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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้นิพนธ์
 วารสารวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา จดัท�าข้ึนเพือ่ส่งเสริมการผลติผลงานวชิาการ

ของบุคลากรทางการพยาบาล และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย การทบทวน

วรรณกรรมและประสบการณ์เชิงวิชาการของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวน 

ท่านที่สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ ์

เผยแพร่ทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ อย่างน้อยเรื่องละ 2 คน 

โดยผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blinded review)

ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์
 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 2 ประเภท ดังนี้

 1. รายงานผลการวจิยัทางการศึกษาพยาบาล การพยาบาล การสาธารณสุขหรอืวทิยาศาสตร์สขุภาพ

 2. บทความวิชาการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้

  2.1 บทความจากการทบทวนวรรณกรรม (Literature review)

  2.2 บทความเกี่ยวกับทฤษฎี (A theory-oriented paper)

  2.3 บทความเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย (A methodological paper)

เงื่อนไขในการพิจารณาผลงาน
 กองบรรณาธิการวารสารฯ จะรับพิจารณาเฉพาะต้นฉบับที่จัดท�าตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

เงื่อนไขก่อนกระบวนการกลั่นกรองผลงาน

 1. ผู้นิพนธ์ต้องช�าระค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ จ�านวน 4,000 บาท เมื่อบทความเข้าสู่กระบวนการ

กลั่นกรองแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 2. ผลงานวิจัยจะต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากหน่วยงานที่เก็บข้อมูล 

มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส่งส�าเนาหนังสือรับรองมาพร้อมกับบทความต้นฉบับ

เงื่อนไขด้านจริยธรรมของผู้นิพนธ์

 3. ผลงานวิชาการที่ส่งเพื่อรับการพิจารณาจะต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือ

ไม่อยูร่ะหว่างการพจิารณาตีพมิพ์ในวารสารอ่ืน และต้องไม่มีการคดัลอกผลงาน (Plagiarism) ท้ังของตนเอง

และผู้อื่น หากผู้นิพนธ์ประสงค์จะยกเลิกการพิจารณาโปรดอีเมลแจ้งมาที่กองบรรณาธิการ

 4. ในรายงานผลการวจิยั ผูนิ้พนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจรงิท่ีเกดิข้ึน ไม่ให้ข้อมลูท่ีเป็นเท็จ บิดเบือน 

หรือท�าให้เข้าใจผิด และผู้นิพนธ์ที่มีชื่อในบทความทุกคนต้องมีส่วนในการด�าเนินการวิจัยจริง
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 5. หากมีการน�าผลงานวิชาการของผู้อื่นมาใช้ในผลงานตัวเอง ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงอย่างครบถ้วน

ทั้งในเนื้อหา (In-text citation) และเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (Reference list) โดยใช้รูปแบบการอ้างอิง

ของสมาคมจิตแพทย์แห่งอเมริกา (American Psychological Association [APA]) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6

เงื่อนไขด้านความถูกต้องของรูปแบบเอกสารและอื่น	ๆ	

 6. เขียนบทความโดยใช้เทคนิคการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific writing) เพื่อส่ือสารข้อมูล

ไปยังนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่น ตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้

ภาษาท่ีผู้อ่านเข้าใจง่าย หลีกเล่ียงศัพท์เฉพาะวิชาชีพ หากแปลหรือเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศให้ยึด

ตามค�าแนะน�าของราชบัณฑิตยสภา

 7. จดัรปูแบบเอกสารตามค�าแนะน�าในการส่งต้นฉบับอย่างเคร่งครัด เขียนบทคัดย่อให้สอดคล้อง

กันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบก่อนการส่งบทความ

 8. แก้ไขต้นฉบบัตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการอย่างครบถ้วน แม้ว่าจะ

ตรวจพบข้อแก้ไขหลังการออกหนังสือตอบรับแล้วก็ตาม หรือมีค�าอธิบายที่เหมาะสมกรณีไม่ประสงค์จะ

แก้ไข แล้วจัดส่งบทความที่แก้ไขแล้วมายังกองบรรณาธิการในระยะเวลาที่ก�าหนด 

 เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ในงานปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน  

ท้ังก่อน ระหว่างและหลังกระบวนการกล่ันกรอง หากมีการตรวจพบข้อเท็จจริงในภายหลังว่าต้นฉบับ 

ไม่ถูกต้องตามเง่ือนไข กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการพิจารณา ยกเลิกใบตอบรับ  

