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ตัวอย่ างการอ้ างอิง
หนังสื อ
ชื'อผูแ้ ต่ง (ปี ที'พิมพ์) ชื'อเรื' อง
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2548). การวิเคราห์สถิติชั้นสูง SPSS. กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บทความในวารสาร
ชื'อผูเ้ ขียน (ปี ที'พิมพ์) ชื'อบทความ
ปีเตอร์ รักธรรม. (2554). รูปแบบในการดำเนินธุรกิจระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าร่วมสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน,
วารสารบริหารธุรกิจ, ฉบับที่ 78 (กรกฎาคม-กันยายน), หน้า 129-139.
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ชื'อผูแ้ ต่ง (ปี ที'พิมพ์) ชื'อเรื' อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2552). คู่มือการเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai
(Going Public Guide) : 1-36 สืบค้นวันที่ 8 มีนาคม 2557 จาก
http://www.set.or.th/th/products/listing/files/Going_Public_Guide.pdf
จากแหล่งอื'นๆ
ชื'อผูแ้ ต่ง (ปี ที'พิมพ์) ชื'อเรื' อง
นิลวรรณ ฟูเฟื่องสิน.(2554). 10 ปีข้างหน้าจีนยังคงเป็นผู้นำเข้ายางธรรมชาติรายใหญ่.
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้. 1-2.
Create a bibliography, in-text citations and a title page in APA format.
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software of the mind (Revised and expanded 2nd ed.). New York:
McGraw-Hill
Periodicals
Ailon, G. (2008). Mirror,mirror on the wall: Culture’s Consequences in a
value test of its own design. The Academy of Management

Review’ October 2008, 33(4): 885-904.
Website/Electronic format
Jongwisarn, R. (2005). “Study of Leadership and New Direction of SMEs
Entrepreneur” Retrieved May 27, 2011, from http://www.trf.or.th/
research/abstract.asp?PROJECTID= MRG4780112
Others
Theptaranont, K, (2005). “Relationship between Intrinsic and Extrinsic
motivation Entrepreneurial Orientation with SMEs’ Operation”.
Kasetsart University
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ตัวอย่ างการอ้ างอิง
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มณีวรรณ ฉัตรอุทัย. (2558). การศึกษาเปรียบเทียบและสำรวจมิติทางวัฒนธรรมใน
บริบทประเทศไทย และกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก. วารสารบริหารธุรกิจ
นิด้า, ฉบับที่ 16, (พฤษภาคม), หน้า 60-81.
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