คําแนะนํา
การส่ งเรื่องเพือ่ ลงตีพมิ พ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้ า จันทบุรี
กองบรรณาธิการมีความยินดีที่จะรับรายงานการวิจยั และบทความต่างๆ จากทุกท่านเพื่อลงตีพิมพ์
ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอสงวนสิ ทธิ์ในการตรวจทานและ
แก้ไขต้นฉบับ รวมทั้งการพิจารณาเรื่ องที่จะลงตีพิมพ์ เพือ่ ความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะนํา
การเขียนและการเตรี ยมต้นฉบับ ดังนี้
สาขาของเรื่องทีร่ ับลงตีพมิ พ์
1. รายงานการวิจยั ในสาขาการพยาบาล การสาธารณสุ ข และสุ ขภาพ
2. บทความวิชาการในสาขาการพยาบาล การสาธารณสุ ข และสุ ขภาพ รวมทั้งบทความแปลด้าน
วิชาการ
3. บทความพิเศษที่รวบรวมหรื อเรี ยบเรี ยงขึ้น อาจเป็ นประสบการณ์/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ รวมทั้งประเด็นที่น่าสนใจด้านการพยาบาลและด้านอื่นๆ
เงื่อนไขการส่ งเรื่องเพือ่ ลงตีพมิ พ์
1. เป็ นเรื่ องที่ผเู ้ ขียนไม่มีการละเมิดลิขสิ ทธิ์ทางปั ญญา
2. เป็ นเรื่ องที่ยงั ไม่เคยลงตีพมิ พ์หรื อกําลังรอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
3. ต้นฉบับที่เป็ นรายงานการวิจยั และบทความวิชาการ จะต้องผ่านการประเมินคุณภาพและได้รับ
ความเห็นชอบจากผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ (peer reviewers) จํานวน 2 คน ถ้ามี
การปรับปรุ งแก้ไข ผูเ้ ขียนต้องส่ งต้นฉบับที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วให้กองบรรณาธิการภายใน 15 วัน
4. ความคิดเห็นของผูเ้ ขียนรายงานการวิจยั และบทความต่างๆ ไม่จาํ เป็ นต้องมีความเกี่ยวข้องใดๆ
กับวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
การเตรียมต้ นฉบับ
1. ต้นฉบับพิมพ์โดยใช้ตวั อักษร Angsana New ขนาด 16 และใช้ตวั เลขอารบิค พิมพ์โดยใช้กระดาษ
ขนาด A4 เว้นระยะขอบ 1 นิ้ ว ทั้ง 4 ด้าน ต้นฉบับที่เป็ นรายงานการวิจยั มีความยาวประมาณ 10-15 หน้า ส่ วน
ต้นฉบับที่เป็ นบทความวิชาการมีความยาวประมาณ 6-10 หน้า ส่ งต้นฉบับมายังกองบรรณาธิ การผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail: kanisorn2514@gmail.com)
2. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมกันไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษ
3. ถ้ามีภาพ ตาราง หรื อแผนภาพ เพื่อประกอบเนื้ อหา ควรจัดตําแหน่งให้เหมาะสมกับเนื้ อหา โดยใส่
หมายเลขกํากับภาพ ตาราง หรื อแผนภาพ ตามลําดับ ให้ครบถ้วน

4. ใส่ เลขหน้ากํากับที่มุมบนทางด้านขวามือ ยกเว้นหน้าแรก
5. การใช้ภาษา คําภาษาไทยที่จาํ เป็ นต้องมีภาษาอังกฤษกํากับด้วย ให้ใส่ ภาษาอังกฤษเฉพาะเมื่อ
กล่าวถึงในครั้งแรก ส่ วนศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้เขียนทับศัพท์ สําหรับชื่อผูแ้ ต่งภาษาอังกฤษ ให้เขียนคําจริ งๆ
ไม่ ต ้อ งเขี ย นเป็ นภาษาไทย ยกเว้น ในการเขี ย นเกี่ ย วกับ การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ให้เ ขี ย นเป็ น
