายงานหรือวิทยานิพนธ์ ถือว่าเป็นการน าเสนอผลงานที่ได้มีการเรียบเรียงสาระในงานวิชาการ 
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนทั้งในระดับอุดมศึกษาและในงานทางวิชาการทั่วไป  โดยที่รายงาน 
(report) หมายถึงการน าเสนอสาระส าคัญในงานวิชาการ  ส่วนวิทยานิพนธ์ (thesis) หมายถึงรายงานทาง
วิชาการเก่ียวกับเรื่องซึ่งผู้เขียนได้รับอนุมัติให้ท าการศึกษาค้นคว้าตามระเบียบและวิธีการวิจัยจนได้ผลของ
การวิจัยที่สมบูรณ์  มีการรวบรวมและจัดเขียนอย่างเป็นระบบ  ถูกต้องตามข้อก าหนดทางวิชาการของ
สถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ เพ่ือเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิตหรือดุษฎี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้นการท ารายงานหรือการท าวิทยานิพนธ์จึงเปรียบเสมือนหลักฐานหรือ
เอกสารที่แสดงถึงความรู้ทางปัญญาของผู้ เขียนรายงานหรือวิทยานิพนธ์  ซึ่งผู้จัดท ารายงานหรือ
วิทยานิพนธ์จ าเป็นต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามรูปแบบการเขียนให้ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ผลงานมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และสามารถสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในสาระและ
เนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ  มีการจัดท าอย่างเป็นระบบระเบียบ  และมีการถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั  
    คู่มือการเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เน้นความเป็นสากล และใช้มาตรฐานการเขียนใน
ส่วนประกอบของรายงานและวิทยานิพนธ์ตามคู่มือวิทยานิพนธ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2551 เพ่ือ
นักศึกษาและผู้สนใจสามารถน าไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ได้อย่ าง
สมบูรณ์   รายละเอียดในแต่ละบทท่ีเป็นองค์ประกอบของวิทยานิพนธ์มีดังนี้ 
             บทที่ 2 เทคนิคการเขียน (writing technique) ซึ่งเนื้อหาจะเป็นการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
วิธีการเขียน  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  การบัญญัติศัพท์และการทับศัพท์ การเขียนค าย่อ  และหลัก
จริยธรรมในการเขียนทีจ่ะช่วยให้ผู้เขียนรายงานหรือวิทยานิพนธ์ได้มีแนวทางและเลือกใช้เทคนิควิชาการใน
การเขียน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของจริยธรรมในการเขียนและมีแนวทางในการปฏิบัติใน
การเขียนรายงานหรือวิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
             บทที่ 3 ส่วนประกอบของรายงานหรือวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยส่วนประกอบที่จ าเป็นในงาน
เขียนคือ ส่วนน า ส่วนเนื้อความ  ส่วนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ภาคผนวกและประวัติของผู้เขียน 
(นิยมเขียนในงานวิทยานิพนธ์) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เขียนรายงานหรือวิทยานิพนธ์มีแนวทางในการเขียนได้อย่าง
เป็นล าดับขั้นตอน ท าให้อ่านเข้าใจได้ง่าย และมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน 
            บทที่ 4 การเขียนอ้างอิง ประกอบด้วยการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา การเขียนอัญพจน์          การ
น าเสนอด้วยตารางหรือภาพ การเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงท้ายบท ซึ่งถื อตามหลัก  
Publication Manual of the American Psychological Association ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ซึ่งประกาศใช้
ในปีค.ศ. 2009  
             บทที่ 5 การพิมพ์รายงานและวิทยานิพนธ์   ประกอบด้วยการพิมพ์รายงานและวิทยานิพนธ์ที่
เป็นไปตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) ทั้งในด้านการพิมพ์  
(typing) การเรียงล าดับหน้า (pagination)   การเว้นระยะพิมพ์ (spacing)   การพิมพ์ในส่วนต่างๆ   ที่
เป็นส่วนประกอบของรายงานและวิทยานิพนธ์ 



บทที่ 2 
เทคนิคการเขียนรายงาน 

 
 การเขียนเป็นกระบวนการสื่อสารที่ใช้ความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์ใน                   
การประมวลความคิดจากผู้เขียนสู่ผู้อ่านเป็นลายลักษณ์อักษร การน าเสนอความคิดด้วยวิธีการเขียนให้มี
คุณภาพ ผู้เขียนควรค านึงถึงหลักการและทักษะที่จ าเป็นในการเขียน ในบทนี้จะได้น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ 
วิธีการเขียน เครื่องหมายวรรคตอน การบัญญัติศัพท์และการทับศัพท์ และการเขียนค าย่อ  และที่ส าคัญ
ผู้เขียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เขียนและภาษาที่ใช้เขียนอย่างแท้จริง จึงจะสามารถถ่ายทอด
ความคดิเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือสื่อสารความคิดของตนให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการเขียน 
 วิธีการเขียนเพื่อน าเสนอความคิดสู่ผู้อ่านอย่างมีคุณภาพ ผู้เขียนควรค านึงถึงเทคนิคที่ส าคัญ 
3 ประการ ได้แก่   ล าดับของการน าเสนอเนื้อความ  ความราบรื่นของการน าเสนอ  และการสื่อ
ความหมายที่ชัดเจนกระทัดรัด  

1. ล าดับของการน าเสนอเนื้อความ (orderly presentation of ideas) 
ในการเขียนรายงาน การล าดับเนื้อความที่จะน าเสนอมีความส าคัญมาก ผู้เขียนจะต้อง

เรียงค า แนวคดิต่าง ๆ และล าดับเรื่องก่อนหลังให้ถูกต้องและต่อเนื่อง ต้องวางโครงร่างไว้ล่วงหน้าว่าแต่ละ
ย่อหน้าจะมีข้อความใดบ้าง และข้อความเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เนื่องจากจะช่วยให้ผู้อ่าน
ติดตามเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง  ล าดับขั้นตอนในการเขียนจะรวมทั้งล าดับของการใช้ค า ล าดับของประโยค 
และล าดับของเนื้อหาในแต่ละย่อหน้า 

ในกรณีที่ “ค า” หรือ “แนวคิด (concept)” มีการใช้ค าหลากหลาย แต่มีความหมาย
ใกล้เคียงกัน ในการเขียนรายงานผู้เขียนควรเลือกใช้ค าใดค าหนึ่งให้สม่ าเสมอตลอดเนื้อความ การใช้ค าไม่
สม่ าเสมอจะท าให้ผู้อ่านสับสน ตีความได้หลายแง่หลายมุม ยกตัวอย่างเช่น การใช้ค าว่า ผู้ป่วย คนไข้ หรือ
ผู้รับบริการ เป็นต้น หากมีค าให้เลือกหลายค าผู้เขียนควรเลือกค าที่มีความหมายตรงกับวัตถุประสงค์ใน
การสื่อสารให้มากที่สุด 

การล าดับของประโยคและเนื้อหาที่นิยม มี 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 คือ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน (punctuation) เป็นตัวช่วย ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในตอนต่อไป และวิธีที่ 2 คือการใช้
ค าเชื่อมที่แสดงถึงการเปลี่ยนผ่าน (transition) ค าเชื่อมเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความต่อเนื่องของการ
น าเสนอ ตัวอย่างกลุ่มค าเชื่อม ได้แก่ 

1) ค าเชื่อมเวลา  ตัวอย่างเช่น  ล าดับที่ 1 , 2 , 3  ต่อไป หลังจากนั้น ขณะเดียวกัน 
ตั้งแต ่

2) ค าเชื่อมเหตุและผล ตัวอย่างเช่น  ดังนั้น   เป็นผลของ 
3) ค าเชื่อมเสริมกัน ตัวอย่างเช่น  และ  นอกจากนี้ยังม ี
4) ค าเชื่อมขัดแย้งกัน  ตัวอย่างเช่น  ในทางกลับกัน  ตรงกันข้าม 

      ผู้เขียนควรเลือกค าเชื่อมให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของประโยคหรือ
เนื้อความในแต่ละย่อหน้า 

          หลักการเขียนเนื้อหาแต่ละย่อหน้า ผู้เขียนต้องวางแผนโครงร่างของเนื้อหาโดยรวมทุก        
ย่อหน้า และในแต่ละย่อหน้าไว้ก่อน ส าหรับเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าจะประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วนคือ 
ส่วนแนวคิดหลัก ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป ส่วนแนวคิดหลักมักจะเป็น 2-3 ประโยคต้น ๆของย่อหน้า ซึ่ง
กล่าวถึงประเด็นที่จะน าเสนอในย่อหน้านั้น ๆ ส่วนเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าจะเป็นการบรรยายรายละเอียด
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ของแนวคิดหลักท่ีน าเสนอ สุดท้ายส่วนสรุปจะเป็นการขมวดเนื้อหาที่กล่าวมาในย่อหน้านั้น พร้อมกับการ
โยงเรื่องไปยังย่อหน้าถัดไป 

 
ย่อหน้าที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
ย่อหน้าที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

2. ความราบรื่นของการน าเสนอ (smoothness of expression) 
  การเขียนที่สื่อความได้ถูกต้อง ชัดเจน และราบรื่น ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เขียนที่

เขียนได้เหมาะสม กะทัดรัด มีความชัดเจนและปราศจากอคติ การเขียนที่ท าให้การน าเสนอเนื้อความไม่
ราบรื่น ได้แก่ การเขียนที่คลุมเครือ การเขียนในสิ่งที่ไม่ได้คาดหวัง การเปลี่ยนหัวเรื่องเวลาหรือบุคคล
อย่างทันทีทันใด สิ่งต่างๆ  เหล่านี้มักเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้อ่านสับสน วิธีที่จะช่วยได้มีหลายวิธี ได้แก่ การหา
ผู้ช่วยอ่าน การเขียนทิ้งไว้ระยะหนึ่งแล้วกลับมาอ่านเองในภายหลังอีกครั้งหนึ่งหรือการอ่านออกเสียงในสิ่ง
ที่เขียน การใช้ค าเหมือนที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แทนการใช้ค าซ้ าๆ กัน จะช่วยลดความซ้ าซ้อนและ
ช่วยให้เกิดความราบรื่นของการน าเสนอได้ แต่ทั้งนี้ต้องระวังการใช้ค าไม่ให้เกิดความสับสนต่อผู้อ่าน และ
ต้องค านึงถึงหลักของการใช้ค าให้สม่ าเสมอที่กล่าวมาตอนต้น 

3. การสื่อความหมายที่ชัดเจนกระทัดรัด (economy of expression) 
 งานเขียนทางวิชาการจ าเป็นต้องเขียนให้ชัดเจนและกระทัดรัด  โดยเขียนเฉพาะสิ่งที่

ต้องการน าเสนอเท่านั้น และหากงานเขียนนั้นต้องการตีพิมพ์ในวารสาร ต้องมีการจ ากัดจ านวนหน้า การ
เขียนที่ชัดเจน  ท าได้โดยการไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย (redundancy) หรือลดการใช้ค าที่เป็นที่รู้กันเฉพาะกลุ่ม
หรือค าไร้สาระ (jargon) ส าหรับการเขียนที่สื่อความหมายชัดเจนนั้น ผู้เขียนควรค านึงถึงหลักการใช้ภาษา 
ซึ่งมีหลักต่างๆ  มากมาย เช่น รูปประโยค ควรประกอบด้วย ประธาน กิริยา กรรม รวมทั้งหลักการใช้
ค านามสรรพนาม การใช้ค าเชื่อม ค าวิเศษณ์ และเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  เป็นต้น 
ซึ่งไม่ขอกล่าวรายละเอียด  หากต้องการศึกษาเพ่ิมเติมสามารถหาอ่านได้จากหนังสือหลักภาษาไทยทั่วไป 

 

 แนวคิดหลัก 1 

สรุป 1 โยงสู่ 2 

เน้ือหา 

 แนวคิดหลัก 2 

สรุป 2 โยงสู่ 3 

เน้ือหา 
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การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

 เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย มีใช้มาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเท่าที่พบในสมุด
ข่อย เช่น ฟองมัน ส าหรับขึ้นบทย่อย ฟองมันฟันหนู ส าหรับขึ้นบทใหม่ เป็นต้น แต่ในข้อเขียนทั่วไปยังใช้
น้อย อาจเนื่องจากลักษณะการเขียนภาษาไทยไม่ต้องเขียนเว้นระยะทุกค าแบบภาษาอังกฤษ  และใน
ภาษาไทยการเว้นวรรคถือเป็นการจบประโยคหรือจบข้อความอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการเว้นวรรคอาจ
ผิดพลาดทั้งจากผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ ซึ่งจะท าให้ความหมายของเนื้อความเปลี่ยนไปหรือเกิดการสับสนไม่
ต่อเนื่องส าหรับผู้อ่านได้ บทความทางวิชาการจึงจ าเป็นต้องมีความถูกต้องของการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์เนื่องจากท าให้เขียนง่าย อ่านง่าย เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งมีความแน่นอนและ
แม่นย าในความหมาย ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้กล่าวถึงเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ใน
ภาษาไทยมีดังนี้คือ  

               1. มหัพภาค (full stop, period) ใช้เพื่อแสดงว่าจบประโยคหรือจบความ 

               2. , จุลภาค (comma) ใช้คั่นรายการ แยกวลีหรืออนุประโยคเพ่ือกันความเข้าใจสับสน 

               3. ; อัฒภาค (semicolon) ใช้คั่นภายในประโยค ระหว่างประโยคย่อย หรือในส่วนที่มีจุลภาค
อยู่ในตัวแล้ว เพ่ือแสดงความต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดของประโยคนั้น 

               4. : ทวิภาค (colon) ใช้ส าหรับแจกแจงรายการที่มีหลายข้อ ใช้แยกประโยคเปรียบเทียบออก
จากกัน 

               5. :- วิภัชภาค ใช้หลังค า “ดังนี้” “ดังต่อไปนี้” เพ่ือแจกแจงรายการ รายการที่ตามหลัง
เครื่องหมายวิภัชภาคให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ และใช้กับรายการที่แจกแจงครบทุกรายการ 

              6. - ยัติภังค์ (hyphen) ใช้แยกค า ส่วนของค า  หรือส่วนของประโยค (มีค่าเหมือนจุลภาค) 

               7. ( ) วงเล็บ (นวลิขิต) (parentheses)  

                  7.1 ใช้กันข้อความท่ีขยายหรืออธิบาย จากข้อความอ่ืน และข้อความในระหว่างวงเล็บนั้น 
จะอ่านหรือเว้นเสียก็ได้โดยไม่ท าให้เนื้อความเสียไป 

                  7.2 ใช้ขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

                  7.3 ใช้กันตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นหัวข้อย่อย อาจใช้เพียงวงเล็บปิดข้างเดียวก็ได้ 

                  7.4 ใช้กันตัวอักษรหรือตัวเลขบอกเชิงอรรถ 

               8. [ ] วงเล็บเหลีย่ม (square brackets) ใช้กันค าหรือข้อความที่ขยายหรืออธิบายจาก
ข้อความอ่ืน เมื่อข้อความนั้นมีการใช้เครื่องหมายวงเล็บแบบอ่ืนด้วย 

               9. { } วงเล็บปีกกา (braces) ส าหรับใช้ควงค าหรือข้อความซึ่งอยู่คนละบรรทัดเข้าด้วยกัน
เพ่ือให้รู้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเชื่อมโยงกัน อาจใช้เพียงข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ เช่น ในวิชาคณิตศาสตร์ใช้ 
เพ่ือกั้นสมาชิกของเซตหรือกั้นกลุ่มตัวเลขหรือกลุ่มสัญลักษณ์ที่มีวงเล็บแบบอ่ืนอยู่แล้วไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน 
เช่นA = {2, 4, 6, 8}, 2x 5{7 (x 6) + 3x} 28 = 39. 
              10. ? ปรัศนี (question mark) ใช้แสดงค าถาม 
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              11. ! อัศเจรีย์ (exclamation mark) ใช้เขียนหลังค า วลี หรือประโยคที่เป็นค าอุทาน                     
              12. " " อัญประกาศคู ่(double quotation marks)  

                      12.1 ใช้แสดงค าพูดโดยตรง หรือความนึกคิด  

                      12.2 ใช้เพื่อแสดงว่าข้อความนั้นคัดลอกมาจากที่อ่ืน  

                      12.3 ใช้เพื่อแสดงการเน้นให้ข้อความนั้นมีความเด่นชัดขึ้น  

               13.  ‘ ’ อัญประกาศเดี่ยว (single quotation marks) ใช้เมื่อในประโยคมีเครื่องหมาย
อัญประกาศคูอ่ยู่ก่อนแล้ว เช่น ในรายการจะมีข้อความว่า "หากต้องการยืนยันการเลือกกดปุ่ม 'ตกลง'" 

              14. ๆ ไม้ยมก หรือ ยมก ใช้เมื่อต้องการให้อ่านซ้ า 
              15. ฯ ไปยาลน้อย หรือ เปยยาลน้อย ใช้เมื่อละค า ที่มีจ านวนน้อย 
              16. ฯลฯ ไปยาลใหญ่ ใช้เมื่อละค าท่ีมีจ านวนมาก 

              17. … ไข่ปลา หรือ จุดไข่ปลา (ellipsis, dotted line) โดยทั่วไปจะเขียนเพียงสามจุด 

                   17.1 ใช้ละประโยคหรือข้อความที่ยาวมาก  ๆ ไม่สามารถแสดงทั้งหมดได้ในพ้ืนที่ที่จ ากัด   

                   17.2 ใช้ละล าดับรายการ เหมือนการใช้ไปยาลใหญ่ เช่น อักษรในภาษาไทยประกอบด้วย 
ก ข ค … ฮ 

               18. - - - เส้นประ (dashed line) ใช้เพื่อเว้นที่ว่างให้เติมตัวอักษร   

               19. = เสมอภาค หรือ เท่ากับ (equals) ใช้บอกความเท่ากับ 

               20. ___ สัญประกาศ (underline) สัญประกาศ ใช้บอกส่วนส าคัญ 

               21. " บุพสัญญา (ditto mark) ใช้แสดงว่า “เหมือนข้างบน” 

               22.  มหัตถสัญญา เป็นย่อหน้าขึ้นบรรทัดใหม่  วิธีย่อหน้า นั้นใช้เมื่อ จะขึ้นข้อความใหม่ ใน
เมื่อกล่าวข้อความตอนต้นหมดแล้ว หรือใช้เมื่อจะขึ้นต้นหัวข้อ แต่ละข้อเพ่ือให้เห็น ชัดเจนและ เข้าใจง่าย 

               23. / ทับ (virgule, slant, slash) ใช้เขียนคั่นระหว่างทางเลือก 

               24. * ดอกจันทร์ (remark, note) 

 ประเภทและหน้าที่ของเครื่องหมายวรรคตอน 

 เครื่องหมายวรรคตอนสามารถแบ่งประเภทตามหน้าที่ได้ดังนี้ 
1. บอกระยะข้อความ ได้แก่ การเว้นวรรค มหัพภาค (.)  อัฒภาค (;)  ปรัศนีย์ (?)             

อัศเจรีย์ (!)  จุลภาค (,)  และการย่อหน้า นอกจากนั้น อัฒภาค  ปรัศนีย์ และอัศเจรีย์ ยังสามารถแทน
ลักษณะในภาษาพูด ได้แก่ จังหวะ การเว้นระยะเป็นต้น 

2. บอกความส าคัญหรือลักษณะพิเศษ ได้แก่ อัญประกาศ (“     ”)  สัญประกาศ (ขีด          
เส้นใต)้  และวงเล็บ (    ) 

3. สัญลักษณ์ย่อ ได้แก่ มหัพภาคคู่ (:)  ไปยาลน้อย (ฯ)  ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)  และจุดไข่ปลา 
(….) ใช้เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการเขียน เลี่ยงความเยิ่นเย้อ และซ้ าซ้อนที่ไม่จ าเป็นได้ 
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 การเว้นวรรคหลังเครื่องหมายวรรคตอน 
1. หลังจุลภาค (,)  อัฒภาค (;)  ให้เว้นวรรค 1 ช่วงตัวอักษร 
2. หลังทวิภาค (:) ให้เว้น 1 ชว่งตัวอักษร ยกเว้นเมื่อใช้แทนเครื่องหมายแสดงอัตราส่วน 

(เช่น 1:2) ไม่ต้องเว้นช่องว่าง 
3. หลังมหัพภาค (.) 

3.1 เมื่อจบประโยคภาษาอังกฤษให้เว้น 2 ช่วงตัวอักษร 
3.2 การใช้มหัพภาคส าหรับตัวย่อต่าง ๆ ไม่ต้องเว้นช่วงตัวอักษร เช่น e.g., a.m., i.e., 

U.S. 
3.3 เมื่อใช้ในการแยกส่วนต่างๆ  ของการเขียนอ้างอิงให้เว้น 1 ช่วงตัวอักษร เช่น 

American Psychological Association. (2001). Publication Manual of the American  
 Psychological Association (5th ed.) Washington DC: American  
 Psychological Association. 

3.4 เมื่อใช้ในการเขียนตัวอักษรย่อของชื่อต้นของผู้เขียนเอกสารอ้างอิง ให้เว้น 1 ช่วง
ตัวอักษร เช่น J. R. Zhang 

4. เครื่องหมายยัติภังค์ (-) และยัติภังค์คู่ (--) ไม่ต้องเว้นช่วงตัวอักษรทั้งก่อนและหลัง
เครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น 

Trial-by trial analysis 
Studies--published and unpublished--are included.  

5. เครื่องหมายลบในสมาการให้เว้น 1 ช่วงตัวอักษรทั้งก่อนและหลังเครื่องหมาย ตัวอย่าง 
a-b 

6. เว้นช่องหลังเครื่องหมาย ตัวอย่าง 
 - 5.25 
7. หลังเครื่องหมายปรัศนีย์ (?)  และอัศเจรีย์ (!) ให้เว้น 2 ช่วงตัวอักษร 
8. อ่ืนๆ ใช้เกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืนๆ ของราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ.2533 และ พ.ศ. 2542 
 
การทับศัพท ์

  การทับศัพท์ ให้ถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแก่การแสดงที่มาของศัพท์ โดยตัดตัวพยัญชนะที่
ไม่จ าเป็นออกเสียงได้และให้เขียนในรูปที่จะอ่านได้สะดวกและเป็นภาษาไทย ซึ่งการทับศัพท์ตามหลัก
ราชบัณฑิตยสถาน มีดังนี้ 

     1. หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 

                   1.1 สระ ถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยเทียบเสียงสระภาษาไทย
ตามตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ 
                    1.2 พยัญชนะ ถอดเป็นพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ในตารางเทียบพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ 
                    1.3 การใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต 
                        1.3.1 พยัญชนะตัวที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตก ากับไว้ 
เช่น Windsor = วินด์เซอร์ 
                         1.3.2 ค าหรือพยางค์ท่ีตัวสะกดมีพยัญชนะตามมาหลายตัว ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑ
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ฆาต ไว้บนพยัญชนะท่ีไม่ออกเสียงตัวสุดท้าย แต่เพียงแห่งเดียว เช่น Barents = แบเร็นตส์  
                         1.3.3 ค าหรือพยางค์ที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงอยู่หน้าตัวสะกด ที่ยังมีพยัญชนะ
ตามหลังมาอีก ให้ตัดพยัญชนะที่อยู่หน้าตัวสะกดออก และใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้บนพยัญชนะตัว
สุดท้าย เช่น world = เวิลด์ (ไม่ใช่ เวิร์ล)  
                    1.4 การใช้ไม้ไต่คู้ ควรใช้ในกรณีเพ่ือต้องการให้เห็นความแตกต่างจากค าไทย เช่น log = 
ล็อก (ให้ต่างจากค าว่า ลอก ในภาษาไทย) หรือเพ่ือต้องการช่วยให้ผู้อ่านแยกพยางค์ได้ถูกต้อง เช่น 
Okhotsk = โอค็อตสก์ 
                    1.5 การใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ การเขียนค าทับศัพท์ ไม่ต้องใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ 
ยกเว้นในกรณีที่ค านั้นมีเสียงซ้ ากับค าไทย จนท าให้เกิดความสับสน อาจใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ได้ เช่น 
coma = โคม่า (ไม่ใช่ โคมา (วัวมา))  
                    1.6 พยัญชนะซ้อน (double letter) ค าท่ีมีพยัญชนะซ้อนเป็นตัวสะกด ถ้าเป็นศัพท์
ทั่วไป ให้ตัดออกตัวหนึ่ง เช่น football = ฟุตบอล แต่ถ้าเป็นศัพท์ทางวิชาการหรือวิสามานยนามให้เก็บไว้
ทั้ง 2 ตัว โดยใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้ที่ตัวท้าย เช่น cell = เซลล์ (ไม่ใช่ เซล) 
                    1.7 ค าท่ีตัวสะกดของพยางค์หน้าออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ตัวต่อไปด้วย ให้
ถือหลักเกณฑ์ดังนี้ 
                        1.7.1 ถ้าสระของพยางค์หน้าเป็นเสียงสระอะ ซึ่งเมื่อทับศัพท์ต้องใช้รูปไม้หันอากาศ 
ให้ซ้อนพยัญชนะตัวสะกดของพยางค์หน้า เข้าอีกตัวหนึ่งเพ่ือเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ต่อไป เช่น 
double = ดับเบิล  
                        1.7.2 ถ้าสระของพยางค์หน้าเป็นสระอ่ืนที่ไม่ใช่สระอะ ให้ทับศัพท์ตามรูปพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องซ้อนพยัญชนะ เช่น 
California = แคลิฟอร์เนีย  
                        1.7.3 ถ้าเป็นค าที่เกิดจากการเติมปัจจัย เช่น -er, -ing, -ic, -y และการทับศัพท์ตาม
รูปพยัญชนะภาษาอังกฤษดังข้อ 7.2 อาจท าให้ออกเสียงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ให้ซ้อนพยัญชนะ
ตัวสะกดของพยางค์ต้นอีกหนึ่งเพ่ือให้เห็นเค้าค าเดิม เช่น booking = บุกกิง  
                   1.8 ค าประสมที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ (hyphen) ให้ทับศัพท์โดยเขียนติดต่อกันไป เช่น 
Cross-stitch = ครอสสติตช์ (ไม่ใช่ ครอส-สติตช์) ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นศัพท์ทางวิชาการหรือวิสามา
นยนามให้คงไว้ เช่น Cobalt-60 = โคบอลต์-60  
                    1.9 ค าประสมซึ่งในภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน เมื่อทับศัพท์ให้เขียนติดกันไป ไม่ต้องแยก
ค าตามภาษาเดิม เช่น night club = ไนต์คลับ  
                    1.10 ค าคุณศัพท์ที่มาจากค านาม กรณีที่ค าคุณศัพท์นั้นมีความหมายเหมือนค านาม หรือ
หมายความว่า "เป็นของ" หรือ "เป็นเรื่องของ" ค านามนั้น ให้ทับศัพท์ในรูปค านาม เช่น 
hyperbolic curve = ส่วนโค้งไฮเพอร์โบลา (ไม่ใช่ ส่วนโค้งไฮเพอร์โบลิก) กรณีที่ค าคุณศัพท์นั้นมี
ความหมายว่า "เกี่ยวข้องกับ" หรือ "เกี่ยวเนื่องจาก" ค านามนั้น ให้ทับศัพท์ในรูปค านามโดยใช้ 
ค าประกอบ เชิง แบบ อย่าง ทาง ชนิด ระบบ ฯลฯ แล้วแต่ความหมาย เช่น atomic absorption = การ
ดูดกลืนโดยอะตอม 

                    1.11. ค าคุณศัพท์ที่มาจากชื่อบุคคล ให้ทับศัพท์ตามชื่อของบุคคลนั้น ๆ โดยใช้
ค าประกอบ ของ แบบ ระบบ ฯลฯ แล้วแต่ความหมาย เช่น Euclidean geometry = เรขาคณิตระบบยุค
ลิด 
                    1.12. ค าคุณศัพท์เก่ียวกับชนชาติต่าง ๆ ให้ทับศัพท์ในรูปค านามที่เป็นชื่อประเทศ เช่น 
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Swedish people = คนสวีเดน (ไม่ใช่ คนสวีดิช) Hungarian dance = ระบ าฮังการี (ไม่ใช่ ระบ าฮัง
กาเรียน) ยกเว้นชื่อที่เคยใช้มานานแล้ว ได้แก่ ...เยอรมัน ...กรีก ...ไอริช ...ดัตช์ ...สวิส ...อังกฤษ และ ...
อเมริกัน เช่น เรือกรีก (ไม่ใช่ เรือกรีซ) รถอเมริกัน (ไม่ใช่ รถอเมริกา) 
                    1.13 การวางต าแหน่งค าคุณศัพท์ในค าทับศัพท์ ให้ถือหลักเกณฑ์ดังนี้ 
                          1.13.1 ค าคุณศัพท์ที่ประกอบค านามท่ีเป็นภาษาไทย หรือเป็นค าทับศัพท์ แต่ได้ใช้
ในภาษาไทยมาจนถือเป็นค าไทยแล้ว ให้วางค าคุณศัพท์ไว้หลังค านาม เช่น 
cosmic ray = รังสีคอสมิก  
                             1.13.2 ถ้าท้ังค าคุณศัพท์และค านามเป็นค าทับศัพท์ที่ยังไม่ถือเป็นค าไทย ให้ทับ
ศัพท์ตรงตามศัพท์เดิม เช่น Arctic Circle = อาร์กติกเซอร์เคิล (ไม่ใช่ วงกลมอาร์กติก)  
                        1.14 ค าย่อ ให้เขียนชื่อตัวอักษรนั้น ๆ ลงเป็นภาษาไทย ค าย่อให้เขียนติดกัน โดยไม่
ใส่จุดและไม่เว้นวรรค เช่น DDT = ดีดีที F.B.I. = เอฟบีไอ  
                        1.15 ค าทับศัพท์ที่ผูกขึ้นจากตัวย่อ ซึ่งอ่านออกเสียงได้เสมือนค าค าหนึ่ง มิได้ออก
เสียงเรียงตัวอักษร ให้เขียนตามเสียงที่ออกและไม่ต้องใส่จุด เช่น UNESCO = ยูเนสโก  
                        1.16 ตัวย่อชื่อบุคคล ให้เขียนโดยใส่จุด และเว้นช่องไฟระหว่างชื่อกับนามสกุล เช่น 
D.N. Smith = ดี.เอ็น. สมิท  

2. สระโดยปกติให้เขียนตามเสียงสระโรมัน แต่ถ้าค าใดเป็นค าภาษาปัจจุบันโดยเฉพาะ        
ก็ให้เขียนตามเสียงในภาษานั้น สระโรมัน มีเสียงดังต่อไปนี้ 
  a  อะ , อา 
  e  เอ 
  i  อิ , อี 
  o  โอ , ออ 
  u  อุ , อู 
  y  อิ 
               3.  การเทียบเสียงสระในภาษาอังกฤษ (a-e-i-o-u-y)  
                     เสียงสระภาษาอังกฤษหมวด A 

     a              แอ, อะ , อา, เอ, ออ ai เอ, ไอ 
     ar แอ,  อา, ออ, เออ air แอ 
     are แอ ao เอา 
     aa อา, แอ au อา 
     ae อี, แอ, เอ aw ออ 
     aea เอีย ay เอ 
     aer เออ ayr แอ 

 
                     เสียงสระภาษาอังกฤษหมวด E 

e อี, เอ, อิ, เอะ ei อี, ไอ, เอ 
er เออ , อา eir แอ, เอีย, เออ 
ere เอีย eo อี, เอ, เอีย, เอียว 
ea อี,เอ, เอีย eou โอ 
ear แอ, เอีย, อา, เออ eu อิว 
eau โอ, อิว eur เออ 
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ee อี ew อิว, โอ, อู 
eer เอีย ey เอ, อี 

 
                     เสียงสระภาษาอังกฤษหมวด I 

i อิ, อี, ไอ ie อี, เอีย, อาย, ไอ 
ir เออ, อี ier เอีย 
ire ไอ, เออ, เอีย iew อิว 
ia เอีย ion เอียน, อัน 

  iu เอีย 
                    เสียงสระภาษาอังกฤษหมวด O 

o โอ, ออ, อะ, อู oi ออย, อัว 
or ออ, เออ oo อุ, อู, อะ 
ore ออ, โอ oor อัว, ออ, โอ 
oa ออ, โอ, อัว ou เอา, อาว, โอ, อะ, ออ, 

อุ, อู 
oar ออ our ออ, เออ, อัว, โอ 
oe โอ, อู, เออ, อี ow โอ, เอา, อาว, อู 
oer เออ oy ออย 

 
  เสียงสระภาษาอังกฤษหมวด U 

u อะ, อิว, อุ, อู, ยู, อิ ue อิว, อู 
ur เออ ui อุ, อู, อิ, ไอ 
ure อัว, เออ, เอียว uri อิว 
ua อัว uy ไอ, อาย 

 
                   เสียงสระภาษาอังกฤษหมวด U 

y อิ, อี, ไอ 
ye ไอ 
yr เออ 
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                4.  การเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 
พยัญชนะ

ภาษาอังกฤษ 
พยัญชนะต้น 

ตัวสะกด 
 พยัญชนะ

ภาษาอังกฤษ 
พยัญชนะต้น 

ตัวสะกด 

b บ บ  ph ฟ ฟ 

c+a, c+o, c+u, 
c+r, c+i 

ค ก  q ก ก 

c+e, c+i, c+y, ซ ซ  qu (ออกเสียง คว) คว - 

c ซ -  qu (ออกเสียง ค) ค ก 

ch ช, ค ช, ก  r ร ร 

d ด ด  rh ร ห 

f ฟ ฟ  s+ สระ ซ ส 

g+e, g+I, g+y จ จ  sc, sch, sh ซ ซ (sh) 

g+a, g+e, 
g+i,g+o,g+u,g+l,g+r 

ก ก  sk สก สก 

gh (g ไม่ออกเสียง) ก ฟ, ก  sp สป - 

gn(g ไม่ออกเสียง) น น  st สต - 

gu (ออกเสียง กว) กว -  t ท ต 

gu (ออกเสียง ก) ก ก  th ท ท 

h ฮ ห  v ว ฟ 

j จ -  w ว ว 

k , kh ค ก  wh (ออกเสียง ว) ว - 

i ล ล  wh (ออกเสียง ฮ) ฮ - 

m ม ม  x ซ กซ 

n น น  y ย ย 

p พ ป  z ซ ซ 

หมายเหต:ุ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเวบไซด์ของราชบณัฑิตยสถาน (www.royin.go.th)   

 
 
 

http://www.royin.go.th/
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รายช่ือจังหวัดในประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษ  

               ข้อมูลจากเวบไซด์ชื่อจังหวัด อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ต าบล เขต และแขวงไทย-อังกฤษ ฉบับรับรอง
โดยราชบัณฑิตยสถาน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เวบไซด์ของราชบัณฑิตยสถาน (www.royin.go.th)   

จังหวัด  ชื่อภาษาอังกฤษ  จังหวัด  ชื่อภาษาอังกฤษ 

กรุงเทพมหานครฯ Krung Thep Maha 
Nakhon  

 เชียงราย Chiang Rai 

อ านาจเจริญ Amnat Charoen  ชลบุร ี Chon Buri 

อ่างทอง Ang Thong  ชุมพร Chumphon 

บึงกาฬ Bueng Kan  กาฬสินธุ์ Kalasin 

บุรีรัมย์ Buri Ram  ก าแพงเพชร Kamphaeng Phet 

ฉะเชิงเทรา Chachoengsao  กาญจนบุรี Kanchanaburi 

ชัยนาท Chai Nat  ขอนแก่น Khon Kaen 

ชัยภูมิ Chaiyaphum  กระบี่ Krabi  

จันทบุรี Chanthaburi  ล าปาง Lampang 

เชียงใหม่ Chiang Mai  ล าพูน Lamphun 

เลย Loei  เพชรบูรณ์ Phetchabun 

ลพบุรี Lop Buri  เพชรบุรี Phetchaburi 

แม่ฮ่องสอน Mae Hong Son  พิจิตร Phichit 

มหาสารคาม Maha Sarakham  พิษณุโลก Phitsanulok 

มุกดาหาร Mukdahan  แพร่ Phrae 

นครนายก Nakhon Nayok  พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si 
Ayutthaya 

นครปฐม Nakhon Pathom  ภูเก็ต Phuket 

นครพนม Nakhon Phanom  ปราจีนบุรี Prachin Buri 

นครราชสีมา Nakhon Ratchasima  ประจวบคีรีขันธ์ Prachuap Khiri Khan 

นครสวรรค์ Nakhon Sawan  ระนอง Ranong 

นครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat  ราชบุรี Ratchaburi 

http://www.royin.go.th/
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จังหวัด  ชื่อภาษาอังกฤษ  จังหวัด  ชื่อภาษาอังกฤษ 

น่าน Nan  ระยอง Rayong 

นราธิวาส Narathiwat  ร้อยเอ็ด Roi Et 

หนองคาย Nong Khai  สระแก้ว Sa Kaeo 

หนองบัวล าภู Nong Bua Lam Phu  สกลนคร Sakon Nakhon 

นนทบุรี Nonthaburi  สมุทรปราการ Samut Prakan 

ประทุมธานี Pathum Thani  สมุทรสาคร Samut Sakhon 

ปัตตานี Pattani  สมุทรสงคราม Samut Songkhram 

พังงา Phangnga  สระบุรี Saraburi 

พัทลุง Phatthalung  สตูล Satun 

พะเยา Phayao  สิงห์บุรี Sing Buri 

ศรีสะเกษ Si Sa Ket  ตราด Trat 

สงขลา Songkhla  อุบลราชธานี Ubon Ratchathani 

สุโขทัย Sukhothai  อุดรธานี Udon Thani 

สุพรรณบุรี Suphan Buri  อุทัยธานี Uthai Thani 

สุราษฏร์ธานี Surat Thani  อุตรดิตถ์ Uttaradit 

สุรินทร์ Surin  ยะลา Yala 

ตาก Tak  ยโสธร Yasothon 

ตรัง Trang    
     

การเขียนค าย่อ 
 หลักเกณฑก์ารเขียนค าย่อตามแนวทางของราชบัณฑิตยสถานมีดังนี ้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2533, 
หน้า 68-70) 

1. ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของค าเป็นตัวย่อ 
1.1 ถ้าเป็นค าค าเดียวให้ใช้ตัวย่อตัวเดียว แม้ว่าค านั้นจะมีหลายพยางค์ก็ตาม 

ตัวอย่าง 
วา  = ว. 
จังหวัด  = จ. 
3.00 นาฬิกา = 3.00 น. 
ศาสตราจารย์ = ศ. 
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1.2 ถ้าใช้ตัวย่อเพียงตัวเดียวแล้วท าให้เกิดความสับสนอาจใช้พยัญชนะต้นของค าถัดไปเป็น
ตัวย่อด้วยก็ได้ 

ตัวอย่าง 
ต ารวจ  = ตร. 
อัยการ  = อก. 

