การเขียนเอกสารอ้างอิง (Reference)
วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (Chulalongkorn Business Review) ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงตามหลักเกณฑ์
ของ American Psychological Association หรือที่เรียกกันว่า APA Style ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ TCI ทางวารสารฯ
จึงใช้การเขียนอ้างอิงที่อยู่ท้ายบทความเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากแหล่งอ้างอิงเป็นภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยต้องแปล
เป็นภาษาอังกฤษ สาหรับการเขียนอ้างอิงภายในบทความ (In-text Citation) ผู้วิจัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังแสดงไว้ในเอกสาร
นี้
วิธีการเขียนเอกสารอ้างอิงตามหลักของ APA Style มีรูปแบบการเขียนตามประเภทของแหล่งที่ได้มา/แหล่งที่สืบค้นของ
ข้อมูลทีม่ ีหลายรูปแบบด้วยกัน ทางวารสารขอสรุปและยกตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความตามหลักเกณฑ์ของ APA Style
(7th) บางส่วนที่นิยมใช้ในการสืบค้น ดังนี้
1.

การอ้างอิงบทความที่อยู่ในวารสารแบบตัวเล่ม และแบบ Online
ผู้แต่ง

นามสกุล, ชื่อย่อ.

ปีที่พิมพ์
(ค.ศ.).

บทความ
ชื่อบทความ

วารสาร
ชื่อวารสาร, เลขของปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้า.

DOI หรือ URL (กรณี
Online)
https://doi.org/xxxxxxx
https://xxxxxxxxxxx

ตัวอย่างวารสารแบบตัวเล่ม
Pongtanalert, K. , Unahanandh, S. , Assarut, N. , & Kanarattanavong, A. , ( 2017) . Gender, age, and decision- making
styles among Thai consumers. Chulalongkorn Business Review, 39(4), 127-164.
การนาไปใช้ในเนื้อหา:
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ1
(Pongtanalert et al., 2017)3
การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย2
Pongtanalert et al. (2017)
Pongtanalert และคณะ (2017) (สาหรับบทความภาษาไทย)

1

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ หมายถึง ผู้เขียนเรียบเรียงและสรุปเนื้อหาหรือข้อมูลที่ต้องการอ้างถึง โดยอ้างอิงแหล่งที่มาไว้ในวงเล็บท้าย
ประโยค
2 การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย หมายถึง ผู้เขียนระบุชื่อผู้แต่งข้อความที่ต้องการอ้างถึงก่อนขึ้นข้อความนั้น
3 การอ้างอิงในเนื้อหาสาหรับผู้แต่งตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป ให้ใช้คาว่า et al. หรือ และคณะ เท่านั้น

1

ตัวอย่างวารสารแบบ Online
Soonsan, N. , & Sukahbot, S. ( 2020) . Causal relationships between destination image, place attachment, overall
satisfaction, and behavioral intention of western tourists in Phuket. Chulalongkorn Business Review, 42( 1) ,
68-83. https://doi.org/10.14456/cbsr.2019.25
การนาไปใช้ในเนื้อหา:
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ
การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย

2.

(Soonsan & Sukahbot, 2020)
Soonsan and Sukahbot (2020)
Soonsan และ Sukahbot (2020) (สาหรับบทความภาษาไทย)

การอ้างอิงหนังสือ

ผู้แต่ง
นามสกุล, ชื่อย่อ.

ปีที่พิมพ์
(ค.ศ.).

หนังสือ
ชื่อหนังสือ. (ครั้งที่พิมพ์).

สานักพิมพ์
ชื่อสานักพิมพ์.

Edited Book
นามสกุล, ชื่อย่อ (Ed.).
(Eds.).
ตัวอย่าง
Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association.
การนาไปใช้ในเนื้อหา:
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ
(Brown, 2018)
การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย
Brown (2018)
Hacker Hughes, J. (Ed). (2017). Military veteran psychological health and social care: Contemporary approaches.
Routledge.
การนาไปใช้ในเนื้อหา:
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ
(Hacker Hughes, 2017)
การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย
Hacker Hughes (2017)

2

3.