ภาษาไทย เช่น คูเดอร์-ริ ชาร์ดสัน ครอนบาค
รู ปแบบของการเขียนต้ นฉบับ
1. รายงานการวิจัย มีแนวทางการเขียนส่ วนประกอบแต่ละส่ วนตามลําดับ ดังนี้
1.1 คําว่า รายงานการวิจยั พิมพ์ไว้ภายในกรอบสี่ เหลี่ยม ที่มุมบนทางด้านซ้ายมือ
1.2 ชื่อเรื่ อง พิมพ์ไว้ที่หน้าแรกตรงกลางและมีภาษาอังกฤษกํากับไว้ดว้ ย โดยชื่อเรื่ อง
ภาษาอังกฤษแต่ละคํา ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นคําบุพบทและคําสันธาน
1.3 ชื่อ-ชื่อสกุลผูเ้ ขียน และวุฒิการศึกษาพร้อมสาขา พิมพ์อยูใ่ ต้ชื่อเรื่ อง โดยเยื้อง
ไปทางด้านขวามือ และมีภาษาอังกฤษกํากับไว้ดว้ ย ส่ วนตําแหน่งทางวิชาการและสถานที่ทาํ งานของผูเ้ ขียน
พิมพ์ไว้ที่ดา้ นล่างของหน้าแรก โดยชิดทางด้านซ้ายมือ (หัวข้อนี้ใช้ตวั อักษรขนาด 14)
1.4 บทคัดย่อ พิมพ์โดยไม่ตอ้ งใส่ กรอบ ประกอบด้วย 3 ย่อหน้า (ย่อหน้าแรก เริ่ มเขียน
จากรู ปแบบการวิจยั ย่อหน้าที่ 2 เขียนผลการวิจยั ที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจยั /สมมติฐานการวิจยั ส่ วนย่อหน้า
ที่ 3 เขียนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่สาํ คัญในการนําผลการวิจยั ไปใช้) และระบุคาํ สําคัญจํานวน 2-5 คํา อยูใ่ ต้
บทคัดย่อ ส่ วนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (พิมพ์คาํ ว่า Abstarct แทน) ระบุ Keywords จํานวน 2-5 คํา อยู่ใต้
บทคัดย่อเช่นกัน
1.5 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์การวิจยั และสมมติฐาน
การวิจยั (ถ้ามี) เขียนตามหลักการเขียนรายงานการวิจยั ทัว่ ไป
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั เขียนเป็ นแผนภูมิแสดงตัวแปรที่ศึกษา ถ้ามีคาํ บรรยาย
นํามาก่อน ให้บรรยายอย่างกระชับและเข้าใจง่าย
1.7 วิธีดาํ เนินการวิจยั มีส่วนประกอบดังนี้
1.7.1 ประเภทของการวิจยั และการได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
1.7.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.7.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ถ้าเป็ นการวิจยั แบบทดลอง เขียนเกี่ยวกับ
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองก่อน ตามด้วยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเครื่ องมือแต่ละชิ้น
ระบุเกี่ ยวกับที่ มา จํานวนข้อ ลักษณะคําตอบ เกณฑ์ในการให้คะแนน และเกณฑ์ในการแปลผลคะแนน
จากนั้นเขียนเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1.7.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล (ถ้าเป็ นการวิจยั แบบทดลอง ใช้ชื่อว่า การดําเนิน
การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล) เขียนเป็ นข้อๆ ตามขั้นตอน

1.7.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล เขียนเกี่ยวกับข้อมูลและระบุชื่อสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์