หรือถอนบทความออกจากวารสาร

 ในกรณีที่ผู้นิพนธ์มีเจตนาละเมิดจรรยาบรรณ เช่น เขียนข้อมูลเท็จ ท�าให้เข้าใจผิดว่าผลงานผู้อื่น

เป็นผลงานของตนเอง ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาซ้อนกับวารสารอื่น หรือละท้ิงผลงานโดยไม่แจ้ง 

ล่วงหน้า กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการส่งหนงัสือแจ้งไปยังผูบั้งคับบัญชาหรอือาจารย์ท่ีปรกึษา

หากผลงานนั้นเกี่ยวข้องกับการศึกษาในทุกระดับ และไม่รับพิจารณาผลงานอีกต่อไป

 ทั้งน้ีวารสารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีตรวจพบภายหลังว่าบทความน้ันเป็นการคัดลอก 

ผลงานวิชาการ (Plagiarism) 
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ค�าแนะน�าในการส่งต้นฉบับ

ค�าแนะน�าทั่วไป
 1. ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีเนื้อความตรงกัน

 2. พิมพ์ชื่อผู้นิพนธ์และผู้ร่วมนิพนธ์พร้อมวุฒิการศึกษาสูงสุด (ย่อ) ไว้ใต้ชื่อเรื่อง ส่วนต�าแหน่ง

วิชาชีพและสถานที่ท�างานเขียนไว้ที่เชิงอรรถ

 3. มีบทคัดย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวไม่เกนิ 300 ค�า จดัเป็นย่อหน้าเดียว ไม่จดัเยือ้ง

 4. เขียนอ้างอิงถูกต้องตรงกันท้ังในเน้ือหาและเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง จ�านวนไม่ควรเกิน  

20 ชื่อเรื่อง

 5. ความยาวต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้า ไม่รวมเอกสารอ้างอิงและบทคัดย่อ

ค�าแนะน�าในการเขียนบทคัดย่อเฉพาะประเภท
 1. บทคัดย่อรายงานการวิจัย ประกอบด้วยปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะส�าคัญของระเบียบวิธีวิจัยที่เลือกใช้ ผลการวิจัย โดยให้รายงานสถิติที่ส�าคัญ รวมทั้งขนาดของผล 

(Effect size) ช่วงความเชื่อมั่น (Confidence interval) และระดับนัยส�าคัญ

 2. บทคัดย่อรายงานการทบทวนวรรณกรรมหรือการวิเคราะห์อภิมาน ประกอบด้วยปัญหา 

การวิจัย เกณฑ์ในการประเมินและเลือกรายงานการวิจัย ประเภทของผู้เข้าร่วมการวิจัยในรายงานวิจัยที่

เลือกมา รายงานผลการวิจัยที่ส�าคัญ รวมถึงขนาดของผลท่ีส�าคัญท่ีสุด และตัวแปรก�ากับ (Moderator)  

ที่ส�าคัญต่อขนาดของผลเหล่านั้น สรุป ข้อจ�ากัด และค�าแนะน�าการน�าไปใช้ในด้านทฤษฎี นโยบาย และ/

หรือ การปฏิบัติ

 3. บทคัดย่อบทความเกี่ยวกับทฤษฎี น�าเสนอแนวคิดพื้นฐานและลักษณะส�าคัญของทฤษฎี  

ปรากฎการณ์ที่เหมาะสมในการน�าทฤษฎีไปอธิบาย และเชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ที่ได้จากการน�าทฤษฎีไปใช้

 4. บทคัดย่อบทความเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย อธิบายการแบ่งประเภทและลักษณะส�าคัญของ 

วธีิวจิยัท่ีน�าเสนอ ลักษณะปัญหาการวิจยัทีเ่หมาะสมในการน�าไปใช้ กระบวนการ ลกัษณะส�าคญั หรอืประเด็น 

การวิเคราะห์ทางสถิติที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบวิธีที่น�าเสนอ

ค�าแนะน�าส�าหรับบทความแต่ล่ะประเภท
บทความวิชาการ	มีส่วนประกอบเหมือนในค�าแนะน�าทั่วไป และแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 1. บทน�า ให้อธิบายการได้มาซึง่ความรูแ้ละความส�าคัญของเรือ่งท่ีเขียน และจุดประสงค์การเขียน

 2. เนื้อเรื่อง แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยตามความเหมาะสม

 3. บทสรุป สรุปสาระส�าคัญและเน้นให้เห็นความส�าคัญของหัวข้อที่เขียนต่อวิชาชีพพยาบาล



The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

264

บทความวิจัย	แบ่งเนื้อหาดังนี้	
 1.	 บทน�า	(หวัข้อใหญ่) ให้อธิบายความส�าคัญของประเด็นทีศึ่กษา ความสัมพนัธ์กบังานวจิยัท่ีผ่านมา  

สมมุติฐาน จุดประสงค์ และการเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่ใช้ แบ่งเป็นหัวข้อรองดังนี้

  - วัตถุประสงค์ และ/หรือ ค�าถามการวิจัย (ถ้ามี)

  - สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

  - กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 2.	 วิธีด�าเนินการวิจัย (หัวข้อใหญ่) เขียนย่อหน้าน�า 1 ย่อหน้า เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย ระยะ

เวลาและสถานที่เก็บข้อมูล และขอบเขตการวิจัย แล้วแบ่งหัวข้อรอง ตามล�าดับดังนี้ 

  -	 ค�าจ�ากัดความเชิงปฏิบัติการ อธิบายความหมายของตัวแปรและวิธีการวัดในการวิจัยนี้

  -	 ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง อธิบายลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การค�านวณ 

   ขนาดกลุ่มตัวอย่าง กระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น 

  -	 การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล อธิบายการพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง ระบุหมายเลขการรับรอง  

   วันท่ีและช่วงเวลาที่รับรองโดยคณะกรรมการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หากเป็น 

   การวจิยัในกลุม่เปราะบางหรอืลกัษณะพเิศษ เช่น เด็ก สตรต้ัีงครรภ์ หรอืพระภกิษ ุให้อธิบาย 

   พอสังเขปว่านักวิจัยได้พิทักษ์สิทธิ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปราะบางเหล่านั้นอย่างไร 

  -	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในงานวจัิย	อธิบายลักษณะเครือ่งมือโดยสังเขป ระบุว่าเป็นการสร้างหรอืพฒันา 

   จากเครื่องมืออื่น รวมทั้งจ�านวนข้อ การตอบ ระดับ วิธีการวัด และการให้คะแนน 

  -	 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ อธิบายการหาความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือ  

   หากพัฒนาจากเครื่องมือเดิมให้อ้างอิงและระบุขั้นตอนการขอดัดแปลงหรือแปลเครื่องมือ

  -	 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล อธิบายขั้นตอนการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง การบริหารเครื่องมือวิจัย  

   อาจเขียนเป็นแผนภมูปิระกอบหากการวจิยัน้ันมหีลายขัน้ตอน หรือมีกลุม่ตัวอย่างหลายกลุม่ 

  -	 การวเิคราะห์ข้อมลู	ระบสุถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ให้เหมาะสมตามประเภทของข้อมูล ตัวแปรหรอื 

   ระดับการวัด รวมทั้งผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) ของสถิติที่เลือกใช้

 3.	 ผลการวิจัย	 (หัวข้อใหญ่) เขียนสรุปการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผลการ

วิจัยน�าเสนอ 1 ย่อหน้า แล้วอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งส่วนที่ไม่พบนัยส�าคัญทางสถิติ  

ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ไม่คาดคิด หรือมีขนาดของผลน้อย (Small effect size)

 4.	 อภิปรายผลการวิจัย	 (หัวข้อใหญ่) เขียนให้ชัดเจนว่าผลการวิจัยสนับสนุนสมมุติฐานหรือไม่ 

แล้วอภิปรายความคิดเห็นของนักวิจัยประกอบกับวรรณกรรมอื่นท่ีเห็นตรงหรือแย้งกัน ควรเขียนตาม

ล�าดับสมมุติฐานหรือวัตถุประสงค์ และจัดหัวข้อตามรูปแบบการพิมพ์ในตารางที่ 1

 5.	 สรุปและข้อเสนอแนะ	(หัวข้อใหญ่	 ) เขียนย่อหน้าสรุปข้อคิดเห็นของนักวิจัยต่อผลการวิจัยที่

ส�าคญัโดยมีเหตุผลสนบัสนุนอย่างหนักแน่นเพยีงพอ เขียนความส�าคัญของผลการวจิยัต่อการพฒันาทฤษฎี 

การปฏิบัติการพยาบาล หรือการน�าไปใช้ในสถานการณ์จริง ตลอดจนปัญหาท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข หรือ