การอ้างอิง Ebook
ผู้แต่ง

นามสกุล, ชื่อย่อ.

ปีที่พิมพ์
(ค.ศ.).

หนังสือ

สานักพิมพ์

ชื่อหนังสือ. (ครั้งที่พิมพ์).

Edited Ebook
นามสกุล, ชื่อย่อ. (Ed.).
(Eds.).

ชื่อสานักพิมพ์.

DOI หรือ URL
https://doi.org/xxxxxxx
https://xxxxxxxxxxx

ตัวอย่าง
Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000
092000
การนาไปใช้ในเนื้อหา:
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ
(Brown, 2018)
การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย
Brown (2018)
Pridham, K. F., Limbo, R., & Schroeder, M. (Eds.). (2018). Guided participation in pediatric nursing practice:
Relationship-based teaching and learning with parents, children, and adolescents. Springer Publishing
Company. http://a.co/0IAiVgt
การนาไปใช้ในเนื้อหา:
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ
(Pridham et al., 2018)
การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย
Pridham et al. (2018)
Pridham และคณะ (2018) (สาหรับบทความภาษาไทย)
4.

การอ้างอิงหนังสือแปล

ผู้แต่ง
นามสกุล, ชื่อย่อ.

ปีที่พิมพ์
(ค.ศ.).

หนังสือ
ชื่อหนังสือ

ผู้แปล
สานักพิมพ์
(ชื่อย่อ. นามสกุล, ผู้แปล.; พิมพ์ครั้งที่). ชื่อสานักพิมพ์.

ตัวอย่าง
Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child (H. Weaver, Trans.; 2nd ed.). Basic Books.

3

การนาไปใช้ในเนื้อหา:
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ
การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย

5.

(Piaget & Inhelder, 1969)
Piaget and Inhelder (1969)
Piaget และ Inhelder (1969) (สาหรับบทความภาษาไทย)

การอ้างอิงเฉพาะบทในหนังสือ (Book Chapters)
ผู้แต่ง

ปี

บท

นามสกุล, ชื่อย่อ.

(ค.ศ.).

บรรณาธิการ

หนังสือ/Book Chapters

ชือ่ บท. ใน ชื่อย่อ. นามสกุล (Ed.),
(Eds.).

สานักพิมพ์

ชื่ อ หนั ง สื อ (พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ , เลข ชือ่ สานักพิมพ์.
หน้าบทที่อ้างอิงถึง).

DOI หรือ URL
https://doi.org/xxxxx
https://xxxxxxxxx

ตัวอย่าง
Tafoya, N., & Del Vecchio, A. (2005). Back to the future: An examination of the Native America Holocaust experience.
In M. McGoldrick, J. Giordano, & N. Garcia-Preto (Eds.), Ethnicity and family therapy (3rd ed., pp. 55-63).
Guilford Press. http://a.co/36xRhBT
การนาไปใช้ในเนื้อหา:
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ
(Tafoya & Del Vecchio, 2005)
การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย
Tafoya and Del Vecchio (2005)
Tafoya และ Del Vecchio (2005) (สาหรับบทความภาษาไทย)
6.

การอ้างอิงบทความที่บรรจุอยู่ในการประชุมและการนาเสนอผลงานวิชาการ
ผู้แต่ง

วันที่นาเสนอ

นามสกุล, ชื่อย่อ.

(ค.ศ., เดือน วันที่).

ผลงาน
ชื่อผลงาน [Conference session].
[Paper presentation].
[Poster presentation].

การประชุมและการ
นาเสนอผลงาน
ชื่อการประชุม, สถานที่.