1.8 ผลการวิจยั ข้อมูลส่ วนบุคคล เขียนแบบบรรยาย ส่ วนข้อมูลที่ตอบวัตถุประสงค์
การวิจยั /สมมติฐานการวิจยั เขียนแบบบรรยายแล้วตามด้วยตาราง ในตาราง จัดตัวเลขให้หลักหน่ วยตรงกัน
และใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ยกเว้นค่า t, z, r,  และ p ใช้ทศนิยม 3 ตําแหน่ง สําหรับค่า p ให้ใส่ ค่าจริ ง (ถ้า
เป็ น .000 ให้ใส่ วา่ < .001) โดยไม่ตอ้ งใส่ * กํากับที่ตวั เลข รวมทั้งไม่ตอ้ งระบุ * ที่ใต้ตาราง
1.9 การอภิปรายผลการวิจยั การเขียนเกี่ยวกับงานวิจยั ที่สอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ที่ได้ ให้อธิบายว่าศึกษาเกี่ยวกับสิ่ งใด (ระบุชื่อเรื่ องวิจยั ) แต่ละกลุ่มได้รับสิ่ งทดลอง/กิจกรรม
ใด (ถ้าเป็ นการวิจยั แบบทดลอง) และผลการวิจยั เป็ นอย่างไร ถ้าใช้งานวิจยั เรื่ องเดิมในการอธิบายผลการวิจยั
การใช้ต้ งั แต่ครั้งที่ 2 ไม่ตอ้ งระบุแล้วว่าศึกษาเกี่ยวกับสิ่ งใด ให้เขียนต่อจากปี (ซึ่ งอยูใ่ นเครื่ องหมายวงเล็บ)
ว่าผลการวิจยั เป็ นอย่างไร
1.10 ข้อเสนอแนะ ประกอบด้ว ยข้อ เสนอแนะในการนํา ผลการวิจ ัย ไปใช้แ ละ
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป ถ้ามีมากกว่า 1 ประเด็น ให้เขียนเป็ นข้อๆ
1.11 เอกสารอ้างอิง ดังรายละเอียดต่อไป
หมายเหตุ : การวิจยั แบบทดลอง ให้เขียนโดยนํากลุ่มทดลองขึ้นก่อนกลุ่มควบคุมในทุกแห่ ง
และให้เปรี ยบเทียบภายในกลุ่มก่อน แล้วจึงเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม (ถ้ามีมากกว่า 1 กลุ่ม)
2. บทความวิชาการ มีแนวทางการเขียนส่ วนประกอบแต่ละส่ วนตามลําดับ ดังนี้
2.1 คําว่า บทความวิชาการ พิมพ์ไว้ภายในกรอบสี่ เหลี่ยม ที่มุมบนทางด้านซ้ายมือ
2.2 ชื่อเรื่ อง พิมพ์ไว้ที่หน้าแรกตรงกลางและมีภาษาอังกฤษกํากับไว้ดว้ ย โดยชื่อเรื่ อง
ภาษาอังกฤษแต่ละคํา ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นคําบุพบทและคําสันธาน
2.3 ชื่อ-ชื่อสกุลผูเ้ ขียน และวุฒิการศึกษาพร้อมสาขา พิมพ์อยูใ่ ต้ชื่อเรื่ อง โดยเยื้อง
ไปทางด้านขวามือ และมีภาษาอังกฤษกํากับไว้ดว้ ย ส่วนตําแหน่งทางวิชาการและสถานที่ทาํ งานของผูเ้ ขียน
พิมพ์ไว้ที่ดา้ นล่างของหน้าแรก โดยชิดทางด้านซ้ายมือ (หัวข้อนี้ใช้ตวั อักษรขนาด 14)
2.4 ส่ วนบทนํา ไม่ตอ้ งเขียนคําว่า บทนํา ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ
2.5 ส่ วนเนื้อหา
2.6 ส่ วนสรุ ป ไม่ตอ้ งเขียนคําว่า สรุ ป ความยาวไม่ควรเกิน ½ หน้ากระดาษ
2.7 เอกสารอ้างอิง ดังรายละเอียดต่อไป
การเขียนเอกสารอ้างอิง
การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ตามรู ปแบบของ Publication Manual of the American
Psychological Association (APA style) version 6.0 ดังนี้

1. การเขียนอ้างอิงเอกสารในเนือ้ เรื่อง
ใช้ระบบนาม ปี ชื่ อผูแ้ ต่งภาษาไทยให้ระบุชื่อ นามสกุล คัน่ ด้วย , ตามด้วยปี
ชื่อผูแ้ ต่งภาษาอังกฤษให้ระบุชื่อสกุลเท่านั้น คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค ( , ) ตามด้วยปี ในการเขียนมี
