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เรื่องท่ีตีพิมพ  
บทความวิจัย  บทความปริทัศน หรือบทความวิชาการ  
การเตรียมตนฉบับ   

1. ภาษา  เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  
2. การพิมพ์  พิมพหนาเดียวบนกระดาษขนาด A4 ดวย ไมโครคอมพิวเตอรโปรแกรม  

ไมโครซอฟเวิรด ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวอักษรตอนิ้ว ความยาวไม  ควรเกิน 10 - 15 หนา 
(รวมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เนื้อหาบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดเรียง 1 คอลัมน์  
3.การเรียงลําดับเนื้อหา (เนื้อหาจากส่วนบทน าถึงเอกสารอ้างอิง ขอให้จัดเรียงแบบ 2 คอลัมน์) 

3.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น ชัดเจน และตองสื่อเปาหมายหลักของการศึกษาวิจัย ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 หนา  

3.2 ชื่อผูเขียน เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 หนา เอียง 
ส าหรับที่อยู (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ใหพิมพบรรทัดถัดไป ขางลางชื่อผูเขียน ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 12   

3.3 บทคัดยอ ( Abstract)  ควร เป นเนื้ อหาที่ สั้ น  ชั ด เจนและเข าใจง าย โดยรวมเหตุผล 
ในการศึกษาวิจัย อุปกรณ วิธีการตลอดจนผลการศึกษาและสรุปดวย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมควร
เกิน 250 ค า และใหระบุค าส าคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอแตละภาษาดวย จ านวนค าไมเกิน 5 ค า 
(บทความปริทัศนอาจไมตองมีบทคัดยอ)  

3.4 คํานํา (Introduction) แสดงความเปนมาและเหตุผล ที่น าไปสูการศึกษาวิจัย รวมการตรวจ
เอกสาร (Review of Literature) และวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย ไวดวย  

3.5 อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) ใหบอกรายละเอียด 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ประชากรตองระบุขอบเขต จ านวนและคุณลักษณะของ

ประชากรใหชัดเจน กลุมตัวอยาง คือ สวนหนึ่งของประชากรที่จะน ามาศึกษา ตองระบุขนาด ของกลุมตัวอยาง 
วิธีการและขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางอยางละเอียด 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  เปนการใหรายละเอียดเครื่องมือที่จะใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล  
การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการอธิบายวาจะเก็บรวบรวมขอมูลอยางไร  
การวิเคราะห ขอมูล เปนการอธิบายถึงวิธีการจัดกระท ากับข อมูลที่ได มา เพ่ือให ไดค าตอบ 

ตามวัตถุประสงคของการวิจัย  
3.6 ผลการศึกษาหรือผลการทดลอง (Results) ใหบรรยายผลการศึกษาวิจัย พรอมเสนอขอมูล 

ในรูปแบบ ตารางหรือภาพประกอบได โดยตารางหรือภาพ ไม่เกิน 3 ตารางและ 2 ภาพ  
3.7 อภิปรายผล (Discussion) ควรเชื่อมโยงกับผลการศึกษาวาสอดคลองกับสมมุติฐาน หรือแตกตาง

ไปจากผลงานวิจัยที่มีผู รายงานไวกอนหรือไมอยางไรและดวยเหตุใด โดยมีพ้ืนฐานการอางอิงที่เชื่อถือได
วิจารณอาจน าไปรวมกับผลการศึกษาเปนผลการศึกษาและวิจารณ Results and Discussion)  

คําแนะนําในการเตรียมต้นฉบับเพ่ือเผยแพร  สถานวิจัยสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
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3.8 สรุป (Conclusion) ควรสรุปผลที่ได รับจากการศึกษาวิจัยอย างกระชับ ว าเปนไป 
ตามวัตถุประสงคหรือไม  

 
4.กิตติกรรมประกาศ หรือ คําขอบคุณ (Acknowledgement)   
อาจมีหรือไมมีก็ได เปนการแสดงความขอบคุณแกผูที่ชวยเหลือในงานวิจัย แตไมไดเปน ผูรวมงานวิจัย 
 
5.เอกสารอ้างอิง (References)  

