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วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา   ปีที่ 9  ฉบับที่ 1   มกราคม 2560  ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

หลักเกณฑ์การเขียนตน้ฉบับลงตีพิมพใ์นวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
เวลาเผยแพร่  เป็นวารสารที่เผยแพร่เป็นประจ าทุกปีๆ ละ 2 ฉบับ สิ้นเดือน มกราคม และสิงหาคมของทุกปี  

เพื่อการเผยแพร่วิชาการ ไม่มีการจัดจ าหน่าย 
สถานที่ติดต่อ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 17600 หรือ E-mail: bsri@swu.ac.th 
เจ้าของวารสาร  เป็นวารสารวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มาตรฐานวารสาร 
 ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. ก าหนด 
โดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ที่มา
จากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และทุกบทความต้องผ่านผู้อ่านหรือผู้
ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ท างานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผู้อ่านและผู้เขียนไม่ทราบชื่อ  
ซึ่งกันและกัน (Double Blind) และเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยทุกบทความจะต้องผ่านการ
น าเสนอในที่ประชุมวิชาการประจ าปีของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ โดยมีผู้วิพากษ์ประจ าห้องที่ไม่ได้เป็นผู้อ่าน
บทความ ซึ่งการประชุมจัดต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมของทุกปี 
เรื่องที่ลงสารสาร 

1. รับบทความวิจัย (Research Articles) เป็นหลัก บทความวิชาการ (Articles) และบทความปริทรรศน์ 
(Review Articles) ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เน้นการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ในเชิงสหวิทยาการ
และต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน  

2. บทความวิจัยต้องน าเสนอในเวทีการประชุมวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคม 
 3. ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการคัดกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ประเมิน
บทความ (Reviewers) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและให้การยอมรับอย่างน้อย 2 คน 
 4. ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาการวารสารก าหนด และต้องยินยอมให้บรรณาธิการ 
แก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่ 
 5. ผู้เขียนต้องกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศ (Thai Journals 
Online –Thaijo) http://www.tci-thaijo.org/index.php/JBSD 

การจัดพิมพ์บทความ 
 1. ความยาวของบทความ ตั้งแต่ 3,000-8,000 ค า (นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก) 
 โดยจัดพิมพ์ในหน้ากระดาษขนาด A4  
 2. ระยะขอบกระดาษ ก าหนด ดังนี ้

top 2. 75 cm bottom 2.30 cm left or inside  2.50 cm right or outside  2.00 cm 
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3. บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวระหว่าง 150-250 ค า และค าส าคัญ (Keywords) 3-5 ค า (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) 

4. ชื่อเรื่องบทความภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. 
(ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ   

5. ชื่อผู้เขียนทุกคน (ภาษาอังกฤษ) ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. 
(ตัวอักษรปกติ) จัดชิดขวาหน้ากระดาษ 

6. เนื้อหาบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. 
(ตัวอักษรปกติ) จัดชิดซ้ายขวา พิมพ์ 1 คอลัมน์ 

7. ค าส าคัญภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษรปกติ) 
คั่นด้วยเครื่องหมาย , ระหว่างค า และวรรค 1 เคาะระหว่างค า 

8. ชื่อต าแหน่งและสังกัดหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยของผู้เขียนภาษาอังกฤษ ใช้ระบบ footnote รูปแบบ
ตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 10 pt. (ตัวอักษรปกติ)  

9. ชื่อเรื่องบทความภาษาไทย ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 18 pt. (ตัวหนา)  
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ   

10. ชื่อผู้เขียนทุกคน (ภาษาไทย) ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวอักษร
ปกติ) จัดชิดขวาหน้ากระดาษ 

11. เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวอักษร
ปกติ) จัดชิดซ้ายขวา พิมพ์ 1 คอลัมน์ 

12. ค าส าคัญภาษาไทย ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวอักษรปกติ) 
และวรรค 2 เคาะระหว่างค า 