DOI หรือ URL
https://doi.org/xxxxxx
https://xxxxxxxxxxx

ตัวอย่าง
Fistek, A., Jester, E., & Sonnenberg, K. (2017, July 12-15). Everybody’s got a little music in them: Using music
therapy to connect, and motivate [Conference session]. Autism Society National Conference, Milwaukee,
WI, United States. https://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchives/Session9517.html
4

การนาไปใช้ในเนื้อหา:
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ
การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย

(Fistek et al., 2017)
Fistek et al. (2017)
Fistek และคณะ (2017)

(สาหรับบทความภาษาไทย)

Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (2016, March 30-April 2). If mama ain’t happy, nobody’s happy:
The effect of parental depression on mood dysregulation in children [Paper presentation]. Southeastern
Psychological Association 62nd Annual Meeting, New Orleans, LA, United States. https://www.emedevents.
com/c/medical-conferences-2016/southeastern-psychological-association-sepa-62nd-annual-meeting
การนาไปใช้ในเนื้อหา:
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ
การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย

7.

(Maddox et al., 2016)
Maddox et al. (2016)
Maddox และคณะ (2016) (สาหรับบทความภาษาไทย)

การอ้างอิงวิทยานิพนธ์ที่ไม่เผยแพร่

ผู้แต่ง
นามสกุล, ชื่อย่อ.

ปี
(ค.ศ.).

เรื่อง
ชื่อวิทยานิพนธ์ [ไม่ได้เผยแพร่ ระดับปริญญา].

แหล่งที่มา
ชื่อสถาบัน.

ตัวอย่าง
Suvansavetr, J. ( 2017) . Effect of gamification through badge implementation on data collection using online
questionnaire [Unpublished master’s thesis]. Chulalongkorn University.
การนาไปใช้ในเนื้อหา:
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ
(Suvansavetr, 2017)
การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย
Suvansavetr (2017)

8. การอ้างอิงวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่บรรจุอยู่ในฐานข้อมูล
ผู้แต่ง
นามสกุล, ชื่อย่อ.

ปี
(ค.ศ.).

เรื่อง
ชื่อวิทยานิพนธ์ [ระดับปริญญา, ชือ่ สถาบัน].

แหล่งที่มา
ฐานข้อมูล

5

ตัวอย่าง
Hollander, M. M. (2017). Resistance to authority: Methodological innovations and new lessons from the Milgram
experiment (Publication No. 10289373) [Doctoral dissertation, University of Wisconsin-Madison]. ProQuest
Dissertations and Theses Global.
การนาไปใช้ในเนื้อหา:
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ
(Hollander, 2017)
การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย
Hollander (2017)
9.

การอ้างอิงหนังสือพิมพ์ออนไลน์

ผู้แต่ง
นามสกุล, ชื่อย่อ.

วันที่เผยแพร่
(ค.ศ., เดือน วัน).

เรื่อง
ชื่อบทความ.

หนังสือพิมพ์
ชื่อหนังสือพิมพ์.

URL
https://xxxxxxxxxxx

ตัวอย่าง
Nichols, J. (2019, December 30). At the center of the impeachment debate stands a constitutional scholar. The
Nation. https://www.thenation.com/article/archive/jamie-raskin-impeachment-scholar/
การนาไปใช้ในเนื้อหา:
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ
(Nichols, 2009)
การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย
Nichols (2009)
10.

การอ้างอิงเว็บไซต์

ผู้แต่ง
นามสกุล, ชื่อย่อ.

ปีทเี่ ผยแพร่
(ค.ศ.).

เรื่อง
ชื่อเรื่อง.

URL
https://xxxxxxxxxxx

ตัวอย่าง
Muangtum, N. (2020). 6 Social media marketing trends 2021-The social reset. https://www.everydaymarketing.
co/knowledge/social-media-marketing-trends-2021-we-are-social-think-forward-the-social-reset
การนาไปใช้ในเนื้อหา:
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ
(Muangtum, 2017)
การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย
Muangtum (2017)
6

11.

การอ้างอิงสื่อออนไลน์ (Online Media)
ผู้แต่ง

วันที่โพสต์

Twitter และ Instagram (ค.ศ., เดือน วัน).
นามสกุล, ชื่อย่อ. [@user
name].
(n.d.).
Facebook และอื่น ๆ
นามสกุล, ชื่อย่อ.