          *เอกสารอางอิง ทั้งหมดท้ังในเนื้อหา (Text) และเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม (References) ต้องมีความ
สอดคล้องกัน 
         การอ้างอิง (Reference) หมายถึง การบอกรายละเอียดของแหล่งสารนิเทศที่ใช้อ้างอิงในการศึกษา
ค้นคว้า ซึ่งน าเสนอในรูปของรายงาน ภาคนิพนธ์ บทความ หนังสือวิชาการ และรายงานการวิจัย  ส าหรับของ
บทความที่น าเสนอการอ้างอิงแบบแบบเอพีเอ ( APA6th Full Name:  American Psychological 
Association Style 6th) ซึ่งเป็นรูปแบบในการลงรายการอ้างอิงที่ได้รับความนิยมมากทางด้านสังคมศาสตร์ 
เช่น จิตวิทยาและด้านการศึกษา โดยจ าแนกเป็นอ้างอิงส่วนเนื้อหาและท้ายเล่ม  
                5.1 หลกัเกณฑ์การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา  
                1) การอ้างอิงจะมีชื่อผู้แต่ง และปีท่ีพิมพ์ อยู่ในวงเล็บ แต่ถ้ามีชื่ออยู่แล้ว ให้ใส่เฉพาะปีที่พิมพ์ใน
วงเล็บ เช่น  
  - จรวย สุวรรณบ ารุง กล่าวว่า การสร้างสมรรถนะประชาชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกจ าเป็นต้องให้
รบัการอบรมเรื่องโรคไข้เลือดออก (2557) 
   - ระบบการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกท่ีชุมชน
สามารถด าเนินการได้ (จรวย สุวรรณบ ารุง, 2552)  
 
           2) หลักเกณฑ์การลงรายชื่อผู้แต่งในการแทรก อ้างอิง ในเนื้อหา ได้แก่ 
             (1) คํานําหน้าชื่อตามปกติให้ตัดออก ได้แก่ นาย นาง นางสาว เช่น นางสาวจรวย สุวรรณบ ารุง 
ให้เขียนว่า (จรวย สวุรรณบ ารุง) 
             (2) ผู้แต งท่ีมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ ์ยศทางต ารวจ ยศทางทหาร และต าแหน่งนักบวช น าหน้า
ชื่อ ให้คงไว้ตามปกติ โดยไม่ตัดทิ้งหรือย้ายที่ เช่น เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  
            (3) ตําแหน งทางวิชาการ (ค าระบุบอกอาชีพ) ให้ตัดทิ้ง เช่น รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย   
 สุวรรณบ ารุง ให้เขียนว่า จรวย  สุวรรณบ ารุง 
            (4) ผู้แต งชาวต างประเทศให้เขียนเฉพาะนามสกุล เช่น Denise F. Polit ให้เขียนว่า Polit 
 
            (5) หนังสือที่ออกในนามองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ชื่อหน่วยงานนั้นเป็นชื่อผู้
แต่งได้ เช่น ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น  
            (6) ถ้าผู้แต งมี 2 คน ให้ลงชื่อทั้งหมด ระหว่างชื่อให้คั่นด้วย “และ” หรือ “&” แล้ว Comma (,) 
เช่น (จรวย สุวรรณบ ารุง และ อภิญญา อิงอาด, 2558) หรือ (Polit, and Beck, 2014)  
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            (7) ถ้าผู้แต งมี 3-5 คน ในครั้งแรกท่ีลงรายการอ้างอิง ให้ลงชื่อทั้งหมด และถ้ามีการกล่าวซ ้าให้ลง
เฉพาะชื่อคนแรก และใส่ “และคณะ” หรือ “et al.” และถ้าในย่อหน้าเดียวกันมีการอ้างอิงมากกว่า 1 ครั้ง ให้
ลงเฉพาะชื่อคนแรก และใส่ “และคณะ” หรือ “et al.” แต่ไม่ต้องลงปีที่พิมพ์ เช่น  
         การอ้างอิงครั้งแรก ให้เขียนชื่อทุกคน ให้เขียนว่า 

- (จรวย สุวรรณบ ารุง, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, สุดา ใจห้าว, และ สุภาพร ทองจันทร์, 
2558) การอ้างอิงครั้งต่อไป ให้เขียนชื่อคนแรก และคณะ คือ (จรวย สุวรรณบ ารุง และ คณะ, 2558)            