13. ชื่อต าแหน่งและสังกัดหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยของผู้เขียนภาษาไทย ใช้ระบบ footnote รูปแบบ
ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษรปกติ)   
เนื้อหาบทความ 

เนื้อหาบทความ ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ทั้งหมด 
1.  ชื่อหัวเรื่อง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย ไม่ใส่เลขล าดับที ่
2.  เนื้อหาบทความ พิมพ์ 1 คอลัมน์ ให้ชิดขอบซ้ายขวา ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวอักษรปกติ) 
3.  เนื้อหาบทความ ย่อหน้า 1 cm 
4.  ชื่อตาราง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ให้ระบุไว้เหนือตารางจัดชิดซ้าย ใต้ตารางให้บอกแหล่งที่มา

หรือหมายเหตุ (ถ้ามี) จัดชิดซ้าย ส่วนรายละเอียดตัวอักษรในตาราง ผู้เขียนอาจปรับขนาดให้เหมาะสมกับหน้า
บทความในกรณีของตารางผู้เขียนอาจจัดท าเป็นภาพ แต่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ 7. 

5. ชื่อภาพประกอบ ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ให้ระบุไว้ใต้ภาพประกอบ จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ  
ใต้ภาพประกอบให้บอกแหล่งที่มาจัดชิดซ้าย 
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6. ถ้ามีภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีหมายเลขก ากับในบทความ อ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  

7. การจัดท าภาพประกอบ หรือจัดท าตารางด้วยการใช้ภาพ ให้ใช้รูปภาพขาว-ด า ที่มีความคมชัด โดย
ก าหนดให้ไฟล์ที่เป็นรูปภาพ แผนภูมิ หรือตาราง มีความละเอียดขั้นต่ าตั้งแต่ 300 DPI ขึ้นไป โดยอาจปรับให้
รูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ มีขนาดพอดีและเหมาะสมกับหน้าบทความ 

8. ชื่อเอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย 
9. เนื้อหาเอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 pt. พิมพ์ 1 คอลัมน์ จัดชิดซ้าย 

รายละเอียดของบทความ 
เนื้อเรื่อง 

 1. บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการน าเสนออย่างสมบูรณ์ และมีล าดับเนื้อหาที่
เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ โดย
มีการสรุปประเด็น อาจเป็นการน าความรู้ กรอบแนวคิดและทฤษฎีจากแหล่งต่าง ๆ มาสังเคราะห์ โดยที่ผู้เขียน
สามารถให้ทัศนะทางวิชาการผ่านมุมมองของตนเองได้อย่างเด่นชัด และเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน 
 2. บทความวิจัย ควรให้มีการน าเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบโดยควรมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ ที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด
การวิจัย สมมติฐานการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ
ในการน าผลวิจัยไปใช้ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป และเอกสารอ้างอิง 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีพิมพ์ และเลขหน้า

ของเอกสาร (ถ้ามี) ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2546: 147) 
… หรือ ... (Newman & Cullen, 2007: 18-19) หรือ ... (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ, 2544: 21-22) 

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
 ให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ เรียงตามล าดับตัวอักษร โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตาม
ระบบ APA 6th Edition ดังนี ้

หลักเกณฑ์การลงรายการผู้แต่ง 
1. ผู้แต่ง 1-7 คน ให้ลงช่ือผู้แต่งตามที่ปรากฏตั้งแต่ 1-7 คน โดยใส่ & น าหน้าชื่อผู้แต่งคนสุดท้ายกรณีที่เป็น

งานเขียนภาษาต่างประเทศ “และ” ส าหรับงานเขียนภาษาไทย คั่นทุกชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)  
2. ผู้แต่งเกินกว่า 7 คน ลงเฉพาะผู้แต่ง 6 คนแรกตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคและมหัพภาค 3 จุด (. . .) 