เรื่อง

ประเภทของ
โพสต์

เนื้ อ หาที่ โ พสต์ [Status update].
ไม่ เ กิ น 20 ค า [Tweet].
แรก.
[วิดีโอ].
[รูปภาพ].

Social
Media.
Twitter.
Facebook.
Instagram.

URL
https://xxxxxxxxxxx

 กรณีไม่มีวันที่โพสต์ ให้ใส่
วันที่สืบค้นแทน
Retrieved เดื อ น วั น , ปี ,
from https://xxxxxxxxxxx

ตัวอย่าง
APA Style [@APA_Style]. (n.d.). Tweets [Twitter profile]. Twitter. Retrieved November 1, 2019, from https://twitter.
com/APA_Style
การนาไปใช้ในเนื้อหา:
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ
(APA Style, n.d.)
การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย
APA Style (n.d.)

Gaiman, N. (2008, March 22). 100,000+ Rohingya refugees could be at serious risk during Bangladesh’s monsoon
season. My fellow UNHCR Goodwill Ambassador Cate Blanchett is [Image attached] [Status update].
Facebook. http://bit.ly/2JQxPAD
การนาไปใช้ในเนื้อหา:
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหรือท้ายข้อความ
การอ้างอิงก่อนขึ้นข้อความหรืออ้างอิงเชิงบรรยาย

(Gaiman, 2008)
Gaiman (2018)

ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการเขียนเอกสารอ้างอิง (References)
1. กรณีทแี่ หล่ง่สืบค้นข้อมูลเป็นภาษาไทย ให้ผู้เขียนแปลเป็นภาษาอังกฤษตามรูปแบบของ APA และเติมท้ายประโยคว่า (in Thai)
2. กรณีทีผู
ี่มี ้แต่งมากกว่าหนึ่งคน ให้เขียน นามสกุล, ชื่อย่อ. ทั้งหมด คั่นระหว่างชื่อด้วยจุลภาค (,) และใส่เครื่องหมาย & ก่อนหน้า
นามสกุลคนสุดท้าย
3. กรณีีมี
ที่ ผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึ้นไป ให้ใส่ นามสกุล, ชื่อย่อ. 1-6 คน ตามด้วย ..............., & นามสกุล, ชื่อย่อ. (ผู้แต่งคนสุดท้าย)
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4. กรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ ชื่อเว็บไซต์ หรือชื่อแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ ตามด้วยปีที่พิมพ์
5. ชื่อวารสาร/ชื่อหนังสือพิมพ์/ชื่อสานักพิมพ์/หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ตัวอักษรตัวแรกของทุกคาเป็นตัว อักษรพิมพ์ใหญ่
ยกเว้น คาบุพบท เช่น คาว่า “in” “on” หรือ “at” เป็นต้น และคาสันธาน เช่น “and” เป็นต้น
6. ชื่อบทความ/ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ เฉพาะตัวอักษรตัวแรกของคาแรกเท่านั้นที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ คาต่อไปเป็นตัวพิมพ์เล็กจน
จบประโยค
7. ครั้งที่พิมพ์ของหนังสือ หากพิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องใส่ครั้งที่พิมพ์
8. ความหมายของอักษรย่อที่ใช้ในเอกสารอ้างอิง ได้แก่
N.P.
แทนคาเต็มว่า ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
n.p.
แทนคาเต็มว่า ไม่ปรากฏสานักพิมพ์
n.d.
แทนคาเต็มว่า ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
Ed
แทนคาเต็มว่า บรรณาธิการ
Eds
แทนคาเต็มว่า บรรณาธิการหลายคน
Trans แทนคาว่า
ผู้แปล
ทั้งนี้เพื่อให้บทความมีการเขียนเอกสารอ้างอิงที่ ถูกต้องตามมาตรฐานการอ้างอิง ท่านสามารถดูรายละเอียดวิธีการเขียน
เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://apastyle.apa.org
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