ประเด็นปัญหาที่เกิดใหม่จากข้อค้นพบในการวิจัยนี้ 
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 6.	 กิตติกรรมประกาศ	 (หัวข้อใหญ่) ขอบคุณบุคคลหรือองค์กรท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการวิจัยนี้  

(ถ้ามี)

 7.	 เอกสารอ้างอิง	(หัวข้อใหญ่) เขียนตามรูปแบบของ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 

การจัดรูปแบบทั่วไป
 พมิพ์ต้นฉบับบทความด้วยโปรแกรม Microsoft	word	ก�าหนดขนาดกระดาษเป็น A4 จัดระยะขอบ

กระดาษ 1	นิ้วโดยรอบ ใช้อักษร Angsana	new ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด  

1 บรรทัด และจัดรูปแบบในหัวข้อต่าง ๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่	1 รูปแบบการพิมพ์เพื่อเตรียมต้นฉบับบทความ

ทฤษฎี การปฏิบติัการพยาบาล หรือการนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริง ตลอดจนปัญหาท่ียงัไม่ไดรั้บ
การแกไ้ข หรือเป็นประเดน็ปัญหาท่ีเกิดใหม่จากขอ้คน้พบในการวิจยัน้ี  

6. กิตติกรรมประกาศ (หวัขอ้ใหญ่)  ขอบคุณบุคคลหรือองคก์รท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการวิจยัน้ี (ถา้มี)
7. เอกสารอ้างอิง (หวัขอ้ใหญ่) เขียนตามรูปแบบของ APA ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6

การจัดรูปแบบท่ัวไป 
พิมพต์น้ฉบบับทความดว้ยโปรแกรม Microsoft word  กาํหนดขนาดกระดาษเป็น A4 จดัระยะ

ขอบกระดาษ 1 นิ้วโดยรอบ  ใชอ้กัษร Angsana new ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ระยะห่างระหว่าง
บรรทดั 1 บรรทดั และจดัรูปแบบในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 รูปแบบการพิมพ์เพ่ือเตรียมต้นฉบับบทความ 
รายการ ลกัษณะตวัอกัษร รูปแบบการพมิพ ์ ขนาดตวัอกัษร 

ช่ือบทความ หนา กลางหนา้กระดาษ 18 
ช่ือผูเ้ขียนบทความ เอน ชิดขวา 16
บทคดัยอ่ ปกติ กลางหนา้กระดาษ 18 
Abstract ปกติ กลางหนา้กระดาษ 18 
ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานของผูแ้ต่ง (เชิงอรรถ) ปกติ ชิดซา้ย 14
หวัขอ้ใหญ่ หนา ชิดซา้ย 18
หวัขอ้รอง หนา ชิดซา้ย 16
หวัขอ้ยอ่ย ปกติ ใชห้มายเลขกาํกบั 16 
ขอ้ความในเน้ือหา ปกติ 16
ขอ้ความในตาราง ปกติ 14 - 16 

การส่งบทความ 
ส่งตน้ฉบบัท่ีสมบูรณ์ผา่นช่องทางของศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation 

Index Centre [TCI]) ท่ี https://www.tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm/issue/view/14215  หากมีขอ้สงสัย
หรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ีเว็บไซด์ของวิทยาลยัพยาบาลฯ http://journal.knc.ac.th/index.php  
หรือโทรติดต่อท่ีหมายเลขโทรศพัท ์044-243-020 ต่อ 112 หรือ โทร 093 – 321-8357 (ผูจ้ดัการวารสาร)  
โทร 086-891-8522 (บรรณาธิการวารสาร)  หรือทาง E-mail: journal@knc.ac.th 

การส่งบทความ

 ส่งต้นฉบับที่สมบูรณ์ผ่านช่องทางของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation 

Index Centre [TCI]) ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm/issue/view/14215 หากมีข้อสงสัย

หรอืต้องการข้อมูลเพิม่เติม โปรดไปทีเ่ว็บไซต์ของวารสารวทิยาลยัพยาบาลฯ http://journal.knc.ac.th/index.

php หรอืโทรติดต่อทีห่มายเลขโทรศัพท์ 044-243-020 ต่อ 112 หรอื โทร. 093 – 321-8357 (ผูจ้ดัการวารสาร) 

โทร. 086-891-8522 (บรรณาธิการวารสาร) หรือทาง E-mail: journal@knc.ac.th

 