โดยหน้าและหลังแต่ละจุดต้องเว้นวรรค 1 ระยะ ตามด้วยชื่อผู้แต่ง คนสุดท้าย 
ตัวอย่าง 
Wolshick, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J. Y., Coatsworth, D., Lengua, L., . . . Griffin, W. A. 
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 3. บรรณาธิการ ลงชื่อบรรณาธิการตามด้วยค าว่า บรรณาธิการ หรือ Ed. ถ้ามีมากกว่า 1 คนใช้ Eds. ใน
วงเล็บ หากอ้างอิงบทใดบทหนึ่งในหนังสือที่มีบรรณาธิการเฉพาะบทนั้น ๆ ลงช่ือบรรณาธิการประจ าบทในรายการ
อ้างอิงใส่ค าว่า ใน หรือ In น าหน้าช่ือบรรณาธิการ หรือชื่อเรื่องกรณีไม่มีบรรณาธิการ 
ตัวอย่าง 
Elliot, A.S. (2007). How good to be true? In James, E. E. (Ed.), Dream can come true (pp.7-80). 
 London: Cambridge University Press. 
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2545). สมองไหลจากระบบราชการไทย. ใน กมลพรรณ แสงมหาชัย (บรรณาธิการ) , 
วิกฤติอุดมศึกษาของไทยและทางออกของปัญหา (น. 24-41). กรุงเทพฯ: ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. 
 4. ผู้แต่งชาวไทย ให้ใส่ชื่อตามด้วยชื่อสกุล โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น ไม่ว่างานเขียนจะเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ กรณีผู้แต่งใส่ทั้งชื่อสกุลของตัวเองและสามี ก็ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ โดยไม่
ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น 
 5. ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ใส่ชื่อสกุล อักษรย่อชื่อต้น เว้นวรรค 1 ระยะ และอักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) โดย
ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( ,) และเว้นวรรค 1 ระยะระหว่างชื่อสกุลและอักษรย่อชื่อต้น ไม่ว่างานเขียนจะเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
ตัวอย่าง 
Graham, M. A. 
Johnson, S. 

หลักเกณฑ์การลงปีพิมพ ์
1. ให้ใส่ปีพิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บ ส่วนงานที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ให้ใช้ปีที่ผลิตงานนั้นแทน 
2. กรณีไม่มีปีพิมพ์ แต่มีปีลิขสิทธิ์ (copyright) ให้ใส่ปีลิขสิทธิ์แทน 
3. บทความที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ให้ใส่ค าว่า in press หรือ ก าลังจัดพิมพ์ ในวงเล็บโดยไม่ต้องลงวัน

เดือนป ี
4. หากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใส่ค าว่า (ม.ป.ป.) ซึ่งหมายถึง ไม่ปรากฏ ปีที่พิมพ์ ส าหรับงานที่เป็นภาษาไทย 

และใส่ (n.d.) หมายถึง No date of publication ส าหรับงานที่เป็นภาษาต่างประเทศ 

หลักเกณฑ์การลงช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) 
 1. ชื่อบทความหรือชื่อบทในหนังสือรวมทั้งชื่อเรื่องรอง ให้พิมพ์อักษรตัวแรกด้วยตัวใหญ่ต่อจากนั้นเป็นตัว
เล็กทั้งหมด จบข้อความด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
ตัวอย่าง 
Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness. 
 2. ชื่อวารสาร จดหมายข่าวและนิตยสาร พิมพ์อักษรตัวแรกของแต่ละค าด้วยตัวใหญ่และเป็นตัวเอน ยกเว้น
ค าเช่ือมประโยค ให้พิมพ์ด้วยตัวเล็ก 
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ตัวอย่าง 
Journal of Business and Behavioral Sciences 