          (8) เอกสารที่มีผู้แต ง 6-7 คน ในการอ้างทุกครั้งให้ระบุเฉพาะผู้แต่งคนแรก และตามด้วยค าว่า “และ
คณะ” และค าว่า et al. หรือคาว่า and others เช่น  

- (จรวย สุวรรณบ ารุง และ คณะ, 2558) 
        (9) กรณีผู้แต งมี 8 คนขึ้นไป   ในการอ้างทุกครั้งใส่ชื่อและนามสกุลของผู้แต่งทุกคน คั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างผู้แต่งแต่ละคน และใช้เครื่องหมาย “...” (จุด 3 จุด) คั่นระหว่างผู้แต่งคนที่ 6 
และผู้แต่งคนสุดท้าย เช่น  

-  (จรวย สุวรรณบ ารุง, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, สุดา ใจห้าว, สุภาพร ทองจันทร์, …
สุทธิ ทองขาว, 2558) 

       (10) ถ้าผู้แต งเป็นองค์กรหรือหน วยงานที่มีตัวย อ ให้ก ากับตัวย่อไว้ในวงเล็บเหลี่ยมด้วย เช่น  
(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2550) กรณีอ้างอิงครั้งแรก  
      (11) ในกรณีที่ไม สามารถหาเอกสารต้นฉบับของการอ้างอิงได้ ให้ระบุแหล่งเอกสารต้นฉบับก่อน แล้ว
ตามด้วยค าว่า “อ้างใน” ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ “as cited in” ส าหรับเอกสารภาษาอังกฤษ เช่น  
           - เอกสารต้นฉบับ คือ เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, 2550 และเอกสารที่อ่านอยู่ คือ จรวย สุวรรณบ ารุง, 
2558 ให้เขียนว่า (เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย อ้างใน จรวย สุวรรณบ ารุง, 2558)  
 
     5.2 หลักเกณฑ์การอ้างอิงท้ายบท หรือท้ายเอกสาร  

 
หนังสือทั่วไป  
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)./สถานที่

พิมพ์://///ส านักพิมพ์. 
ผู้แต ง 1 คน จรวย    สุวรรณบ ารุง. (2559). "ลานสกาโมเดล" โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน  า

ยุงลายเพ่ือแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับครัวเรือนถึง
อ าเภอ: กรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูชุ่มชน. นครศรีธรรมราช: กพลการ
พิมพ์. 

ผู้แต ง 2 คน เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และวัลยา คุโรปกรณ์พงษ์. (2536). เทคนิกการสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือทางการพยาบาล: Technical in constructing and 
development for nursing research. สงขลา: บริษัทอัลลายด์เพรช 
จ ากัด. 

ผู้แต ง 3-7 คน Polit, Denise F., & Beck, Cheryl Tatano. (2014). Essentials of Nursing 
Research Appraising Evidence for Nursing Practice. China: 
Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.  
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หนังสือทั่วไป  
ผู้แต ง 8 คนขึ้นไป นพรัตน์ เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห์, พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์, ชยุตม์ สุขทิพย์,  

          ปรีชา วิทยพันธุ์, จีรศักดิ์ แสงศิริ, ...ดาริน รุ่งกลิ่น. (2552). ระบบ 
          สารสนเทศทั้งภูมิลุ่มน้ าปากพนัง: การจัดการพ้ืนที่ป่าต้นน้ าในลุ่มน้ าปาก 
          พนังเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ. นครศรีธรรมราช:  
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

ผู้แต งเป็นสถาบัน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช). (2556). มาตรฐานคณะกรรมการวิจัยใน
คน (มคจค). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

หนังสือแปล Bono, Edward de. (2550). สอนศิษย์ ให้คิดเก่ง. แปลจาก Teaching Thinking. 
แปลโดย ทวี ลักษณมีวัฒนา และ กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ 

            กรุงเทพฯ: บริษัท รุ่งเรืองรัตน์พริ้นติ้ง จ ากัด. 
ผู้รวบรวม หรือ
บรรณาธิการ 
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completely randomized design, (transition period)     
ตัวยอ ใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีค าเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก 
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