2. ถ้าเป็นค าสมาสให้ถือเป็นค าค าเดียว และใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกเพียงตัวเดียว 
ตัวอย่าง 
 มหาวิทยาลัย = ม. 
 วิทยาลัย = ว. 

3. ถ้าเป็นค าประสม ใช้พยัญชนะต้นของแต่ละค า 
ตัวอย่าง 
 ชั่วโมง = ชม. 
 โรงเรียน = รร. 

4. ถ้าค าประสมประกอบด้วยค าหลายค า มีความยาวมาก อาจเลือกเฉพาะพยัญชนะต้นของค าที่
เป็นใจความส าคัญ ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 4 ตัว 

ตัวอย่าง 
 คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ =  กปร. 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  =  สปช. 

5. ถ้าใช้พยัญชนะต้นของแต่ละค าแล้วท าให้เกิดความสับสนให้ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไป
แทน 

ตัวอย่าง 
 พระราชก าหนด = พ.ร.ก. 
 พระราชกฤษฎีกา = พ.ร.ฎ. 

6. ถ้าพยางค์ท่ีจะน าพยัญชนะต้นมาใช้เป็นตัวย่อมี ห เป็นอักษรน า เช่น หญ หล ให้ใช้พยัญชนะ
ต้นนั้นเป็นตัวย่อ 

ตัวอย่าง 
 สารวัตรใหญ่  = สวญ. 
 ทางหลวง  = ทล. 

7. ค าท่ีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบกล้ าหรืออักษรน า ให้ใช้อักษรตัวหน้าตัวเดียว 
ตัวอย่าง 
 ประกาศนียบัตร  = ป. 
 ถนน   = ถ. 
 เปรียญ   = ป. 

8. ตัวย่อไม่ควรใช้สระ ยกเว้นค าที่เคยใช้มาก่อนแล้ว 
ตัวอย่าง 
 เมษายน  = เม.ย. 
 มิถุนายน  = มิ.ย. 

9. ตัวย่อต้องมีจุดก ากับเสมอ ตัวย่อตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปให้จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว ยกเว้นตัวที่
ใช้กันมาก่อนแล้ว 
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ตัวอย่าง 
 ต าบล   = ต. 
 ทบวงมหาวิทยาลัย = ทม. 

10. ให้เว้นวรรคหน้าตัวย่อทุกแบบ 
ตัวอย่าง 
 ประวัติของ อ. พระนครศรีอยุธยา 
 มีข่าวจาก กทม. ว่า 

11. ให้เว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ 
ตัวอย่าง 

ศ. นพ. 
12. การอ่านค าย่อ ต้องอ่านเต็ม 

ตัวอย่าง 
 05.00 น.  อ่านว่า  ห้านาฬิกา 
 อ. พระนครศรีอยุธยา อ่านว่า  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

ยกเว้นในกรณีที่ค าเต็มนั้นยาวมากและค าย่อนั้นเป็นที่เข้าใจและยอมรับกันทั่วไปแล้ว อาจอ่านตัว
ย่อเรียงตัวไปก็ได้ 

ตัวอย่าง 
 ก.พ.   อ่านว่า  กอ-พอ 

 APA (American Psychological Association, 2009) ได้ก าหนดตัวย่อภาษาอังกฤษ และ
รายชื่อของรัฐในสหรัฐอเมริกาที่มักใช้บ่อยในการอ้างอิง ซึ่งจะขอน าเสนอใน 2 ประเด็นดังนี้ 

1. ประเด็นที่ 1  ค าย่อในภาษาอังกฤษที่ใช้กับการอ้างอิงมีดังนี้  (APA, 2009, p. 180) 
chap. 
ed. 
Rev. ed. 
2nd. ed. 
Ed. (Eds.) 
Trans. 
n.d. 
p. (pp.) 
Vol. 
Vols. 
No. 
Pt. 
Tech. Rep. 
Suppl. 
 
 
 
 
 

chapter 
edition 
Revised edition 
second edition 
Editor (Editors) 
Translator (s) 
no date 
page (pages) 
Volume (as in Vol. 4) 
Volumes (as in Vols. 1- 4) 
Number 
Part 
Technical Report 
Supplement 
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2. รายชื่อรัฐในสหรัฐอเมริกาเป็นภาษาอังกฤษและค าย่อ APA ใช้ค าย่อของรัฐต่างๆ ในการ
อ้างอิงตามรูปแบบการย่อค าของ United Sate Postal Code ดังนี้ (APA, 2001, p. 218) 

 
ชื่อรัฐ อักษรย่อ  ชื่อรัฐ อักษรย่อ 
Alabama 
Alaska 
Arizona 
Arkansas 
California 
Colorado 
Connecticut 
Delaware 
Florida 
Georgia 
Hawaii 
Idaho 
 

AL 
AK 
AZ 
AR 
CA 
CO 
CT 
DE 
FL 
GA 
HI 
ID 

 

 Illinois 
Indiana 
Iowa 
Kansas 
Kentucky 
Louisiana 
Maine 
Maryland 
Massachusetts 
Michigan 
Minnesota 
Mississippi 
 

IL 
IN 
IA 
KS 
KY 
LA 
ME 
MD 
MA 
MI 
MN 
MS 

 
Missouri 
Montana 
Nebraska 
Nevada 
New Hampshire 
New Jersey 
New Mexico 
New York 
North Carolina 
North Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
Oregon 
Pennsylvania 
 

MO 
MT 
NE 
NV 
NH 
NJ 
NM 
NY 
NC 
ND 
OH 
OK 
OR 
PA 
 

 Rhode Island 
South Carolina 
South Dakota 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
Virginia 
Washington 
West Virginia 
Wisconsin 
Wyoming 
 
 

RI 
SC 
SD 
TN 
TX 
UT 
VT 
VA 
WA 
WV 
WI 
WY 

 
                รายละเอียดเพ่ิมเติมในการใช้ค าย่อของดินแดนที่อยู่อาณัติของสหรัฐอเมริกาได้ที่เวบไซด์
ของบริการไปรษณีย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Postal Service) 
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 กรณเีป็นชื่อเมืองใหญ่และเป็นที่รู้จักกันดีไม่จ าเป็นต้องใส่มลรัฐหรือประเทศเมืองเหล่านี้
ได้แก่ 
 

Baltimore 
Boston 
Chicago 
Los Angeles 

New York 
Philadelphia 
San Francisco 

Amsterdam 
Jerusalem 
London 
Milan 
Moscow 

Paris 
Rome 
Stockholm 
Tokyo 
Vienna 

หลักจริยธรรมการเขียน 
 จริยธรรมการเขียนเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นตัวควบคุมความถูกต้องของผลงาน
วิชาการนั้น อย่างไรก็ตามการที่จะได้มาซึ่งผลงานวิชาการที่มีคุณภาพนั้น ต้องเริ่มจากการมีแหล่งข้อมูล 
(resource) ที่ดี ซึ่งแหล่งข้อมูลนี้อาจได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมอันประกอบด้วย ข้อเท็จจริง (fact) 
และ/หรือความจริง (truth) ที่ได้มาจากการท าวิจัยอย่างเป็นระบบระเบียบของผู้อื่น และ/หรืออาจได้มา
จากผลงานวิจัยของผู้เขียนเอง ดังนั้นในที่นี้จะขอกล่าวถึงหลักจริยธรรมในการเขียนที่ครอบคลุม 3 
ประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรม 
2. จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย 
3. จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงาน 

  
1. จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมเป็นขั้นตอนเริ่มแรกในการสร้างสรรคผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของการท าวิจัย และ/หรือการเขียนบทความ นักวิชาการทุกคนต้องเริ่มต้นจากการทบทวน
วรรณกรรมในเรื่องนั้น ๆ ทั้งสิ้น การทบทวนวรรณกรรมที่ดี ถูกต้อง มีคุณภาพ จึงเปรียบเสมือนฐานที่
ส าคัญต่อผลงานวิชาการในอนาคต ดั่งค าพูด “การเริ่มต้นที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การทบทวนวรรณกรรม มีสาระดังต่อไปนี้ 

1.1 การอ้างอิงผลงานวิชาการของผู้อื่น 
การอ้างอิงผลงานวิชาการของผู้อื่น ถ้าหากเป็นการน าข้อความนั้นมาโดยตรงผู้เขียน

ต้องใส่เครื่องหมายอัญญประกาศ (เครื่องหมายค าพูด) พร้อมทั้งบอกแหล่งที่มาของข้อความหรือข้อมูลนั้น 
โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์เผยแพร่ พร้อมทั้งบอกเลขหน้าที่ข้อความนั้นปรากฎ (ดูรายละเอียดในบทที่ 4 
ในส่วนของการเขียนอัญพจน์) ในการน าความคิดของผู้อ่ืนมาเขียนนั้นถ้าไม่ได้ยกข้อความมาโดยตรง แต่มี
การปรับเปลี่ยนประโยค และยังคงไว้ซึ่งแนวคิดเดิม (paraghasing) ในกรณีนี้ผู้เขียนยังจ าเป็นต้องเขียน
อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของความคิดนั้น ๆ ด้วย ในการน าผลงานหรือความคิดของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเองโดย
ไม่บอกแหล่งที่มานั้นเจ้าของความคิดสามารด าเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
(intellectual property right) ได้ ถ้าหากพบว่าผู้ถูกฟ้องกระท าความผิดจริง ถือว่าเป็นการน าทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบุคคลอ่ืนมาเป็นของตนเองโดยไม่ชอบธรรม (plagiarism) 

หากแหล่งที่มาของข้อความ แนวคิด หรือห้อมูลนั้นเป็นลักษณะของค าพูด ไม่ว่าจะ
เป็นการสอน การประชุมวิชาการหรือการสนทนา การอ้างอิงถึงแนวคิด (ค าพูด) ของผู้อ่ืนนั้น ผู้เชียนก็ยัง
จ าเป็นต้องระบุแหล่งที่มา โดยเขียนก ากับไว้ว่าเป็นการสื่อสารทางค าพูด (personal communication) 
(ดูรายละเอียดในบทที่ 4 ส่วนของการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา) 
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1.2 การเขียนอ้างอิงผลงานวิจัยของผู้อื่น 

การอ้างอิงผลงานวิจัยของผู้อ่ืนต้องไม่มีอคติ คือต้องไม่เลือกเพียงแต่สิ่งที่ตนเอง
ต้องการน ามาสนับสนุนแนวคิดของตนเอง โดยเพิกเฉยหรือละเลยในส่งที่ตรงข้ามหรือขัดแย้งกับแนวคิด
ของตนซึ่งปรากฎอยู่ในผลการวิจัยนั้นด้วย ข้อจ ากัดของผลงานวิจัยที่เจ้าของได้เสนอความคิดเห็นไว้ต้องไม่
มีการต่อเติม เสริมแต่ง หรือบิดเบือน 

 
2. จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย 

การท าวิจัยเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการได้มาซึ่งข้อเท็จจริง หรือองค์ความรู้ใน
ปรากฎการณ์หนึ่งๆ  ซึ่งจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการท าวิจัยได้แก่ 

2.1 การปกป้องสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยต้องขอความเห็นชอบในการเข้าร่วมวิจัย
จากผู้เข้าร่วมวิจัยทุกครั้งก่อนที่จะท าการวิจัย ใบเซ็นยินยอมการเข้าร่วมวิจัยต้องเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่าย ตรงไปตรงมา ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ถูกต้องตามที่เป็นจริงในกรณีที่ผู้เข้าร่วมวิจัยอยู่
ในสภาวะที่ไม่สามารถเซ็นใบยินยอมได้ด้วยตนเอง เช่น อายุต่ ากว่า 18 ปี หรือมีความทุพพลภาพทาง
สติปัญญา ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจในการเข้าร่วมวิจัยและเซ็นใบยินยอม
แทน ในกรณีที่มีค่าตอบแทนให้แก่ผู้เข้าร่วมวิจัย นักวิจัยต้อง ชี้แจงอย่างระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้กลับ
กลายเป็นการบังคับ หรือให้สินบนผู้เข้าร่วมวิจัยในการให้ข้อมูล นอกจากนี้ นักวิจัยต้องระบุให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงและไม่ปิดบัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นอาจจะก่อให้เกิดความกดดันหรือความเสี่ยงต่อ
ผู้เข้าร่วมวิจัย ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้เข้าร่วมวิจัยประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมวิจัยหรือไม่ 

2.2 นอกเหนือจากการที่จะต้องได้รับการยินยอมในการเข้าร่วมวิจัยอย่างเต็มใจของ
กลุ่มตัวอย่างแล้ว นักวิจัยที่ดีจะต้องไม่น าข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมวิจัยมาเปิดเผย นอกจากว่าเป็นสิ่งที่
จ าเป็นต้องให้การช่วยเหลือทางวิชาชีพ หรือเพ่ือการได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน เช่น เมื่อพบว่า
ตัวอย่างนั้นต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ หรือพยาบาลอย่างฉุกเฉิน แต่ทั้นนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ร่วมวิจัยเสียก่อน 

2.3 ข้อมูลที่ได้จากผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องถูกเก็บไว้อย่างมิดชิด โดยไม่ให้ผู้อ่ืนสามารถ
เข้ามาดูข้อมูลนั้นได้ ซึ่งถื่อว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้วิจัยโดยตรง ผู้วิจัยต้องระบุอย่างชัดเจนว่าจะเก็บ
ข้อมูลนั้นไว้ในสถานที่ปลอดภัย โดยมีการด าเนินการอย่างไร และข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน
เท่าไรก่อนที่จะถูกท าลาย โดยผู้วิจัยจะต้องระบุวิธีการรักษาความลับของข้อมูล ของผู้เข้าร่วมวิจัยให้
ชัดเจนในโครงร่างวิจัยและใบเซ็นยินยอมการเข้าร่วมวิจัย ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการรักษา
ความลับนั้นอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้การปรึกษากับเพ่ือนร่วมงานเกี่ยวกับงานวิจัย นักวิ จัยต้องระวังไม่
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมวิจัยอย่างเด็ดขาด ซึ่งการขาดความระมัดระวังหรือมองข้ามหลัก
จริยธรรมข้อนี้อาจมีผลกระทบในทางลบและก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้เข้าร่วมวิจัยได้ 

2.4 การด าเนินการวิจัยต้องเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบระเบียบตามมาตรฐาน
ที่สถาบันนั้นๆ  ก าหนดไว้ โดยมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โครงร่างวิจัยหรือการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยของสถาบันนั้นๆ  ก่อน 
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3. จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงาน 

3.1 นักวิจัยต้องเขียนผลงานวิจัยตามจริง ไม่ว่าผลนั้นจะตรงกับสมมติฐานของตนเองก็
ตาม และต้องไม่เป็นการต่อเติมเสริมแต่ง (fabrication) หรือเสนอผลงานที่ไม่เป็นจริง (falsification) และ
หากตรวจพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการตีพิมพ์ นักวิจัยต้องรับผิดชอบในการแจ้ง
บรรณาณิการเพ่ือด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 

3.2 ไม่น าผลงานวิจัยของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง (plagiarism) 
3.3 ในกรณีที่ได้รับความอนุเคราะห์หรือความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน ควรกล่าวอ้างถึง

บุคคลเหล่านั้นไว้ในส่วนของกิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) ส าหรับแหล่งที่ให้เงินทุนสนับสนุน
การท าวิจัยก็อาจกล่าวถึงในส่วนของกิตติกรรมประกาศนี้ได้ 

3.4 ในการตีพิมพ์ ผู้ท าวิจัยหลักหรือผู้ที่ได้ท างานในส่วนนั้นมากที่สุด ควรเป็นชื่อแรก
ของผู้เขียน ในงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหากมีการตีพิมพ์ ส่วนใหญ่นักศึกษาจะเป็นชื่องแรก
ของทีมงานวิจัย ในการตีพิมพ์ไม่ควรตีพิมพ์หลายๆ ส านักพิมพ์ หากงานนั้นได้ท าการตีพิมพ์แล้ว นักวิจัยไม่
ควรมีการตีพิมพ์ซ้ า เพราะจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อส านักพิมพ์ได้ 
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บทที่ 3   
ส่วนประกอบของรายงานและวิทยานิพนธ์   

 
รายงานหรือวิทยานิพนธ์จะต้องมีส่วนประกอบที่สามารถช่วยให้การน าเสนอข้อมูลหรือสิ่งที่

ศึกษาค้นคว้า สามารถสื่อความหมาย แนวความคิดในเรื่องที่ศึกษาอย่างเป็นระบบระเบียบ มีขั้นตอน
ชัดเจน อ่านง่าย องค์ประกอบที่ส าคัญของรายงานหรือวิทยานิพนธ์ มีดังนี้  

 
การเขียนรายงาน 

ในการเขียนรายงานต้องมีองค์ประกอบ 4 ส่วนคือ ส่วนน า (preliminaries) ส่วนเนื้อความ 
(text) ส่วนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (references or bibliography) และภาคผนวก 
(appendix) 

  
1. ส่วนน า (preliminaries) 

1.1 ปก (cover) แสดงถึงชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน ชื่อรายวิชาที่ก าหนด ให้เขียนสถาบัน 
การศึกษา ภาค ปีการศึกษา ถ้ามีเนื้อหามากให้เพ่ิมใบรองปก (fly leaf) โดยใช้กระดาษเปล่าขนาด
เดียวกับท่ีใช้พิมพ์รายงาน A4 รองทั้งปกหน้า ปกหลังด้านละ 1 แผ่น 

1.2 ค าน า (acknowledgement) มีหรือไม่มีก็ได้ ใช้เขียนแสดงความขอบคุณผู้ให้ความ
ช่วยเหลือในการท ารายงาน หรือใช้บรรยายเกี่ยวกับสาเหตุ ขอบเขต ขีดจ ากัด หรือวัตถุประสงค์ของ
รายงาน  

1.3 สารบาญ (table of content) เป็นบัญชีแสดงการแบ่งหัวข้อออกเป็นเรื่องๆ มีหน้า
ก าหนดไว้ชัดเจนตามล าดับ 

1.4 สารบาญตาราง (list of table) มีหรือไม่มีก็ได้ เป็นบัญชีแสดงตาราง มีหน้าก าหนดไว้
ชัดเจนตามล าดับ 

1.5 สารบาญภาพ (list of illustration) มีหรือไม่มีก็ได้ เป็นบัญชีแสดงภาพ มีหน้า
ก าหนดไว้ชัดเจนตามล าดับ 
 

2. ส่วนเนื้อความ (text) 
2.1 บทน า (introduction) ท าหน้าที่สร้างฐาน แนะน า บอกวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ

ประโยชน์ที่ได้รับของเรื่องที่เขียน 
2.2 ตัวเรื่อง (body of text) แสดงรายละเอียดของเนื้อหา เป็นการน าเสนอข้อมูลที่ได้ 

จากการศึกษาค้นคว้า เรียบเรียงอย่างมีเหตุมีผล ตามวัตถุประสงค์ท่ีกล่าวไว้ในบทน า 
2.3 บทสรุป (conclusion) เป็นส่วนที่รวมความโดยย่อ เอาแต่ประเด็นหลักของเรื่อง ทั้งหมด

รวมเข้าด้วยกัน 
 

3. ส่วนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (references or bibliography) เป็นส่วนที่
รวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์ แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆที่ใช้ท ารายงาน  
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4. ภาคผนวก (appendix) มีหรือไม่มีก็ได้ ใช้เพ่ิมเติมและน าเสนอข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้
เข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น 
 
การเขียนวิทยานิพนธ์  
           รูปแบบในการเขียนวิทยานิพนธ์ให้ถือตามคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 http://www.grad.cmu.ac.th/grad/thesis/th50.pdf 
 

องค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 ส่วนของวิทยานิพนธ์  (ดูตัวอย่างในหน้าผนวก) 
1. ส่วนน า (preliminaries) 

1.1 ปก (cover) ใช้ปกแข็งสีด า ขนาด 8 ¾ x 12 นิ้ว ส าหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
และวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และปกอ่อนสีขาวส าหรับรายงานการค้นคว้าแบบอิสระ 

1.1.1 ปกหน้า  ประกอบด้วย หัวข้อ ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ชื่อปริญญา ชื่อ
มหาวิทยาลัย และเดือนปีที่จบการศึกษา เป็นภาษาเดียวกับที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่เขียน
วิทยานิพนธ์ด้วยภาษาอ่ืน ๆ ให้พิมพ์ปกหน้าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น 

1) หัวข้อ พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว 
ขอบซ้ายและขวามือ 1 ½ นิ้ว ถ้าชื่อเรื่องมีความยาวเกินกว่าหนึ่งบรรทัด ให้พิมพ์เป็นรูปหน้าจั่วกลับ       

2) ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ให้พิมพ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ ห่างจากริม
ขอบกระดาษด้านบนไม่น้อยกว่า 4 ½ นิ้ว 

3) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  พิมพ์ไว้กึ่งกลางระหว่างชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์
กับชื่อบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตามล าดับ โดยเขียนคนละบรรทัด ยกเว้นบางหลักสูตรที่มีแต่ชื่อ
ปริญญา ไม่จ าเป็นต้องระบุสาขาวิชา 

4) ชื่อบัณฑิตวิทยาลัย ชื่อมหาวิทยาลัย เดือน ปี ที่ส าเร็จการศึกษา โดยให้
เดือนและปีการศึกษาอยู่ในบรรทัดเดียวกันหา่งจากริมขอบกระดาษล่าง 1 ½ นิ้ว  

1.1.2 สันปก  พิมพ์ชื่อและชื่อสกุลของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์  
อักษรย่อชื่อปริญญา โดยไม่ต้องระบุชื่อสาขาวิชาไว้ในวงเล็บ และปีที่ส าเร็จการศึกษา (ตรงตามหน้า
อนุมัติ) ตามแนวนอนของสันปกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 

1) อักษรตัวแรกของชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ให้อยู่ห่างจากขอบสันปกตาม
แนวตั้ง 1 นิ้ว 

2) หัวข้อ พิมพ์ถัดมาจากชื่อผู้เขียนฯ ใช้ขนาดตัวพิมพ์ที่เหมาะสม หากชื่อ
หัวข้อยาวเกินกว่าที่จะพิมพ์ได้หมด ให้พิมพ์หัวข้อตามความเหมาะสมแล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค 
(.) สามจุด 

3) อักษรย่อชื่อปริญญาและปีที่ส าเร็จการศึกษา อยู่ห่างจากริมของล่างของ
สันปกตามแนวตั้ง 1 นิ้ว 

1.1.3 ตัวพิมพ์ส าหรับการพิมพ์ปกหน้าและสันปกจะต้องได้สัดส่วนที่เหมาะสม 
ส าหรับวิทยานิพนธ์ใช้ตัวพิมพ์สีทอง ส่วนการค้นคว้าแบบอิสระใช้ตัวพิมพ์สีน้ าเงิน 

1.1.4 ปกหลัง ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใด ๆ 

http://www.grad.cmu.ac.th/grad/thesis/th50.pdf
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1.2 ใบรองปก (fly leaf) ใช้กระดาษเปล่าขนาดเดียวกับท่ีใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์ รองทั้งปก
หน้า และปกหลังด้านละ 1 แผ่น   

 
1.3 หน้าปกใน (title page) เป็นหน้าที่มีข้อความหน้าแรกของวิทยานิพนธ์  

1.3.1 ใช้รูปแบบเดียวกับปกหน้า 
1.3.2 วิทยานิพนธ์ภาษาไทยให้ เพ่ิมข้อความระหว่างผู้ เขียนกับชื่อปริญญาว่า 

วิทยานิพนธ์นี้เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญา…………………  
1.3.3 วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้เพ่ิมข้อความระหว่างผู้เขียนกับชื่อปริญญาว่า A 

THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL IN PARTIAL FULFILMENT OF THE 
REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF  ………………….. 

 
1.4 หน้าอนุมัติ (approval page) เป็นหน้าที่จัดไว้ให้คณะกรรมการลงนาม  

1.4.1 พิมพ์ชื่อหัวข้อและผู้เขียนตามรูปแบบในปกหน้า 
1.4.2 วิทยานิพนธ์ภาษาไทย 

1) เพ่ิมข้อความไว้ใต้ชื่อผู้เขียนว่า วิทยานิพนธ์นี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา……………….สาขาวิชา…………….   

2) เพ่ิมข้อความว่า คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ไว้ใต้ข้อความ 1.4.2(1) 
โดยให้ห่างลงไปสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ 

1.4.3 วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ  
1) เพ่ิมข้อความไว้ใต้ผู้เขียนว่า THIS THESIS HAS BEEN APPROVED TO 

BE A PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF………………… 
2) เพ่ิมข้อความว่า EXAMINING COMMITTEE ไว้ใต้ข้อความ 1.4.3(1) 

โดยให้ห่างลงไปสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ 
1.4.4 เว้นช่องว่างให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลงลายมือชื่อโดยให้พิมพ์เป็น

เส้นประ และพิมพ์ต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน เช่น ประธานกรรมการ กรรมการ วิทยานิพนธ์ที่ต้อง
ส่งต่อบัณฑิตวิทยาลัยให้มีลายมือชื่อจริงของกรรมการสอบ 

1.4.5 พิมพ์ชื่อ และชื่อสกุลของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไว้ใต้ช่องว่างในข้อ 
1.4.4 โดยไม่ต้องมีวงเล็บ และให้ระบุต าแหน่งทางวิชาการไว้หน้าชื่อ หากกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ ให้ใช้ค าน าหน้านาม ในกรณีที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีต าแหน่งทางวิชาชีพ ให้
ระบุต าแหน่งทางวิชาชีพด้วย 

1.4.6 พิมพ์ วัน เดือน ปี ตามวันประกาศสอบวิทยานิพนธ์ 
1.4.7 พิมพ์ ©  ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

1.5 หน้ากิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) ใช้เขียนแสดงความขอบคุณผู้ให้
ความช่วยเหลือในการท ารายงาน  
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 ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาไทยเขียนว่า  กิตติกรรมประกาศ และวิทยานิพนธ์  
ภาษาอังกฤษ ให้เพ่ิมข้อความว่า ACKNOWLEDGEMENT  บริเวณกลางหน้ากระดาษห่างจากริมขอบบน 
2 นิ้ว พิมพ์ข้อความบรรทัดแรกห่างจากจ่าหน้าไว้สองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ หากค าขอบคุณมีความยาว
มากกว่าหนึ่งหน้า ให้พิมพ์ข้อความบรรทัดแรกของหน้าต่อไปห่างจากริมขอบกระดาด้านบน 1 ½ นิ้ว เมื่อ
สิ้นสุด ให้พิมพ์ชื่อ และชื่อสกุลของผู้เขียนห่างจากบรรทัดสุดท้ายของข้อความสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่เยื้อง
ไปทางด้านขวาของข้อความ ไม่ต้องระบุวันที่ 
 

1.6 บทคัดย่อ (abstract)  เป็นการย่อสาระส าคัญของการท าวิทยานิพนธ์ โดยให้มีความ
ยาวไม่เกิน 500 ค า  หรือไม่เกินสองหน้ากระดาษพิมพ์ 

1.6.1 ในหน้าแรกของบทคัดย่อ ให้ พิม พ์ชื่ อ เรื่ องวิทยานิพนธ์ห่ า งจากริม
ขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้วและพิมพ์ ชื่อและชื่อสกุลของผู้เขียน ชื่อปริญญา และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
(หรือกรรมการที่ปรึกษา) วิทยานิพนธ์พร้อมต าแหน่งทางวิชาการเรียงลงมาตามล าดับ 

1.6.2 เว้นที่ว่างไว้สองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ แล้วพิมพ์ค าว่า  บทคัดย่อ หรือ 
ABSTRACT ไว้กลางหน้ากระดาษ เว้นที่ว่างไว้สองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ แล้วพิมพ์ข้อความ  ในการเขียน
บทคัดย่อที่มีความถูกต้องทางวิชาการ ประกอบด้วย ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย 
ผลการวิจัย ที่เป็นสาระส าคัญ และข้อเสนอแนะ  

 
1.7 สารบาญ (table of contents) เป็นบัญชีแสดงการแบ่งหัวข้อออกเป็นเรื่องๆ มี

หน้าก าหนดไว้ชัดเจนตามล าดับ  
1.7.1 พิมพ์หัวเรื่องว่า  สารบาญ  หรือ TABLE OF CONTENTS ไว้กลาง

หน้ากระดาษ ห่างจากริมขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว  
1.7.2 พิมพ์ค าว่า หน้า ห่างจากหัวเรื่องลงมาสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ ห่างจากริมของ

กระดาษด้านขวา 1 นิ้ว 
1.7.3 แสดงบัญชีการแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบทและเลขหน้าให้ตรงตามที่ปรากฎใน

วิทยานิพนธ์ และส่วนอื่น ๆ ยกเว้นหน้าปกในและหน้าสารบาญห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1 ½ นิ้ว 
1.7.4 พิมพ์บรรทัดแรกห่างจากหัวเรื่องสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่  
1.7.5 พิมพ์ บทที่ บรรณานุกรรม ภาคผนวก ประวัติผู้เขียน ห่างจากขอบกระดาษ

ด้านซ้าย 1 ½ นิ้ว เช่นเดียวกับรายการอ่ืน ชื่อบท อยู่ห่างจากหมายเลขบท สองช่วงตั วอักษร หาก
ต้องการแสดงรายการหัวข้อภายในบทให้พิมพ์รายการหัวข้อตรงกับชื่อบท โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย – 
ข้างหน้า หากต้องการแสดงรายการภาคผนวกให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

 
1.8 สารบาญตาราง (list of tables)  มีหรือไม่มีก็ได้ เป็นบัญชีแสดงตาราง มีหน้า

ก าหนดไว้ชัดเจนตามล าดับ 
1.8.1 พิมพ์หัวเรื่องว่า  สารบาญตาราง  หรือ LIST OF TABLES ไว้กลาง

หน้ากระดาษ ห่างจากริมขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว  
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1.8.2 พิมพ์ค าว่า ตาราง หรือ Table ห่างจากหัวเรื่องลงมาสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ 
ห่างจากริมขอบกระดาษซ้ายมือ 1 ½ นิ้ว แล้วพิมพ์ค าว่า หน้า หรือ Page ในแนวเดียวกันให้ห่างจาก
ขอบกระดาษขวามือ 1 นิ้ว 

1.8.3 แสดงบัญชีตารางให้ห่างจากค าว่า ตาราง  และ หน้า สองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ 
โดยระบุหมายเลขล าดับตาราง ชื่อตาราง หรือค าอธิบายตาราง และหมายเลขหน้าตามที่ปรากฏใน
วิทยานิพนธ์ให้หมายเลขล าดับอยู่ตรงกลางของค าว่าตารางข้างบน เว้นระยะพิมพ์สองช่วงตั วอักษร แล้ว
พิมพ์ชื่อตาราง หรือค าอธิบายตาราง พิมพ์หมายเลขหน้าให้ตรงกับค าว่า หน้า 

 
1.9 สารบาญภาพ (list of figures) มีหรือไม่มีก็ได้ เป็นบัญชีแสดงภาพ มีหน้าก าหนด

ไว้ชัดเจนตามล าดับ 
1.9.1 พิมพ์หัวเรื่องว่า  สารบาญภาพ  หรือ LIST OF FIGURES ไว้กลาง

หน้ากระดาษ ห่างจากริมขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว  
1.9.2 พิมพ์ค าว่า ภาพ หรือ รูป หรือ Figure ห่างจากริมขอบกระดาษซ้ายมือ 1 ½ 

นิ้ว แล้วพิมพ์ค าว่า หน้า หรือ Page ในแนวเดียวกันให้ห่างจากขอบกระดาษขวามือ 1 นิ้ว 
1.9.3 แสดงบัญชีภาพประกอบให้ห่างจากค าว่า ภาพ  และ หน้า สองช่วงบรรทัด

พิมพ์คู่ โดยระบุหมายเลขล าดับภาพ ชื่อภาพ หรือค าอธิบายภาพ และหมายเลขหน้าตามที่ปรากฏใน
วิทยานิพนธ์ให้หมายเลขล าดับอยู่ตรงกลางของค าว่าภาพ รูป หรือ Figure ข้างบน เว้นระยะพิมพ์สองช่วง
ตัวอักษร แล้วพิมพ์ชื่อภาพ หรือค าอธิบายภาพ พิมพ์หมายเลขหน้าให้ตรงกับค าว่า หน้า 

 
1.10 อักษรย่อและสัญลักษณ์ (abbreviation and symbols) เป็นการน าเสนออักษร

ย่อหรือสัญลักษณ์ท่ีมีผู้ก าหนดไว้แล้ว หรือผู้เขียนก าหนดขึ้น 
1.10.1 วิทยานิพนธ์ภาษาไทย ให้พิมพ์หัวเรื่องว่า  อักษรย่อ  หรือ สัญลักษณ์ หรือ

อักษรย่อและสัญลักษณ์ แล้วแต่กรณีไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากริมขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว 
1.10.2 วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์หัวเรื่องว่า ABBREVIATIONS หรือ  

SYMBOLS  หรือ ABBREVIATIONS AND SYMBOLS แล้วแต่กรณีไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากริม
ขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว 

1.10.3 พิมพ์ข้อความบรรทัดแรกของอารัมภบท (ถ้ามี) ห่างจากจ่าหน้าลงมาสองช่วง
บรรทัดพิมพ์คู ่

1.10.4 แสดงบัญชีอักษรย่อและสัญลักษณ์ พร้อมค าอธิบาย โดยพิมพ์อักษรย่อ
รายการแรกห่างจากข้อความด้านบนสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ 
 

2. ส่วนเนื้อความ (text) 
2.1 บทน า (Introduction) ท าหน้าที่สร้างฐาน แนะน า บอกวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ 

ประโยชน์ที่ได้รับของเรื่องที่เขียน ประกอบด้วย  
2.1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา (statement and significance of the 

problem) 
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2.1.2 สาระส าคัญจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (literature review) 
2.1.3 หลักการ ตัวแบบ แนวเหตุผล หรือ สมมุติฐาน (principle, models, 

rationale, or hypothesis) 
2.1.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (objectives) 
2.1.5 ขอบเขตการศึกษา (scope of study) 
2.1.6 นิยามศัพท ์(definitions) 
 