หลักเกณฑ์การลงสถานที่พิมพ์และสานักพิมพ์ 
 1. ใส่ชื่อเมืองที่พิมพ์ตามด้วยชื่อส านักพิมพ์ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) และเว้นวรรค 1 ระยะหลัง
เครื่องหมายดังกล่าว 
ตัวอย่าง 
Amsterdam: Elsevier  
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 
 2. กรณีไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ในตัวเล่ม ให้ใส่ค าว่า (ม.ป.ท.) หมายถึง ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ส าหรับงานที่
เป็นภาษาไทย และ (n.p.) หมายถึง no place ส าหรับงานที่เป็นภาษาต่างประเทศ 
 3. ให้ใส่ชื่อส านักพิมพ์โดยใช้รูปแบบสั้นๆ และเป็นที่เข้าใจ โดยละค าที่ไม่จ าเป็นออกจากชื่อส านักพิมพ์ เช่น 
Publishers, Co., Inc. หรือค าว่า ส านักพิมพ์ บริษัท ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น แต่ให้คงค าว่า Books และ Press หรือ 
โรงพิมพ์ ไว ้
 4. กรณีไม่ปรากฏชื่อส านักพิมพ์ในตัวเล่ม ให้ใส่ค าว่า (ม.ป.พ.) หมายถึง ไม่ปรากฏส านักพิมพ์ ส าหรับงานที่
เป็นภาษาไทย และ (n.p.) หมายถึง no publisher ส าหรับงานที่เป็นภาษาต่างประเทศ 

รูปแบบการอ้างอิงวารสารและนิตยสาร 
ผู้แต่งคนที่ 1,\ผู้แต่งคนที่ 2,\และผู้แต่งคนที่ 3.\(ปีพิมพ์).\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร,\ปีที่(ฉบับที่),\ 
 เลขหน้า. DOI:XXXXXXXX 
(DOI หรือ digital object identifier หมายถึง เลขประจ าบทความที่มีรูปแบบเป็นดิจิทัล) 
* เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ตัวอย่างบทความในวารสาร 

Addae, H. M., Parboteeah, K. P. & Davis, E. E. (2006). Organizational commitment and intentions 
to quit: An examination of the moderating effects of psychological contract breach in 
Trinidad and Tobago. International Journal of Organizational Analysis, 14(3), 225–238. 
DOI:10.1108/19348830610823419 

กาญจนา แก้วเทพ. (2545). สื่อและวัฒนธรรมศึกษากับสังคมไทย. รฐัศาสตร์สาร, 23(3), 50-97. 

ตัวอย่างบทความในนิตยสาร 
Chamberlin, J., Noyotney, 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.  
ลักษณา อัครมนตรี. (16 เมษายน 2547). เวนิสในลมหนาว. พลอยแกมเพชร, 17, 98-112. 
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รูปแบบการอ้างอิงหนังสือ 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ชื่อหนังสือ.\สถานที่พิมพ์:\ส านักพิมพ์. 
* เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ตัวอย่าง 
วิจารณ์ พานิช. (2551). การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการจัดการ

ความรู้เพ่ือสังคม. 

รูปแบบการอ้างอิงเอกสารประกอบการประชุมวิชาการที่พิมพ์เผยแพร ่
ตัวอย่าง 
สมประวิณ มันประเสริฐ. (2550). การศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจราย
 พื้นที่ของประเทศไทย. ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน: การประชุมวิชาการระดับชาติของนัก 
 เศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 (น. 207-239). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in 
 personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. 
 Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press. 
รูปแบบการอ้างอิงวิทยานิพนธ์   * เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ชื่อเรื่อง.\(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิต).\ชื่อมหาวิทยาลัย,\ชื่อคณะ,\

ชื่อสาขาวิชาหรือภาควิชา. 
ตัวอย่าง 
Boroughs, B. B. S. (2010). Social networking websites and voter turnout. (Master’s thesis). 
 Georgetown University, Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences. 
ธีระพันธ์ ชนาพรรณ. (2548). การจัดการการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีผลต่อการ
 ตัดสินใจเข้าศกึษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขาการสื่อสารภาครัฐและเอกชน.  