หลักการดังนี้
1.1 การเขียนอ้างอิงหน้าข้อความ ถ้าเป็ นการเขียนครั้งแรก กรณี ที่มีผแู ้ ต่ง 1-2 คน
ให้เขียนชื่ อ นามสกุลผูแ้ ต่ง (หรื อชื่ อสกุล) ทุกคน กรณี ที่มีผแู ้ ต่ง 3-6 คน ให้เขียนชื่อ นามสกุลผูแ้ ต่ง (หรื อ
ชื่อสกุล) ทุกคนเช่ นกัน แล้วคัน่ ด้วย , แล้วตามด้วยคําว่า “และ” หรื อ “and” ก่อนชื่ อ นามสกุลผูแ้ ต่ง (หรื อ
ชื่อสกุล) คนสุ ดท้าย ส่ วนกรณี ที่มีผแู ้ ต่งตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไป ให้เขียนชื่อ นามสกุลผูแ้ ต่ง (หรื อชื่อสกุล) คนแรก
แล้วตามด้วยคําว่า “และคณะ” หรื อ “et al.” จากนั้นตามด้วยปี พ.ศ. (หรื อ ปี ค.ศ.) ซึ่ งอยู่ในเครื่ องหมาย
วงเล็บ ถ้าเป็ นการเขียนครั้งต่อๆ มา กรณี ที่มีผแู ้ ต่ง 1-2 คน ให้เขียนชื่อ นามสกุลผูแ้ ต่ง (หรื อชื่อสกุล) ทุกคน
ในการอ้างอิ งทุ กครั้ ง ส่ วนกรณี ที่มีผูแ้ ต่ งตั้งแต่ 3 คน ขึ้ นไป ให้เขียนชื่ อ นามสกุลผูแ้ ต่ง (หรื อชื่ อสกุล)
คนแรก แล้วตามด้วยคําว่า “และคณะ” หรื อ “et al.” จากนั้นตามด้วยปี พ.ศ. (หรื อ ปี ค.ศ.) ซึ่ งอยู่ใน
เครื่ องหมายวงเล็บ
1.2 การเขียนอ้างอิงท้ายข้อความ ถ้าเป็ นการเขียนครั้งแรก กรณี ที่มีผแู ้ ต่ง 1-2 คน
ให้เขียนชื่ อ นามสกุลผูแ้ ต่ง (หรื อชื่ อสกุล) ทุกคน กรณี ที่มีผแู ้ ต่ง 3-6 คน ให้เขียนชื่ อ นามสกุลผูแ้ ต่ง (หรื อ
ชื่ อสกุล) ทุกคนเช่ นกัน แล้วคัน่ ด้วย , แล้วตามด้วยคําว่า “และ” หรื อ “&” ก่อนชื่ อ นามสกุลผูแ้ ต่ง (หรื อ
ชื่อสกุล) คนสุ ดท้าย ส่ วนกรณี ที่มีผแู ้ ต่งตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไป ให้เขียนชื่อ นามสกุลผูแ้ ต่ง (หรื อชื่อสกุล) คนแรก
แล้วตามด้วยคําว่า “และคณะ” หรื อ “et al.” จากนั้นตามด้วย , และปี พ.ศ. (หรื อ ปี ค.ศ.) ถ้าเป็ นการเขียน
ครั้งต่อๆ มา กรณี ที่มีผแู ้ ต่ง 1-2 คน ให้เขียนชื่อ นามสกุลผูแ้ ต่ง (หรื อชื่อสกุล) ทุกคนในการอ้างอิงทุกครั้ง
ส่ วนกรณี ที่มีผแู ้ ต่งตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป ให้เขียนชื่อ นามสกุลผูแ้ ต่ง (หรื อชื่อสกุล) คนแรก แล้วตามด้วยคําว่า
“และคณะ” หรื อ “et al.” จากนั้นตามด้วย , และปี พ.ศ. (หรื อ ปี ค.ศ.)
ส่ วนการเรี ยงรายการอ้างอิงที่มีมากกว่า 1 รายการ ให้เรี ยงจากปี ที่เก่ากว่า
ไปยังปี ที่ใหม่กว่า ถ้าเป็ นปี เดียวกัน ให้เรี ยงตามลําดับอักษรของชื่อ โดยนําภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ
2. การเขียนเอกสารอ้ างอิงท้ายเรื่อง
ให้มีเฉพาะรายชื่ อเอกสารที่ได้อา้ งอิงในเนื้ อเรื่ องเท่านั้น โดยมีหลักการเขียน
เช่ นเดี ยวกับการอ้างอิงเอกสารในเนื้ อเรื่ องที่เป็ นการเขียนครั้งแรก สําหรั บชื่ อผูแ้ ต่งภาษาอังกฤษ ให้ระบุ
ชื่อสกุล คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค ( , ) ตามด้วยอักษรตัวแรกของชื่อแรก และ . แล้วตามด้วยชื่อกลาง และ .