2.2 ตัวเรื่อง (body of text)  แสดงรายละเอียดของเนื้อหา เป็นการน าเสนอข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้า เรียบเรียงอย่างมีเหตุมีผล ประกอบด้วย 

2.2.1 วิธีด าเนินการวิจัย (research designs and methods) 
2.2.2 ผลจากการวิจัย (results) 
2.2.3 การอภิปรายผล (discussion) เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามความสัมพันธ์ของ

หลักการหรือกฎเกณฑ์อันเป็นผลของการค้นคว้าวิจัย หรือให้ผู้อ่านเห็นความส าคัญของผลการศึกษาวิจัยที่
สนับสนุนหรือคัดค้านสมมุติฐานที่มีผู้เสนอมาก่อน หรือที่ผู้เขียนสร้างขึ้น หรืออาจเป็นการชี้ให้เห็นข้อดี
ข้อเสียของวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัย ชี้ให้เห็นปัญหาและอุปสรรคในการค้นคว้าวิจัย 
หรือชี้ให้เห็นลู่ทางที่จะน าผลการค้นคว้าวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เสนอค าแนะน าส าหรับการแก้ปัญหา 
หรือปรับปรุงสถานการณ์ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย และมีการเสนอแนวความคิด ปัญหา หรือ หั วข้อใหม่ 
ส าหรับการค้นคว้าวิจัยต่อไป 

 
2.3 บทสรุป (Conclusion) เป็นส่วนที่รวมความโดยย่อ เอาแต่ประเด็นหลักของเรื่อง

ทั้งหมดรวมเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 
2.3.1 สรุปประเด็น 
2.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการค้นคว้าต่อไป 
 

3. ส่วนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (references or bibliography) เป็นส่วนที่
รวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์ แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆที่ใช้ท ารายงานและวิทยานิพนธ์ (ดูวิธีการเขียนในบทที่ 4 )  
 

4. ภาคผนวก (appendix) มีหรือไม่มีก็ได้  ถ้ามีให้พิมพ์ค าว่าภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข ฯลฯ 
ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากริมขอบกระดาษด้านบน สองนิ้ว ภาคผนวก มีไว้ใช้เพ่ิมเติ มและน าเสนอ
ข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น ภาคผนวกอาจมีมากกว่าหนึ่งภาคก็ได้ กรณีที่มีมากกว่า
หนึ่งภาคให้ ใช้เป็น ภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข  ภาคผนวก ค (เรียงตามตัวอักษร ก,ข,ค,.................หรือ 
a,b,c,.................) อาจประกอบด้วย 

4.1 ข้อมูลเพ่ิมเติมบางส่วนที่ได้ใช้ไปแล้วในส่วนเนื้อเรื่อง 
4.2 ข้อมูลเพิ่มเติมจากการปฏิบัติการบางอย่าง 
4.3  ส าเนาเอกสารหายาก 
4.4  ค าอธิบายระเบียบวิธี กระบวนการ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  



25 
 

4.5  แบบฟอร์มที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม  แบบส ารวจ   
แบบตรวจสอบ แบบทดสอบ ฯลฯ 

4.6  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์หรือการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.7  ค าอธิบายเกี่ยวกับข้ันตอน หรือ วิธีการท าภาพประกอบ การสร้างเครื่องมือ ฯลฯ 
4.8  นานานุกรม บุคคลที่อ้างถึงในวิทยานิพนธ์ 
 

5. ประวัติผู้เขียน (curriculum vitae) เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการ
ท างานของผู้เขียนตามล าดับดังนี้ 

5.1 ชื่อ นามสกุล พร้อมค าน าหน้า 
5.2 วัน เดือน ปีเกิด 
5.3 วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
5.4 ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาท่ีส าคัญ 
5.5 ต าแหน่ง สถานที่ท างานของผู้เขียน 

 พิมพ์ค าว่าประวัติผู้เขียน ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากริมขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว และ
พิมพ์ข้อความบรรทัดแรกห่างจากข้อความด้านบนสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ 
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บทที่ 4 
การเขียนอ้างอิง 

 
   ในการเขียนบทความทางวิชาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รายงาน บทความส าหรับตีพิมพ์ การ
ค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ ล้วนแล้วแต่เป็นการน าเสนอองค์ความรู้ที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นผู้เขียนจะต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลเนื้อหาในส่วนที่ได้อ้างอิง เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้อ่าน
สามารถสืบค้นและติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ ซึ่งวิธีการเขียนอ้างอิงนั้นมีอยู่หลายแบบ
ด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนดให้นักศึกษาเขียนอ้างอิง
ตามรูปแบบของ The American Psychological Association (APA) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 โดยเนื้อหา
ในบทนี้จะครอบคลุมถึงวิธีการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา การเขียนอัญพจน์ การน าเสนอด้วยตารางหรือภาพ 
และการเขียนอ้างอิงท้ายบทหรือบรรณานุกรม 
 
การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา (citing references in text) 
 APA ได้ก าหนดรูปแบบของการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาโดยใช้ระบบนาม -ปี (author-date 
method)  

ในกรณีที่เอกสารอ้างอิงมาจากวารสารภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นการอ้างอิงด้วยนามสกุลของ
ผู้เขียน โดยไม่ต้องระบุยศหรือต าแหน่ง แล้วตามด้วยปีที่เอกสารนั้นได้รับการตีพิมพ์ 
 ในกรณีที่เป็นวารสารภาษาไทย ให้อ้างอิงด้วย ชื่อ นามสกุลของผู้เขียน ไม่ต้องระบุยศหรือ
ต าแหน่ง แล้วตามด้วยปีที่เอกสารได้รับการตีพิมพ์ 

 
1. ผู้เขียนคนเดียว 

1.1 กรณีที่ชื่อผู้เขียนปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของข้อความ ให้ระบุชื่อ แล้วตามด้วยปีที่ตีพิมพ์ 
โดยให้ปีที่ตีพิมพ์อยู่ในวงเล็บ ดังตัวอย่าง 

 
 วารุณี ฟองแก้ว (2554) กล่าวว่าแนวคิดเก่ียวกับสาระบันเทิง... 
 Kwan (2011) described characteristics of sleep in patients with epilepsy… 
  

1.2 กรณีที่ท้ังช่ือและปีที่พิมพ์เป็นส่วนของข้อความ ไม่ต้องใส่วงเล็บปีที่พิมพ์ ดังตัวอย่าง  
 
         ในปี พ.ศ. 2554, วารุณี ฟองแก้ว ได้ให้นิยามของสาระบันเทิงว่าเป็น... 

 In 2011, Kwan characteristics of sleep in patients with epilepsy… 
  
1.3 กรณีที่ชื่อของผู้เขียนไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อความ ให้อ้างอิงชื่อผู้เขียน คั่นด้วย

เครื่องหมายจุลภาค “,” และตามด้วยปีที่ตีพิมพ์ โดยสามารถเขียนไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสมของประโยค
นั้น ๆ โดยอาจเป็นส่วนกลางหรือท้ายประโยคก็ได้ ดังตัวอย่าง 
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           การสร้างเสริมศักยภาพจะน ามาซึ่ง... (วารุณี ฟองแก้ว, 2554) 

  The characteristics of sleep among patients with… (Kwan, 2011) 
   

1.4 กรณีที่เอกสารอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการตีพิมพ ์ซึ่งอาจไม่สามารถระบุปีที่พิมพ์ได้ ให้
เขียน “ก าลังพิมพ์” หรือ “ in press” แทนปีที่ตีพิมพ์ ดังตัวอย่าง 

 
           ... (จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ก าลังพิมพ์) 

  ... (Yothayai, in press) 
   

1.5 กรณีที่มีการอ้างอิงจากแหล่งเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งในข้อความที่อยู่ในย่อหน้า
เดียวกัน ไม่จ าเป็นต้องอ้างอิงปีที่พิมพ์ซ้ า ให้อ้างอิงเฉพาะผู้เขียน ดังตวัอย่าง 

 
                   ในการป้องกันเอชไอวีในวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว (2554) ได้น าเสนอ ........ นอกจากนี้ 
วารุณี ฟองแก้ว ยังได้เสนอแนะว่า...... 

 In a recent article focusing on sleep among patients with epilepsy, Kwan 
(2011) described the characteristics……….. Kwan also explained… 

   
2. ผู้เขียนสองคนหรือมากกว่า 

 
2.1 กรณีที่ผู้เขียนมีจ านวนสองคน  

2.1.1 กรณีที่ชื่อผู้เขียนปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของข้อความ ให้ใส่ทั้งสองชื่อในทุก
ต าแหน่งที่อ้างอิง แล้วเชื่อมด้วย “and” หรือ “และ” แล้วตามด้วยปีที่ตีพิมพ์อยู่ในวงเล็บ ดังตัวอย่าง 

 
สุขศิริ ประสบสุข และ ชนิดา มัททวางกูร (2552) ศึกษาผลของโปรแกรมการ

เสริมสร้าง... 
Vallieres and Morin (2003) examined the role of actigraphy in 

assessing sleep…  
 

2.1.2 กรณีที่ทั้งชื่อและปีที่พิมพ์เป็นส่วนของข้อความ ไม่ต้องใส่วงเล็บปีที่พิมพ์ ดัง
ตัวอย่าง  

 
                               ในปี พ.ศ. 2552, สุขศิริ ประสบสุข และ ชนิดา มัททวางกูร ได้ศึกษาผลของ
โปรแกรมการเสริมสร้าง... 
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 In 2003, Vallieres and Morin examined the role of actigraphy in 
assessing sleep…  

 
2.1.3 กรณีที่ชื่อผู้เขียนไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อความ ให้เขียนการอ้างอิงทั้งหมดใน

วงเล็บ โดยระบุทั้งสองชื่อในทุกต าแหน่งที่อ้างอิง แล้วเชื่อมด้วย “&” หรือ “และ” ตามด้วย “,” และปีที่
ตีพิมพ์ตัวอย่างเช่น 

           ผลของโปรแกรม... (สุขศิริ ประสบสุข และ ชนิดา มัททวางกูร, 2552) 
 The role of actigraphy …. (Vallieres & Morin, 2003) 
  

2.2 กรณีที่ผู้เขียนมีมากกว่าสองคน แต่น้อยกว่าหกคน  
2.2.1 กรณีที่ช่ือผู้เขียนเป็นส่วนหนึ่งของบทความ 

1) การอ้างอิงครั้งแรก ให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค “,” 
คั่นระหว่างชื่อของแต่ละบุคคล และใช้ “and” หรือ “และ” เชื่อมก่อนชื่อสุดท้าย ตามด้วยปีที่ตีพิมพ์ใน
วงเล็บ ดังตัวอย่าง 

 
สุวิท อินทอง, หรรษา เศรษฐบุปผา, สุกัญญา ชัยชนะ, และ สถิตย์  

วงศ์สุรประกิต (2552) ศึกษาผลของการ... 
Buysse, Ancoli Israel, Edinger, Lichstein, and Morin (2006) 

recommended… 
 

2) การอ้างอิงครั้งต่อมา ให้อ้างอิงเฉพาะผู้เขียนคนแรก แล้วตามด้วย “et al.” 
หรือ “และคณะ” แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ในวงเล็บ ดังตัวอย่าง 

 
สุวิท อินทอง และคณะ (2552) พบว่า... 
Buysse et al. (2006) suggested that… 
 

3) การอ้างอิงจากแหล่งเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งในข้อความที่อยู่ในย่อหน้า
เดียวกัน การอ้างอิงครั้งถัดมา ไม่จ าเป็นต้องอ้างอิงปีที่พิมพ์ซ้ า ให้อ้างอิงเฉพาะผู้เขียนคนแรก แล้วตาม
ด้วย “et al.” หรือ “และคณะ” ดังตัวอย่าง 

 
                                   สุวิท อินทอง และคณะ (2552) พบว่า... นอกจากนี้ สุวิท อินทอง และคณะ
ยังได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า... 

In a recent article addressing on the role of actigraphy on sleep 
research, Buysse et al. (2006) suggested that…  Buysse et al. also mentioned that… 
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4) หากผู้เขียนคนแรกตีพิมพ์เอกสารหลายฉบับ ในปีเดียวกัน การเขียนเฉพาะ
ชื่อของผู้เขียนคนแรก อาจจะท าให้เกิดความสับสน ให้ระบุชื่อของผู้เขียนคนต่อ ๆ ไป จนกว่าจะพบความ
แตกต่างของการอ้างอิงเอกสาร จากนั้นให้ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค “,” และค าว่า “et al.” หรือ 
“และคณะ” ดังตัวอย่าง 

 
Stewart, Mishel, Lynn, and Terhorst (2010)  
Stewart, Lynn, and Mishel (2010)  
 
ในการเขียนอ้างอิงจะเป็น  
Stewart, Mishel, et al. (2010) and Stewart, Lynn, et al. (2010) 

 
2.2.2 กรณีที่ชื่อของผู้เขียนไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อความ ซึ่งท าให้การอ้างอิงนั้นจะอยู่

ภายในวงเล็บ  
1) การอ้างอิงครั้งแรก ให้อ้างอิงชื่อผู้เขียนทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค “,” 

คั่นระหว่างชื่อของแต่ละบุคคล และใช้ “&” หรือ “และ” เชื่อมก่อนชื่อสุดท้าย ตัวอย่างเช่น 
 

                                    ผลของการปรึกษา... (สุวิท อินทอง, หรรษา เศรษฐบุปผา, สุกัญญา  
ชัยชนะ, และ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, 2552) 

The role of actigraphy… (Buysse, Ancoli Israel, Edinger, Lichstein, 
& Morin, 2006) 

 
2) การอ้างอิงครั้งต่อมา ให้อ้างอิงเฉพาะผู้เขียนคนแรก แล้วตามด้วย “et al.” 

หรือ “และคณะ” แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ ดังตัวอย่าง 
 

ผลของการปรึกษา... (สุวิท อินทอง และคณะ, 2552) 
The role of actigraphy… (Buysse et al., 2006) 

 
2.3 กรณีที่ผู้เขียนมีตั้งแต่หกคนขึ้นไป 

2.3.1 กรณีที่ชื่อผู้เขียนเป็นส่วนหนึ่งของบทความ ให้อ้างอิงเฉพาะชื่อของผู้เขียนคน
แรก แล้วตามด้วย “et al.” หรือ “และคณะ” ตามด้วยปีที่ตีพิมพ์ในวงเล็บ ตัวอย่างเช่น 

 
ศิริพร สุวรรณกิต และคณะ (2541) ได้ศึกษา... 
Sivertsen et al. (2006) compared actigraphy and polysomnography in 

older adults …  
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 หากผู้เขียนคนแรกตีพิมพ์เอกสารหลายฉบับ ในปีเดียวกัน การเขียนเฉพาะชื่อ
ของผู้เขียนคนแรก อาจจะท าให้เกิดความสับสน ให้ระบุชื่อของผู้เขียนคนต่อ ๆ ไป จนกว่าจะพบความ
แตกต่างของการอ้างอิงเอกสาร จากนั้นให้ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค “,” และค าว่า “et al.” หรือ 
“และคณะ” ดังตัวอย่าง 
 
  Kosslyn, Koening, Barrett, Cave, Tang, and Gabrieli (1996) 
  Kosslyn, Koening, Gabrieli, Tang, Marsolek, and Daly (1996) 
   
  ในการเขียนอ้างอิงจะเป็น 
  Kosslyn, Koening, Barrett, et al. (1996) and Kosslyn, Koening, Gabrieli, 
et al. (1996) 
 

2.3.2 กรณีที่ชื่อของผู้เขียนไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อความ ซึ่งท าให้การอ้างอิงนั้นอยู่
ภายในวงเล็บ ให้อ้างอิงเฉพาะชื่อของผู้เขียนคนแรก แล้วตามด้วย “et al.” หรือ “และคณะ” ตามด้วยปี
ที่ตีพิมพ์ ตัวอย่างเช่น 

 
การศึกษาถึงผลของ... (ศิริพร สุวรรณกิต และคณะ, 2541) 
Comparison of actigraphy and polysomnography in older adults … 

(Sivertsen et al., 2006)  
 

2.4 กรณีที่ผู้เขียนเป็นกลุ่ม 
 ในกรณีที่ผู้เขียนเป็นกลุ่ม เช่น องค์กร สมาคม หน่วยงานของรัฐ กลุ่มผู้ศึกษา ในการเขียน
อ้างอิงต้องระบุชื่อเต็มของกลุ่มทุกครั้งที่มีการอ้างอิง ยกเว้นในกรณีที่กลุ่มนั้น ๆ มีชื่อย่อที่เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย ให้ระบุชื่อย่อภายในวงเล็บตามหลังการอ้างอิงโดยการใช้ชื่อเต็มในครั้งแรก และในการอ้างอิง
ครั้งต่อ ๆ มาจะสามารถระบุเพียงชื่อย่อได้ อย่างไรก็ตามหลักการณ์ที่ส าคัญที่พึงระลึกถึงคือ ข้อมูลการ
อ้างอิงที่ใช้จะต้องเพียงพอที่จะท าให้ผู้อ่านสามารถติดตามเอกสารอ้างอิงหลักได้  
 

2.4.1 การอ้างอิงครั้งแรก 
 

(คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555) 
(World Health Organization [WHO], 2012) 

 

2.4.2 การอ้างอิงครั้งต่อมา 
 (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555) 
 (WHO, 2012) 
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2.5 กรณีที่มีผู้เขียนหลายคนที่มีนามสกุลตรงกัน 
 ในการอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ หากมีผู้เขียนหลายคนที่มีนามสกุลตรงกัน ให้ระบุอักษร

ตัวแรกของชื่อต้นก ากับด้วยทุกครั้ง แม้ว่าปีที่พิมพ์จะแตกต่างกัน ดังตัวอย่าง 
 

 J. Diaz and Martin (1997) and A. Diaz (2010) noted… 
 D. Emerson (2009) and K. Emerson (1987) reported… 
 

2.6 กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน 
2.6.1 ในกรณีที่แหล่งอ้างอิงนั้นเป็นบทความ บทของหนังสือ หรือ web page ให้ใช้ 

2-3 ค าแรกของชื่อเรื่อง โดยให้เขียนอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ “...”แล้วตามด้วยเครื่องหมาย
จุลภาคและปีที่พิมพ์ ดังตัวอย่าง 

 
                   …… (“เยาวชนไทย,” 2555) 
                   ...... (“Study Finds,” 2007) 

 
2.6.2 กรณีที่แหล่งอ้างอิงนั้นเป็นวารสารที่ออกตามก าหนดเวลา หนังสือ แผ่นพับ 

หรือรายงาน ให้อ้างอิงโดยการใช้ชื่อเรื่องโดยการเขียนเป็นตัวเอน ดังตัวอย่าง 
 

                   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) 
 the Book College Bound Seniors (2008) 
  

2.6.3 ในกรณีที่ผู้เขียนใช้ชื่อหรือนามปากกาว่า “Anonymous” หรือ “นิรนาม” ให้
ใช้ค า ๆ นั้นเป็นชื่อผู้เขียนแล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคและปีที่พิมพ์ ดังตัวอย่าง 

 
 …. (Anonymous, 2012) 
 …. (นิรนาม, 2555) 

 
2.7 กรณีที่อ้างแหล่งอ้างอิงตั้งแต่สองแหล่งขึ้นไปในวงเล็บเดียวกัน 

2.7.1 กรณีใช้หลายแหล่งอ้างอิงจากผู้เขียนหลายคน  ให้เรียงล าดับการอ้างอิงตาม
ตัวอักษรแรกของชื่อผู้เขียน (ภาษาไทย) หรือ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) เช่นเดียวกับที่ปรากฎอยู่ในการ
เขียนอ้างอิงท้ายบท โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค “,” คั่นระหว่างชื่อผู้เขียนและปีที่พิมพ์ และใช้เครื่องหมาย
อัฒภาค “;” คั่นระหว่างแหล่งอ้างอิงแต่ละแหล่ง ดังตัวอย่าง 

 
 ผลของการศึกษาปัจจัย... (รัชตะ รัชตะนาวิน, 2538; อารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา, 2540) 
        The incidence of insomnia …. (Babar et al., 2000; Byles, Mishra, & Harris, 

2005; Kanda, Matsui, Ebihara, Arai, & Sasaki, 2003; Liu & Liu, 2005; Reid et al., 2006) 
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 หากใช้แหล่งอ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้น าเสนอแหล่งอ้างอิงภาษาไทยก่อน

แล้วตามด้วยแหล่งอ้างอิงภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง 
 
 ... ท าให้เกิดภาวะไร้พลังอ านาจในระดับสูง (ชุติมา มุสิกสังข์ และ ทศพร พัฒนนิรมาน, 

2531; Richmond et al., 1992) 
 
2.7.2 กรณีที่อ้างอิงแหล่งงานเขียนตั้งแต่สองเรื่องขึ้นไป ภายใต้ผู้เขียนคนเดียวกัน 

1) ปีที่ตีพิมพ์แตกต่างกัน ให้ระบุชื่อผู้เขียนเพียงครั้งเดียว และเขียนล าดับปีที่
พิมพ์คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค “,” หากมีเอกสารที่ก าลังอยู่ระหว่างตีพิมพ์ให้ระบุไว้ในต าแหน่งท้ายสุด 
ดังตัวอย่าง 

           พิมพวัลย์ บุญมงคล (2542, 2544) ท าการศึกษา 
 Past research (Gogel, 1990, 2006, in press) 
   

2) ปีที่ตีพิมพ์เป็นปีเดียวกัน ให้ใช้ตัวอักษร a, b, c หรือ ก, ข, ค ต่อท้ายปีที่
พิมพ์ โดยเรียงตามล าดับตัวอักษรของชื่อบทความหรือรายงาน และจะต้องสอดคล้องกับอ้างอิงท้ายบท 
ดังตัวอย่าง 
                                  หลักการรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (อภิชาติ สุคนธสรรพ์, 2555ก, 
2555ข)  

 Several studies (Derryberry & Reed, 2005a, 2005b, in press-a, in 
press-b) 

  
2.8 กรณีอ้างอิงจากเอกสารทุติยภูมิ 
 ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารอ้างอิงปฐมภูมิได้ ให้เขียนเอกสารอ้างอิงปฐมภูมิ ตาม

ด้วย “cited in” หรือ “อ้างใน” แล้วตามด้วยเอกสารอ้างอิงทุติยภูมิ ดังตัวอย่าง 
  
      องค์การอนามัยโลก (อ้างใน พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2544) ได้ให้ความหมายของ..... 
      In Seidenberg and McClelland's study (as cited in Coltheart, Curtis, Atkins, & 

Haller, 1993), ... 
 
  
2.9 กรณีอ้างอิงจากผลงานคลาสสิก (Classical works) 
 ในกรณีที่เป็นเอกสารดั้งเดิม เก่ามาก อาจใช้แหล่งอ้างอิงที่ได้จากปีที่มีการแปลเอกสารนั้น

ใหม่ และใช้ค าว่า “trans” แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ หรืออาจใช้ปีของเอกสารที่อ้างอิง แล้วตามด้วย version 
ดังตัวอย่าง 
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 (Aristotle, trans. 1931) 
 In 1 Cor. 13:1 (New International Version), the Bible states that … 
 
2.10 กรณีที่ต้องการชี้เฉพาะถึงส่วนของแหล่งอ้างอิงเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน 

 ให้ระบุ หน้า บทที่ รูป ตาราง หรือสมการที่ต้องการอ้างอิงไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสม ใน
กรณีที่ข้อความที่เขียนนั้นเป็นข้อความที่คัดลอกมาให้ใส่เครื่องหมายค าพูดข้อความที่คัดลอกมานั้นพร้อม
กับอ้างอิงหมายเลขหน้าของแหล่งอ้างอิงที่ข้อความนั้นปรากฏอยู่ด้วยเสมอ โดยเขียนค าว่า “p” หรือ 
“หน้า” หรือ “Chapter” ดังตัวอย่าง 
 
                   (วารุณี ฟองแก้ว, 2554, หน้า 26) 
  (Centers for Disease Control and Prevention, 2010, p. 10) 
  (Shimamura, 1989, Chapter 3) 
 

2.11 กรณีที่แหล่งอ้างอิงมาจากการสื่อสารโดยตรงกับบุคคล 
 แหล่งอ้างอิงที่อาจอยู่ในรูปของจดหมาย บันทึกข้อความ e-mail message หรือ 
electronic bulletin boards การสัมภาษณ์ การพูดคุยทางโทรศัพท์ และอ่ืน ๆ เนื่องจากข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งนี้ไม่สามารถติดตามดูภายหลังได้ ดังนั้นการอ้างอิงในลักษณะนี้ไม่ต้องมีการเขียนอ้างอิงท้ายบท แต่
ให้ระบุการอ้างอิงเฉพาะในเนื้อหาเท่านั้น หากผู้ให้ข้อมูลเป็นชาวต่างชาติ ให้ระบุตัวย่อชื่อต้น ตามด้วย
นามสกุลของผู้ให้ข้อมูล ต่อด้วย “personal communication” และระบุวันที่ที่ได้รับข้อมูลนั้น ๆ หาก
เป็นคนไทย ให้ระบุทั้งชื่อและนามสกุลแล้วตามด้วย “ติดต่อเป็นการส่วนตัว” และวันที่ที่ได้รับข้อมูล ดัง
ตัวอย่าง 
                    สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ (ติดต่อเป็นการส่วนตัว, 2 เมษายน 2555) 
    B. Carlson (personal communication, April, 30, 2012) 
    (M. Mishel, personal communication, April 15, 2012) 
 
การเขียนอัญพจน์ (quotation) 
 อัญพจน์ หมายถึง การคัดลอกข้อความจากแหล่งอ่ืนเพ่ือน ามาใช้ในการอ้างอิง โดยที่การคัดลอก
ข้อความที่ถูกวิธีนั้น ข้อความที่คัดลอกมาจะต้องมีความถูกต้องเหมือนของเดิมทุกประการ ไม่มีการ
สอดแทรกหรือเพ่ิมเติมข้อความอ่ืนใดลงไป ในกรณีท่ีข้อความนั้นไม่ใช่ภาษาเดียวกับภาษาที่ใช้ในการเขียน
รายงานหรือวิทยานิพนธ์ ให้แปลข้อความนั้นให้เป็นภาษาเดียวกับภาษาท่ีเขียนรายงาน 
 วิธีการเขียนอัญพจน์ที่จะน าเสนอต่อไปนี้ได้ปฏิบัติตามที่ได้บัญญัติไว้ใน Publication Manual 
of the American Psychological Association (6th edition) ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคู่มือ
วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 
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 หลักการเขียนอัญพจน์ มีดังนี ้
1. หากข้อความท่ีคัดลอกมามีความยาวไม่เกินสี่สิบค า ให้แทรกข้อความนั้นไว้ในเนื้อความโดย

ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“...”) ก ากับ หากข้อความเดิมมีเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ให้เปลี่ยนเป็น
อัญประกาศเดี่ยว (‘…’) จากนั้นตามด้วยเอกสารอ้างอิง ได้แก่ ชื่อผู้เขียน ปีที่ตีพิมพ์ หน้า  ดังตัวอย่าง 

 
 Although there is some debate concerning the prevalence of the cluster of 
symptoms labeled ADHD, Barkley & Murphy (2006) maintain that “there is little doubt 
that the disorder is virtually universal among human populations” (p. 7). 
 

2. หากข้อความท่ีคัดลอกมามีความยาวตั้งแต่สี่สิบค าขึ้นไป ให้แยกออกจากเนื้อความและท า
เป็น quotation block ซึ่งท าได้โดยการขึ้นย่อหน้าห่างจากข้อความข้างบนสองช่วงบรรทัดคู่ ย่อหน้าห่าง
จากริมของกระดาษด้านซ้าย 1/2 นิ้วทุกบรรทัด หากข้อความที่คัดลอกมานั้นมีหลายย่อหน้า ให้ท าย่อ
หน้าเพ่ิมโดยเว้นเข้ามาอีก1/2 นิ้ว ในกรณีที่ท า quotation block นี้ไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ
ก ากับ และข้อความใน quotation block นั้นให้จัดช่วงบรรทัดพิมพ์เป็นสองช่วงบรรทัด ตามด้วย
เอกสารอ้างอิงในวงเล็บ ดังตัวอย่าง 

 
Elder and Paul (2006) explain the difference between absolutists and relativists: 

Some people, dogmatic absolutists, try to reduce all questions to matters of fact. 

They think that every question has one and only one correct answer. Other, 

subjective relativists, try to reduce all questions to matters of subjective opinion. 

They think that no question has correct or incorrect answers but that all 

questions whatsoever are matters of opinion […] Neither absolutist nor relativist 

leaves room for what is crucial to success in human life: matters of reasoned 

judgment (p. 10). 

3. หากข้อความท่ีคัดลอกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronics)  
3.1 ไม่มีเลขหน้าระบุ ให้ใช้ค าว่า “para” และตามด้วยจ านวนของย่อหน้า (paragraph 

number) ที่ข้อมูลนั้นปรากฏอยู่ แทนเลขหน้า ดังตัวอย่าง 
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Basu and Jones (2007X 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). 
 
3.2 ไม่มีทั้งเลขหน้า และ ย่อหน้า แต่มีหัวเรื่อง ให้ระบุหัวเรื่องและจ านวนของย่อหน้า 

ดังตวัอย่าง 
 
In this study, Verbunt, Pernot, and Smeets (2008) found that “the level of 
perceived disability in patients with fibromyalgia seemed best explained by 
their mental health condition and less by their physical confition” (Dissussion 
section, para. 1). 
 

4. หากข้อความต้นฉบับมีการพิมพ์ผิด ให้พิมพ์ค าว่า [sic] เป็นตัวเอนในวงเล็บ ระบุว่าต้นฉบับ
ของข้อความที่คัดลอกมานั้นไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสะกดค า ไวยากรณ์ หรือการใช้เครื่องหมาย
ต่าง ๆ ดังตัวอย่าง 

 
 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, even when 

reel [sic] drugs were administered. Earlier studies (e.g., Abdollah, 1895; 

Fox, 1979) were clearly premature in attributing the results to a 

placebo effect. (p. 276) 

 จากตัวอย่างจะเห็นว่าค าว่า reel สะกดผิด ค าท่ีถูกต้องน่าจะเป็น real จึงมี [sic] ก ากับไว้ 
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5. การเปลี่ยนแปลงข้อความท่ีคัดลอกมาจากต้นฉบับ  

5.1 การเปลี่ยนตัวอักษร จากพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็ก หรือจากพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์ใหญ่ 
สามารถท าได้เลยตามความเหมาะสม 

5.2 การละเว้นหรือตัดเนื้อหาบางส่วนของข้อความ  
5.2.1 การละเว้นข้อความภายในหนึ่งประโยค ให้ใช้จุดสามจุด (…) แทนส่วนของ

ข้อความที่ถูกละไป  
5.2.2 การละเว้นข้อความระหว่างประโยค ให้ใช้จุดสี่จุด (....) แทนส่วนของ

ข้อความที่ถูกตัดไป 
5.3 การเพิ่มเติมเนื้อหา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ขัดเจนขึ้น โดยการเพ่ิมเนื้อหาหรือ

ข้อความเสริมจะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญพจน์ “[ ]” ดังตัวอย่าง 
 

“They are studying, from an evolutionary perspective, to what extent 
[children’s] play is a luxury that can be dispensed with when there are 
too many other competing claims on the growing brain…” (Henig, 2008, 
p. 40). 
 

5.4 การเน้นค าที่อยู่ภายใต้ข้อความที่คัดลอกมา ให้พิมพ์ค านั้นเป็นตัวเอน แต่ต้องพิมพ์ 
[italic added] ก ากับไว้ท้ายค านั้น ดังตัวอย่าง 

 
 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 [italic added], 

even when reel [sic] drugs were administered. Earlier studies (e.g., 

Abdollah, 1895; Fox, 1979) were clearly premature in attributing the 

results to a placebo effect. (p. 276) 
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6. หากภายในบทความที่คัดลอกมีการอ้างอิง อย่าตัดเอกสารอ้างอิงออกจากการคัดลอก แต่
ไม่จ าเป็นต้องระบุเอกสารอ้างอิงนั้นในการอ้างอิงท้ายบท ยกเว้นแต่ว่ามีการใช้เอกสารชิ้นนั้นในการอ้างอิง
ในส่วนอื่นของเนื้อหา ดังตัวอย่าง 

 
“In the United States, the American Cancer Society (2007) estimated that about 1 
million cases of NMSC and 59,940 cases of melanoma would be diagnoses in 
2007, with melanoma resulting in 8,110 deaths” (Miller et al, 2009, p. 209). 
 