The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

266

การเขียนอ้างอิงแบบ	APA	Style
 ค�าแนะน�าน้ีสรุปเฉพาะการเขียนอ้างอิงตามคู่มือ APA ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 6 ประเด็นอื่นท่ีไม่ได้

กล่าวไว้ เช่น การใช้อักษรย่อ การน�าเสนอสถิติ การออกแบบตาราง เป็นต้น ให้ผู้แต่งยึดตามคู่มือดังกล่าว 

เป็นหลัก 

การอ้างอิงในเนื้อหา	(In-text	citation)

 ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี ผู้แต่งชาวไทยให้ระบุชื่อและนามสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค  

( , ) และปีที่พิมพ์ ส่วนผู้แต่งชาวต่างประเทศให้ระบุเฉพาะนามสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) และ

ปีท่ีพิมพ์ ถ้ามีผู้แต่ง 3-5 คน ให้ระบุชื่อผู้แต่งท้ังหมดในการอ้างอิงครั้งแรก แต่ครั้งต่อไปให้อ้างคนแรก

และตามด้วย และคณะ หรือ et al. ถ้าผู้แต่งมี 6 คนขึ้นไป ให้อ้างอิงคนแรกและตามด้วย และคณะ หรือ  

et al. ในการอ้างอิงทุกครั้ง (ดูตัวอย่างในตารางท่ี 2) ทั้งนี้การใช้ค�าว่า และ and หรือเครื่องหมาย &  

(An ampersand) กรณีผู้แต่งเป็นภาษาอังกฤษ หากชื่อผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บให้ใช้ค�าว่า and  ถ้าอยู่ในวงเล็บ

ให้ใช้ สัญลักษณ์ and แทน ส่วนภาษาไทยใช้ค�าว่า และ ทั้งสองต�าแหน่ง

 การอ้างอิงในเนื้อหาในวงเล็บแบบมี 2 รายการขึ้นไป ถ้าผู้แต่งคนละคนให้เรียงรายการตามล�าดับ

อกัษรเช่นเดยีวกบัทีเ่ขียนในเอกสารอ้างองิท้ายบท ค่ันแต่ละรายการด้วยอฒัภาค ( ; ) เช่น ...คันธบ�าบัดช่วย

ให้หญิงรอคลอดรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น (Lee Mi & Hur Myung, 2011; Smith, Collins & Crowther, 2011)  

ถ้าผู้แต่งเป็นคนเดียวกัน แต่มีเอกสารอ้างอิงหลายรายการ ให้เขียนชื่อผู้แต่งเพียงครั้งเดียว แล้วเรียงล�าดับ

รายการอ่ืนตามปีท่ีพิมพ์ เช่น จากการศึกษาเกี่ยวกับคันธบ�าบัด (Lee Mi & Hur Myung, 2011; Smith, 

Collins & Crowther, 2011, 2012, 2013, in press) ผู้วิจัยพบว่าผลลัพธ์มีความแตกต่างกัน

ตัวอย่างการวางต�าแหน่ง	นาม-ปี	ที่อ้าง

 ให้ผู้แต่งพิจารณาว่าจะอ้างอิงอยู่ในนขลิขิต (วงเล็บ) หรือนอกวงเล็บตามความเหมาะสม เช่น 

 ค่าเฉลีย่สมรรถนะการใช้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาตามการรบัรูข้องตนเองและของอาจารย์ อยูใ่น

ระดับที่ต�่า (กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ธัญญวลัย บุญประสิทธิ์, และสุนทรี ภิญโญมิตร, 2553)

 กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ธัญญวลัย บุญประสิทธ์ิ, และสุนทรี ภิญโญมิตร (2553) ศึกษาค่าเฉลี่ย

สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามการรับรู้ของตนเองและของอาจารย์พบว่าอยู่ในระดับต�่า

ตัวอย่างการยกข้อความมาอ้างโดยตรง

 การอ้างอิงข้อความหรือค�าพูดที่คัดค�ามาจากวรรณกรรมหรือบทสัมภาษณ์โดยตรง (Direct  

quotation) หากมีน้อยกว่า 40 ค�า ให้เขียนรวมไว้ในย่อหน้า โดยใส่เครื่องหมายอัญประกาศแล้วอ้างอิงชื่อ 

ผูแ้ต่ง ปี และล�าดับหน้าไว้ในวงเลบ็ท้ายข้อความ เช่น She stated, “Students often had difficulty using APA 

style” (Jones, 1998, p. 199), but she did not offer an explanation. ถ้ามี 40 ค�าขึ้นไป ให้ตัดเป็นย่อหน้าแยก