3. การเรียงลําดับเอกสาร
3.1 เรี ยงเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ
3.2 เรี ยงลําดับตามอักษรตัวแรกของชื่อผูแ้ ต่ง ไม่ตอ้ งใส่ หมายเลขกํากับ
3.3 ชื่อผูแ้ ต่งภาษาอังกฤษ เรี ยงตามอักษรตัวแรกของชื่อสกุล
3.4 ถ้าอักษรตัวแรกเหมือนกัน ให้เรี ยงตามลําดับอักษรตัวถัดไปเรื่ อยๆ

3.5 ถ้าผูแ้ ต่งคนเดียวกัน ให้เรี ยงลําดับตามปี ที่พิมพ์
4. รู ปแบบการเขียน
4.1 วารสาร เขียนตามรู ปแบบดังนี้
ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี พ.ศ. หรื อ ปี ค.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่ อวารสาร, ปี ที่ของวารสาร (ฉบับที่), หน้า.
ตัวอย่ าง
ประสิ ทธิ์ จิตติวฒั นพงศ์. (2551). ความพึงพอใจของผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีต่อการจัดบริ การแบบ one stop service
ในคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาลบางละมุง. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี, 33(1), 67-74.
4.2 หนังสื อ
4.2.1 หนังสื อภาษาไทย ให้เขียนเรี ยงตามลําดับดังนี้
4.2.1.1 ชื่อผูแ้ ต่ง ถ้ามากกว่า 1 คน คัน่ ด้วย , คนสุ ดท้ายนําด้วย , คําว่า
และจบด้วย .
4.2.1.2 ปี พ.ศ. หรื อ ปี ค.ศ. เขียนอยูใ่ นเครื่ องหมายวงเล็บ จบด้วย .
4.2.1.3 ชื่อหนังสื อ ใช้ตวั เอียง จบด้วย .
4.2.1.4 ครั้งที่พิมพ์ อยูใ่ นวงเล็บ และต่อจากชื่อหนังสื อ จบด้วย .
4.2.1.5 ชื่อเมืองที่พิมพ์ ตามด้วย : (พิมพ์ให้ชิดกับชื่อเมือง)
4.2.1.6 ชื่อสํานักพิมพ์ จบด้วย .
4.2.2 หนังสื อภาษาอังกฤษ เขียนเรี ยงตามลําดับเช่นเดียวกับภาษาไทย แต่
แตกต่างกันในการเขียนชื่อผูแ้ ต่ง ดังนี้
4.2.2.1 ใช้ชื่อสกุลขึ้นต้น ตามด้วย , อักษรย่อชื่อต้น ตามด้วย . และอักษร
ย่อชื่อกลาง ตามด้วย .
4.2.2.2 ผูแ้ ต่งแต่ละคนคัน่ ด้วย ,
4.2.2.3 ผูแ้ ต่งคนสุ ดท้าย นําด้วย , & และจบด้วย .
4.3 หนังสื อที่มีบรรณาธิการ ใช้หลักการเช่นเดียวกับหนังสื อที่มีผแู ้ ต่งคนเดียวหรื อ
มากกว่า 1 คน แต่มีขอ้ แตกต่าง ดังนี้
4.3.1 หนังสื อภาษาไทย เติม (บ.ก.) จบด้วย . ตามหลังชื่อบรรณาธิการคนสุ ดท้าย
4.3.2 หนังสื อภาษาอังกฤษ เติม (Ed.) กรณี ที่มีบรรณาธิ การคนเดียว หรื อเติม
(Eds.) กรณี ที่มีบรรณาธิการมากกว่า 1 คน จบด้วย .
4.4 วิทยานิพนธ์
ตัวอย่ าง
ลักขณา เทศเปี่ ยม. (2552). ความฉลาดทางอารมณ์ กับระดับความเครี ยดของนักศึ กษาพยาบาล
ชั้ นปี ที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

รุ่ งนภา เขียวชะอํ่า. (2552). ผลของโปรแกรมการเตรี ยมความพร้ อมต่ อการปรั บตัวเพื่อเผชิ ญปั ญหา
ของญาติผ้ ดู ูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยมหิ ดล.
4.5 ข้อความจากเว็บไซต์
ตัวอย่ าง
มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย. (2554). อีก 12 ปี ค่ ารั กษาพยาบาลคนแก่ พ่ งุ ขึน้ 4 เท่ า.
สื บค้น วันที่ 20 กรกฎาคม 2554, จาก http://www.thaitgri.org/
Salinsky, E., & Scott, W. (2003). Obesity in America: A growing threat. Retrieved February 20, 2006,
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