7. การอนุญาตหรือยินยอมให้คัดลอก พิมพ์ซ้ า หรือเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ APA จะอนุญาตให้

คัดลอกบทความได้หากบทความที่คัดลอกมามีความยาวไม่เกิน 400 ค า หรือหากมีการคัดลอกหลายครั้ง 
จ านวนค าทั้งหมดต้องไม่เกิน 800 ค า แต่ทั้งนี้แต่ละส านักพิมพ์หรือผู้ถือลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์แต่ละรายอาจมี
ข้อก าหนดที่แตกต่างกันออกไป หากผู้เขียนมีความจ าเป็นที่จะต้องคัดลอกข้อความที่มีความยาวมาก ๆ ให้
ปรึกษาเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นอาจจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ อาจน ามาซึ่งการฟ้องร้อง 
 
การน าเสนอด้วยตาราง (tables) หรือภาพ (illustrations) 
 
 ในการเขียนรายงานหรือวิทยานิพนธ์  ผู้เขียนอาจมีการใช้ตารางหรือภาพประกอบเนื้อหา 
          การน าเสนอด้วยตาราง (tables) เป็นการจัดรูปแบบในการน าเสนอข้อมูลในลักษณะแถว 
(row) และสดมภ์ (column) แถว หมายถึง การเรียงข้อมูลตามแนวนอน ส่วนสดมภ์ หมายถึง การเรียง
ข้อมูลตามแนวตั้ง เพ่ือจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบหรือการจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปที่อ่านเข้าใจง่าย ประโยชน์
ของการน าเสนอข้อมูลด้วยตาราง มีดังนี้ 
          1. ช่วยให้ผู้เขียนสามารถน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาของบทความ  
อันจะช่วยให้ผู้อ่านท าความเข้าใจในเนื้อหาง่าย  โดยใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย  
           2. ช่วยให้ผู้เขียนสามารถน าเสนอข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ  โดยใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยซึ่งจะ 
เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ  เนื่องจากข้อมูลที่ถูกน าเสนอนั้นจะถูก
จัดไว้อย่างเป็นระบบ  ท าให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบข้อมูล  ดังตัวอย่างในตารางที่ 4 -1  ซึ่งได้น าเสนอ
ข้อมูลเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม 
 
          หลักการส าคัญในการน าเสนอข้อมูลด้วยตาราง 
 
          1. ตารางที่แสดงควรน าเสนอข้อมูลเท่าที่จ าเป็น และมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา  ข้อมูลที่อยู่ใน
ตารางเป็นเพียงส่วนที่เพ่ิมเติมหรือเสริมจากเนื้อหาที่เป็นการบรรยาย  ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกับในส่วน
ของการบรรยาย  ดังนั้นการเขียนอภิปรายหรือบรรยายข้อมูลในตารางควรเน้นเฉพาะจุดที่ส าคัญ ๆ เขียน
ให้ง่ายต่อความเข้าใจ  
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          2. การน าเสนอด้วยตาราง ควรมีความสม่ าเสมอของรูปแบบการน าเสนอข้อมูล  การเขียนชื่อ
ตาราง  รวมทั้งการใช้ค าศัพท์ต่าง ๆ  ให้มีความสัมพันธ์กับส่วนของข้อมูลที่น าเสนอโดยการบรรยาย  ซึ่ง
จะต้องมีความสม่ าเสมอตลอดรายงานนั้นหรือในทุก ๆ บทของวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้เพื่อป้องกันความสับสน 
          3. การเขียนค าบรรยายที่อ้างถึงตารางในเนื้อหา ให้อ้างตามหมายเลขของตารางนั้น ๆ ซึ่งการ
ก าหนดหมายเลขของตารางให้ใช้เลขอารบิคและเรียงล าดับตารางที่ปรากฎในเนื้อหา  ดังตัวอย่าง 
 

       ตามท่ีปรากฎในตารางที่ 2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม..... 
       ดังที่แสดงในตารางที่ 3........ 
       as shown in Table 8, the responses were provided by children with 
pretraining… 
         ไม่ควรเขียน 
       X จากตารางข้างบน (หรือตารางข้างล่าง)...... 
       X จากตารางในหน้า 16......   
                X the table above (or below) 
                X the table on page 32 
 
          4.  ส่วนประกอบของตาราง 

4.1 หมายเลขตาราง (table number) เป็นตัวเลขที่แสดงถึงล าดับที่ของตารางในกรณีที่มี
การน าเสนอข้อมูลหลายตาราง  หมายเลขนี้จะอยู่เหนือตารางด้านซ้ายมือ แนวทางการเขียนหมายเลข
ตารางมีดังนี ้

      4.1.1 ระบุค าว่า “ตารางที่” ในภาษาไทย หรือ “Table” ในภาษาอังกฤษโดยใช้
ตัวพิมพ์ใหญ่ส าหรับตัว T และตามด้วยหมายเลขตารางซึ่งเป็นเลขอาราบิค พิมพ์ชิดขอบซ้ายของ
หน้ากระดาษ 

      4.1.2 การเรียงล าดับหมายเลขตารางอาจเริ่มตั้งแต่ตารางที่ 1 จนถึงตารางสุดท้าย เช่น 
ตารางที่ 1, ตารางที่ 2...ตารางที่ 30 หรือ Table 1, Table 2…Table 30 เป็นต้น หรือเรียงหมายเลข
ล าดับตารางในแต่ละตอนหรือบทออกเป็นบท ๆ ไป (เช่น ตารางที่ 1.1, ตารางที่ 1.2 หมายถึง ตารางที่ 1 
และ 2 ที่ปรากฎอยู่ในบทท่ี 1) 

      4.1.3 ไม่ควรเพ่ิมพยัญชนะต่อท้ายหมายเลขตาราง  เช่น ตารางที่ 5ก, ตารางที่ 5ข, 
Table 3a, Table 3b, Table3c กรณีเช่นนี้ให้รวมตารางให้เป็นตารางเดียว 
                      4.1.4 ตารางที่ปรากฎในภาคผนวก (appendix) ให้ก าหนดหมายเลขโดยใช้พยัญชนะ 
ก, ข, ค หรือ A, B, C น าหน้าตัวเลข เช่น 
 

            ตารางที่ ค3 หมายถึง  ตารางที่ 3  ในส่วนของภาคผนวก ค 
            Table C2 หมายถึง    ตารางที่ 2 ในส่วนของ Appendix C 
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4.2 ช่ือตาราง (table title) เป็นข้อความที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในตารางและช่วยให้อ่านตารางได้เร็วขึ้น   

      4.2.1 ก าหนดชื่อตารางให้สั้นกระชับได้ใจความชัดเจนและสมบูรณ์ กล่าวคือ    ผู้อ่าน
ตารางทราบได้ทันทีว่า ข้อมูลในตารางเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร  

      4.2.2 พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษและอยู่ใต้หมายเลขตารางลงมาหนึ่งบรรทัด 
พิมพ์เป็นตัวเอน ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรตัวแรกของชื่อตารางทุกค า ไม่ต้องท าเป็นตัวหนา ดังตัวอย่าง 

 

ตารางที่ 1 
จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส และดัชนีมวลกาย 
Table 1 
Mean Performance Scores of Students with Different College Majors 

 
                       4.2.3 ค าย่อที่ปรากฎในส่วนของตารางให้เขียนไว้ในวงเล็บในส่วนของชื่อตาราง  ดัง
ตัวอย่าง 
 
 Hit and False-Alarm (FA) Proportions in Experiment 2 
 Comparison of Median Income of Adopted Children (AC) and Foster Children (FC) 
 
                        4.2.4 ส าหรับตัวย่อที่ต้องใช้ค าอธิบายที่ค่อนข้างยาว หรือตัวย่อที่ไม่ปรากฎในส่วน
ของชื่อตารางนั้น ควรเขียนไว้ในส่วนหมายเหตุทั่วไป (general note) ในตอนท้ายของตาราง ไม่ควรเขียน
ค าอธิบายที่เกี่ยวข้องกับชื่อตารางไว้ในส่วนของเชิงอรรถ 

4.3 หัวเรื่องตาราง (table headings) หัวเรื่องเป็นข้อความที่ช่วยในการจัดระบบและ
แยกแยะข้อมูลในตารางให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับชื่อตาราง (table title) การเขียนหัวเรื่อง
ที่ด ีควรใช้ค าท่ีสั้นและกระชับ ได้ใจความและความยาวของตัวอักษรไม่ควรเกินความกว้างของสดมภ์ การ
ใช้ตัวย่อที่เป็นสากลจะช่วยให้หัวเรื่องสั้นกระชับได้ เช่น ใช้ค าว่า no. แทน number,  % แทน percent 
เป็นต้น หัวเรื่องแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ หัวขั้ว (stub head) และ หัวสดมภ์ (stub column) 

       4.3.1 หัวขั้ว (stub head) เป็นค าอธิบายสั้นๆที่ช่วยบ่งบอกตัวขั้ว (stub entries) แต่
ละอันที่อยู่ในสดมภ์ด้านซ้ายสุดของตาราง ตัวขั้วจะบอกถึงข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแต่ละแถวตามแนวนอน 
ดังแสดงใน Table 4.1 ส่วนที่เป็นหัวขั้วคือ “Level of difficulty” ส่วนที่เป็นตัวขั้ว คือ “Low, 
Moderate และ High” 

        4.3.2 หัวเรื่องสดมภ์  (column head) จะให้ค าอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในแต่
ละสดมภ์ตามแนวตั้ง หัวเรื่องจะต้องปรากฏในทุกๆ สดมภ์ เนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้ความ



40 
 

ชัดเจนของตารางมากขึ้น ในหนึ่งตารางอาจจะมีหัวเรื่องสดมภ์อันเดียว หรือหลายหัวสดมภ์ก็ได้ซึ่งภายใน
หัวสดมภ์อาจแบ่งย่อย (subheading) ลงไปได้อีก ดังแสดงใน Table 4.1 ส่วนที่เป็นหัวเรื่องหลักของ
สดมภ์คือ “Younger”และ“Older” และภายใต้แต่ละหัวเรื่องหลักของสดมภ์มี “n, M (SD) และ95% 
Cl” เป็นหัวเรื่องย่อย  
 
Table 4.1  
Proportion of Errors in Younger and Older Groups 

Level of difficulty 
Younger  Older 

n M (SD) 95% Cl  n M (SD) 95% Cl 
Low 12 .05 (.08) [.02, .11]  18 .14 (.15) [.08, .22] 
Moderate 15 .05 (.07) [.02. .10]  12 .17 (.15) [.08, .28] 
High 16 .11(.10) [.07, .17]  14 .26 (.21) [.15, .39] 
Note. Cl = confidence interval. 
 
 
               4.4   เนื้อหาในตาราง (table body) เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นส่วนใหญ่  หรืออาจเป็น
ค่าสถิติต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่วนของข้อมูลที่น าเสนอแก่ผู้อ่าน  
                      4.4.1 เนื้อหาหรือข้อมูลที่น าเสนอในตารางควรเป็นตัวเลขตามที่วัดได้จริง  ส าหรับ 
จ านวนตัวเลขหลังจุดทศนิยมนั้นควรก าหนดให้เท่ากัน  เช่น  หากน าเสนอด้วยตัวเลขทศนิยมสองต าแหน่ง
ก็ให้น าเสนอเป็นทศนิยมสองต าแหน่งตลอด   

      4.4.2 ในกรณีท่ีไม่มีข้อมูลให้เติมหรือน าเสนอในบางส่วนของตาราง  ให้ปล่อยช่องนั้น
ของตารางให้ว่างไว้  ในกรณท่ีข้อมูลในส่วนนั้นขาดหายไปเพราะไม่ได้รับข้อมูล หรือไม่ได้รายงาน ให้ใช้
เครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) ในช่องนั้น  และควรเขียนค าอธิบายเครื่องหมายยัติภังค์นั้นไว้ในส่วนของหมาย
เหตุในตอนท้ายของตารางด้วย  โดยทั่วไปแล้วการใช้เครื่องหมายยัติภังค์ในตารางที่แสดงค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เครื่องหมายยัติภังค์จะหมายความถึงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรเดียวกัน (ซึ่งไม่
สามารถค านวณได้)  ในกรณีนี้ ไม่จ าเป็นต้องเขียนค าอธิบายเครื่องหมายยัติภังค์นั้น  ดังตัวอย่างแสดงใน
ตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลกับปัจจัยส่วนบุคคลบางประการ 
 อายุ น้ าหนัก  ส่วนสูง รายไดค้รอบครัว คุณภาพชีวิต 
อายุ                             - .34* -.26        .48  .52* 
น้ าหนัก - -.12        .35  .19* 
ส่วนสูง  -      -.12  -.20 
รายได้ครอบครัว        -  .56** 
คุณภาพชีวิต      - 
หมายเหตุ. N  =  465.    *p < .05.**p < .01. 
 
                4.5 หมายเหตุท้ายตาราง (table notes) หมายเหตุในตอนท้ายของตารางนั้น แบ่งออก
ได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 

 4.5.1 หมายเหตุทั่วไป (general note)  ใช้ในการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับตาราง 
ในภาพรวมทั้งหมด  ซึ่งอาจรวมถึงความหมายของตัวย่อ  หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยวิธีการเขียนนั้นให้
เขียนค าว่า “หมายเหตุ”  หรือ “Note” โดยพิมพ์เป็นอักษรตัวเอน และตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
ดังตัวอย่างใน Table 4.1 ตารางที่ 4.2 และดังตัวอย่างด้านล่าง 
 
                        Note. Factor loadings greater than .45 are shown in boldface. M = 
match process; N = nonmatch process. 

 
4.5.2 หมายเหตุเฉพาะ (specific note) ใช้ส าหรับการอธิบายข้อมูลในบางแถว (role) 

หรือบางสดมภ์ (column) หรือข้อมูลบางตัวในตาราง  โดยให้เขียนตัวอักษรตัวยก (superscript) ก ากับ
เช่น ก, ข, ค  หากเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก (lowercase letter)  เป็นตัวยก  เช่นa, b, c 

โดยการล าดับตัวอักษรระบุหมายเหตุที่เป็นตัวยกนั้น  ให้เรียงล าดับจากซ้ายไปขวา  และจากบนลงล่าง  
โดยเริ่มจากด้านบนซ้ายก่อน  หมายเหตุเฉพาะที่ก ากับไว้ตอนท้ายของตารางนั้น  จะเป็นหมายเหตุที่
เกี่ยวข้องกับตารางนั้นเท่านั้น  ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับตารางอ่ืน ๆ ในการเขียนหมายเหตุเฉพาะที่ก ากับด้วย
ตัวอักษรยกนั้นให้เขียนเรียงกันไปเลย  ไม่จ าเป็นต้องเขียนคนละบรรทัด  ดังตัวอย่างในตารางที่ 4.4 
                      4.5.3 หมายเหตุเกี่ยวกับค่าความน่าจะเป็น (probability note) ใช้เพ่ือระบุค่า
นัยส าคัญทางสถิติ  โดยเครื่องหมายดอกจัน (*) ใช้ระบุเพ่ือแสดงถึงผลการวิจัยที่มีนัยส าคัญทางสถิติ (the 
null hypothesis is rejected)  โดยระบุค่าความน่าจะเป็น (p-value)  ให้ชัดเจนในส่วนหมายเหตุใน
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ตอนท้ายของตารางนั้น  จ านวนเครื่องหมายดอกจันที่มีจ านวนน้อยแสดงถึงค่าความน่าจะเป็นที่มีค่ามาก
ดังตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 4.3 
 

ตารางที่ 4.3 
ตารางสมมติเพ่ือแสดงค่านัยส าคัญทางสถิต ิ
F(1, 52) 
6.95* 
12.38** 
*p < .05.   **p < .01. 
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Table 4.4  
Individual and Family Characteristics as a Percentage of the Sample (Census Data in 
Parentheses) 

Characteristic 
Mother 

(n = 750) 
Father 

(n = 466) 
Child 

(n = 750) 
Self-identity       
    Mexican 77.2  71.0  41.0  
    Mexican American 22.8  29.0  59.0  
Navitya       
    Mexican 74.2 (38.2) 80.0 (44.2) 29.7  
    United States 25.8 (61.8) 20.0 (55.8) 70.3  
Language preferenceb       
     English 30.2 (52.7) 23.2 (52.7) 82.5 (70.0) 
     Spanish 69.8 (48.3) 76.8 (48.3) 17.5 (30.0) 
Employment statusc   96.6 (97.1)   
     Employed 63.6 (46.6)  3.5  (2.9)   
     Unemployed 11.2   (3.5)     
     Housewife 25.2      
 

Note. Adapted from “Sampling and Recruitment in Studies of Cultural Influences on Adjustment: A 
Case Study With Mexican Americans, “by M.W. Roosa, F.F. Liu, M.Torres, N.A. Gonzales, G.P. Knight, 
and D. Saenz, 2008”, Journal of Family Psychology, 22 p. 300. Copyright 2008 by the American 
Psychological Association. 
aCensus data are for all women or men and are not limited to parents or adults in our age group. 
bThe most comparable census data for mother and father are for all adults 18 and older and for 
children are for 15- to 17-year-olds. cCensus data are for all women, not just mothers, whereas the 
male data are limited to husbands. 

 
               การเรียงหมายเหตุในตอนท้ายของตาราง  ให้เรียงตามล าดับดังนี้คือ หมายเหตุทั่วไป  หมาย
เหตุเฉพาะ  และหมายเหตุเกี่ยวกับค่าความน่าจะเป็น  โดยให้พิมพ์ชิดขอบ  เริ่มพิมพ์ชิดขอบซ้าย  หมาย
เหตุเฉพาะที่มีมากกว่าหนึ่ง  (ที่ถูกก ากับด้วยตัวอักษรยก)  ให้พิมพ์เรียงต่อกันไปโดยมีเครื่องหมาย
มหัพภาค (.) คั่น ยกเว้น ในกรณีที่หมายเหตุเฉพาะนั้นมีความยาวมาก อาจพิมพ์แยกบรรทัดกันได้  ส่วน
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หมายเหตุเกี่ยวกับความน่าจะเป็นให้พิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่  ห่างจากหมายเหตุเฉพาะ  โดยเริ่มพิมพ์ชิดขอบ
ซ้าย  หากมีมากกว่าหนึ่งให้พิมพ์เรียงต่อกันไป  โดยคั่นความน่าจะเป็นแต่ละตัวด้วยเครื่องหมายมหัพภาค 
ดังตัวอย่าง 
 
                 Note. The participants…responses. 
                  an = 25.  bn = 40.    
                 *p < .05.   **p < .01. 
 
                 กรณีท่ีตารางนั้นมีแหล่งที่มาจากแหล่งอื่น  ต้องระบุแหล่งที่มาของตารางก ากับไว้เสมอ   
โดยให้ระบุแหล่งอ้างอิงต้นฉบับไว้ในส่วนสุดท้ายของหมายเหตุ  ดังตัวอย่างตารางที่ 4.5 และ 4.6 กรณีที่
คัดลอกตารางจากหนังสือ  หรือบทความในวารสาร  ควรขออนุญาตผู้เขียนหรือแหล่งพิมพ์เจ้าของลิขสิทธิ์
ก่อน  ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ต้องการคัดลอกทั้งหมด  คัดลอกบางส่วน  หรือปรับตาราง  รวมทั้งแนบจดหมาย
ที่ได้รับอนุญาตให้พิมพ์ซ้ าหรือดัดแปลงในส่วนภาคผนวกของวิทยานิพนธ์ ดังตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4.5 
น  าหนักตามอายุของเดกกชายอายุ  -2 เดือน 

อายุ ภาวะโภชนาการปกติ ภาวะโภชนาการบกพร่อง 
(เดือน)  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
แรกเกิด 3.05-2.75 2.73-2.28 2.27-1.83 ต่ ากว่า 1.83 

1 4.40-3.96 3.95-3.30 3.29-2.64 ต่ ากว่า 2.64 
2 5.05-5.45 4.53-3.78 3.77-3.03 ต่ ากว่า 3.03 

หมายเหตุ.  แหล่งที่มาจาก  น้ าหนัก  ส่วนสูง  และสัดส่วนต่าง ๆ ของเด็กไทย (หน้า 13), โดยสมใจ  วิชัยดิษฐ์, 2533, 
กรุงเทพฯ: ประยูรวงศ์  พริ้นติ้งกรุ๊ฟ จ ากัด. คัดลอกโดยได้รับค าอนุญาตจากผู้เขียน (หรือเจ้าของลิขสิทธิ์). 

หรือภาษาอังกฤษ 
Note.  From [or The data in column 1 are from] Title of Book (p.103), by A. N. Author and C. O. 
Author, 1999, Place of Publication: Publisher.  Copyright 1999 by The Name of Copyright Holder.  
Reprinted [or Adapted] with permission. 
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ตารางที่ 4.6 
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดที่พบในผู้ป่วยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ภาวะแทรกซ้อน กลุ่มทดลอง 

(n = 20) 
กลุ่มควบคุม 
(n = 20) 

รวม 

ท้องอืด 1 10 11 
คลื่นไส้อาเจียน 1 3 4 
การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 1 1 2 
มีไข ้ 1 3 4 
หมายเหตุ.  ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีจ านวนการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดน้อยกว่าผู้ป่วยกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ p < .001.  แหล่งที่มา  “การส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อการฟื้นสภาพกายหลังผ่าตัด
และความพึงพอใจต่อการพยาบาล,”  โดยสมจิต  หนุเจริญกุล  และพิกุล  วิญญาเงือก, 2534, พยาบาลสาร, 18(1), หน้า 
7.  ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2534  โดยคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  คัดลอกโดยได้รับค าอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ (หรือผู้เขียน). 

หรือภาษาอังกฤษ 
Note.  From [or The data in column 1 are from] “Title of Article,” by A. N. Author and C. O. Author, 
2000, Title of Journal, 50, p.22.  Copyright 2000 by the Name of Copyright Holder.  Reprinted [or 
Adapted] with permission. 

 
5. ส าหรับรายงานหรือวิทยานิพนธ์ซึ่งตารางและเนื้อหาถูกพิมพ์ต่อเนื่องกันไป  ให้วาง 

ต าแหน่งของตารางไว้ในที่ ๆ สะดวกแก่ผู้อ่านมากที่สุด  คือ  ถ้าตารางมีความยาวไม่มากอาจพิมพ์ไว้ใน
หน้าเดียวกับเนื้อหาที่กล่าวถึงตารางนั้น  แต่ถ้าตารางมีความยาวมากไม่สามารถพิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกับ
เนื้อหาที่กล่าวถึงตารางได้  ให้พิมพ์ไว้หน้าถัดไป 

6. ในกรณีที่เป็นการเขียนบทความเพื่อส่งตีพิมพ์  เนื้อหากับตารางอาจถูกแยกส่วน 
กัน  ดังนั้นให้ระบุต าแหน่งที่ตารางนั้นควรจะปรากฎตามล าดับในเนื้อหา และให้อ้างอิงถึงตารางโดยใช้
หมายเลขตาราง 

7. การตีเส้นตาราง ตารางที่สร้างขึ้นมาตามแนวทางการอ้างอิงของ APA ให้มีเส้นคั่น
เฉพาะเส้นขอบบนสุดและเส้นท้ายสุดที่เปิดและปิดตาราง ส าหรับเส้นคั่นระหว่างแนวนอนในแต่ละแถว
สามารถท าได้ในกรณทีี่ต้องการแยกความชัดเจนของข้อมูล ต้องไม่มีเส้นคั่นในแนวของสดมภ์  

8. การพิมพ์เนื้อหาในตาราง รวมทั้งชื่อตามราง หัวเรื่องตารางและหมายเหตุ เว้นระยะได้
ทั้ง 1 ช่วงบรรทัด (single spaced) และ 2 ช่วงบรรทัด (double spaced) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้เขียน โดยอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่ว่า ให้สร้างตารางในรูปแบบที่ให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายที่สุด 
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 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลบางประเภทด้วยตาราง 
 
          การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง ท าได้หลายลักษณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้เขียน แต่
สิ่งส าคัญในการน าเสนอข้อมูลแบบตารางคือ จะต้องจัดข้อมูลให้มีความชัดเจน อ่านง่าย และเหมาะสมกับ
ลักษณะของข้อมูล  
 

1. การน าเสนอตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) 
                       ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนนั้น  ในสดมภ์แรกให้ระบุแหล่งที่มา
ของความแปรปรวน (source) สดมภ์ถัดไปเป็นผลบวกก าลังสองรวม (sum square total) ขั้นแห่งความ
เป็นอิสระ (degrees of freedom)  ค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลังสอง (mean square) ค่า F และค่า p 
ตามล าดับ ดังตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4.7 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน........... 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 436.84 3 145.61 35.43 <.01 
ภายในกลุ่ม 53.40 13 4.11   
รวม 490.24 16    
 

2. การน าเสนอตารางการวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) 
      2.1 การน าเสนอตารางการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (simple regression 

analysis)  
                         การน าเสนอการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายนั้น ในการอ้างอิงตามแนวทาง APA  
version 6 ไดมี้การปรับเปลี่ยนการน าเสนอค่าต่างๆในตารางดังนี้ โดยในสดมภ์แรกให้แจกแจงตัวแปรที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ตามด้วยค่า B (unstandardized coefficients) และค่าระดับความเชื่อมั่น 
(confidence interval)  และมีการระบุค่า R2, F, ∆R2, ∆F  ไว้ในส่วนเนื้อหาตาราง (table body) ดัง
ตัวอย่างตาราง 4.7 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 
Table 4.7   
Predictors of Self-Reported Moral Behavior  
                 Self-reported moral behavior 
  Model 2 
           variable Model 1 B  B             95% CL 
Constant 3.19** 2.99** [2.37,3.62] 
Gender 0.18* 0.17 [-0.00,0.33] 
Age -0.06 -0.05 [-0.14,0.03] 
Social desirability bias -0.08   -0.08** [-0.10,-0.05] 

Moral identity internalization -0.17**   -0.16** [-0.26,-0.06] 

Moral identity symbolization -0.07*  0.06 [-0.01,0.12] 

Perceptual moral attentiveness    0.07* [0.00-0.13] 

Reflective moral attentiveness  -0.01           [-0.08,0.06]  

R2 .29     .31 
F 19.07**  14.46** 
∆R2       .01 
∆F        2.39 
Note: N = 242. Cl = confidence interval. Adapted from “Moral Attentiveness: Who Pays Attention to 
the Moral Aspects of Life?” by S. J. Reynolds, 2008, Journal of Applied Psychology, 93, p. 1035. 
Copyright 2008 by the American Psychological Association. 
*p < .05. **p < .01.  
 

2.2 การน าเสนอตารางการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (mutiple regression analysis)  
                   การน าเสนอการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนั้น ในการอ้างอิงตามแนวทาง APA  
version 6 ได้มีการปรับเปลี่ยนการน าเสนอค่าต่างๆในตารางดังนี้ โดยในสดมภ์แรกให้แจกแจงตัวแปร
หรือปัจจัยท านายที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตามด้วยค่า ∆R2   และค่า เบต้า (ß) (standardized 
coefficients) และมีการระบุค่า Total R2, และค่า n  ไว้ในส่วนเนื้อหาตาราง (table body) ทั้งนี้ต้อง
ระบุด้วยว่าตารางนั้นแสดงผลของการวิเคราะห์ถดถอยแบบใด  ดังตัวอย่างตาราง 4.8 
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Table 4.8 
Hierarchical Multiple Regression Analyses Predicting Postabortion Positive Well-Being 
From Preabortion Social Support and Preabortion Social Conflict With Mother, Partner, 
and Friend 
 
 
Predictor 

Source of social support and social conflict 
Mother Partner Friend 

ΔR2 β ΔR2 β ΔR2 β 
Step 1 
  Control variablesa 
Step 2 
  Positive affect 
  Negative affect 
Step 3 
  Social support 
  Social conflict 
Step 4 
  Social Support x 
      Social Conflict 
Total R2 
n 

.13* 
 
.16*** 
 
 
.02 
 
 
.01 
 
 
.32*** 
153 

 
 
 
  .31*** 
 -.25*** 
 
  .17* 
  .09 
 
 
 -.14 

.10*** 
 
.19*** 
 
 
.05*** 
 
 
.00 
 
 
.33*** 
455 

 
 
 
  .32*** 
 -.27*** 
 
  .17*** 
 -.08 
 
 
 -.00 

.10*** 
 
.22*** 
 
 
.01* 
 
 
.00 
 
 
.34*** 
373 

 
 
 
  .35*** 
 -.30*** 
 
  .08t 
 -.06 
 
 
-.07 

Note. Adapted from “Mixed Messages: Implications of Social Conflict and Social Support Within Close Relationships for 
Adjustment to a Stressful Life Event” by B. Major, J.M. Zubek, M. L. Cooper, C. Cozzarelli, and C. Richards, 1997, 
Journal of Personality and Social Psychology, 72, p. 1359. Copyright 1997 by the American Psychological Association. 
aControl variables included age, race, education, marital status, religion, abortion history, depression history, and prior 
mental health counseling. 
tp < .10. *p < .05. *** p < .001. 

 
 
 

3. การน าเสนอตารางการวิเคราะห์ One-Degree-of-Freedom Statistical Contrast  
                   การน าเสนอตารางการวิเคราะห์ One-Degree-of-Freedom Statistical Contrast ให้
ระบทุั้งค่าระดับความเชื่อมั่น (confidence interval) และค่า effect size ไว้ในตาราง ดังตัวอย่างตาราง
ที่ 4.9  
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Table 4.9  
Contrast of Time 1 With Time 2 For Exhaustion-Only Group That Changed Toward 
Burnout 
 Time 1 Time 2        95% Cl Cohen’s 

d Variable M SD M SD t(34) p LL UL 
Workload 2.79 0.89 2.61 0.66 1.61 .12 -0.06 0.42 0.72 
Control 3.60 0.83 3.13 1.18 1.91 .06 -0.05 0.98 0.85 
Reward 3.58 0.82 3.26 0.62 1.68 .10 -0.08 0.70 0.75 
Community 3.75 0.79 3.21 1.01 2.96 .006 0.16 0.92 1.32 
Fairness 2.77 0.65 2.32 0.97 2.33 .03 0.05 0.85 1.04 
Values 3.25 0.78 2.65 0.93 3.70 <.001 0.26 0.94 1.65 
Exhaustion 3.16 0.96 3.62 0.95 -2.08 .05 -0.92 0.00 -0.93 
Cynicism 0.92 0.38 3.30 1.05 -8.71 <.001 -2.95 -1.81 -3.89 
Efficacy 4.54 1.08 4.38 1.25 0.51 .61 -0.49 0.80 0.23 
Note. Cl = confidence interval; LL = lower limit; UL = upper limit. Adapted from “Early Predictors of 
Job Burnout and Engagement,” by C. Maslach and M. Leiter, 2008, Journal of Applied Psychology, 93, 
p. 509. Copyright 2008 by the American Psychological Association. 
 

4. การน าเสนอข้อมูลที่เป็นค าบรรยาย (word) 
         ในบางครั้งอาจใช้ตารางในการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของค าบรรยาย เช่น การ 

เปรียบเทียบลักษณะเชิงคุณภาพ  หรือการให้ข้อมูลเชิงพรรณนา  ตัวอย่างของตารางประเภทนี้  ได้แก่  
ตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะงานวิจัยหลาย ๆ งานวิจัยที่ผู้เขียนได้ท าการศึกษา  ซึ่งการน าเสนอ
ตารางแบบนี้ในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษให้พิมพ์เว้นบรรทัดคู่ (double space) ดังตัวอย่างตาราง 4.10 
และ 4.11 

 
ตารางที่ 4.10 
การเปรียบเทียบระเบียบวิธีวิจัยของงานที่เก่ียวข้องกับ.... 
ผู้ท าวิจัย ลักษณะของงานวิจัย จ านวนกลุ่มตัวอย่าง สถิติวิเคราะห์ 
Moreton, E. &  
Gate, B. (1999) 

ภาคตัดขวาง นักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่  3  และ 4 จ านวน 
112 คน 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ความแปรปรวน 

    
โรจนี   จิ ตนาวัฒน์  และ
อัจฉราพร  ศรีภูษณพรรณ 

ภาคตัดขวาง นักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่  1 -4 ชั้นปีละ 125 
คน 

การวิเคราะห์การ
ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ
แบบมาตรฐาน 
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Table 4.11 
Some Memorial and Processing Advantage of the Fuzzy-processing Preference 

Advantage Description 
Trace availability Gist has a memorial stability advantage over verbatim detail; 

thereforce, reasoning is engineered to operate on the types of 
information that tend to be available in memory. 

Trace accessibility Gist has a retrieval advantage over verbatim traces because it 
can be accessed by a broader range of retrieval cues. 

Trace malleability The schematic, patternlike nature of gist makes it easier to 
manipulate than verbatim traced during the course of reasoning. 

Note. From “Memory Independence and Memory Interference in Cognitive Development,”  by C. J. 
Brainerd and V. F. Reyna, 1993, Psychological Review, 100, p.48.  Copyright 1993 by the American 
Psychological Association.  Adapted with permission of the author. 
 
 การน าเสนอด้วยภาพ (illustrations) 
 
 การน าเสนอด้วยภาพในที่นี้หมายความรวมถึง  การน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟ (graph) แผนภูมิ 
(chart) ภาพวาด (drawing)  ภาพถ่าย (photograph)  หรือภาพแสดงอ่ืน ๆ  ในการน าเสนอด้วยภาพ
นั้น  ผู้เขียนควรจะพิจารณาให้ถ้วนถี่เสียก่อนว่าการน าเสนอนั้นมีความเหมาะสมหรือจ าเป็นเพียงใด  โดย
ที่ความเหมาะสมนั้นอาจพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลที่จะน าเสนอเป็นหลัก  ยกตัวอย่างเช่น  การ
น าเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือข้อมูลเชิงปริมาณ  บางครั้งการน าเสนอข้อมูลด้วยตารางอาจสื่อ
ความหมายได้ดีกว่า  เพราะจะท าให้ผู้อ่านสามารถเห็นข้อมูลโดยตรงและชัดเจน  ในขณะที่การน าเสนอ
ด้วยภาพอาจท าให้เห็นภาพรวมแต่ผู้อ่านอาจจะต้องประมาณค่าของข้อมูลด้วยตนเอง  ซึ่งอาจท าให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนในการน าเสนอข้อมูลได้  การน าเสนอด้วยภาพนั้นจะมีประโยชน์มากในกรณีที่ต้องการ
น าเสนอให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์  หรือการมีปฏิสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่น าเสนอในภาพ หรือ
อาจใช้ในกรณีที่สิ่งที่ต้องการน าเสนอนั้นมีความซับซ้อนมาก 
  โดยหลักการแล้ว  การน าเสนอด้วยภาพจะต้องสามารถท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและภาพนั้น
สามารถสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างหรือแนวคิดของสิ่งที่ต้องการ
น าเสนอ 
 

 หลักส าคัญของการน าเสนอด้วยภาพ  ได้แก่ 
1.  ภาพที่น าเสนอนั้นควรจะท าให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้อ่าน และมีความสม่ าเสมอใน

รูปแบบตลอดทั้งเล่มของรายงานหรือวิทยานิพนธ์ 
2.  ภาพที่น าเสนอมีการเตรียมการมาอย่างดี  ทั้งในด้านของความชัดเจน  และความคมชัด 

ของภาพ 
3. ในการน าเสนอด้วยภาพนั้น  จะต้องมีการจัดวางล าดับและลักษณะของการน าเสนอที่มี 
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ความต่อเนื่อง  ไม่ซ้ าซ้อนกับเนื้อหาในส่วนที่เป็นการบรรยาย 
4. ภาพนั้นจะแสดงถึงข้อมูลที่ต้องการเน้น  หรือข้อมูลส าคัญท่ีจ าเป็นเท่านั้น  ในภาพที่มี 

รายละเอียดมากให้ตัดรายละเอียดในส่วนที่ไม่จ าเป็นออก 
5. การก าหนดหมายเลขภาพนั้นให้ใช้เลขอารบิค  และเรียงล าดับตามที่ภาพนั้นปรากฎใน 

เนื้อหาโดยพิมพ์เป็นตัวเอน 
6. การล าดับภาพนั้น  อาจท าได้โดยการเรียงล าดับภาพตั้งแต่ภาพแรกจนถึงภาพสุดท้าย 

ในรายงานหรือวิทยานิพนธ์ เช่น  ภาพที่ 1, ภาพที่ 2, ภาพที่ 3,....หรือ Figure 1, Figure 2…  หรืออาจใช้
วิธีเรียงล าดับภาพในแต่ละบทหรือแต่ละตอน  (เช่น ภาพที่ 4.1 และ ภาพที่ 4.2 หมายถึง ภาพที่ 1 และ 2 
ของบทท่ี 4) การอ้างถึงภาพต่าง ๆ ในส่วนของข้อความบรรยายนั้น  ให้อ้างตามหมายเลขของภาพ  เช่น 

 

“ตามท่ีปรากฏในภาพที่ 1....” 
“ดังแสดงในภาพที่ 2.....” 
 หรืออาจเขียนในวงเล็บ (ดูภาพท่ี 3) 
 

ไม่ควรใช้ 
X“ภาพที่ปรากฏด้านบน (หรือด้านล่าง)” 
X“ภาพในหน้าที่ .......” 
 