 รูปแบบการอ้างองิการสัมภาษณ ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.\ต าแหน่ง\สถานที่ท างาน (ถ้ามี).\(วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์).\สัมภาษณ์. 
* เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ตัวอย่าง 
โสมาภรณ์ ขจรปาน. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล าไยการพิมพ์ จ ากัด. (28 ตุลาคม 2554). สัมภาษณ์. 
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กรณีที่เป็นภาษาต่างประเทศ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.\ต าแหน่ง, สถานที่ท างาน (ถ้ามี).\(ปี, เดือน วันที่สัมภาษณ์).\สัมภาษณ์. 
* เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ตัวอย่าง 
Pardee, H. N. Professor of Economics and Political Science, University of California. (2006, 
 November 8). Interview. 

รูปแบบการอ้างอิงสื่อออนไลน์ 
 บทความในวารสารฉบับที่เผยแพร่บนออนไลน์ก่อนฉบับตีพิมพ ์
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate 
 between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of 
 Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from 
 http://ofs.lib.swin.edu.au/indes.php/ejap/article/view/71/100 
 บทความในนิตยสารออนไลน์ 
Clay, R. (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back about the misuse of research. 

Monitor on Psychology, 39(6). Retrieved from http://www.apa.org/monitor/ 
ความรักจะดีถ้ามีสุขภาพเป็นเลิศ. (1 กุมภาพันธ์ 2554). ชีวจิต, 12(296). สืบค้นจาก 
 http://www.cheewajit.com/articleView.aspx?cateId=2&articleId=2032 

บทความในหนังสือพิมพ์ออนไลน ์
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times. 

Retrieved from http://www.nytimes.com 
อธิการบดี ‘มศว’ แนะติดป้ายเตือนจุด “น้ าลึก-น้ าวน” หลังนิสิต มศว จมน้ าเสียชีวิต. (26 พฤษภาคม 2559). 
 มติชนออนไลน์. สืบค้นจาก http://www.matichon.co.th/news/149053 
 บทคัดย่อออนไลน ์
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 School, 
43, 701-712. Abstract retrieved from http://www.interscience.wiley.com 

วราภรณ์ ปัญญาวดี, ชพิกา สังขพิทักษ,์ จิราภรณ์ ก้อนสุรินทร์, นุชจรี ปิมปาอุด, และนภดล สนวิทย์. 
 (2553). การประเมินราคาแฝงเพื่อการปรับปรุงทรัพยากรน้ าของครัวเรือนผู้ใช้น้ าประปาใน 
 เขตพ้ืนที่ปลายลุ่มน้ าแม่สาจังหวัดเชียงใหม่. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร,์ 28(4), 
 1-15. บทคัดย่อสืบค้นจาก http://www.econ.tu.ac.th/doc/article/fulltext/280.pdf 
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
O’ Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from 
 http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID+135 
กฎหมายสามัญประจ าบ้าน. สืบค้นจาก http://www.ilovelibrary.com/ 
 book_detail_nologin.php?id=06600008323&group=BK-007 

รายงานทางราชการฉบับออนไลนท์ี่ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
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. 02-2650). Retrieved from 
http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf 

กระทรวงการต่างประเทศ. (2552). รายงานประจ าปีของกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552. 
 สืบค้นจาก http://www.mfa.go.th/web/3010.php?id=3936 

รายงานฉบับออนไลน์ของคณะท างานที่ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls (2007). Report of 

the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Retrieved from 
 http://www.apa.org/pi/wpo/sexualization.html 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. (2553). รายงานการศึกษาดูงานประเทศอียิปต์. สืบค้นจาก 
 http://www.tla.or.th/home.htm 

รายงานฉบับออนไลนท์ี่ผู้แต่งไม่ใช่หน่วยงาน 
Kessy, S. S. A., & Urio, F. M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty 
 reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from 
 Research on Poverty Alleviation website: http://www.repoa.or.tz/ 
 documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pdf 

วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลที่จัดท าโดยสถาบันการศึกษา 
Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and 

continuing education. (Doctoral dissertation). Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd/ 
พรพรรณ บัวทอง. (2557). สถานการณ์ในการท างาน และลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานวิจัย

อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ , สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์. สืบค้นจาก http://bsris.swu.ac.th/thesis/52199130440RB899F.pdf 
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