ออกจากย่อหน้าอื่นโดยจัดเย้ือง 0.5 น้ิว (Block quotation) ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ เช่น ...ทีม

กลยุทธ์การบริหารจัดการ และการควบคุมปัจจัยเสี่ยง โดยผู้วิจัยได้ระบุว่า 

 จากข้อมูลที่ผ่านมายังไม่มีการรวบรวมวิธีการท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อลดอัตราการ 

 เสยีชวีติของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองในโรงพยาบาลในประเทศไทย ... ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาน้ี 

 สามารถน�าไปใช้เป็นหลักฐานในการค้นคว้าอ้างอิงต่อไป (อุดม ภู่วโรดม และคณะ, 2562, น. 98)

หมายเหตุ	จุดไข่ปลา (Ellipsis) หมายถึงมีการละข้อความบางส่วน
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ตารางที่	2 ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหาตารางท่ี 2 ตัวอย่างการอ้างอิงในเนือ้หา 

ประเภทการ
อา้งอิง 

คร้ังแรก คร้ังต่อมา 

ช่ืออยูน่อกวงเลบ็ ช่ืออยูใ่นวงเลบ็ ช่ืออยูน่อกวงเลบ็ ช่ืออยูใ่นวงเลบ็ 

ผูแ้ต่ง 1 คน 
แบบมีและไม่
มีการอา้งหนา้ 

ทิศนา แขมมณี (2551) 
Ramer (2008) 
Ramer (2008, pp. 38-45) 

(ทิศนา แขมมณี, 2551)  
(Ramer, 2008)  
(Ramer, 2008, pp. 38-45) 

ทิศนา แขมมณี (2551) 
Ramer (2008) 
Ramer (2008, pp. 38-45) 

(ทิศนา แขมมณี, 2551)  
(Ramer, 2008)  
(Ramer, 2008, pp. 38-45) 

 ผูแ้ต่ง 2 คน Lee Mi and Hur Myung 
(2011) 
กนกอร ทีปชยั และสุณี 
ไทธนา (2554) 

(Lee Mi & Hur Myung, 
2011)  
(กนกอร ทีปชยั และสุณี 
ไทธนา, 2554) 

 Lee Mi and Hur Myung 
(2011)  
กนกอร ทีปชยั และสุณี 
ไทธนา (2554) 

(Lee Mi & Hur Myung, 
2011)  
(กนกอร ทีปชัย และสุณี 
ไทธนา, 2554) 

ผูแ้ต่ง 3 คน Smith, Collins, and Crowther 
(2011) 

(Smith, Collins, & 
Crowther, 2011) 

Smit et al. (2011) (Smith et al., 2011) 

ผูแ้ต่ง 4 คน Ozgoli, Aryamanesh, Mojab, 
and Majd (2013) 

(Ozgoli, Aryamanesh, 
Mojab, & Majd, 2013) 

Ozgoli et al. (2013) (Ozgoli et al., 2013) 

ผูแ้ต่ง 5 คน Hay, Elias, Fielding-Barnsley, 
Homel, and Freiberg (2007) 
กมลศร ีสมใจ, ธาริณี บุญญสิทธิ์, 
มณฑา ทองอไุร, วันดี เข็มจิรา, 
และระววิรรณ วรารักษ์ (2555) 

(Hay, Elias, Fielding-
Barnsley, Homel, & 
Freiberg, 2007) 
(กมลศรี สมใจ, ธาริณี 
บุญญสิทธ์ิ, มณฑา 
ทองอุไร, วนัดี เขม็จิรา, 
และระววิรรณ วรารักษ,์ 
2555) 

Hay et al. (2007) 
กมลศรี สมใจ และคณะ 
(2555)  

 (Hay et al., 2007)  
(กมลศรี สมใจ และคณะ, 
2555) 

ผูแ้ต่ง 6 คน -
ข้ึนไป 

Norris-Shortle et al. (2006) 
ศรีสุภา รัตนา และคณะ (2550) 

(Norris-Shortle et al., 
2006) 
(ศรีสุภา รัตนา และคณะ, 
2550) 

 Norris-Shortle et al. 
(2006) 
 ศรีสุภา  รัตนา  และคณะ 
(2550) 

(Norris-Shortle et al., 
2006) 
(ศรีสุภา รัตนา และคณะ, 
2550) 
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