7. ในกรณีที่งานเขียนนั้นเป็นรายงานหรือวิทยานิพนธ์  การน าเสนอภาพให้ท าไปพร้อม ๆ  
กับเนื้อหาที่เป็นบรรยาย  โดยให้เสนอภาพพร้อมกับค าบรรยายภาพในหน้าถัดไปหลังจากที่ได้กล่าวอ้างอิง
ถึงภาพนั้นในส่วนเนื้อหา  ตัวอย่างเช่น  เนื้อหาในหน้าที่ 10 กล่าวว่า  “ดังที่แสดงในภาพที่ 2 จะเป็นได้ว่า
ความสัมพันธ์ของ....”  ภาพที่ 2 ควรจะน าเสนอในหน้า 11  แต่ถ้าภาพมีขนาดไม่ใหญ่มาก  อาจพิมพ์ไว้ใน
หน้าเดียวกบัเนื้อหาที่กล่าวถึงภาพนั้นได้ 

8. ในกรณีที่งานเขียนนั้นเป็นต้นฉบับที่จะส่งให้แก่ส านักพิมพ์  การน าเสนอภาพและ 
เนื้อหาส่วนที่เป็นบรรยายนั้นจะถูกน าเสนอแยกกัน  ซึ่งท่านจะสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก Publication 
Manual of the American Psychological Association Fifth Edition (APA, 2009) 

9. ชื่อภาพ  ควรเป็นข้อความที่สั้นแต่สื่อถึงใจความส าคัญและมีความชัดเจน  ในการพิมพ์ 
ชื่อภาพนั้นให้พิมพ์ต่อจากหมายเลขภาพ (บรรทัดเดียวกัน)  โดยพิมพ์ไว้ใต้รูปภาพ ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
                 คะแนนเฉลี่ย 
 
ภาพที่ 4.1.  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุและคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

------------------ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

__________  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

legend 

caption 
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10. ข้อความบรรยายภาพ  แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด  คือ legend และ caption 
10.1 Legend หมายถึง  ค าอธิบายสัญลักษณ์ที่ปรากฏในภาพ (ดูตัวอย่างภาพท่ี 4.1  

ประกอบ) การพิมพ์ส่วน legend นั้นให้พิมพ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของตัวภาพ 
10.2 Caption หมายถึง  ชื่อภาพและค าอธิบายภาพ  ซึ่งควรจะเป็นค าอธิบายสั้น ๆ ส่วน  

caption นี้จะพิมพ์ไว้ใต้ภาพเสมอ  ในกรณีที่เป็นการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิจัย  ในส่วนของ 
caption นี้จะเป็นส่วนที่ใช้ระบุขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา (sample size)  และค่านัยส าคัญทางสถิติ  
โดยการระบุค่านัยส าคัญทางสถิตินั้น  ให้ท าตามวิธีการระบุค่านัยส าคัญทางสถิติของการน าเสนอข้อมูล
แบบตาราง 

11. ตัวอักษรที่ใช้ในส่วนต่าง ๆ ของภาพ  เช่น  legend และ  caption นั้น  ควรจะเป็น
ตัวอักษรแบบเดียวกัน  และเหมือนกับตัวอักษรที่ใช้กับภาพอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในงานเขียนชิ้นเดียวกันนั้น 

12. หากภาพที่น าเสนอนั้นได้มาจากแหล่งอ่ืน (ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการคัดลอกพิมพ์ซ้ า
หรือดัดแปลง)  จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือลิขสิทธิ์เสียก่อน  และจะต้องเขียน
อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของภาพ  โดยระบุผู้ถือลิขสิทธิ์ (copyright holder) และชื่อผู้เขียนต้นแบบ (original 
author)  ไว้ในส่วนท้ายของ caption ใต้ภาพ  โดยวิธีการเขียนอ้างอิงนั้นจะเหมือนกับวิธีการเขียน
แหล่งที่มาของข้อมูลที่เป็นตาราง  ดังที่ได้น าเสนอไปแล้ว 
 

รูปแบบต่าง ๆ ของการน าเสนอด้วยภาพ 
 
1. กราฟ (graph)  เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล  ซึ่งอาจเป็นการแสดงเชิง

เปรียบเทียบ (comparison)  หรือการแสดงการกระจายของข้อมูล (distribution)  ข้อมูลที่น าเสนอด้วย
กราฟอาจเป็นในลักษณะของตัวเลข (absolute values)  ค่าร้อยละ (percentages)  หรือค่าดัชนี 
(index numbers)  กราฟที่น าเสนอควรจะท าให้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป  โดยมีการน าเสนอข้อมูล
บนแกน X และ Y ซึ่งมีการเรียงค่าของข้อมูลให้เป็นล าดับ  เช่น  จากน้อยไปหามาก  ส าหรับหน่วยที่ใช้ใน
การน าเสนอข้อมูลนั้นควรมีความสม่ าเสมอ  ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เช่น  หากน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ระยะทางด้วยหน่วยที่เป็นกิโลเมตร  ก็ให้ใช้หน่วยนี้อย่างสม่ าเสมอ  ไม่สลับการน าเสนอข้อมูลระยะทาง
ด้วยหน่วยที่เป็นไมล์ สลับกับหน่วยที่เป็นกิโลเมตร  การน าเสนอด้วยภาพที่จัดว่าเป็นการน าเสนอกราฟนั้น  
ได้แก่ scale plot กราฟเส้น  กราฟแท่ง  กราฟรูปภาพ  และกราฟวงกลม 

2. แผนภูมิ (chart)  เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของวัตถุหรือ
แนวคิด (concepts) ต่าง ๆ  ที่ประกอบเป็นทฤษฎี  หรือขั้นตอนของกระบวนการท างาน  แผนภูมิมักจะ
ถูกน าเสนอในลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมที่เชื่อมต่อด้วยเส้น  ตัวอย่างของการน าเสนอแบบแผนภูมิ  ได้แก่  
แผนภูมิการบริหารองคก์ร 

3. ภาพวาด (drawing) ใช้ในกรณีที่ต้องการเน้นบางแง่บางมุมของมโนภาพหรือแนวคิด   
ภาพวาดที่น าเสนอนั้นอาจมาจากการมองวัตถุจากหลาย ๆ มุมมองที่แตกต่างกัน  ภาพวาดที่จะใช้ในการ
น าเสนอนั้น  ควรได้รับการเตรียมโดยมืออาชีพ  โดยภาพที่น าเสนอไม่ควรมีรายละเอียดมากเกินไป  ให้
เน้นการเสนอเฉพาะประเด็นที่ส าคัญ 
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4. ภาพถ่าย (photograph)  การน าเสนอด้วยภาพถ่ายจะเป็นสิ่งที่สะดุดตาผู้อ่านอย่างมาก 
ในการน าเสนอด้วยภาพถ่ายนั้นควรมีการจัดเตรียมภาพถ่ายให้ได้มาตรฐานของมืออาชีพและการน าเสนอ
ควรพยายามท าให้สิ่งที่ต้องการน าเสนอมีความเด่นมากที่สุด  ไม่กลืนไปกับฉากหลัง (high contrast) 

 
การเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงท้ายบท (reference list) 
   
 ในการเขียนอ้างอิงท้ายบทมีความส าคัญที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถติดตามแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ซึ่ ง เขี ยนได้  2  แบบคือ  แบบเอกสาร อ้าง อิง  ( reference) และบรรณานุกรม (bibliography) 
เอกสารอ้างอิงหมายถึง เฉพาะเอกสารที่ผู้เขียนได้อ้างอิงในเนื้อหา และมีการระบุแหล่งอ้างอิงในเนื้อหา
มาแล้ว ส่วนบรรณานุกรมจะรวมเอกสาร หรือหนังสือทั้งที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบในการเขียน หรือได้อ้างอิง
ในเนื้อหา รวมทั้งข้อมูลที่ต้องการแนะน าให้ผู้อ่านได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังนั้นการเขียนเอกสารอ้างอิงท้าย
รายงาน จึงขึ้นอยู่กับผู้เขียนว่าจะเลือกเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม อย่างไรก็ตามในรูปแบบ 
APA จะนิยมเขียนเอกสารอ้างอิง 
 เนื่องจากการเขียนรายงานเอกสารอ้างอิงท้ายบทมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถ
ติดตามแหล่งข้อมูลได้โดยตรงและถูกต้อง ดังนั้นการเขียนเอกสารอ้างอิงจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและ
สมบูรณ์แบบที่สุด วิธีการเขียนที่ดี่ที่สุดคือ ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงท้ายบทกับเอกสารอ้างอิงจากต้นฉบับ
อย่างละเอียดถี่ถ้วน ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับการสะกดชื่อผู้แต่งและค าอ่ืนๆในรายละเอียดของ
เอกสารอ้างอิง รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของปีที่พิมพ์ ฉบับที่และเลขหน้า การเขียนรายงาน
เอกสารอ้างอิงจะต้องใช้บรรทัดพิมพ์คู่ และทุกรายการเอกสารอ้างอิงให้ย่อหน้าตั้งแต่บรรทัดที่ 2 ทุก
บรรทัด 
 

1. สาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนเอกสารอ้างอิง 
 

            1. 1 การใช้ค าย่อ (abbreviations) ตัวย่อที่เป็นที่ยอมรับตามรูปแบบของ APA ได้แก่ 
 

  ค าย่อ (abbreviations) book or publication part 
        ed.               edition 
        Rev. ed.              Revised edition 
        2nd ed.               second edition 
        Ed. (Eds.)              Editor (Editors) 
        Trans.               Translators(s) 
        n.d.               no date 
        p. (pp.)              page (pages) 
        Vol.               Volume (as in Vol. 4) 
        Vols.               Volumes (as in  Vols. 1-4) 



54 
 

  ค าย่อ (abbreviations) book or publication part 
        No.   
        Pt.   

            Number 
            Part 

        Tech. Rep.              Technical Report 
        Suppl.               Supplement 

     
           1.2  การใช้ตัวเลขอารบิค (arabic numberals) ถึงแม้ว่าหนังสือหรือวารสารบางฉบับใช้
ตัวเลขโรมันในการระบุฉบับที่พิมพ์ แต่ส าหรับการอ้างอิงในรูปแบบของ APA จะใช้ตัวเลขอารบิคทั้งหมด 
เช่น Vol.3 ไม่ใช่ Vol. III ยกเว้นในกรณีที่ตัวเลขโรมันเป็นส่วนหนึ่งของชื่อหนังสือหรือบทความ เช่น 
Attention and Performance XIII 
 
   1.3 การอ้างอิงส านักพิมพ์ ให้ระบุชื่อเมือง รัฐ หรือจังหวัด และประเทศที่พิมพ์หนังสือ 
รายงานแผ่นพับ และสิ่งพิมพ์ ในกรณีที่พิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ระบุเพียงชื่อเมือง และรัฐเท่านั้น 
ถ้าส านักพิมพ์เป็นของมหาวิทยาลัยและมีชื่อของรัฐหรือจังหวัดอยู่ในชื่อของมหาวิทยาลัยไม่ต้องระบุชื่อรัฐ
หรือจังหวัดซ้ าอีก 
 
   1.4  การเรียงล าดับเอกสารอ้างอิง 
   1.4.1 ผู้เขียนชาวไทย เรียงชื่อต้นของผู้เขียนตามล าดับในพยัญชนะ ก ถึง ฮ และสระ
ตามท่ีปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน 
   1.4.2 ผู้เขียนชาวต่างประเทศ เรียงนามสกุลของผู้เขียนตามล าดับพยัญชนะ A ถึง Z  
 
  1.5  การเรียงล าดับการอ้างอิงตามรายช่ือผู้เขียน 
   1.5.1 กรณีผู้เขียนคนแรกเป็นคนเดียวกันและมีผลงานหลายเรื่อง ยึดหลักการเขียน
ดังนี้  
        15.1.1 เรียงล าดับผลงานตามล าดับปีที่พิมพ์ โดยเริ่มจากปีท่ีพิมพ์ก่อน    
 
                                         พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. (2553). 
                                         พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. (2554). 
                                         Bloomer, M. J.  (2006). 
                            Bloomer, M. J.  (2010). 
 
        15.1.2   เรียงล าดับผลงานที่มีผู้เขียนคนเดียวก่อนผลงานที่มีผู้เขียนร่วม ถึงแม้
จะตีพิมพ์ก่อน โดยเรียงตามล าดับอักษรชื่อต้นส าหรับเอกสารอ้างอิงภาษาไทย และเรียงล าดับอักษรชื่อ
สกุลส าหรับเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ  
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          อมรรัชช์ งามสวย. (2551). 
                                        อมรรัชช์ งามสวย และ ฐติิมา สุขเลิศตระกูล. (2551). 
                                        Shega, J.  (2010). 
          Shega, J., & Emanuel, L.  (2008). 
 
   1.5.2 กรณีมีผู้เขียนหลายคน หากเป็นเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษให้เรียงล าดับอักษร
ของชื่อสกุลผู้เขียนคนแรกและคนต่อๆไปตามล าดับ ส่วนกรณีเอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้ปฏิบัติแบบ
เดียวกันแต่เรียงล าดับอักษรของชื่อผู้เขียนแทน ดังตัวอย่าง 
 

                                Nelson, J. E., Bassett, R., & Boss, R. D. (2011). 
                                Nelson, J. E., Bay, E. B., & Boss, R. D. (2010). 
                                หรรษา เศรษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, และ สกาวรัตน์ เทพประสงค.์  
                                            (2553). 
                                หรรษา เศรษฐบุปผา, ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์,  
                                            ณัฐกาญจน์ สุรภักดี, และ อัมพิกา สุวรรณบุตร. (2553). 
 

       1.5.3 การอ้างอิงผู้เขียนคนเดียวกัน  หรือหลายคนที่มีผลงานหลายเรื่องในปีเดียวกันให้
เรียงล าดับตามตัวอักษรของชื่อเรื่อง (ไม่รวมค าว่า A หรือ The) โดยใช้อักษร ก, ข, ค หรือ a, b, c 
ตามล าดับ ปีที่พิมพ์ ดังตัวอย่าง 
 
                             เนตรทอง นามพรหม. (2555ก). 
                             เนตรทอง นามพรหม. (2555ข). 
                             Campbell, M. L. (2009a).  Introduced marin…. 
                             Campbell, M. L. (2009b).  An overview of…. 
 
                           หมายเหตุ: ในกรณีบทความนั้นมีการตีพิมพ์เป็นตอนๆต่อเนื่องกัน ให้เรียงล าดับ
ตามตอนปีที่ตีพิมพ์แทนตัวอักษรของชื่อเรื่อง 
 
   1.5.4 กรณีท่ีผู้เขียนคนแรกมีชื่อต้นเดียวกันในเอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้เรียงล าดับตาม
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุลผู้เขียนคนแรก ส าหรับเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษกรณีผู้เขียนคนแรก
นามสกุลเดียวกันให้เรียงล าดับตามตัวอักษรย่อของชื่อแรก  
 
                             พิกุล นันทชัยพันธ์. (2555). 
                             พิกุล  บุญช่วง.  (2555). 
                             Davison, C. L., & Hewitt, M. L. (2008). 
                             Davison, N. C., & Everett, R. A. (2009). 
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          หมายเหตุ: 
          1) ให้ระบุอักษรตัวแรกของชื่อต้นก ากับนามสกุลของผู้เขียนชื่อแรกไว้ในการอ้างอิง
ในเนื้อหาด้วยทุกครั้ง 
 
                            Among studies, we review, N. C. Davison and Everett (2009) and C. L. 
Davison and Hewitt (2008). 
 

2) การเรียงล าดับงานเขียนของกลุ่มผู้เขียนหรืองานเขียนที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้เขียนให้
เรียงล าดับกลุ่มผู้เขียนตามล าดับพยัญชนะของอักษรตัวแรก ถ้าเป็นชื่อองค์กร สมาคม สถาบัน ให้เขียนชื่อ
เต็มถึงแม้ว่าตัวย่อจะเป็นที่รับรู้กันอย่างแพร่หลาย  เช่น American Psychological Association และให้
เขียนที่มาของงานเขียนกับหน่วยงานที่เขียน ตัวอย่างเช่น University of Michigan, Department of 
Psychology 
         3) ในกรณีที่งานเขียนไม่ระบุชื่อผู้เขียนและมีการเขียนไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่ระบุชื่อ
ผู้แต่ง (Anonymous) ให้เขียนอ้างอิงว่าไม่ระบุชื่อผู้แต่งและเรียงล าดับการอ้างอิงไว้ตามตัวอักษรคือ “ม” 
ในภาษาไทย หรือ “A” ในภาษาอังกฤษ 
         4)  ส าหรับงานเขียนที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งแต่อย่างใด ให้เขียนอ้างอิงโดยเริ่มต้น
จากชื่อหนังสือหรือบทความและเรียงล าดับอักษรตามชื่อหนังสือหรือบทความนั้น ๆ 
         5)  การอ้างอิงข้อกฏหมายให้ใช้หลักการเดียวกับงานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง
กล่าวคือให้อ้างอิงเรียงล าดับพยัญชนะของอักษรตัวแรกหรือตัวย่อของข้อความ 
 
   1.6 การอ้างอิงส าหรับการท า meta-analysis 
             การอ้างอิงเอกสารหรืองานวิจัยส าหรับการท า meta-analysis ไม่ต้องน ามาเขียนแยกไว้
ในดัชนีท้ายเล่ม แต่ให้เขียนเป็นอ้างอิงไว้ท้ายเล่มรวมกับบรรณานุกรม โดยเรียงล าดับตามตัวอักษรและใส่
เครื่องหมายดอกจันทร ์(*) ไว้หน้าตัวอักษรตัวแรก ดังตัวอย่าง  
 
Banura, A. J. (1977).  Social learning theory.  Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
*Bretschneider, J. G., &  McCoy, N. L. (1968). Sexual interest and behavior in healthy  
             80-to 102-year-olds. Archives of Sexual Behavior, 14, 343-350. 
 
  ก่อนที่จะเขียนอ้างอิงท้ายเล่มให้ระบุข้อความว่า เอกสารอ้างอิงที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ 
หมายถึง เอกสารหรืองานวิจัยที่ใช้ส าหรับการท า meta-analysis ส าหรับการอ้างอิงอ่ืนที่ไม่ได้ใช้ในการ
ท า meta-analysis ไม่ต้องใส่เครื่องหมายดอกจันทร์ไว้ข้างหน้า 
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ส่วนประกอบต่างๆในการเขียนอ้างอิงท้ายบท (reference components) 
 

1. ผู้แต่งและบรรณาธิการ 
1.1  ผู้แต่ง (authors) 

1.1.1 กรณีเอกสารหรอืหนังสืออ้างอิงเป็นภาษาไทย ให้เริ่มต้นด้วยชื่อของผู้เขียน ตาม
ด้วยนามสกุล ถ้ามีผู้เขียนตั้งแต่ 2-7 คน ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างชื่อนามสกุลของผู้เขียน
แต่ละคน ใช้ค าว่า “และ” คั่นหน้าชื่อผู้เขียนคนสุดท้าย ในกรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า 7 คน ให้ระบุชื่อผู้เขียน
คนที่ 1-6 ทุกคน หลังจากนั้นให้ใส่สัญลักษณ์จุด (. . .) สามจุดและปิดท้ายด้วยชื่อผู้แต่คนสุดท้าย   
 
ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห,์ ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันค า, พัชราภรณ์  
              อารีย์, และมาลัย มุตตารักษ์. (2549). ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อ 
              พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในญาติของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม. พยาบาลสาร,   
              33(2), 172-183. 
 

1.1.2 กรณีเอกสารหรือหนังสืออ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ ใช้แนวทางดังนี้  
                   1.1.2.1 ให้เริม่ต้นด้วยนามสกุลของผู้เขียน ตามด้วยอักษรตัวแรกของชื่อต้น 

และชื่อกลางของผู้เขียนทุกคนในกรณีที่มีผู้เขียน 1-7 คน 
    1.1.2.2 ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) แยกชื่อผู้เขียนแต่ละคน และแยก

ระหว่างนามสกุลกับชื่อผู้เขียน กรณีที่มีผู้เขียนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ให้ใช้เครื่องหมาย “&” คั่นก่อนผู้เขียน
คนสุดท้ายเสมอ 
 
Kliedema B., Easley, J., & Hamilfon, R. M.  (2008). The economic impact on families  
             when a child is diagnosed with cancer. Current Cncology, 15, 173-178. 
Shepherd, R., Barnett, J., Cooper, H., Coyle, A., Moran-Ellis, J., Senior, V., & Walton, C.  
             (2007). Towards an understanding of British public attitudes concerning human  
             cloning. Social Science and Medicine, 65(2), 377-392. 
 

      1.1.2.3  ในกรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า 7 คน ให้ระบผุู้เขียนคนที่ 1-6 ทุกคน 
หลังจากนั้นให้ใส่สัญลักษณ์จุด ( . . . ) สามจุดและปิดท้ายด้วยชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย  ดังตัวอย่าง 
 
Phua, J., Kee, A. C., Tan, A., Mukhopadhyay, A., See, K. C., Aung, N. W., . . . Lim, T. K. 
           (2011).  End-of-life care in the general wards of a singaporean hospital:  An  
           asian perspective.  Journal of Palliative Medicine, 14(12), 1296-1301. 
                                หมายเหตุ: ให้เว้นระยะระหว่างจุด 3 จุด 1 ช่วงตัวอักษร ( . . . ) และเว้น
ระยะ 1 ช่วงตัวอักษรในต าแหน่งหน้าจุดและต าแหน่งหลังจุดเสมอ  
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1.1.2.4  ถ้านามสกุลของผู้เขียนมีเครื่องหมายขีด ให้คงเครื่องหมายไว้ ดัง
ตัวอย่าง 

 
Wilson, K. Mazhar, W., Rojas-Cooley, T. M., De Rosa, V., & Van Cleve, L. (2011). A glimpse  
             into the lives of 3 children: Their cancer journey. Journal of Pediatric Oncology  
             Nurse, 28(2), 100-106. 

 
1.1.2.5  ถ้าชื่อของผู้เขียนมีเครื่องหมายขีด ให้คงเครื่องหมายไว้ และเขยีน

เครื่องหมายมหัพภาค (.) คั่นระหว่างตัวย่อของอักษรตัวแรกของชื่อ ดังตัวอย่าง 
 

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C.- R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There's more to  
           self- esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-             
           esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.  
        
                               1.1.2.6 เขียนชื่อเต็มของกลุ่มผู้เขียนเสมอ เช่น Australian In Vitro 
Fertilization Collaborative Group; National Institute of Mental Health 
 
         1.1.2.7  ถ้าชื่อผู้เขียนมีค าว่า “with” ให้เขียนอ้างอิงชื่อผู้เขียนอีกคนในวงเล็บ
ตามหลังค าว่า with ดังตัวอย่าง Bulatao, E.  (with Winford,  C. A.). 
 
         1.1.2.8 ในงานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง ให้เขียนชื่อเรื่องหรือบทความแทน
ต าแหน่งชื่อผู้เขียน 
         1.1.2.9  ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามหลังชื่อผู้แต่งทุกครั้ง งานเขียนที่ผู้
แต่งเป็นกลุ่มผู้เขียน ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) ไว้หลังกลุ่มผู้เขียน 
 
  1.2 บรรณาธิการ (editors) 
   1.2.1 การอ้างอิงถึงหนังสือที่มีบรรณาธิการ ให้เขียนชื่อบรรณาธิการโดยเติมค าว่า 
“Ed.” หรือ “Eds.” หรือ “บรรณาธิการ” ไว้ในวงเล็บตามหลังชื่อบรรณาธิการคนสุดท้าย  
 
มาลี เอื้ออ านวย, สุธิศา ล่ามช้าง, และ จรัสศรี เย็นบุตร. (บรรณาธิการ). (2553). การพยาบาล 
             เดกก. เชียงใหม่: นันทพันธ์พริ้นติ้ง  
Robinson, D. N. (Ed.). (1992). Social discourse and moral judqment. San Dieqo, CA:  
             Academic Press. 
Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Childun of color: Psuqchologicd   
             interventions with minority youth. San Francisco: Josscy-Bass. 
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                   1.2.2  การอ้างอิงถึงบทในหนังสือที่มีบรรณาธิการ ให้ระบุค าว่า “ใน” หรือ “In” น าหน้า
ชื่อบรรณาธิการ และใส่ “Ed.” หรือ “Eds.” ไว้ในวงเล็บตามหลังชื่อบรรณาธิการ ตามด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค (,) ตามรูปแบบดังนี้ 
 
Author, A. A. (2008). Title of chapter. In E. E. Editor (Ed.), Title of book (pp. xx-xx).  
           Location: Publisher. 
 
                 หมายเหตุ: เนื่องจากบรรณาธิการไม่ใช่ผู้เขียนหนังสือ ดังนั้นการเขียนอ้างอิงให้เขียน
พยัญชนะตัวแรกของชื่อต้นและตามด้วยนามสกุลของบรรณาธิการทุกคน ในกรณีท่ีมีบรรณาธิการ 2 คน 
ให่ใส่ชื่อทั้ง 2 คน  และคั่นด้วยเครื่องหมาย “&” ในกรณีที่มีบรรณาธิการ 3 คนขึ้นไปให้ใช้เครื่องหมาย
จุลภาค (,) คั่นระหว่างชื่อ และใช้เครื่องหมาย “&” ก่อนชื่อผู้เขียนคนสุดท้าย ส าหรับหนังสือที่ไม่ระบุชื่อ
บรรณาธิการ ให้ใช้ค าว่า “In” หรือ “ใน” ก่อนชื่อหนังสือ 
 
 2.   วัน เดือน ปีท่ีพิมพ์ (publication date) 
  2.1 ให้ระบุปีที่พิมพ์ในวงเล็บ ให้ระบุเป็นปี พ.ศ. ส าหรับแหล่งข้อมูลภาษาไทย และระบุปี 
ค.ศ. ส าหรับแหล่งข้อมูลภาษาตา่งประเทศต่อท้ายชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย ส าหรับการอ้างอิงงานที่ไม่ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ให้ระบุปีที่จัดท า 
 
                       Lewis, S. L. (2012). 
                       ศรีมนา นิยมค้า. (2554).  
 
  2.2 ส าหรับนิตยสาร จดหมายข่าว และหนังสือพิมพ์ ให้ระบุปีที่พิมพ์ตามด้วยวันที่ เดือนหรือ
เดือนและวันที่พิมพ์ในวงเล็บ ตามรูปแบบดังนี้ 
 
   นิตยสารรายวัน หรือรายสัปดาห์: (2011, September 28). 
 
  2.3 งานเขียนที่ได้รับการตอบรับจากวารสารว่าจะตีพิมพ์ แต่ยังไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ให้ระบุค า
ว่า “in press” หรือ ค าว่า “ก าลังพิมพ์” ไว้ในวงเล็บ ตามรูปแบบดังนี้ 
 
   งานเขียนที่ก าลังด าเนินการจัดพิมพ์: (in press). 
 
  2.4 ส าหรับเอกสารหรือโปสเตอร์ที่รายงานในการประชุม ให้ระบุปี และเดือนของการ
ประชุม โดยมีเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นไว้ในวงเล็บ ตามรูปแบบดังนี้ 
 
   การประชุม นิตยสารรายเดือน ข่าวสาร และหนังสือพิมพ์ : (2012, June). 
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  2.5 กรณีท่ีเอกสารอ้างอิงไม่ระบุวันที่หรือปีที่พิมพ์ ภาษาไทยให้เขียน “ม.ป.ป.” ย่อมาจาก
ค าว่า ไม่ปรากฏปีพิมพ์ และภาษาอังกฤษให้เขียน “n.d.” ย่อมาจากค าว่า no date ไว้ในวงเล็บ ดัง
ตัวอย่าง 
 
                     จุฑารัตน์ มีสุขโข. (ม.ป.ป.). 
    Damato, L. E. (n.d.). 
 
  2.6 ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังจากปิดวงเล็บทุกครั้ง 
 
 3.  ชื่อเรื่อง (title) 
                3.1 ชื่อเรื่องวารสารหรือชื่อบทหนึ่งในหนังสือ  พยัญชนะตัวแรกของชื่อเรื่องหลัก ชื่อเรื่อง
ย่อย ค านามที่เป็นชื่อเฉพาะ ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ โดยไม่ต้องพิมพ์ตัวเอนหรือใส่เครื่องหมาย
อัญประกาศคู่ (“---”) ที่ชื่อเรื่อง จบการเขียนชื่อเรื่องด้วยมหัพภาค (.) เสมอ ในกรณีชื่อเรื่องนั้นมีชื่อเรื่อง
ย่อยอยู่ด้วย ให้ใส่ชื่อเรื่องย่อยตามหลังเคื่องหมายมหัพภาคคู่ [ : ] ดังตัวอย่าง 
 
                      Assessment and management at the end of life.                 
                      ตวัอย่างการพิมพ์ชื่อเรื่องที่มีค านามเฉพาะและมีชื่อเรื่องย่อย 
                      Mental and nervous diseases in the Russo-Japanese war: A historical 
analysis. 
 
                3.2 ชื่อของวารสาร หรือนิตยสาร ให้พิมพ์ชื่อเต็มของวารสารโดยพิมพ์พยัญชนะตัวแรกของ
ทุกค าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เป็นตัวเอน ดังตัวอย่าง 
  
                     Journal of Hospice & Palliative Nursing 
                    Social Science Quartery  
 
                3.3 ชื่อหนังสือและต ารา 
                     3.3.1 พิมพ์พยัญชนะตัวแรกของชื่อหนังสือหรือต ารา และชื่อเรื่องย่อยด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
เป็นตัวเอน และใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังจากการสิ้นสุดการพิมพ์ชื่อเรื่องทุกครั้ง ในกรณีชื่อเรื่อง
นั้นมีชื่อเรื่องย่อยอยู่ด้วย ให้ใส่ชื่อเรื่องย่อยตามหลังเคื่องหมายมหัพภาคคู่ [ : ] ดังตัวอย่าง 
 
Cultural and cognitive development: Studies in mathematical understanding. 
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     3.3.2 กรณทีี่มีข้อมูลเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องกับหนังสือและต ารา เช่น ชุดที่ของหนังสือ 
(edition) เล่มที่ของรายงาน จ านวนที่ของการรายงาน ให้ระบุข้อมูลเหล่านี้ในวงเล็บต่อจากชื่อหนังสือโดย
ไม่ต้องใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) คั่นระหว่างชื่อหนังสือกับข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่ต้องพิมพ์ตัวเอน ดัง
ตัวอย่าง 
 
Development of entry-level tests to select FBI special agents (Publication No. FR-PRD-
94-06).  
 
         3.3.3 กรณีมีข้อมูลส าคัญท่ีเป็นค าอธิบายรูปแบบหรือลักษณะของสิ่งอ้างอิงให้ชัดเจนขึ้น 
ให้พิมพ์ข้อมูลนั้นในเครื่องหมาย bracket [  ] ต่อจากชื่อหนังสือหรือข้อมูลในวงเล็บ เช่น 
 
                          [จดหมายถึงบรรณาธิการ] 
                          [ฉบับพิเศษ]   
                          [บทคัดย่อ]   
                          [Letter to the editor] 
        [Special issue] 
        [Special section] 
        [Monograph] 
        [Abstract] 
 

                     [Audio podcast] 
   [Data file] 
   [Brochure] 
   [Motion picture] 
   [Lecture notes] 
   [CD] 
   [Computer software] 
   [Video webcast] 
   [Supplemental material] 

 
             หมายเหตุ: ข้อมูลภายใน bracket [  ] ไม่ใช่ชื่อวารสารหรือชื่อหนังสือ แต่เป็น
ส่วนของค าอธิบายเพิ่มเติมที่บอกให้ทราบถึงรูปแบบของบทความนั้น 
 
          4. ข้อมูลเกี่ยวกับการตีพิมพ์/ ส านักพิมพ์ (publication information) 
               4.1 วารสารและนิตยสาร 
                    4.1.1 ระบุจ านวน ปีที่พิมพ์ (volume number) เป็นตัวเอน ตามหลังชื่อวารสารและ
นิตยสารคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) โดยไม่ต้องมีค าว่า “Vol.”หรือ “ปีที่” น าหน้าตัวเลข  
                     4.1.2 กรณทีีว่ารสารและนิตยสารมีฉบับที่พิมพ์ (journal issue number) ให้พิมพ์ไว้ใน
วงเล็บตามหลังจ านวนปีที่พิมพ์ โดยไม่ต้องท าเป็นตัวเอน 
                      4.1.3 ระบุเลขหน้าที่ปรากฏในวารสารหรือนิตยสารที่อ้างอิงต่อท้ายโดยไม่ต้องเขียนค า
ว่า “pp.”หรือ “หน้า” ยกเว้นในกรณีอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ที่จะต้องเขียน “pp.”หรือ “หน้า” ก่อนเลข
หน้าเสมอ 
                      4.1.4 ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) หลังชื่อวารสาร หรือนิตยสาร และปีท่ีพิมพ์ และใส่
เครื่องหมายมหัพภาค (.)  หลังจากเลขหน้าทุกครั้ง ดังตัวอย่าง 
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วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 23(1), 79-97. 
Social Science Quartery, 84, 508-525.  
Pediatric Nursing, 8(1), 73-82. 
 
                     หมายเหตุ : อาจไม่จ าเป็นต้องระบุเลขที่หน้าของวารสาร หรือนิตยสารจากแหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอาจไม่ตรงกับเลขที่หน้าในต้นฉบับ 
 
      4.2 หนังสือ หรือต ารา 
       4.2.1 ใส่ชื่อสถานที่ที่เป็นผู้จัดพิมพ์ เช่น ชื่อเมืองและรัฐ กรณีทีส่ถานที่จัดพิมพ์ไม่ได้อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ใส่ชื่อเมืองและชื่อประเทศนั้นก ากับ ชื่อสถานที่เหล่านี้สามารถดูได้จากหน้าที่
ปรากฏชื่อเรื่องของหนังสือหรือต ารา 
                    4.2.2 กรณีท่ีส านักพิมพ์เป็นมหาวิทยาลัยและมีชื่อรัฐหรือชื่อจังหวัดเป็นชื่อเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัย ไม่ต้องเขียนชื่อเรื่องหรือจังหวัดซ้ าอีกครั้งหนึ่ง 
                    4.2.3  ตัวย่อของชื่อจังหวัดหรือชื่อรัฐต่างๆให้ใช้ตามเกณฑ์การใช้ตัวย่อของ U.S. Postal 
Service กรณีการจัดพิมพ์ไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ใช้ชื่อย่อตามแนวปฏิบัติของแต่ละประเทศ 
                    4.2.4 ใส่ชื่อโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ของสมาคม มหาวิทยาลัย หรือองค์กรต่างๆให้สั้น
ที่สุด โดยไม่ต้องใส่ค าว่าบริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือส านักพิมพ์ (Publishers, Co., or Inc.) แต่ให้คงค า
ว่า Books หรือ Press ไว้เสมอ 
                    4.2.5 กรณีท่ีมีการระบุสถานที่พิมพ์ไว้มากกว่า 1 ที่ ให้เลือกอ้างอิงเฉพาะชื่อแรก 
           4.2.6 กรณีผู้แต่งเป็นผู้จัดพิมพ์ด้วยตนเอง ให้ใส่ค าว่า Author ไว้ตรงสถานที่พิมพ์ 
                    4.2.7  ใส่เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) หลังชื่อเมือง หรือรัฐ หรือจังหวัด หรือประเทศทุก
ครั้ง 
      4.2.8  ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังชื่อส านักพิมพ์ทุกครั้ง 
 

New York, NY: McGraw-Hill. 
Washington, DC: Author. 
Newbuy Park, CA: Saqe. 
Pretoria, South Africa: Unisa. 
 

          5. ข้อมูลส าคัญในการอ้างอิงข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งท่ีได้มาซึ่งข้อมูล 
(electronic sources and locator information) 
              การเขียนอ้างอิงในส่วนของเอกสารที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  มีหลักการส าคัญคือ ระบุที่มา
ของข้อมูล เพ่ือสามารถสื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามสาระส าคัญของสิ่งที่น ามาอ้างอิงให้ได้มากที่สุด โดย
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ระบุท่ีอยู่ของเนื้อหาสาระของเอกสาร ไม่ใช่ที่อยู่ของหน้าโฮมเพจเว็บไซด์นั้นหรือหน้าเมนูของเอกสารนั้น 
วิธีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้ 
             5.1 ระบุแหล่งที่มาผ่านที่อยู่ของ  URL  
                  URL ย่อมาจากค าว่า Uniform Resource Locator หมายถึงท่ีอยู่ (address) ของข้อมูล
ต่างๆในอินเตอร์เน็ต ซึ่งรูปแบบของ URL จะประกอบด้วย     
 
 
 
 
 
                  ดังนั้นการอ้างอิงของข้อมูลบนอินเตอร์เนตต้องระบุ URL address ให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะ
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้  กรณกีารอ้างอิงวารสารอิเลคทรอนิกส์ให้ระบุ URL address ต่อท้าย
เครื่องหมาย (.) หลังเลขหน้า โดยใช้ค าว่า “Retrieved from” หรือ “สืบค้นจาก” น าหน้า URL  
address เสมอ 
 
Author, A. A. (year). Title of article. Title of Periodical, xx, pp-pp. Retrieved from  
            www.xxxxxxxx 
 
                   กรณทีีเ่ป็นหนังสืออิเลคทรอนิกส์ให้ระบุ URL address ต่อท้ายชื่อเรื่อง 
 
Author, A. A. (year). Title of work. Retrieved from www.xxxxxxxx 
 
                   หมายเหตุ:  
                    1) ในกรณีที่พิมพ์ URL address แล้วพบว่า ไม่พอดีบรรทัด ให้ตัดค าขึ้นบรรทัดใหม่ โดย
ตัดบรรทัดหลังเครื่องหมาย slash (/) หรือก่อนเครื่องหมายมหัพภาค (.) ไม่ต้องใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 
เชื่อมระหว่างส่วนที่ถูกตัดออกจากกัน 
                    2) ใน APA version 6 นี้ไม่ต้องระบุ วันเดือนปีที่เข้าถึง website (retrieval dates) 
ยกเว้น การเข้าถึงข้อมูล website ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอดเวลา เช่น Wekis ให้ระบุวัน
เดือนปีที่เข้าถึงข้อมูลไว้ด้วย 
                                
              5.2 ระบุแหล่งที่มาผ่านรหัส DOI 
                  DOI ย่อมาจาก Digital Object Identifier ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานของทรัพยากรสารสนเทศ 
ในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล ที่ก าหนดขึ้นเป็นมาตรฐานของการระบุชื่อของทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้บริการ
ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรหัสประจ าทรัพยากรดิจิทัลแต่ละชื่อให้สัมพันธ์กับระบบ 
resolution และเพ่ือช่วยก าหนดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของทรัพยากรดิจิทัลนั้นๆในอินเทอร์เน็ต รหัส  
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doi จึงเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถสืบค้นออนไลน์ได้จากการใช้รหัส doi 
เช่น การค้นใน search engine ใช้ค าว่า doi:10.1038/nature723 เป็นต้น  ค่า doi ส่วนใหญ่จะปรากฏ
อยู่บนหน้าแรกของวาสาร ดังนั้นข้อมูลออนไลน์ทุกชนิดที่มีค่า doi จะใช้ค่า doi ระบุเป็นแหล่งที่มาแทน 
URL address เนื่องจากรหัส doi จะเป็นที่อยู่ถาวรของข้อมูลอิเลคทรอนิกส์นั้นๆ ถึงแม้เอกสารดังกล่าว

ถูกเคลื่อนย้ายไปยังที่อยู่ใหม่หรือถูกลบทิ้งจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็ตาม ในปัจจุบัน
ข้อมูลออนไลน์ทุกชนิดจึงมีการก าหนดค่า doi ไว้เสมอเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนจาก URL address ซึ่งข้อมูลจะมี
การสูญหายไปเมื่อมีเปลี่ยนแปลง URL address ท าให้ผู้อ่านไม่สามารถติดตามข้อมูลนั้นได้อีกหรือที่
เรียกว่า dead link 
                DOI มีองค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนตน้ (prefix) และ ส่วนท้าย (suffix) ส่วนของ 
prefix เริ่มต้นด้วยเลข 10 ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก เช่น 10.1000 ซึ่งเป็นชุดรหัสที่ Registration Agency 
ก าหนดขึ้น Registration Agency คือ องค์กรที่ได้รับมอบอ านาจในการให้บริการรหัส DOI แก่ผู้ขอรับ
บริการ   
                ส่วน suffix คือ ตัวเลขหรือตัวอักษรที่อยู่หลังเครื่องหมาย slash (/) ซึ่งเป็นชุดรหัสที่
ส านักพิมพ์ (publisher) หรือผู้ขอใช้บริการร่วมก าหนด เช่น  
                doi: 10.1000.10/123456   
                doi: 10.1097/NJH.0b013e318239b943 
                รูปแบบการระบุรหัส doi ให้ระบตุ่อท้ายเครื่องหมาย (.) หลังเลขหน้า กรณีเป็นหนังสือ
อิเลคทรอนิกส์ให้ระบุต่อท้ายเครื่องหมาย (.) หลังชื่อเรื่อง ตามรูปแบบดังต่อไปนี้ 
 
Author, A. A. (year). Title of article. Title of Periodical, xx, pp-pp. doi: xxxxx 
Author, A. A. (year). Title of work. doi: xxxxx 
 
                 หมายเหตุ: โดยทั่วไปรหัส doi จะปรากฏในหน้าแรกของวารสาร 
 
         ตัวอย่างวิธีการและรูปแบบการเขียนอ้างอิงท้ายบทจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
 
         1. การเขียนอ้างอิงจากวารสาร (periodicals) 

              วารสาร (periodicals) คือ สิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่งที่มีก าหนดออกตามวาระอย่างแน่นอนและ
ต่อเนื่องกันไป เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน รายสองเดือน เป็นต้น วารสารครอบคลุมสื่อสิ่งพิมพ์
หลายประเภท เช่น วารสารที่เสนอเรื่องราวหรือบทความทางวิชาการ เรียกว่าวารสาร (journal) ส่วนที่
เสนอบทความทั่วไปและการบันเทิง เรียกว่า นิตยสาร (magazine) และวารสารในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 
จดหมายข่าว (newsletter) วารสารวิจารณ์ (review) หนังสือพิมพ์ (newspaper) เป็นต้น  
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1.1 การเขียนอ้างอิงวารสารเชิงวิชาการ (journals) 
                     วารสารวิชาการ เป็นวารสารที่เน้นการน าเสนอบทความทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ 
ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ วารสารประเภทนี้ ได้แก่ วารสารที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
สถาบันการศึกษา การอ้างอิงวารสารเชิงวิชาการใช้รูปแบบดังต่อไปนี้ 
                    1.1.1 วารสารเชิงวิชาการที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
                             1.1.1.1 การเขียนชื่อเรื่อง ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรแรกของชื่อ
เรื่องหลัก และตัวแรกของชื่อเรื่องย่อย (ซึ่งอยู่หลังเครื่องหมายมหัพภาคคู่  (:) หรือค านามเฉพาะอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นต้องขึน้ต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (เช่น ชื่อต่างๆ) โดยที่ชื่อเรื่องนี้ไม่ต้องท าเป็นตัวเอน (italic) หรือ
ใส่เครื่องหมายค าพูด 
                     1.1.1.2 ใส่เครื่องหมาย brackets [ ] ในข้อความที่ส าคัญ โดยพิมพ์ตามหลังชื่อ
บทความเพ่ือบ่งชี้เฉพาะ ตัวอย่างเช่น [Letter to the editor] ซึ่งข้อมูลภายใน brackets [ ] ไม่ใช่ชื่อ
บทความ แต่เป็นส่วนของค าอธิบายเพิ่มเติมที่บอกให้ทราบถึงรูปแบบของบทความนั้น 
                     1.1.1.3 จบการเขียนชื่อบทความด้วยมหัพภาค (.) เสมอ 
                     1.1.1.4 ชื่อของวารสาร และปีที่ (volume number) ให้พิมพ์เป็นตัวเอน  
                               1.1.1.5 กรณีวารสารและนิตยสารมีฉบับที่พิมพ์ (journal issue number) ให้
พิมพ์ไว้ในวงเล็บตามหลังจ านวนปีที่พิมพ์ โดยไม่ต้องท าเป็นตัวเอน 
 
                             รูปแบบ 
                           
 
 
 
 
                             ตัวอย่าง 
ณัฐิดา นิมิตรดี, หรรษา เศรษฐบุปผา, และ สมบัติ สกุลพรรณ์. (2551). ความเชื่อด้านสุขภาพ 
              และพฤติกรรมเลิกดื่มแอลกอฮอลล์ของผู้ป่วยที่มาใช้บริการอดสุรา. พยาบาลสาร, 35  
              (3), 154-164. 
Balachandran, A., Shivbalan, So., & Thangavelu, S. (2005). Chest physiotherapy in  
             pediatric practice. Indian Pediatric, 42, 559-568.  
                
                      1.1.2 วารสารวิชาการออนไลน์ 
                             1.2.1.1 วารสารออนไลน์ที่ระบุหมายเลขรหัส DOI ใช้หลักการเดียวกันกับการ
เขียนอ้างอิงสิ่งตีพิมพ์ประเภทวารสารที่เป็นรูปเล่มทุกประการ มีเพ่ิมเติมในส่วนของหมายเลข doi ซ่ึง
จะต้องระบุต่อท้ายหมายเลขหน้าและไม่ต้องมีมหัพภาค (.) ปิดท้าย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับที่), หน้า.  
 

Author, A. A. (year). Title of article. Title of Periodical, xx, pp-pp.  
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                                   รูปแบบ 
 
 
 
 
 
                                     ตัวอย่าง  
Groninger, H., & Phillips, J. M. (1990). Gross hematuria: Assessment and management at       
           the end of life. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 14(3), 184-188. doi:  
           110.1097/NJH.1090b1013e31824fc31169  
 
                            1.2.1.2 วารสารออนไลน์ทีไ่ม่ได้ระบุหมายเลขรหัส DOI 
                                         ให้ระบุที่มาของฐานข้อมูล (URL address) ที่ผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้
แทน โดยใช้ค าว่า “Retrieved from” หรือ “สืบค้นจาก” น าหน้า URL address เสมอโดยไม่จ าเป็นต้อง
ระบุวันเดือนปีที่เข้าถึงข้อมูล 
 
                                     รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        ตัวอย่าง 
พัชรี แสนจันทร์, กัลยกร โปร่งจันทึก, และ ดวงสมร ตุลาพิทักษ์. (2551). การใช้วัสดุอินทรีย์ในนาข้าว 
             อินทรีย์ที่มีการลดก๊าซมีเทน. วารสารวิจัยมหาวทิยาลัยขอนแก่น, 13(1), 114-125. สืบค้นจาก 
             http://www.champa.kku.ac.th/kkurj/book/13_1/114.pdf 
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. Retrived from http://ojs.lib.swine.edu.au/ 
            index.php/ejap 
 
 

Author, A. A. (year). Title of article. Title of Periodical, xx, pp-pp. doi:xx.xxxxxxxxxx 
 

ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับที่), หน้า. doi:xx.xxxxxxxxxx 

ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับที่), หน้า. สืบค้นจาก  
             http://www.xxxxxxxx  

Author, A. A. (year). Title of article. Title of Periodical, xx, pp. xx-xx. Retrieved from  
             http://www.xxxxxxxx 
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                             1.2.1.3 กรณีวารสารมีการเผยแพร่ทั้ง 2 รูปแบบซ้ ากัน 
                                         กรณีวารสารที่มีการเผยแพร่ทั้ง 2 รูปแบบซ้ ากันกล่าวคือ เผยแพร่
ออนไลน์และเผยแพร่ในวารสารปกติซ้ ากัน ให้เขียนอ้างอิงรูปแบบเดียวกัน แต่ให้ระบุเพ่ิมเติมว่า ได้มาใน
รูปแบบสื่ออิเลคโทรนิคส์ไว้ใน brackets [ ] ต่อท้ายชื่อเรื่อง ดังตัวอย่าง 
 
Kelly, N. M., & David, M. S. (2007). Pediatric end-of-life issues and palliative care  
           [Electronic version]. Pediatric Emergency Medicine, 8(3), 212-219. doi:  
           10.1016/j.cpem.2007.06.006 
 
                     1.1.3  การเขียนอ้างอิงบทความวิชาการที่มาจากวารสารภาษาอื่นและช่ือบทความ
ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
                               กรณีที่บทความที่ใช้อ้างอิงมาจากต้นฉบับที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้เขียนอ้างอิง
ถึงบทความต้นฉบับที่ใช้ และระบุชื่อที่แปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ใน brackets [ ] ใช้รูปแบบสัญลักษณ์หรือ
ตัวอักษรทุกอย่างให้เหมือนกับภาษาต้นฉบับ  
 
Ising, M. (2000). Intensittsabhngigkeit evozierter Potenzialim EEG: Sind impulsive 
  Personen Augmenter order Reducer? [Intensity dependence in event-related 
  EEG potentials:  Are impulsive individuals augmenters of reducers?]. 
  Zeitschriftfr Differentielle and Diagnostische Psychologie, 21, 208-217.  
 
                    กรณแีหล่งอ้างอิงที่ใช้เป็นฉบับแปลให้เป็นภาษาอังกฤษแล้ว ให้เขียนอ้างอิงตาม
ฉบับแปลนั้นโดยไม่ต้องระบุชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใน brackets [ ]  ดังตัวอย่าง 
 
Stutte, H. (1972). Transcultural child psychiatry. Acta Paedopsychiatrica, 38(9), 

           299-231. 
 
           1.1.4  การเขียนอ้างอิงวารสารวิชาการที่เป็นฉบับพิเศษท้ังฉบบัหรือตอนพิเศษใน
วารสาร (special issue or section in a journal) 
                              การอ้างอิงวารสารที่ถูกระบุว่าเป็นวารสารฉบับพิเศษทั้งฉบับในวารสาร ให้ใส่ชื่อ
บรรณาธิการของฉบับพิเศษนั้น และระบุค าว่า “ฉบับพิเศษ” หรือ “Special issue” ไว้ใน brackets [ ] 
ดังตัวอย่าง 
                                รูปแบบ 
 
 
  

ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง [ฉบับพิเศษ]. ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับที่), หน้า.  
 

Author, A. A. (year). Title of article [Special issue]. Title of Periodical, xx, pp-pp. 
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                              ตัวอย่าง 
 
ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2550). อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงอารมณ์โกรธในภาษไทย [ฉบับพิเศษ]. วารสาร 
              อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 29, 209-232. 
Haney, C., & Winner, R. L. (Eds.). (2004). Capital punishment in the United States  
             [Special issue]. Psychology, Public Policy, and Law, 10(4). 
Greenfield, P., & Yan, Z. (Eds.). (2006). Children, adolescents, and the internet [Special  
            section]. Development Psychology, 42, 391-394. doi: 10.1037/0012- 
            1649.42.3.391   
 
             หมายเหตุ:  
              1) ถ้าไม่มีชื่อบรรณาธิการ ให้เขียนอ้างอิงด้วยชื่อของฉบั บพิเศษ ตามด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค (.) แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์เผยแพร่ โดยการจัดล าดับของการอ้างอิงท้ายบทนั้นเรียง
ตามล าดับอักษรตัวแรกของชื่อฉบับพิเศษ ส่วนการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาให้ระบุชื่อของฉบับพิเศษนั้นอย่าง
สั้นๆ โดยก ากับด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ และเขียนไว้ในวงเล็บ ดังตัวอย่าง 
                                (“Diagnosises, 1991”) 
              2)  เพ่ือความสะดวกแก่การสืบค้น กรณีที่ อ้างอิงวารสารฉบับพิเศษให้ระบุ
หมายเลขฉบับ (issue number) กรณีที่อ้างอิงตอนพิเศษในวารสารให้ระบุหน้าของตอนพิเศษ (special 
section) ด้วย 
              3)  หากต้องการอ้างอิงถึงเฉพาะบทความที่ปรากฏอยู่ตอนพิเศษ (special 
section) ให้ใช้วิธีเดียวกันกับการเขียนอ้างอิงบทความในวารสารวิชาการทั่วไป 
                            4)  กรณีท่ีเป็นวารสารฉบับพิเศษทั้งฉบับหรือตอนพิเศษในวารสารออนไลน์ ระบุ 
URL address หรือถ้ามีรหัส doi ให้ระบรุหัส doi แทน 
 
                    1.1.5 การเขียนอ้างอิงวารสารวิชาการรายปี (periodical published annually) 
                            การอ้างอิงวารสารที่ตีพิมมพ์รายปีสม่ าเสมอและใช้ชื่อหัวข้อเรื่องเหมือนเดิม ให้
เขียนอ้างอิงโดยใช้รูปแบบการอ้างอิงเหมือนวารสารวิชาการท่ัวไป (ไม่ใช่รูปแบบการอ้างอิงหนังสือ) หากมี
การเปลี่ยนชื่อหัวข้อเรื่องในแต่ละปีที่พิมพ์ ให้ใช้วิธีการเขียนอ้างอิงเหมือนกับการอ้างอิงหนังสือหรือบท
ของหนังสือที่มีบรรณาธิการ ดังตัวอย่าง 
 
Fiske, S. T. (1993). Social cognition and social perception. Annual Review of  
 Psychology, 4, 155-194. 
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           1.1.6  การเขียนอ้างอิงวารสารวิชาการฉบับเสริม หรือฉบับภาคผนวก (journal 
supplement) 

             การเขียนอ้างอิงวารสารวิชาการที่ถูกระบุว่าเป็นฉบับเสริมหรือฉบับภาคผนวก 
ให้ระบุค าว่า “ฉบับเสริม” หรือ “ฉบับผนวก”หรือ “Suppl.”ไว้ใน brackets [ ] ต่อท้าย volume 
number โดยไม่ต้องท าเป็นตัวเอน และให้ระบุเลขที่ของฉบับเสริมหรือฉบับผนวกต่อท้าย (ถ้ามี) ดัง
ตัวอย่าง 

 
ภัทราวดี ชัยงาม, มณีรัตน์ ภาคธูป, และ นุจรีย์ ไชยมงคล. (2554). ผลของการใช้โปรแกรมการสร้าง 
             เสริมพลังอ านาจต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนด. วารสารคณะ 
             พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 19 (ฉบับเพ่ิมเติม 1), 23-34.  
Birkhead, G. S., Riser, M. H., Mesler, K., Tallon, T. C., & Klein, S. J. (2006). Youth  
            development is a public health approach. Journal of Public Health  
            Management and Practice, 2(Suppl.), S1-S3. 
Ekeland, I., Heckman, J. J., & Nesheim, L. (2004). Identification and estimation of Hedonic    
           Models. Journal of Political Economy, 112(Suppl. 1), S60-S109. 
 
                     1.1.7  การเขียนอ้างอิงวารสารวิชาการทีเ่ป็นวารสารบทคัดย่อ 
                             1.1.7.1 บทคัดย่อที่มาจากวารสารต้นฉบับ (abstract as original source) 
                                         ให้ระบุค าว่า [Abstract] หรือ [บทคัดย่อ] โดยพิมพ์ไว้ระหว่างชื่อ
บทคัดย่อ และเครื่องหมายมหัพภาค (.) กรณีที่เป็นบทคัดย่อออนไลน์ ให้ระบุ URL address โดยใช้ค าว่า 
Abstract retrieved from http://www. xxxxxxxx ดังตัวอย่าง 
 
Brubaker, J., Damato, E., Hightower, K., Goris, K., Flaherty, L., & Mesukko, J. (2009). 
            Home sleeping arrangements in families with twins [Abstract]. Advances in    

  Neonatal Care, 9(2), 86-87.     
Lassen, S. R., Steele, 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.wuley.com  
 
                              1.1.7.2 บทคัดย่อที่มาจากแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิ (abstract as secondary 
source)  
                                           แหล่งอ้างอิงทุติยภูมิ หมายถึง บทคัดย่อ (abstract) บทสรุปของ
บทความ (article summary) แนะน าหนังสือ (book review) และอ่ืนๆ ที่น ามาจากวารสารหรือหนังสือ 
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ทีต่ีพิมพ์ต้นฉบับ ส่วนใหญ่ผู้ที่สรุปจะเป็นผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ผู้เขียนต้นฉบับ ส าหรับแหล่งอ้างอิงที่เป็นงานวิจัยนั้น 
หากเป็นไปได้ควรใช้ต้นฉบับจริง (primary source) ในการอ้างอิง 
                                        ให้ระบุแหล่งที่มาของบทคัดย่อปฐมภูมิก่อน แล้วตามด้วยค าว่า 
“Abstract retrieved from” หรือ ค าว่า “จาก” แล้วตามด้วยชื่อของแหล่งที่มาทุติยภูมิ ปีที่ตีพิมพ์ 
(year of publication) หมายเลขปีที่พิมพ์ (volume number) และเลขท่ีบทคัดย่อ (ถ้ามี) ดังตัวอย่าง 
 
ศุภกิจ อังสุภากร. (2528). การตรวจหาสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง. วารสารมะเรกงแห่งประเทศไทย, 
            13(2), 69-80. จาก บทคัดย่อรายงานวิจัยประจ าปีของมหาวิทยาลัยมหิดล, 
             2528, 15, บทคัดย่อเลขท่ี 465. 
Hare, L. R., & O’ Neill. K. (2000). Effectiveness and efficacy in small academic peer  
           groups. Small Group Research, 31, 24-53. Abstract retrieved from Sociological  
           Abstracts database. (Access No. 200010185) 
 
              หมายเหตุ: ถ้าปีท่ีพิมพ์เผยแพร่แหล่งข้อมูลทุติยภูมิแตกต่างจากปีที่พิมพ์ของ
เอกสารปฐมภูมิ ให้ระบุทั้งสองปีที่พิมพ์ โดยระบุปีที่พิมพ์ของฉบับปฐมภูมิขึ้นมาก่อน ดังตัวอย่าง 
 
Nakazato, K., Shimonaka, Y., & Homma, A. (1992). Cognitive functions of  
 centenarians: The Tokyo Metropolitan Centenarian Study. Japanese Journal 
 of Developmental Psychology, 3, 9-16. Abstract retrieved from PsycSCAN: 
 Neuropsychology, 1993, 2, Abstract No. 604. 
 
                          ส าหรับการอ้างอิงในเนื้อหาให้ระบุเรียงล าดับปีที่พิมพ์ ขึ้นต้นด้วยปีที่พิมพ์ แหล่ง
ปฐมภูมิก่อนแล้วใช้เครื่องหมาย slash (/) คั่น ตัวอย่างเช่น Nakazato, Shimonaka, and Homma 
(1992-1993). 
 

1.2 การเขียนอ้างอิงบทความจากนิตยสาร (magazine) 
                      นิตยสาร เป็นวารสารที่เน้นการน าเสนอเรื่องราวทางด้านบันเทิงโดยอาจจะแทรก
เรื่องราวทางวิชาการ เกร็ดความรู้ อาจแบ่งเป็นนิตยสารส าหรับผู้อ่านทั่วไปหรือผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม เช่น 
นิตยสารส าหรับสตรี บุรุษ หรือส าหรับเด็กและครอบครัว นิตยสารรถ นิตยสารการตกแต่งบ้าน นิตยสาร
การท่องเที่ยวนิตยสารวงการบันเทิงภาพยนตร์และโทรทัศน์  อาจมีนวนิยายเรื่องสั้นหรือเรื่องแปล
สอดแทรกอยู่ภายในเล่มก็ได้ 
                     การเขียนอ้างอิงบทความจากนิตยสาร ให้ระบุรายละเอียดของการตีพิมพ์ ได้แก่ ชื่อปี
และเดือน ในกรณีที่เป็นนิตยสารรายเดือน  และรายละเอียดของวันในกรณีท่ีเป็นวารสารรายสัปดาห์ 
พร้อมทั้งระบุหมายเลขปีที่พิมพ์ (volume number) ด้วย ในกรณีท่ีเป็นนิตยสารออนไลน์ไม่ต้องระบุเลข
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หน้าแต่ให้พิมพ์ ค าว่า “สืบค้นจาก http://www.xxxxxxxx” ส าหรับภาษาไทย  ส่วนภาษาต่างประเทศ
ให้พิมพ์ค าว่า “Retrieved from http://www.xxxxxxxx” 
 
                                รปูแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
                               ตัวอย่าง 
 
ลลิตา ธีระสิริ. (2545, มีนาคม 1). เพื่อชีวิตและสุขภาพ: คนช่างกินกับการจ ากัดอาหารในโรค 
   เบาหวาน. ขวัญเรือน, 727, 208-210.  
Mathews, J., Berrett, D., & Brillman, D. (2005, May 16). Other winning equations.  
              Newsweek, 145(20), 58-59. 
Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, May). Enhancing worker  
              well-being: Occupational health psychologists convene to share their  
              research on work, stress, and health. Monitor on Psychology, 39(5), 26-29. 
Clay, R. (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists flight back about the misuse  
            of research. Monitor on Psychology, 39(5). Retrieved from  
            http://www.apa.org/monitor/ 
 
  1.3 การเขียนอ้างอิงบทความในจดหมายข่าว (newsletter) 
                    1.3.1 จดหมายข่าวที่ปรากฏชื่อผู้เขียน 
                             จดหมายข่าวที่มีก าหนดออกเป็นวาระท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ใหเ้ขียนรายละเอียดเช่นเดียวกับวารสาร โดยเพ่ิมการระบุเดือน ปีที่พิมพ์ ดังที่ปรากฏบนหน้าปกของ
จดหมายข่าวนั้น เช่น (1993, April)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่). ชื่อเรื่อง. ชื่อนิตยสาร, ปีที่(ฉบับที่), หน้า. 
 

Author, A. A. (Year, Month Date). Title of article. Title of Magazine, volume number  
            (issue number), pp-pp.  

Author, A. A. (Year, Month Date). Title of article. Title of Magazine, volume number  
            (issue number). Retrieved from http://www.xxxxxxxx 

http://www.apa.org/monitor/
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                      รูปแบบ 
                      
 
 
 
 
                   
 
                        
                      ตวัอย่าง 
สายหยุด สิริภาภรณ์. (2545, มีนาคม-เมษายน). การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ 
              พยาบาลและการผดุงครรภ์. จดหมายข่าวสภาการพยาบาล, 5(2), 5-6. 
รังสรรค์ เกตุอ๊อด. (2554, เมษายน-พฤษภาคม ). แผ่นดินไหวภัยธรรมชาติใกล้ตัวคนไทยแต่ไม่ควรตื่น 
              ตระหนก. ภูกามยาวนิวส์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 8(57), 7. 
Younggren, J., & Edwards, J. (2011, Fall). Turn out the lights, the party’s 
              over: Ethics and end of career considerations. The Clinical Psychologist, 64  
              (4), 7-8. 
 

1.3.2 จดหมายข่าวท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน 
                 ให้ระบุชื่อเรื่องไว้ตรงต าแหน่งของผู้แต่ง  ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆเช่นเดียวกับจดหมายข่าวที่
ปรากฏชื่อผู้เขียน  ส าหรับการเรียงล าดับในการอ้างอิงท้ายบท ให้เรียงตามอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง หาก
เป็นภาษาอังกฤษไม่นับค า a, an, the ดังตัวอย่าง 
                   
ผลการพิจารณาประกาศเกียรติคุณพยาบาลผู้ฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงสูง ประจ าปี ๒๕๕๔. (2554,  
              กันยายน-ตุลาคม). จดหมายข่าวสภาการพยาบาล, 14(5), 13. 
Six sites meet for comprehensive anti-gang initiative conference. (2006,  
             November/December). OJJDP News @ a Glance. Retrieved from  
              http://www.ncjrs.gove/html/ojjdp/news_at_glance/216684/topstory.html 
The new health-care lexicon. (1993, August/September). Copy Editor, 4, 1-2. 
                        
                  หมายเหตุ: การเขียนอ้างอิงในเนื้อหาให้ใช้ชื่อที่สั้น (หรือในกรณีที่ชื่อเต็มของบทความไม่
ยาวมากก็ให้อ้างชื่อเต็ม) โดยพิมพ์ไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“...”) ดังตัวอย่าง 
                    (“The New Health-Care Lexicon,” 1993).  
                   (“Six Sites Meet,,” 2006).  
 

ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน). ชื่อเรื่อง. ชื่อจดหมายข่าว, ปีที(่ฉบับที่), หน้า. 
 

Author, A. A. (Year, Month). Title of article. Title of Newsletter, volume number  
            (issue number), pp-pp.  

Author, A. A. (Year, Month). Title of article. Title of Magazine, volume number  
            (issue number). Retrieved from http://www.xxxxxxxx 
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    1.4  การเขียนอ้างอิงบทความจากหนังสือพิมพ์  (newspaper article) 
                   1.4.1 บทความจากหนังสือพิมพ์รายวัน ที่ระบุชื่อผู้เขียน 
                             

                          รูปแบบ 
                    
 
 
 
 
 
                    
 
                         
                         ตัวอย่าง 
ลม เปลี่ยนทิศ. (2554, 16 สิงหาคม ). หมายเหตุประเทศไทย: สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นแก้น้ าท่วม 
            ซ้ าซาก. ไทยรัฐ, หน้า 5. 
Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The 
            Washington Post, pp. A1, A4. 
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times.  
            Retrieved from http://www. Nytimes.com 
 
                       หมายเหตุ: กรณีท่ีบทความปรากฏอยู่ในหน้าที่ไม่ต่อเนื่องกันให้ใส่เลขหน้าทั้งหมด แต่
แยกหมายเลข หน้าที่ไม่ต่อเนื่องกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ดังตัวอย่าง  
 
 อ๊อต เทอร์โบ. (2533, กรกฏาคม 6). สายด่วนจากอิตาลี: ศึกช าระความแค้น. ไทยรัฐ, หน้า 1,  
             22. 
 Generic Prozac debuts. (2001, August 3). The Washington Post, pp. E1, E4. 
 
                   1.4.2  บทความจากหนังสือพิมพ์รายวัน ที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน 
                             ให้ระบุชื่อเรื่องไว้ตรงต าแหน่งของผู้แต่ง  ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆเช่นเดียวกับ
หนังสือพิมพ์ที่ปรากฏชื่อผู้เขียน  ส าหรับการเรียงล าดับในการอ้างอิงท้ายบท ให้เรียงตามอักษรตัวแรก
ของชื่อเรื่อง หากเป็นภาษาอังกฤษไม่นับค า a, an, the ดังตัวอย่าง 
 
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). 
  The Washington Post, p. A12. 
ภาระโรคภูมิแพ้ขจัดได้. (2555, เมษายน 10). ไทยรัฐ, หน้า 3. 

ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์, หนา้. 
 

Author, A. A. (Year, Month Date). Title of article. Title of Newspaper, pp-pp.  

Author, A. A. (Year, Month Date). Title of article. Title of Newspaper.  
           Retrieved from http://www.xxxxxxxx 

http://www/
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      หมายเหตุ :การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา ให้เขียนชื่อเรื่องสั้นๆ ใส่ไว้ในวงเล็บ ดังตัวอย่าง 
(“New Drug,” 1993) หรือ (“ภาระโรคภูมิแพ้,” 2555) 
   
        1.4.3 การเขียนอ้างอิงบทความจากหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ในส่วนจดหมายถึง
บรรณาธิการ 
                            ให้ระบุค าว่า “จดหมายถึงบรรณาธิการ” หรือ “Letter to the editor” ใน
brackets [ ] ต่อท้ายชื่อเรื่อง ดังตัวอย่าง 
 

ลูกอยุธยา. (2553, กรกฏาคม 2). ภาษีมูลค่าเพ่ิม [จดหมายถึงบรรณาธิการ], ไทยรัฐ, หน้า 6. 
Berkowitz, A. D. (2000, November 24). How to tackle the problem of student 
  drinking [Letter to the editor], The Chronicle of Higher Education, p. B20. 
            
           2. การเขียนอ้างอิงจากหนังสือ ต ารา บทของหนังสือ แผ่นพับ และหนังสืออ้างอิง (books, 
book chapters, brochures, and reference book) 
 2.1 การเขียนอ้างอิงในกรณีที่อ้างอิงหนังสือทั้งเล่ม 
                    องค์ประกอบการเขียนอ้างอิงจากหนังสือทั้งเล่มมี  4 องค์ประกอบหลักคือ  ชื่อผู้เขียน
หรือบรรณาธิการ ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพิมพ์                          
                    รูปแบบ 
 
 
                       
 
          
                        

                     ตัวอย่าง  
 
Beck, C. A. J., & Sale, B. D. (2001). Family mediation: Facts, myths, and future  
              prospects. Washington, DC: American Psychological Assocation.  
หรรษา เศรษฐบุปผา. (2554). เรียนรู้เรื่องการสัมภาษณ์: แนวทางการเกกบรวบรวมข้อมูลใน 
              การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับพยาบาล. เชียงใหม่: ส. ทรัพย์การพิมพ์. 
 
              หมายเหตุ:  
               1) เขียนพยัญชนะตัวแรกของชื่อเรื่อง ชื่อรอง ค านามท่ีเป็นชื่อเฉพาะ ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ 
โดยพิมพ์เป็นตัวเอน ในกรณีหนังสือเล่มนั้นมีผู้เขียนเกิน 7 คน ให้เขียนอ้างอิงโดยใช้เกณฑ์เดียวกับการ
เขียนอ้างอิงจากวารสารที่มีผู้เขียนเกิน 7 คน 

ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. (ครั้งทีพิ่มพ์). เมืองที่พิมพ์: ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. 
 

Author, A. A. (2012). Title of work. Location: Publisher. 
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 2) ในกรณีหนังสือมีจ านวนครั้งที่พิมพ์ให้ระบุจ านวนครั้งที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บต่อจากชื่อเรื่องดัง
ตัวอย่าง 

 
เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. (2542). การบ าบัดน  าเสีย: Wastewater treatment (พิมพ์ครั้งที่ 2).  
             กรุงเทพฯ: สยามสเตชั่นเนอรี่ซัพพลายส์. 
Brauer, R. L. (2005). Safety and health for engineers (2nd ed.). Hoboken, NJ: John  
             Wiley & Sons. 
 
 2.2 กรณีหนังสือเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ 
                    2.2.1 หนังสือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ที่ระบุหมายเลขรหัส DOI  
 
                     รูปแบบ 
 
  
 
 
                     ตัวอย่าง 
 

Swinnen, J. F. M., & Rozelle, S. (2009). Marx and Mao to the market: The economics  
            and politics of agricultural transition. doi:10.1093/0199288917.001.0001 
 
                  2.2.2 หนังสือที่เป็นอิเลคทรอนิกส์หรือออนไลน์ที่ไม่ระบุหมายเลขรหัส DOI  
 
                   รูปแบบ 
 
 
 
 
 
                    ตัวอย่าง 
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency.     
             Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp 
             
 
 

ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ได้ข้อมูลจาก http://www.xxxxxxx 
 

Author, A. A. (year). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx 
 

ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. doi:xxxxxxx 
 

Author, A. A. (year). Title of work. doi:xxxxxxx 
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                   2.2.3 กรณีที่หนังสือมีการเผยแพร่ทั้ง 2 รูปแบบซ้ ากัน 
                            กรณทีี่หนังสือมีการเผยแพร่ทั้ง 2 รูปแบบซ้ ากันกล่าวคือ เผยแพร่ออนไลน์และ
เผยแพร่ในเล่มที่ตีพิมพ์ปกติซ้ ากัน ให้เขียนอ้างอิงรูปแบบเดียวกัน แต่ให้ระบุเพ่ิมเติมว่า ได้มาในรูปแบบ
สื่ออิเลคโทรนิคส์ไว้ใน brackets [ ] ต่อท้ายชื่อเรื่อง ดังตัวอย่าง 
 
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to  
           healing, recovery, and growth [Adobe Digital Edition version]. doi:  
           10.1036/0071393722  
 
             2.3 หนังสือฉบับพิมพ์ที่ผู้เขียนมีค าว่า “Jr.”(Junior) ปรากฏอยู่ในชื่อ 
 
Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organization: An introduction to  
             organizational behavior (3rd ed.). New York: McGraw–Hill. 
 
             2.4  หนังสือที่พิมพ์โดยองค์กรหรือสถาบัน (กรณีผู้เขียนเป็นหมู่คณะ) 
 
Australian  Bureau  of  Statisics. (1991). Estimated resident population  by  age   
            and sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990 (No. 3209.1). 
            Canberra, Australian Capital Territory: Author. 
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American  
             Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author. 
คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
               (2553). คู่มือการใช้ยาส าหรับพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 4). เชียงใหม่ : กราฟฟิตซิสเต็มส์. 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. (2553). รวมกฏหมายที่ประชาชนควรรู้. เชียงใหม่: 
               ดาราวรรณการพิมพ์. 
 
       หมายเหตุ: 

1) การเรียงล าดับตัวอักษรของแหล่งอ้างอิงที่มีผู้เขียนเป็นหมู่คณะนี้ให้เรียงตาม
ตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่บ่งบอกชื่อกลุ่มหรือสถาบัน ไม่นับค าว่า “the” หรือ “a” หรือ “an” 

2) ในกรณีที่ชื่อของผู้เขียนและแหล่งพิมพ์ (สถานที่พิมพ์) เป็นชื่อเดียวกัน ให้ใช้ค าว่า 
“Author” แทนชื่อของแหล่งพิมพ์  
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 2.5  การเขียนอ้างอิงหนังสือที่มีบรรณาธิการ 
                     การเขียนอ้างอิงหนังสือที่มีเฉพาะบรรณาธิการ (editor) ให้เขียนชื่อบรรณาธิการตรง
ต าแหน่งของผู้เขียน และตามด้วยค าว่า “บรรณาธิการ” (ไว้ในวงเล็บ) ส่วนหนังสือท่ีเป็นภาษาอังกฤษให้
ใช้ค าว่า “Ed.” หรือ “Eds.”  
 
                          รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
                           ตัวอย่าง 
 

อังกราบ ปราการรัตน์, และ วรภา สุวรรณจินดา. (บรรณาธกิาร). (2530). ภัยของการใช้ยาระงับ 
             ความรู้สึก. กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร. 
Gilbert, H. S., & Hart, L. N. (Eds.). (2000). Racism and mapmaking: Never a straight 
            Line?. New York: Preston Press. 
 
              2.6 บทในหนังสือที่มีบรรณาธิการ 
                องค์ประกอบหลักของการเขียนอ้างอิงหนังสือที่มีบรรณาธิการมี 6 องค์ประกอบ คือ ชื่อ
ผู้เขียนหนังสือ ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ ชื่อบรรณษธิการ ชื่อของบทหนึ่งในหนังสือ (ระบุเลขหน้าด้วย) ข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งพิมพ์ 
  
                  รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Author, A. A. (Ed.). (2012). Title of work. Location: Publisher. 
 

ชื่อ ชื่อสกุล.(บรรณาธิการ). (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. (ครั้งที่พิมพ์). เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
 

Author, A. A. (2012). Title of chapter. In A. Editor (Ed.), Title of book (pp.xxx-xxx).  
            Location: Publisher.  
 

Author, A. A. (2012). Title of chapter. In A. Editor  & B. Editor (Eds.), Title of book  
            (pp.xxx-xxx). Retrieved from http://www.xxxxxxx 
 

Author, A. A. (2012). Title of chapter. In A. Editor & B. Editor (Eds.), Title of book  
            (pp.xxx-xxx). doi:xxxxxxx 
 

ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน  ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (หน้า).        
           เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
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                        ตัวอย่าง 
 
สนิท เรืองรองรัตน์. (2545). ข้อควรพิจารณาเป็นพิเศษในการดูแลด้านระบบการหายใจในเด็ก.  
             ใน ชายชาญ โพธิรตัน์ (บรรณาธิการ), การดูแลด้านระบบหายใจและเครื่องช่วยหายใจ  
            2  2 (หน้า 355-368). เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ์. 
นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา). (2550). โรคหลอดเลือดสมอง. ใน วิทยา ศรีดามา (บรรณาธิการ), ต ารา 
            อายุรศาสตร์ 3 ประสาทวิทยาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิก (พิมพ์ครั้งที่ 5, หน้า 114-117).  
            กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ประดิษฐ์ เจริญไทยทีวี. (2525). ยาชาเฉพาะที่. ใน อังกาบ ปราการรัตน์ และ วรภา สุวรรณจินดา  
             (บรรณาธิการ), ต าราวิสัญญีวิทยา (หน้า 144-160). กรุงเทพฯ: ยูไนเต็ดโปรดักชั่น. 
Macabalane, M, E. (2008). Pediatric guideline and procedure: Chest physiotherapy. In  
              V. R. Bowden & C. S. Greenberg (Eds.), Pediatric nursing procedures (2nd  
              ed., pp. 204-209). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
 
                   หมายเหตุ:  

1) การอ้างอิงถึงบทหนึ่งในหนังสือที่มีบรรณาธิการ ให้เขียนชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง
ของบทในหนังสือ (title of chapter) ใช้ค าว่า “ใน” หรือ “In”น าหน้าชื่อบรรณาธิการ ส าหรับชื่อ
บรรณาธิการที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษ ให้เขียนพยัญชนะตัวแรกของชื่อต้นและตามด้วยนามสกุลของ
บรรณาธิการ และใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) เมื่อสิ้นสุดการอ้างอิงชื่อบรรณาธิการคนสุดท้ายทุกครั้ง 

2) กรณีท่ีเป็นบทของหนังสือที่ไม่มีบรรณาธิการ ให้ใช้ค าว่า “ใน” หรือ “In” น าหน้าชื่อ
หนังสือได้เลย โดยละส่วนที่เป็นชื่อบรรณาธิการไว้ ดังตัวอย่าง 
 
DeKool , D., & van Wamelen, J. (2008). Web 2.0: A new basis for e-government? In the  
             3rd International Conference on Information and Communication  
            Technologies : From Theories to Applications (pp. 234-265). Retrieved from  
            http://ieeexplore.ieee.org/ 
 
               2.7 การเขียนอ้างอิงหนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งหรือบรรณาธิการ 

การเขียนอ้างอิงหนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งหรือบรรณาธิการให้ใส่ชื่อหนังสือไว้ในส่วน
ของชื่อผู้เขียน ในการเรียงล าดับตัวอักษรของแหล่งอ้างอิงในกรณีนี้ ให้เรียงตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
หนังสือ (ไม่นับค าว่า “the” หรือ “a” หรือ “an”) ดังตัวอย่าง 

 
Merriam – Webster,scollegiatate dictionary (100th ed.). (1993). Springfield, MA:  
            Merriam – Webster. 
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ราชบัณฑิตยสถาน.(2553). หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืนๆหลักเกณฑ์การ   
เว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนค าย่อ (แก้ไขเพ่ิมเติม)(พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: เพ่ือนพิมพ์. 

  
                หมายเหตุ: กรณีอ้างอิงในเนื้อหาให้ใส่ชื่อหนังสือ ดังตัวอย่าง (Merriam – 
Webster,scollegiatate dictionary, 1993) ในกรณีที่ชื่อหนังสือนั้นไม่ยาวมาก แต่ในกรณีที่ชื่อหนังสือ
นั้นมีความยาวมากให้อ้างเฉพาะส่วนต้นของชื่อหนังสือ  
 
 2.8 หนังสือที่มีหลายเล่มในการพิมพ์ครั้งหนึ่งๆ (เช่น เล่ม 1, 2, 3,… ) และการพิมพ์นั้น
อาจท าในช่วงเวลามากกว่า 1 ปี (multiple volume work) 
 
Mill, L. (1996). Architecture of the Old South (Vols. 1-2). Savannah, GA: Beehive  
             Foundation. 
Schlager, N. (Ed.). (2000-2004). How products are made: An illustrated guide to  
            product manufacturing (Vols. 1-4). Detroit, MI: Gale Research. 
 หมายเหตุ: กรณีเขียนอ้างอิงในเนื้อหา ให้พิมพ์ว่า (Schlager, 2000-2004). 
 
              2.9 หนังสือที่พิมพ์เป็นชุด โดยท่ีหนังสือในชุดนั้นอาจมีตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป (book 
chapter in a volume in a series) 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2551). เอกสารการสอนชุดวิชา จรรยาวชิาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับ 
              การแพทย์แผนไทย (เล่มที่ 1-2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สุพิชชา แสงโชต,ิ และ นวลจันทร์ ปราบพาล. (2544). Humidity & aerosol therapy. ใน  
              อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์, ดุสิต สถาวร, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, และ ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ  
               (บรรณาธิการ), Pediatric pulmonology & respiratory care: เล่ม 2. A current  
               practice (หน้า 428-452). กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอนเทอร์ไพรซ์. 
Maccoby, E. E., & Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family: 

              Parent-child interaction. In P. H. Mussen (Series Ed.) & E. M. Hetherington 

              (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 4. Socialization, 

              personality, and social development (4th ed., pp. 1-101). New York: wiley. 

Guthrie, D. J. S. (2008). H nuclear magnetic resonance (NMR) in the elucidation of  
              peptide structure. In G. B. Irvine & C. H. Williams (Eds.), Methods in Molecular  
              Biology: Vol. 73. Neuropeptide protocols (pp. 163-184). Totowa, NJ: Humana  
              Press. doi: 10.1385/0-89603-399-6:163 
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                   หมายเหตุ: ให้ระบุชื่อ Series editor ก่อนแล้วตามด้วย volume editor ถัดมา ให้
สอดคล้องกับการระบุชื่อ series และ volume กรณีท่ีเป็นรูปแบบออนไลน์ให้ระบุหมายเลขรหัส doi 
ต่อท้าย 
              2.10 หนังสือที่ก าลังอยู่ในกระบวนการของการพิมพ์ (ยังไม่ได้เผยแพร่)  
                      การเขียนอ้างอิงหนังสือที่ก าลังอยู่ในกระบวนการของการพิมพ์ ไม่ต้องพิมพ์ปีที่เผยแพร่  
แต่ใส่ค าว่า “ก าลังพิมพ์” หรือ “in press” ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อผู้แต่งแทน และไม่ต้องระบุเลขหน้า 
จนกว่าหนังสือนั้นจะได้รับการเผยแพร่แล้ว ดังตัวอย่าง 
 
Auerbach, J. S. (in press).  The origins of narcissism and narcissistic personality 
 disorder: A theoretical and empirical reformulation. In J. M. Masling & R. F. 
 Bornstein (Eds.), Empirical studies of psychoanalytic theories: Vol.4. 
 Psychoanalytic perspectives on psychopathology. Washington, DC: 
 American Psychological Association. 
 
                   หมายเหตุ: ส่วนการอ้างอิงในเนื้อหาให้เขียนดังนี้ (Auerbach, in press).  
 
                 2.11 หนังสือที่มีการพิมพ์ฉบับปรับปรุง (revised edition) 
                      การเขียนอ้างอิงหนังสือที่มีการพิมพ์ฉบับปรับปรุงให้ระบุค าว่า “ฉบับปรับปรุง” และ
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Rev. ed.” ไว้ในวงเล็บ ( ) ตามหลังชื่อเรื่อง ดังตัวอย่าง 
 
บุญเพียร  จันทวัฒนา  และคณะ,  บรรณาธิการ.  (2552). ต าราการพยาบาลเดกก (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่     

  1). กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล. 
Rosell, G., & Worden, M. (2004). Of course you're angry: A guide to dealing with the  

  emotions of substance abuse (Rev. ed.). Center City, MN: Hazelden. 
 
               2.12 การเขียนอ้างอิงหนังสือแปล (translated book) 
                       2.12.1 หนังสือที่ได้รับการแปล (translated book) 
                                ให้เขียนอ้างอิงโดยใช้ชื่อหนังสือฉบับที่แปลแล้ว และระบุชื่อผู้แปลโดยใช้ค าว่า 
Trans ก ากับไว้ในวงเล็บ ดังตัวอย่าง 
 
Brun-Lambert, D. (2009). Nina Simon: The biography (P. Morris & I. Villancher,  
              Trans.). London, England: Aurum. 
Freud, A. (1961). The ego and the mechanisms of defence (C. Baines, Trans.).  
              London, England: Hogarth Press. 
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Freud, S. (1950). Beyond the pleasure principle (J. Strachey, Trans.). New York, NY:  
              Liveright. 
 
                    2.12.2 หนังสือที่ได้รับการแปลและมีบรรณาธิการ (edited work that is 
translated) 
                             ในกรณีที่หนังสือได้รับการแปลทั้งเล่มและมีบรรณาธิการ ให้ระบุผู้แปล โดยใช้
ค าว่า “Trans.” ก ากับ และให้เขียนชื่อผู้แปลหลังชื่อบรรณาธิการ ในกรณีที่ผู้แปลและบรรณาธิการเป็น
บุคคลเดียวกัน ให้ระบุทั้งสองบทบาทนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อบรรณาธิการ ระบุค าว่า “Original work 
published” และปีท่ีพิมพ์ของหนังสือต้นฉบับไว้ในวงเล็บต่อท้ายส านักพิมพ์  
 
Freud, S. (1953). Dreams. In J. Jamison (Ed. & Trans.) Freud’s complete works. New  
             York, NY: Knopf. (Original work published 1900) 
 
                  หมายเหตุ: 
                   1) กรณีท่ีผู้เขียนใช้หนังสือที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วเป็นแหล่งอ้างอิง ให้ระบุ
ชื่อหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว 
                   2) กรณีที่ผู้เขียนใช้ต้นฉบับ (original work) ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นแหล่งอ้างอิง โดย
เป็นหนังสือที่มีบรรณาธิการและชื่อหนังสือได้รับการแปลให้เป็นภาษาอังกฤษ ให้อ้างอิงแหล่งตามต้นฉบับ
นั้น โดยระบุชื่องานต้นฉบับ และวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษใน [brackets]  
                   3) ส าหรับการอ้างอิงในเนื้อหาให้ใช้ชื่อผู้แต่งต้นฉบับและระบุปีที่พิมพ์ของหนังสือต้นฉบับ 
/ ปีที่พิมพ์ของหนังสือที่แปล ดังตัวอย่าง (Freud, 1900/1953) 
 

                  2.12.3 การเขียนอ้างอิงหนังสือในภาษาอื่นและช่ือหนังสือได้รับการแปลเป็น
ภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บ (book title in another language with translation provided in 
brackets)            
                             ในกรณีที่ชื่อหนังสือเป็นภาษาอ่ืนและชื่อนั้นได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้
อ้างอิงโดยระบุชื่อที่เป็นภาษาดั้ งเดิมโดยใช้รูปแบบสัญลักษณ์หรือตัวอักษรทุกอย่างให้เหมือนกับ
ภาษาต้นฉบับ และระบุชื่อเรื่องท่ีได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วไว้ใน brackets [  ] ดังตัวอย่าง 
 
Freeman, Y. S. (2009). La enseñanza de la lectura y la escritura en español y en  
              inglés en clases bilingües y de doble inmersión [Teaching reading and  
              writing in Spanish and English in bilingual and dual language classrooms]  
              (2nd. rev. ed.) (J. C. Guerra, Trans.). Portsmouth, NH: Heinemann. 
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American Psychological Association. (2010). Manual de publicaciones de la American  
              Psychological Association [Publication manual of the American  
              Psychological Association] (3rd ed.). Mexico City, Mexico: Manual Moderno. 
 
                   2.12.4 บทที่ได้รับการแปลในหนังสือที่มีบรรณาธิการและมีการตีพิมพ์อีกครั้ง 
(translated chapter, reprinted work) 
                             การเขียนอ้างอิงถึงเฉพาะบางบทในหนังสือท่ีได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและ
มีการตีพิมพ์ซ้ าโดยแหล่งพิมพ์อ่ืน (ท่ีไม่ใช่แหล่งพิมพ์งานต้นแบบ) ให้ระบุค าว่า “Reprinted from” 
ก ากับไว้ในวงเล็บ  
                            รูปแบบ        
 
 
 
 
 
 
                            
 
                              ตัวอย่าง 
 
Piaget, J. (1988). Extracts from Piaget's theory (G. Gellerier & J. Langer, Trans.). In K.  
            Richardson & S. Sheldon (Eds.), Cognitive development to adolescence: A  
            reader (pp. 3-18). Hillsdale, NJ: Erlbaum. (Reprinted from Manual of child  
            psychology, 703-732, by P. H. Mussen, Ed., 1970, New York, NY: Wiley)      
 
           2.13 การเขียนอ้างอิงจากแผ่นพับ (brochure) หรือผู้เขียนที่เป็นหน่วยงานเฉพาะกิจ 
(corporate author) 
              รูปแบบของการเขียนอ้างอิงจากแผ่นพับจะเหมือนกับรูปแบบของการเขียนอ้างอิงจากหนังสือ 
ใน brackets  [ ] ให้ระบุชนิดของสิ่งพิมพ์ว่าเป็นแผ่นพับ [brochure] ดังตัวอย่าง 
 
Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for reporting  
            and writing about people with disabilities (4th ed.) [Brochure]. Lawrence, KS:  
             Author.  
Winslow-Ames Consulting Group. (2003). Caring for the elderly: An intensive 
           workshop (3rd ed.) [Brochure]. New York: Author. 

Author's name. (Year). Title of selection. In Editor’s and Translator's name (Ed. &  
           Trans.), Title of anthology (Vol. volume number, then if appropriate, pp.  
           page#s). Place of publication: Publisher. (Reprinted from book title, page  
           numbers. By E. Editor (Ed.), Date, Location, publisher.) 
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         2.14 การเขียนอ้างอิงจากหนังสืออ้างอิง (reference book) 
                หนังสืออ้างอิง  หมายถึง  หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ใช้
ส าหรับค้นคว้าประกอบเฉพาะเรื่องเท่านั้น  มีการจัดท าในรูปแบบที่ง่ายต่อการค้นคว้าหาค าตอบที่ต้องการ
ได้สะดวก  รวดเร็ว  โดยไม่จ าเป็นที่ผู้ใช้จะต้องอ่านทั้งเล่ม เช่น พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม 
(encyclopedia) 
                2.14.1 หนังสืออ้างอิงที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
                         ใช้รูปแบบเดียวกับการอ้างอิงหนังสือทั้งมีและไม่มีบรรณาธิการ  
 
                          รูปแบบ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
                           
 
                           
                            ตัวอย่าง 
VandenBos, G. R. (Ed.) (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC:  
               American Psychological Association. 
Freedman, B. (2004). Dinosaur. In K. L. Lerner & B. W. Lerner (Eds.), Gale encyclopedia  
              of science (3rd ed., Vol. 2, pp. 1243-1249). Detroit, MI: Gale. 
Morimoto, B. K. (2002). Abacus. In R. R. Flynn (Ed.), Computer sciences: Vol. 1.  
               Foundations: Ideas and people (pp. 1-2). New York, NY: Macmillan. 
Najemy, J. M. (2000). Republicanism. In P. F. Grendler (Ed.), Encyclopedia of the  
               Renaissance (Vols. 1-6). New York, NY: Charles Scribner's Sons. 
 
 
 

Author, A. A. (2012). Title of reference book. Location: Publisher. 
 
Author, A. A. (Ed.). (2012). Title of reference book. Location: Publisher. 
 
Author, A. A., & Author, B. B. (2012). Title of entry. In A. Editor & B. Editor (Eds.). Title of  
            reference book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher. 

ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน  ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อพจนานุกรมหรือ  
            สารานุกรม (หน้า). เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 

ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อพจนานุกรมหรือ สารานุกรม. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
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                2.14.2 หนังสืออ้างอิงออนไลน์ (online reference book) 
 

                          รูปแบบ     
  
 
                         

                          ตัวอยา่ง 
Graham, G. (2005). Existenialism. In E. N. Zalta (Ed.), The Standford encyclopedia of  
             philosophy (Fall 2007 ed.). Retrieved from http://plato.stanford.edu/ 
             entries/existentialism/ 
Denzer, L. (2010). Rwanda. In Britannica Book of the Year, 2010. Retrieved from  
             http://www.britannica.com/Life_with_Diabetes/2009/LWD_Sept09.pdf 
Goth. (n.d.). In Merriam-Webster's online dictionary (11th ed.). Retrieved from  
             http://www.merriam-webster.com/dictionary/goth 
Tavis, C. (n.d.). Queen bee syndrome. In Women’s studies encyclopedia (Fall 2007  
             ed.). Retrieved from http://www.stanford.edu/entries.readingtrends 
 
                  หมายเหตุ: 
                   1) ระบุ edition number (ถ้ามี) รวมทั้ง edition information ต่อท้ายชื่อของหนังสือ
อ้างอิง 
                   2) กรณีท่ีอ้างอิงมาจากข้อมูลใน Wikipedia ให้ระบุวันเดือนปีที่เข้าถึงข้อมูล เนื่องจาก
ข้อมูลใน Wikipedia มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังตัวอย่าง 
 
Gertrude  Bell. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved June 3, 2010, from http://en.wikipedia.org/  
             wiki/Gertrude_Bell 
 

3) กรณีท่ีหนังสืออ้างอิงออนไลน์ปรากฏรหัส doi ให้ระบุรหัส doi แทน URL address      
  รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 

Author, A. A. (Year; if not known, put n.d.). Title of entry. In E. E. Editor (Ed.), Title of  
            reference work (edition, Vol. #). Retrieved from www.xxxxxxx 

Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of entry. In A. Editor & B. Editor (Eds.).  
           Title of reference book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher. doi:xxxxxxxxx 

http://en.wikipedia.org/
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ตัวอย่าง 
 

Winston Churchill. (2004). H. C. G. Matthew & B. Harrison (Eds.), Oxford dictionary of  
             national biography(Vol. 2, pp. 232-224). Oxford, England: Oxford University  
             Press. doi:10.48128.534002333 
 
                 4)   กรณีท่ีหนังสืออ้างอิงออนไลน์ที่ได้มาจากฐานข้อมูล (online reference database)     
                       ให้ระบุวันเดือนปีที่เข้าถึงฐานข้อมูลเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และระบุรหัสประจ าเอกสาร (Document ID) ต่อท้ายเสมอเพ่ือการตามข้อมูลที่ง่ายขึ้น ดัง
ตัวอย่าง 
 
American Academy of Pediatrics: Fact sheet. (n.d.). Hoover's company records.  
               Retrieved July 4, 2011, from Hoover's Company Records database.  
               (Document ID: 904876281) 
 
            3. การเขียนอ้างอิงจากเอกสารรายงานการปฏิบัติงานและรายงานผลการวิจัย (technical 
and research reports) 
 องค์ประกอบการเขียนอ้างอิงในกรณีที่ใช้เอกสารรายงานการปฏิบัติงานและรายงาน
ผลการวิจัยมี 4 องค์ประกอบหลัก คือ ชื่อผู้เขียนรายงาน ปีที่พิมพ์ ชื่อรายงาน และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
พิมพ์ ให้ระบุ “หมายเลขรายงาน” หรือ “Report No.” ต่อท้ายชื่อเรื่อง (ถ้ามี) โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย
มหัพภาค (.) คั่น และไม่ต้องท าเป็นตัวเอน หากรายงานฉบับนั้นมีสองหมายเลขให้ระบุหมายเลขที่คิดว่า
จะท าให้การสืบค้นรายงานฉบับนั้นเป็นไปได้ง่ายและสะดวกท่ีสุด ใช้รูปแบบและตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

 

 Mazzeo, J., Druesne, B., Raffeld, P. C., Checketts, K. T., & Muhlstein, A. (1991). 
          Comparability of computer and paper-and – pencil scores for two CLEP general  
          Examinations (College Board Rep. No. 91-5). Princeton, NJ: Educational 
          Testing Service. 
 

                3.1 รายงานที่ได้จากองค์กรของรัฐ (government report) 
 
หน่วยเวชระเบียน. (2528-2530). รายงานสถิติประจ าปี. เชียงใหม่: หน่วยสถิติทางการแพทย์ 
          งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 

Author, A. A. (2012). Title of work (Report No. xxx). Location: Publisher.            
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National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness 

         (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government 

          Printing Office. 

National Institute of Mental Health. (1999). Psychodiagnosis: A bibliography (DHHS          
            Publication No. 12-9022). Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 
The President’s New Freedom Commission on Mental Health. (2003). Achieving the  
            promise: Transforming mental health care in America. Final report (DHHS  
            Publication No. SMA 03-3832). Washington, DC: U.S. Government Printing  
            Office. 
U.S. Department of Justice. (2005). Correctional statistics in the U.S. Washington, DC:  
             Government Printing Office. 
 
                  หมายเหตุ: ในกรณีที่รายงานได้ถูกบรรจุไว้ในรายงานฉบับรวมที่มีบรรณาธิการ ให้เขียน
อ้างอิงดังนี้ 
 
Matthews, K. A. (1985). Assessment of Type A behavior, anger, and hostility in 
 epidemiologic studies of cardiovascular disease. In A. M. Ostfield & E. D. 
 Eaker (Eds.), Measuring psychological variables in epidemiologic studies of 
 Cardiovascular disease (NIH Publication No. 85-2270, pp. 153-183). 
 Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services. 
 
             3.2 รายงานที่ได้จากองค์กรของรัฐออนไลน์ 
                    กรณีท่ีรายงานที่ได้จากองค์กรของรัฐเป็นลักษณะออนไลน์ให้ระบุ ค าว่า “สืบค้นจาก 
http://www.xxxxxxxx” ส าหรับภาษาไทย  ส่วนภาษาต่างประเทศให้พิมพ์ค าว่า “Retrieved from 
http://www.xxxxxxxx” ตามรูปแบบและตัวอย่างดังนี้ 
 
 

 

 

 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2554). รายงานผลทีส าคัญ 
              ส ารวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2553. สืบค้นจาก  
              http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/electThaiRep53.pdf 
 

Author, A. A. or name of agency. (Year). Title of publication (Report number).  
            Retrieved from http://www.xxxxxxxx 
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U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National  
             Heart, Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools  
             (NIH Publication No. 022650). Retrieved from http://www.nhbi.nih.                           
             gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf 
 
             3.3 รายงานที่ได้จากสถาบันการศึกษา (report from institutional archive)  
 
Broadhurst, R. G., & Maller, R. A. (1991). Sex offending and recidivism (Tech. Rep. 
 No. 3). Nedlands, Western Australia: University of Western Australia, Crime 
 Research Center. 
 
 หมายเหตุ: 

1) ในกรณีที่ชื่อเมือง จังหวัด หรือ รัฐ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยไม่ต้องระบุชื่อ
เหล่านั้นซ้ า ในส่วนของแหล่งที่พิมพ์รายงาน 

2) ให้ระบุชื่อของมหาวิทยาลัยก่อน แล้วตามด้วยคณะ หรือภาควิชา หรือหน่วยงานที่เป็น
ผู้ผลิตรายงานนั้น 
               3) กรณีท่ีเป็นรายงานในลักษณะออนไลน์ให้ระบุค าว่า “สืบค้นจาก http://www.xxxx 
xxxx” ส าหรับภาษาไทย  ส่วนภาษาต่างประเทศให้พิมพ์ค าว่า “Retrieved from http://www.xxxx 
xxxx” ดังตัวอย่าง 
 
McDaniel, J. E., & Miskel, C. G. (2002). The effect of groups and individuals on national  
             decisionmaking: Influence and domination in the reading policymaking  
             environment (CIERA Report 3-025). Retrieved from University of Michigan,  
             Center for Improvement of Early Reading Achievement website: http://  
             www.ciera.org/library/reports/inquiry-3/3-025/3-025.pdf  
Young, F. D., Jones, R., & Sampson, M. (2006). Correctional populations of the United  
            States, 2002 (Report No. ACRL223312). Retrieved from Nova Southeastern   
            University, Center for Institutional Planning website: http://www.nova.edu  
            /pubs2006/2006ACRL223312.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.nhbi.nih/
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        4. การเขียนอ้างอิงจากการน าเสนอผลงานการประชุมสัมมนา (meeting and symposium) 
            4.1 ผลงานการประชุมสัมมนา ที่ไม่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ (unpublished contribution 
to a symposium) 

           ให้ระบุชื่อของการประชุม (ในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ) โดยใช้ตัวอักษร พิมพ์ใหญ่ ส าหรับ
ตัวอักษรตัวแรกของแต่ละค า  เนื่องจากชื่อของการประชุมเป็นค านามเฉพาะ  ระบุเดือนและปีของการ
ประชุมไว้ในงเล็บต่อจากชื่อผู้น าเสนอ 
 

            รูปแบบ     
   

 
 
 
 
 
 

 
            
 

              ตัวอย่าง 
 

Beales, J. (2001, May). Beyond seeing: Cultural blindness and lettering [Fieldnote data 
           summary and slide presentation]. In M. Wilkes (Chair), Textual  perspectives.  
           Symposium conducted at the 50th Annual Meeting of the 
           Archaeological Society, New York. 
Muellbauer, J. (2007, September). Housing, credit, and consumer expenditure. In S. C.  
            Ludvigson (Chair), Housing and consumer behavior. Symposium conducted  
            at the meeting of the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole,  
            WY. 
 

           4.2 เอกสารประกอบการประชุมที่มีการตีพิมพ์เป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ (Paper in 
proceedings published regularly) 

      ให้ใช้วธิีการเขียนอ้างอิงแบบเดียวกับวารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะๆ (periodicals) 
ในกรณีที่มีเพียงบทคัดย่อ  (abstract) ปรากฏอยู่ในเอกสารนั้น ให้ระบุ [บทคัดย่อ]หรือ [Abstract] 
ตามหลังชื่อบทความ แล้วจึงตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.)  
 

Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian                
            song discrimination. Proceedings of the National Academy of Sciences, 
             USA, 89, 1372-1375. 
 

Contributor, A. A., Contributor, B. B., Contributor, C. C. &  Contributor, D. D. (Year,  
            Month). Title of contribution. In E. E. Chairperson (Chair), Title of  
            symposium. Symposium conducted at the meeting of Organization Name,  
            Location 

ชื่อ ชื่อสกุลผู้บรรยาย. (ปี, เดือนที่ประชุมสัมมนา). ชื่อเรื่องที่บรรยาย. หน่วยงานที่จัดปาฐกถา หรือ 
           บรรยาย หรืออภิปราย. 
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              กรณีท่ีเป็นเอกสารออนไลน์ (paper in proceedings published regularly online) ใช้
รูปแบบเช่นเดียวกับวารสารออนไลน์ ดังตัวอย่าง 

Rissman, J., Greely, H. T., & Wagner, A. D. (2010). Detecting individual memories  
           through the neural decoding of memory states and past experience.  
           Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 107, 9849-9854.  
           doi:10.1073/pnas.1001028107  

      กรณีมีผู้แต่งร่วมมากกว่า 7 คน ใช้รูปแบบเช่นเดียวกับวารสารที่มีผู้แต่งมากกว่า 7 คน ดังตัวอย่าง 

Brem, S., Bach, S., Kucian, K., Guttorm, T. K., Martin, E., Lyytinen, H., . . . Richardson, U.  
            (2010). Brain sensitivity to print emerges when children learn letter–speech  
            sound correspondences. Proceedings of the National Academy of Sciences,  
           USA, 107, 7939-7944. doi:10.1073/pnas.0904402107  

 

       4.3 การเขียนอ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมที่มีการตีพิมพ์รวมเล่ม (proceedings 
published in book form) 

             รูปแบบ 

 

 

 
 
 
             ตัวอย่าง 
Gibson, C. C. (2005). Impact of the larger social context on the distance 
             Learner. In S. Allsop (Ed.) International Council for Distance Education: One  
            world many voices: Quality in open anddistance learning (pp. 279-282).  
            Chicago: Milton Keynes.  
Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H.  (2007).  A multi-touch surface using multiple cameras.   
             In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture Notes  
             in Computer Science:  Vol. 4678.  Advanced Concepts for Intelligent Vision  
             Systems (pp. 97-108).  Berlin, Germany:  Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-540- 
             74607-2_9 

Author. (Year). Title of paper. In Editor (first initial, last name) (Ed.), Title of  
            conference proceedings (page numbers). Place of publication: Publisher.  
            doi:xxx.xxxxxxx 

Author. (Year). Title of paper. In Editor (first initial, last name) (Ed.), Title of  
            conference proceedings (page numbers). Place of publication: Publisher.  
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4.4 การเขียนอ้างอิงรายงานที่ถูกน าเสนอในรูปของโปสเตอร์ (poster session) หรือ
น าเสนอรายงาน (paper session) ในที่ประชุมสัมมนาแต่ไม่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

รูปแบบ 
 

 

 
 

                

                ตัวอย่าง 
 

Mesukko, J. (2010, July). Issues regarding pediatric end-of-life care in Thailand. Poster  
             session presented at Sigma Theta Tau International 21st International Nursing  
             Research Congress: Global Diversity through Research, Education and Evidence- 
             Based Practice in Orlando, FL.  
Mesukko, J. (2010, April). Compensatory strategies reported to increase sleep in parents   
            of  twins. Paper presented at the meeting of National Association for Neonatal  
             Nurses (NANN) 5th Annual Research Summit, Scottsdale, AZ. 
ปิยะนุช  สินทนะโยธิน. (2545, กุมภาพันธ์). การศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการส่งเสริม

สุขภาพของหญิงวัยกลางคนที่ท างานนอกบ้านในกรุงเทพมหานคร. รายงานน าเสนอในการ
ประชุมเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลครั้งที่ 2, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 
         5. การเขียนอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและโท (doctoral dissertations and 
master,s theses) 
                5.1 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและโทที่ได้มาจากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ 
(commercial database) เช่น ProQuest Dissertation & Theses database 
                 ระบุชื่อของ dissertation or thesis เป็นตัวเอนและใส่ค าว่า “Doctoral  
 dissertation or master’s thesis” ไว้ในวงเล็บต่อท้าย ระบุชื่อฐานข้อมูลโดยใช้ค าว่า “Available 
from” น าหน้าโดยไม่ต้องใส่วันเดือนปีที่เข้าถึงข้อมูล และใส่หมายเลข UMI ไว้ในวงเล็บทุกครั้ง 
 
                 รูปแบบ 
 
 

                

 
 
 

Presenter, A. A. (Year, Month). Title of paper or poster. Paper or poster session  
           presented at the meeting of Organization Name, Location. 

Author, A. A. (2012). Title of doctoral dissertation or master’ s thesis (Doctoral  
           dissertation or master’s thesis). Available from Name of database.  
           (Accession or Order No.) 
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              ตัวอย่าง 
 
Cooley, T. (2009). Design, development, and implementation of a Wireless Local  
            Area Network (WLAN): The Hartford Job Corps Academy case study  
            (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations & Theses  
            database. (UMI No. 3344745) 
Long, M. F. (2007). School media librarians as transformational leaders (Doctoral  
           dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database.  
           (UMI No. 329321) 
Oakley-Williams, L.-M. A. (2005). An empirical study of the effect of transformational  
           and transactional leadership on motivation in the Jamaican environment  
           (Jamaica Money Market Brokers) (Doctoral dissertation). Available from  
           ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3180661) 
Horowitz, J. (2010). An examination of how American business must eliminate     
             perceived bias towards Muslims and Arab Americans (Master's thesis).  
              Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No.  
              1484335) 
 
             5.2 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและโทที่สามารถสืบค้นในฐานข้อมูลของสถาบัน 
(institutional database)  
 
นันทนา ศรีเทพ. (2549). ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยผ่านสื่อดิวิทัศน์ต่อความกลัวการ 
             ได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองของเดกกวัยก่อนเรียน (วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต).  
             สืบค้นจาก http://ss.lib.cmu.ac.th/ digital_collection/etheses/searching.php             
Montoya, S. (2010). Exploring family, neighborhood and school factors in racial            
             achievement gap (Doctoral dissertation). Retrieved from http://www.rand.org/ 
              pubs/rgs_dissertations/RGSD259/ 
Caprette, C. L. (2005). Conquering the cold shudder: The origin and evolution of  
             snake eyes (Doctoral dissertation). Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd/ 
               
               5.3 การเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและโทที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ 
(unpublished doctoral dissertation or thesis) 
                  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและโทที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ใน
ห้องสมุดของสถาบันหรือเก็บไว้ส่วนบุคคล ให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงดังนี้ 
 

Author, A. A. (2012). Title of doctoral dissertation or master’s thesis (Unpublished  
            doctoral dissertation or master’s thesis). Name of Institution, Location.              
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Jordan, J. J. (2005). Psychosocial effects of gifted programming (Unpublished master's  
            thesis). University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada.  
Berg, D. H. (2003). Prospective leadership development in colleges and universities in  
           Canada: Perceptions of leaders, educators and students (Unpublished  
           doctoral dissertation). University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada. 
 
                5.4 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและโทที่ได้จากเวบไซด์   
 

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a  
              networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts  
              Institute of Technology).  Retrieved from http://www-static.cc.gatech.edu/- 
              asb/thesis 
 
                5.5 บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่บรรจุอยู่ใน DAI (Dissertation  
Abstracted International) 
                  ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกนั้นได้มาจาก UMI ให้ระบุหมายเลข UMI volume 
และหมายเลขหน้าของ DAI นั้นด้วย ส าหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท บทคัอย่อจะปรากฏใน 
Masters Abstracts International ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของ UMI ในกรณีนี้ให้เขียน
อ้างอิงโดยใช้รูปแบบเหมือนกันกับการอ้างอิงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  
                   
                        รูปแบบ 
 
 
 
 
                  
                       ตัวอย่าง 
Ganson, E. L. (1982). The discovery of illusion. Dissertation Abstracts  
            International: Section A, 27(3), 3046. (UMI No. 2939539) 
Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: Characteristics 
            of referring and nonreferring supervisors. Dissertation Abstracts International, 
            54(01), 534B. (UMI No.9315347) 
Cannon, C. (2004). Does moral education increase moral development?:  A  
             reexamination of the moral reasoning abilities of working adult learners.  
             Dissertation Abstracts International: Section A, 61(12), 4851. (UMI No.  
             9999321)  

Author. (Year). Title of publication. Dissertation Abstracts International, volume  
            number (issue#), page#series. (UMI No. xxxxxxxx) 



93 
 

Appelbaum, L. G. (2005). Three studies of human information processing: Texture  
            amplification, motion representation, and figure-ground segregation. Dissertation  
            Abstracts International: Section B. Sciences and Engineering, 65(10), 5248 
Cowan, B. A. (2008). Trauma exposure and behavioral outcomes in sheltered  
             homeless children: The moderating role of perceived social support.  
             Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and  
             Engineering, 68(12), 8393. (UMI No. 3293818) 
 
  ในกรณีที่บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่บรรจุอยู่ใน DAI โดยการสืบค้นจาก
มหาวิทยาลัยให้ระบุชื่อมหาวิทยาลัยและปีที่ปรากฏอยู่บนวิทยานิพนธ์ และให้ ระบุ volume number 
และหมายเลขหน้าของ DAI ด้วย ดังตัวอย่าง 
 
Ross, D. F. (1990).  Unconscious transference and mistaken identity: When a witness  
 misidentifies a familiar but innocent person from a lineup (Doctoral  
 dissertation, Cornell University, 1990).  Dissertation Abstract International,  
 51, 417. 
 
  ส าหรับบทคัดย่อที่ได้จาก Masters Abstracts International ที่ได้จากมหาวิทยาลัยให้ใช้
รปูแบบเดียวกันนี้ในการเขียนอ้างอิง โดยให้ระบุ ชื่อวิทยานิพนธ์ volume numbers และหมายเลขหน้า
ของ Masters Abstracts International รวมทั้งชื่อมหาวิทยาลัยและปีที่ปรากฏอยู่บนวิทยานิพนธ์นั้น  
 
 5.6  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ท่ีได้จากมหาวิทยาลัยท่ีตั้งอยู่ในประเทศ

อ่ืน ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา 
                ให้ระบุชื่อเมือง ชื่อรัฐ หรือชื่อจังหวัด ถ้าหากมหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกาให้
ระบุชื่อประเทศก ากับไว้ด้วย ยกเว้นในกรณีที่ชื่อเมือง ชื่อรัฐ หรือ ชื่อจังหวัดนั้นเป็นส่วนของชื่อ
มหาวิทยาลัยไม่ต้องระบุชื่อนั้นๆ ซ้ าอีก ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาไทย และอ้างอิงถึง
วิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาไทยเหมือนกัน อาจไม่จ าเป็นต้องระบุชื่อเมือง (หากชื่อเมืองเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ
มหาวิทยาลัยหรือชื่อประเทศไทย) 
 
จิตตวดี เหรียญทอง. (2542). ผลของการพยาบาล ตามทฤษฎีความส าเรกจตามจุดมุ่งหมายต่อการปฏิบัติ 
            กิจกรรมประจ าวันและความพึงพอใจในชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้าม เนื อหัวใจตา ย     
            (วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ). บัณฑิตวิยาลัย,  
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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Carlbom, P. (2000). Carbody and passengers in rail vehicle dynamics (Doctoral thesis,  
            Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). Retrieved from  
            http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3029 
 
 
      6. การเขียนอ้างอิงจากการทบทวนวรรณกรรม (reviews) 
          การอ้างอิงใช้รูปแบบเดียวกับการอ้างอิงวารสารวิชาการ แต่ให้ระบุชนิดของวรรณกรรมที่ทบทวน
โดยระบุไว้ใน brackets [  ] เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ฯลฯ องค์ประกอบหลักในการ
เขียนอ้างอิงมี 6 ประกอบ คือ ชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ ชื่อบทความ ชนิดของวรรณกรรมที่ได้รับการกล่าวถึง 
(ทบทวน) ชื่อของวรรณกรรมที่ได้รับการกล่าวถึง (ทบทวน) ชื่อของวารสารและข้อมูลเกี่ยวกับการตีพิมพ์ 
 
 

          รูปแบบ 
 

 

 

 

  6.1  การเขียนอ้างอิงการทบทวนวรรณกรรมท่ีเป็นหนังสือ (review of a book) 
 
Schatz, B. R. (2000).  Learning by text or context? [Review of the book The social  
 life of information, by  J. S. Brown & P. Duguid]. Science, 290, 1304. 
 
                  กรณีที่เป็น review of a book ที่มีค่ารหัส doi ให้ระบุต่อท้ายเลขหน้า ดังตัวอย่าง 
 
Perna, R. B. (2010). Impulsivity, shortsighted decisions, and discounting [Review of the  
           book Impulsivity: The behavioral and neurological science of discounting, by  
           G. J. Madden & W. K. Bickel (Eds.)]. PsycCritiques, 55(8), Article 1.  
           doi:10.1037/a0019044  
 
                  กรณีทีเ่ป็น review of a book ออนไลน์และไม่ปรากฏค่า doi ให้ระบุ URL address 
แทน ดังตัวอย่าง 
 
Korenman, A. (2010). [Review of the book Blonde roots, by B. Evaristo]. Library  
             Journal, 134(2), 64. Retrieved from http://www.libraryjournal.com/ 
 

Reviewer, A. A. (2000). Title of review [Review of the book Title of book, by A. A.  
            Author].  Title of complete work, volume number, page number.        
       

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3029
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                 กรณีท่ี review of a book นั้นไม่มีชื่อ (title) ให้ถือว่าสิ่งที่อยู่ใน [ ]  เป็นชื่อแทน ดัง
ตัวอย่าง 
 
Baron, J. (2010). [Review of Writing in Foreign Language Contexts: Learning, Teaching,  
           and Research, Rosa Manchón (Ed.). Multilingual Matters, Bristol, UK (2009).  
           296 pp.]. System, 38(1), 148-150. doi:10.1016/j.system.2009.11.004 
 
              6.2 การเขียนอ้างอิงการทบทวนวรรณกรรมที่ได้มาจากฐานข้อมูล (database) 
 
Furlan, A. D., van Tulder, M. W., Cherkin, D., Tsukayama, H., Lao, L., Koes, B. W., &  
           Berman, B. M. J. (2010). Acupuncture and dry-needling for low back pain  
           [Amended review]. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2011(2), 1- 
           136. doi:10.1002/14651858.CD001351.pub2 
 
            6.3 การเขียนอ้างอิงจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเป็นวิดีโอ (review of a video) 
Axelman, A., & Shapiro, J. L. (2007). Does the solution warrant the problem? [Review of  
            the DVD Brief therapy with adolescents, produced by the American  
            Psychological Association, 2007]. PsycCRITIQUES, 52(51). doi: 10.1037/a0009036   
 

        7. การเขียนอ้างอิงจากสื่อโสตทัศนูปกรณ์ (audiovisual media) 
             7.1 ภาพยนตร์ (motion picture) 
                 ระบุชื่อผู้ผลิตภาพยนตร์ และ/หรือ ชื่อผู้ก ากับ โดยระบุหน้าที่ว่าเป็นผู้ผลิตหรือผู้ก ากับ
ภาพยนตร์ไว้ในวงเล็บ ระบุว่างานนั้นเป็นภาพยนตร์ โดยระบุค าว่า “ภาพยนตร์” หรือ “Motion 
picture” ไว้ใน brackets [ ] ต่อท้ายชื่อผลงาน รวมทั้งระบุชื่อประเทศและชื่อ studio ที่ผลิตผลงานนั้น  
              รูปแบบ 
 

 

 

 
 
  
 
            ตัวอย่าง 
อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์. (ผู้ก ากับ). (2544). โหมโรง [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์ 
             เนชั่นแนล. 

Producer, A. A. (Producer), & Director, B. B. (Director). (Year). Title of motion picture  
             [Motion  picture]. Country of Origin. Studio. 
 

ชื่อผู้ก ากับ. (ผู้ก ากับ). (ปีที่ผลิตหรือปีที่จัดจ าหน่าย). ชื่อภาพยนตร์ [ภาพยนตร์]. สถานที่ผลิต: 
            หน่วยงานที่ผลิตหรือจัดจ าหน่าย. 
ต ั
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Scorsese, M. (Producer), & Lonergan, K. (Writer/Director). (2000). You can count  
              on me [Motion picture]. United States: Paramount Pictures. 
 
           ในกรณีท่ีภาพยนตร์นั้นถูกเผยแพร่ในวงจ ากัด ให้ระบุชื่อผู้เผยแพร่และท่ีอยู่ในวงเล็บตอนท้าย
ของการอ้างอิง ดังตัวอย่าง 
 
Harrison, J. (Producer), & Schmiechen, R. (Driector). (1992). Changing our minds:  
            The story of Evelyn Hooker [Motion picture]. (Available from Changing  
           Our Minds, Inc. 170 West end Avenue, Suite 25R, New York, NY 10023) 
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) 
 

                 7.2 ดนตรีที่ได้รับการบันทึกเสียง (music recording) 
                       รูปแบบ 
 
 
 
 
                          
                        ตัวอย่าง 
 

Ma, Y. (Performer). (2008). Songs of peace and joy [CD]. New York:  
            Sony Music. 
Brahms, J. (2007). Vor dem fenster [Recorded by S. Heilgardst]. On Lieder: fur eine  
           Singstimme mit Klavierbegleitung [CD]. Franfurt, Germany: C.F. Peters.   
 
      กรณีผู้ประพันธ์เพลงและศิลปินผู้ร้องเพลงไม่ใช่คนเดียวกัน ใช้รูปแบบดังตัวอย่าง 
 
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) 
 
 

Writer, A. (Copyright year). Title  of song [Recorded by B. B. Artist if different from  
            writer]. On Title of album [Medium of recording: CD, record, cassette.  
            ect.] Location: Label. (Date of recording if different from song copyright date) 
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            7.3 เทปบันทึกเสียง (audio recording) 
 
Costa, P. T., Jr. (Speaker). (1988). Personality, continuity, and changes of adult life 
  (Cassette Recording No.207-344-88A-B). Washington, DC: American  
  Psychological Association. 
 
             หมายเหตุ: หากสื่อนั้นมีหมายเลขก ากับไว้ ให้ระบุหมายเลขเหล่านั้นด้วย เพ่ือความสะดวกใน
การสืบค้น ให้ระบุชื่อของผู้เผยแพร่ผลงานนั้น ดังตัวอย่างด้านบน American Psychological 
Association เป็นผู้เผยแพร่ผลงาน 
 
              7.4 วิดีโอ (video) 
 
American Psychological Association (Producer). (2000). Responding therapeutically to  
             patient expressions of sexual attraction [DVD]. Available from  
             http://www.apa.org/videos/ 
 
        7.5 รายการโทรทัศน์ (television broadcast) 
                       กรณีอ้างอิงรายการโทรทัศน์ที่มีการแพร่ภาพหลายตอน (television servies) ใช้
รูปแบบดังตัวอย่าง 
 
Miller, R. (Producer). (1989). The mind [Television series]. New York: WNET. 
 
                       กรณีท่ีรายการโทรทัศน์มีการแพร่ภาพหลายตอนและต้องการอ้างอิงเฉพาะตอนหนึ่ง
ของรายการโทรทัศน์ที่มีการแพร่ภาพหลายตอน (single episode from a television series ให้อ้างอิง
โดย ในต าแหน่งของชื่อผู้เขียนให้ระบุชื่อผู้เขียน ให้ระบุชื่อผู้เขียนบท (script writer) ก่อน แล้วตามด้วย
ชื่อผู้ก ากับรายการ (director) โดยให้ระบุหน้าที่ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อ  ระบุชื่อผู้ผลิตรายการ (producer) 
ไว้ในต าแหน่งของบรรณาธิการ ดังตัวอย่าง 
 
Egan, D. (Writer), & Alexander, J. (Director). (2005). Failure to communicate [Television  
            series episode]. In D. Shore (Executive producer), House. New York, NY: Fox  
            Broadcasting. 
 
                    กรณีผู้เขียนบทและผู้ก ากับรายการเป็นคนเดียวกันให้ระบุทั้งสองบทบาทไว้ภายในวงเล็บ
เดียวกัน ดังตัวอย่าง 
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Palfreman, J. (Writer & Director). (2010). The vaccine war [Television series   
            episode]. In M. Sullivan (Executive producer), Frontline. Boston, MA: WGBH  
            Educational Foundation. 
 
     8. การเขียนอ้างอิงจากงานที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (unpublished work) 
          8.1 บทความที่ไม่ได้ส่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
                 รูปแบบ 
 

      
 
                   

                   ตัวอย่าง 
 

Stinson, C., Milbrath, C., Reidbord, S., & Bucci, W. (1992). Thematic segmentation of  
           psychotherapy transcripts for convergent analyses. Unpublished manuscript.    
           
 
         8.2 บทความที่ไม่ได้ส่งตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งมีแหล่งอ้างอิงอยู่ในมหาวิทยาลัย (unpublished 
manuscript with a university cited)  
 

                รูปแบบ  
 

 
 
                  
                ตัวอย่าง 
Blackwell, E., & Conrod, P. J. (2003). A five-dimensional measure of drinking motives.  
            Unpublished manuscript, Department of Psychology, University of British  
            Columbia, Vancouver, Canada. 
Jones, R., & Bookbinder, C. (n.d.). It is time: A fresh approach to equivalent  
           opportunities. Unpublished manuscript, Center for Psychological Studies,   
           Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, FL. 
 
           หมายเหตุ: ให้ระบุชื่อเมือง ชื่อรัฐหรือชื่อจังหวัด ถ้าหากมหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา 
ให้ระบุชื่อประเทศก ากับไว้ด้วย ยกเว้นในกรณีที่ชื่อเมือง ชื่อรัฐ หรือชื่อจังหวัดนั้นเป็นส่วนของชื่อ
มหาวิทยาลัย ไม่ต้องเขียนชื่อนั้นๆซ้ าอีก 
           กรณีท่ีการเข้าถึงข้อมูลนี้ได้จากเวบไซด์ ให้ใช้รูปแบบดังตัวอย่างด้านล่าง 

Author, A. A. (Year). Title of manuscript. Unpublished manuscript.  

Author, A. A. (Year). Title of manuscript. Unpublished manuscript, department or  
           program or center, Institution Name, city or state. 
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Coleman, W. C. (n.d.). Comparisons of grade point averages between men who join  
           fraternities and men who do not join fraternities at Shady Rock  
           University. Unpublished manuscript. Programs for Higher Education, Nova  
          Southeastern University. Retrieved from http://www.nova.edu/phe/ 
          phe_resources/online_documents.htm 
 

          8.3 บทความที่ก าลังส่งไปตีพิมพ์แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากส านักพิมพ์ (manuscript in 
progress or submitted for publication) 
                ไม่ต้องระบุชื่อวารสารหรือส านักพิมพ์ที่บทความนั้นถูกส่งไป หากบทความนั้นได้รับการตอบ
รับแล้วต้องระบุว่าเป็น in press และระบุชื่อวารสารได้ ระบุชื่อมหาวิทยาลัยก ากับ (ถ้ามี) ดังตัวอย่าง 
 
Ting, J. Y., Flosheim, P., & Huang, W. (2008). Mental health help-seeking in ethnic  
           minority populations: A theoretical perspective. Manuscript submitted for  
          publication. 
 

       8.4 ข้อมูลดิบท่ีไม่ได้ตีพิมพ์ (unpublished raw data)       
       

Supta, F., & Khan, K. (2009). [Citations from doctoral dissertation reference lists].  
           Unpublished raw data. 
Deaux, M., & Wise, A. (1993). [Auditory response latencies in rat auditory cortex].  
           Unpublished raw data. 
 

            หมายเหตุ: ไม่ต้องเขียนชื่องานเป็นตัวเอน แต่ให้เขียนชื่องานนั้นไว้ในวงเล็บแทน [bracket] 
เพ่ือเป็นการอธิบายลักษณะงานนั้นๆ 
 

9. การเขียนอ้างอิงข้อมูลที่ได้จาก Internet 
 

        รูปแบบ      
  

 
       
  
        

         ตัวอย่าง 
 

Engle, G. (2010, October 7). Thinking outside the ban [Web blog post]. Retrieved  
           from http://theinnovativeeducator.blogspot.com/ 
BirdTricks. (2008, April 27). Tips for training a parrot to talk [Video file]. Retrieved from  
           http://www.youtube.com/watch?v=89dZNPPYOdk  

Author, A. A. (Year, Month Day). Title of post [Description of form]. Retrieved  
            from http://www.xxxx 
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           10. การเขียนอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer software) 
                 ไม่ต้องพิมพ์ชื่อโปรแกรมเป็นตัวเอน  หากโปรแกรมนั้นเป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล ให้ระบุชื่อ
ผู้เขียนโปรแกรมนั้นด้วย  ตามท้ายชื่อโปรแกรมให้ระบุชนิดของโปรแกรมไว้ใน brackets [ ] โดยไม่ต้องใส่
เครื่องหมายมหัพภาค (.) คั่นระหว่างชื่อโปรแกรมและวงเล็บ ระบุหน่วยงานผู้ผลิตโปรแกรมนั้นไว้ใน
ต าแหน่งเดียวกับท่ีระบุแหล่งพิมพ์ในกรณีท่ีอ้างอิงหนังสือ ดังตัวอย่าง 
 
Yarnold, P. R., & Soltysik, R. C. (2010). Optimal data analysis: A guide with software  
           for Windows [Computer software and manual]. Washington, DC: American  
          Psychological Association 
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บทที่ 5   
การพิมพ์รายงานและวิทยานิพนธ์ 

 
รปูแบบของการพิมพ์รายงานและวิทยานิพนธ์นั้นมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเนื้อหาของงาน

เขียนทางวิชาการ รายงานหรือวิทยานิพนธ์ที่เขียนเสร็จแล้วอาจไม่ได้รับการยอมรับหากจัดท าในรูปแบบที่
ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง  เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ มี แ น วทา งป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ม าต ร า ฐ าน ในแ นวทา ง เ ดี ย ว กั น  
คณะผู้จัดท าคู่มือฉบับนี้จึงได้รวบรวมรูปแบบการพิมพ์รายงานและวิทยานิพนธ์ ที่สอดคล้องกับบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานหรือ
วิทยานิพนธ์ต่อไป ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งบทความไปตีพิมพ์ ควรจะได้ศึกษารูปแบบของการเขียน
บทความซึ่งก าหนดโดยส านักพิมพ์นั้นๆ เป็นกรณีไป นอกจากนี้ คณะผู้จัดท ายังได้รวบรวมวิธีการจัดระดับ
หัวข้องานเขียน และการเว้นวรรคหลังเครื่องหมายวรรคตอน ตามรูปแบบของ APA (2009)  
มาเป็นตัวอย่างในท้ายบทนี้ 
 
รูปแบบการพิมพ์รายงานและวิทยานิพนธ์ 

ตามข้อปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรูปแบบการพิมพ์รายงานและ
วิทยานิพนธ์ดังนี้ 
 

การพิมพ์ (Typing) 
1. ใช้กระดาษสีขาวขนาด A-4 (8 ¼ x 11 ¾ นิ้ว) 80 แกรมขึ้นไป 
2. พิมพ์หน้าเดียวด้วยหมึกพิมพ์สีด า ขนาดมาตรฐานชนิดเดียวกันตลอดทั้งเล่ม หรืออาจพิมพ์

ทั้งสองหน้าหากใช้กระดาษท่ีมีความหนาเหมาะสม 
3. ส าหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Angsana UPC ขนาด 16 พอยต์ ส าหรับผู้ที่

เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 พอยต์ 
4. ต้องมีความประณีตท้ังในเรื่องวัสดุ การพิมพ์ การข้ึนต้นประโยคใหม่ ไม่มีรอยขีดฆ่าขูดลบ ไม่

มีการพิมพ์ตกหรือพิมพ์เ พ่ิมบริ เวณเหนือหรือใต้บรรทัด ไม่มีลวดลาย หรือสีสันใด ๆ เ พ่ิมเติม 
 

การเว้นริมขอบกระดาษ (margination) 
 ขอบบน      เว้น   1 ½   นิ้ว   ยกเว้น   ถ้าเป็นการขึ้นบทใหม่ให้เว้น 2 นิ้ว  
 ขอบล่าง     เว้น  1  นิ้ว 
 ขอบซ้าย     เว้น 1.5 นิ้ว 
 ขอบขวา     เว้น 1  นิ้วเป็นอย่างน้อย หากค าสุดท้ายของบรรทัดยาวเกินไปให้ขึ้นบรรทัด

ใหม่ ในกรณีนี้ขอบขวาอาจมีท่ีว่างเกิน 1 นิ้วได้ 
 

 การล าดับหน้า (pagination) 
1. ส่วนน า (Preliminaries)  
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1.1 วิทยานิพนธ์ภาษาไทย ให้ล าดับหน้าด้วยตัวอักษร ก ข ค ตามล าดับ (เว้นตัวอักษร ฃ 
และ ฅ) 

1.2 วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ให้ล าดับหน้าด้วยตัวเลขโรมัน I ii iii ตามล าดับ 
  เริ่มนับตั้งแต่หน้าปกใน แต่ไม่ต้องพิมพ์ตัวอักษรหรือเลขก ากับ ให้เริ่มพิมพ์ตั้งแต่หน้า ค หรือ 
iii เป็นต้นไป บริเวณกลางหน้ากระดาษด้านบน ห่างจากขอบกระดาษด้านบนหนึ่งนิ้ว 

2. ส่วนเนื้อความ (Text) และส่วนอ่ืน ๆ ทั้งหมด ให้ล าดับเลขหน้าด้วยเลขไทย หรืออาราบิก 
อย่างใดอย่างหนึ่ง บริเวณกลางหน้ากระดาษด้านบน ห่างจากริมขอบกระดาษหนึ่งนิ้ว ยกเว้นเมื่อขึ้นต้น
บทใหม่ หรือหน้าที่ก าหนดไว้เฉพาะ ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้านั้น ๆ แต่ให้นับหน้ารวมด้วย 

3. ในกรณีที่เป็นการพิมพ์ตามความยาวของหน้ากระดาษ ให้พิมพ์หมายเลขหน้าไว้ในต าแหน่ง
เดียวกับหน้าอ่ืน ๆ  

4. ในการพิมพ์ล าดับหน้า ให้พิมพ์เฉพาะตัวอักษรหรือตัวเลขล าดับหน้าเท่านั้น ไม่พิมพ์
เครื่องหมายใด ๆ ก่อนหรือหลังการพิมพ์ล าดับหน้า 
 
 การเว้นระยะพิมพ์ (spacing) 

1. ระหว่างบรรทัด ให้เว้นระยะพิมพ์ด้วยช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ ยกเว้นที่ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
2. การย่อหน้า ให้เว้นระยะพิมพ์แปดช่วงตัวอักษร 
3. หลังเครื่องหมายจุลภาค (,) และเครื่องหมายอัฒภาค (;) ให้เว้นระยะห่างหนึ่งช่วงตัวอักษร 
4. หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) เครื่องหมายทวิภาค (:) เครื่องหมายปรัศนีย์ (?) และ

เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ให้เว้นระยะห่างสองช่วงตัวอักษร ยกเว้นกรณีหลังชื่อย่อ ให้เว้นหนึ่งช่วงตัวอักษร 
5. นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ให้ศึกษาตัวอย่างการเว้นระยะพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การใช้

เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืน ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน 
http://www.royin.go.th/th/home/  

 
 

การจัดล าดับหัวข้อ 
           การเขียนบทความหรือรายงานตามรูปแบบของ APA (2009) นั้นมีหัวข้อได้ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ระดับ 
บทความหรือรายงานโดยมากแล้วมักมีหัวข้อ 3-4 ระดับ ซึ่งมีลักษณะการพิมพ์หัวข้อแต่ระดับดังนี้ 

1. หัวข้อล าดับที ่1 
 ให้พิมพ์ตรงกลางหน้ากระดาษ ท าเป็นตัวหนา ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ อักษรแรกของค าให้เป็น
ตัวพิมพ์ใหญ่ อักษรถัดไปเป็นตัวพิมพ์เล็ก เช่น  

 
Centered, Boldface, Uppercase and Lowercase Heading 

 
2. หัวข้อล าดับที่ 2 

            ให้พิมพ์ชิดริมด้านซ้าย  พิมพ์ตัวหนา ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ อักษรแรกของค าให้เป็นตัวพิมพ์
ใหญ่ อักษรถัดไปเป็นตัวพิมพ์เล็ก เช่น  

http://www.royin.go.th/th/home/
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Flush Left, Boldface, Uppercase and Lowercase Heading  

 
3. หัวข้อล าดับที่ 3 

ให้พิมพ์เยื้องด้วยพิมพ์ตัวหนา ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดและปิดท้าย
ด้วยมหัพภาค (.)  เช่น 

 

    Indented, boldface, lowercase paragraph heading ending with a period.  
 

4. หัวข้อล าดับที ่4  
ให้พิมพ์เยื้องด้วยพิมพ์ตัวหนา และ ตัวเอน ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

และปิดท้ายด้วยมหัพภาค (.)  เช่น 
 

    Indented, boldface, italicized, lowercase paragraph heading ending with a 
period.  
 

5. หัวข้อล าดับที ่5  
ให้พิมพ์เยื้องด้วยพิมพ์ตัวเอน ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดและปิดท้าย

ด้วยมหัพภาค (.)  เช่น 
 

     Indented, boldface, italicized, lowercase paragraph heading ending with a period.  
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณา และความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก       
รศ.ดร.อารีวรรณ กล่ันกล่ิน อาจารยท่ีปรึกษาผูควบคุมวิทยานิพนธ และ อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม อาจารยดร. อรอนงค วิชัยคํา ซ่ึงไดกรุณาใหความรู คําแนะนํา และขอคิดเห็น
ตลอดจนชวยตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ของวิทยานิพนธ จนวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 
ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทาน ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา และใหขอเสนอแนะ
ในการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามของการวิจัย และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธทุกทานท่ีไดเสนอแนวทาง และขอคิดเห็น เพ่ือวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสารภีนายแพทยจรัส สิงหแกว ท่ีอนุญาตให
ผูวิจัยทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ และขอบคุณบุคลากรแผนกผูปวยนอกโรคเบาหวานรวมท้ัง
ผูใชบริการท่ีเขารวมโครงการวิจัย ท่ีใหความรวมมือในการ วิจัย และทุกทานท่ีมีสวนชวยเหลือ 
สนับสนุนดวยดีเสมอมา จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี 
 คุณประโยชนท่ีไดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแดบุพการี ผูมีพระคุณ ครอบครัว 
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ABSTRACT 

 

Conflict has been a significant problem in the People’s Republic of China 

and ways to solve it are required. The purposes of this study were to explore conflict 

management styles, level of burnout, and to examine the relationship between conflict 

management styles and each dimension of burnout among nurses in university 

hospitals, the People’s Republic of China. The sample consisted of 390 nurses who 

worked in three university hospitals in Yunnan, the People’s Republic of China. 

Research instruments included: 1) Demographic Data Form, 2) Dutch Test for 

Conflict Handling (DUTCH), developed by Van de Vliert (1997) and translated into 

Chinese by the researcher, and 3) Maslach Burnout Inventory (MBI) which was 

originally developed by Maslach and Jackson (1986) and translated into Chinese by 
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the researcher. The Cronbach’s alpha coefficients of DUTCH and MBI were .92 

and .95, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman’s 

Rank-Order Correlation Coefficient.  

The results of this study were as follows: 

1. About 35.38% of nurses used avoiding style to manage conflict 

situations, 28.21% used problem solving style, 6.67% used compromising style, 

3.59% used yielding style, 1.28% used forcing style, and the remaining (24.87%) used 

other styles of conflict management. 

2. Nurses in university hospitals experienced a moderate level of burnout in 

dimensions of emotional exhaustion and depersonalization (X=26.30, SD=11.91; 

X=8.01, SD=5.90, respectively), and experienced a high level of burnout in dimension 

of personal accomplishment (X=30.50, SD=9.29).  

3. There were relationships between conflict management styles and each 

dimension of burnout (p＜ .05). Problem solving was the most effective way to 

manage conflict situations which could reduce emotional exhaustion, 

depersonalization, and increase personal accomplishment.  

The results of this study could assist nursing administrators to understand 

the importance of conflict management, and develop a training program that can 

improve nurses’ conflict management skills.  

 

 

 



    viii

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ การจัดการความขัดแยงและความเหนื่อยหนายของพยาบาลใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.  เพชรสุนีย   ท้ังเจริญกุล    อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

อาจารย  ดร.  บุญพิชา  จิตตภักดี              อาจารยท่ีปรึกษารวม 

                                                                                  

บทคัดยอ 

 

 ความขัดแยงเปนปญหาสําคัญในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและตองการแนวทาง

ในการแกไขปญหานั้น วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อสํารวจรูปแบบการจัดการความขัดแยง 

ระดับความเหน่ือยหนาย และทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบการจัดการความขัดแยงกับ

ความเหนื่อยหนายในแตละดานของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน กลุมตัวอยางประกอบดวยพยาบาลจํานวน 390 คนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงพยาบาลของ

มหาวิทยาลัยจํานวน 3 แหง ในมณฑลยูนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เคร่ืองมือวิจัย 

ประกอบดวย 1) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 2) แบบทดสอบดัชเพื่อการเผชิญกับความขัดแยง 

(DUTCH) ซ่ึงพัฒนาโดย แวนเดอเวอรท (Van de Vliert, 1997) และถูกแปลเปนภาษาจีนโดยผูวิจัย 

3) แบบวัดความเหน่ือยหนายของแมสแลช (MBI) ซ่ึงพัฒนาโดยแมสแลช และแจ็คสัน (Maslach& 

Jackson, 1986) และถูกแปลเปนภาษาจีนโดยผูวิจัย คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาคของแบบวัด 

DUTCH และ MBIมีคา .92 และ .95 ตามลําดับ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาและคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของสเปยรแมน 
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ผลการศึกษาพบวา 

1.พยาบาลรอยละ 35.38 ใชรูปแบบการหลีกเล่ียงในการจัดการกับสถานการณความ

ขัดแยง รอยละ 28.21 ใชรูปแบบการแกปญหา รอยละ 6.67 ใชรูปแบบการประนีประนอม รอยละ 

3.59 ใชรูปแบบการยินยอม รอยละ 1.28 ใชรูปแบบการบีบบังคับ และพยาบาลที่เหลือ (รอยละ 

24.87) ใชรูปแบบการจัดการความขัดแยงแบบอื่น 

2. พยาบาลในโรงพยาบาลองมหาวิทยาลัยมีความเหนื่อยหนายในดานความเหนื่อยลาทาง

อารมณและการลดความเปนบุคคลในผูอ่ืนอยูในระดับปานกลาง (X=26.30, SD=11.91;X=8.01, 

SD=5.90, ตามลําดับ) ในขณะท่ีมีความเหนื่อยหนายดานความสําเร็จสวนบุคคลอยูในระดับสูง 

(X=30.50, SD=9.29) 

3.รูปแบบการจัดการความขัดแยงมีความสัมพันธกับแตละดานของความเหนื่อยหนาย

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p<.05) รูปแบบการแกปญหาเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิผลดี

ท่ีสุดในการจัดการกับสถานการณความขัดแยงเนื่องจากสามารถลดความเหน่ือยลาทางอารมณ การ

ลดความเปนบุคคลในผูอ่ืน และเพิ่มความสําเร็จสวนบุคคล 

ผลการศึกษาคร้ังนี้ ชวยใหผูบริหารทางการพยาบาลเขาใจความสําคัญของการจัดการ

ความขัดแยง และพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมที่สามารถพัฒนาทักษะการจัดการความขัดแยงของ

พยาบาลได 
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ABSTRACT 

 

 Postoperative nausea and vomiting (PONV) is a  common complication that occurs 

during postoperative period. Prevention and management of postoperative nausea and vomiting 

needs practice based on evidence in order to achieve positive outcomes. The purpose of this 

operational study was to determine the effectiveness of implementing clinical practice guidelines 

(CPGs) for prevention and management of postoperative nausea and vomiting among adult 

patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital. Subjects included 135 adult patients undergoing 

anesthesia for elective surgery before implementing CPGs during November 2009 and January 

2010 and 125 adult patients undergoing anesthesia for elective surgery during implementing 

CPGs from February to May 2010. The instruments used in this study were CPGs for prevention 

and management of postoperative nausea and vomiting among adult patients which were 

translated and modified from the CPGs of American Society of Perianesthesia  Nurses (ASPAN, 

2006) by the researcher. The outcome evaluation form was developed by the researcher, including 

incidence and severity of postoperative nausea and vomiting (PONV) and patient satisfaction 



 

score. A framework of implementing CPGs of Australian National Health and Medical Research 

Council (NHMRC, 1999) was used in this study. Data were analyzed using descriptive statistics. 

 The findings revealed that: 

 1. The incidence rate of postoperative nausea and vomiting (PONV) in the non-

CPGs group was 5.14%, while in the CPGs group the incidence rate was only 0.80 %. For 

postoperative nausea, in the non-CPGs group, the incidence rate was 12.50% while in the  CPGs  

group the incidence rate was only 5.60%. 

 2. The mode of severity of postoperative nausea among subjects in the non-CPGs 

group was 5, while in the CPGs group the mode was only 2. 

 3. For patient satisfaction with prevention and management of postoperative nausea 

and vomiting in the non-CPGs group the mode was 5, while in the CPGs group the mode of 

patient satisfaction score was 8. 

 The findings of this study confirm the effectiveness of CPGs implementation. The 

executive summary should be submitted to the hospital administrators in order to plan policy for  

CPGs utilization for quality of  care  improvement. 
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   ABSTRACT 

 

 Nurse and patient outcomes are significantly concerned because they 

contribute to nursing shortage and quality of care. To improve nurse retention and 

patient safety, the study of factors predicting nurse and patient outcomes is necessary. 

A predictive correlational design of secondary data analysis, namely the 2007 Thai 

Nurse Survey was used in this study to determine the predictive ability of the nurses’ 

work environment and nurse staffing levels for nurse outcomes including job 

satisfaction and burnout and patient outcome including quality of nursing care in 

public hospitals in Thailand. The sample consisted of 5,247 nurses who provided 



 vi

direct care to patients across 39 public hospitals in Thailand. Five instruments used in 

the dataset were the Practice Environment Scale of Nurse Work Index (PES-NWI), 

the questionnaire of nurse staffing levels, job satisfaction questionnaire, the Maslach 

Burnout Inventory, and quality of nursing care questionnaire. Data were analyzed 

using descriptive statistics and logistic regression analysis.  

 The results showed that the highest score was nurses’ work environment on 

collegial nurse-physician relationships and lowest score was staffing and resource 

adequacy. Nurses cared for on average 10 patients each. The nurses in study had 

burnout measured by the emotional exhaustion subscale at a high score, the 

depersonalization subscale and the personal accomplishment subscale at a low score. 

They reported being moderately satisfied with their job and perceived quality of 

nursing care as good. At hospital level, after controlling for nurse characteristics (age, 

years as a nurse on a current unit), nurses’ work environment subscales namely nurse 

manager ability and nursing foundation were significant predictors of job satisfaction. 

Nurse staffing levels was a predictor of burnout measured by emotional exhaustion 

subscale. Nurses’ work environment and nurse staffing levels were predictors of 

quality of nursing care. Nurses’ work environment subscale including nursing 

foundation was a predictor of quality of nursing care.  

 The results illustrate that nurse and patient outcomes can be predicted by 

nurses’ work environment and nurse staffing levels. Improving nurse work 

environments and nurse staffing in public hospitals holds promise for reducing nurse 

burnout thus improving nurse retention as well as potentially improving the quality of 

care.  
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บทคัดยอ 

 ผลลัพธของพยาบาลและผูปวยเปนส่ิงสําคัญท่ีตองคํานึงถึง เพราะสงผลถึงภาวะขาดแคลน
พยาบาลและคุณภาพในการดูแล เพื่อปรับปรุงการคงอยูในงานของพยาบาลและความปลอดภัยของ
ผูปวย การศึกษาปจจัยทํานายผลลัพธของพยาบาลและผูปวยจึงเปนส่ิงจําเปน การศึกษาคร้ังนี้เปนการ
วิเคราะหจากขอมูลทุติยภูมิของการสํารวจพยาบาลไทยในป 2550 โดยใชแบบความสัมพันธเชิง
ทํานายเพ่ือตัดสินความสามารถในการทํานายของส่ิงแวดลอมในงาน และระดับอัตรากําลังของ
พยาบาลตอผลลัพธของพยาบาล ไดแก ความพึงพอใจในงาน และ ความเหนื่อยหนาย และผลลัพธ
ของผูปวย คือคุณภาพในการดูแลในโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย กลุมตัวอยางประกอบดวย 
พยาบาลจํานวน 5,247 คนท่ีใหการพยาบาลผูปวยโดยตรงใน 39 โรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย 
เคร่ืองมือ 5 ชุดที่ใชในชุดขอมูลประกอบดวย แบบสอบถามส่ิงแวดลอมในงาน แบบสอบถามระดับ
อัตรากําลังของพยาบาล แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน แบบสอบถามความเหน่ือยหนาย และ
แบบสอบถามคุณภาพการดูแลใชในการศึกษาคร้ังนี้ ขอมูลวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา และ 
การวิเคราะหถดถอยโลจิสติก  
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 ผลการศึกษาพบวาคะแนนสูงสุดของส่ิงแวดลอมในงานคือดานความสัมพันธระหวาง
พยาบาลและแพทย และนอยท่ีสุดคือดานความเพียงพอของอัตรากําลังและทรัพยากร  พยาบาลหน่ึง
คนดูแลผูปวยโดยเฉล่ีย 10 คน พยาบาลมีความเหนื่อยหนายดานความออนลาทางอารมณอยูใน
ระดับสูง สวนดานการลดความเปนบุคคลในผูอ่ืนและดานความสําเร็จสวนบุคคลอยูในระดับตํ่า 
พยาบาลมีความพึงพอใจในงานในระดับปานกลาง และรับรูคุณภาพในการดูแลในระดับดี ในระดับ
โรงพยาบาลพบวาหลังจากควบคุมปจจัยสวนบุคคล (อายุ และระยะเวลาทํางานเปนพยาบาลใน
หนวยงานปจจุบัน) องคประกอบของส่ิงแวดลอมในงานดานความสามารถของหัวหนาพยาบาล 
และ การมีมาตรฐานในการดูแลเปนปจจัยทํานายความพึงพอใจในงาน ระดับอัตรากําลังของ
พยาบาลเปนปจจัยทํานายความเหน่ือยหนายดานความออนลาทางอารมณ ส่ิงแวดลอมในงานและ
ระดับอัตรากําลังของพยาบาลเปนปจจัยทํานายคุณภาพในการดูแล องคประกอบของส่ิงแวดลอมใน
งานดานการมีมาตรฐานในการดูแลเปนปจจัยทํานายคุณภาพในการดูแล  
 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ผลลัพธของพยาบาลและผูปวยสามารถทํานายไดโดย
ส่ิงแวดลอมในงานและระดับอัตรากําลังของพยาบาล การปรับปรุงส่ิงแวดลอมในงานและระดับ
อัตรากําลังในโรงพยาบาลรัฐสามารถท่ีจะลดความเหนื่อยของพยาบาลซ่ึงจะเพ่ิมการคงอยูในงาน
ของพยาบาลไดและมีศักยภาพที่จะปรับปรุงคุณภาพในการดูแล  
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