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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้นิพนธ์

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดท�ำขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ
ของบุคลากรทางการพยาบาล และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรมและประสบการณ์เชิงวิชาการของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวน
ท่านที่สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ์
เผยแพร่ทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ อย่างน้อยเรื่องละ 2 คน
โดยผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blinded review)

ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 2 ประเภท ดังนี้
1. รายงานผลการวิจยั ทางการศึกษาพยาบาล การพยาบาล การสาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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�ำตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
เงื่อนไขก่อนกระบวนการกลั่นกรองผลงาน
1. ผู้นิพนธ์ต้องช�ำระค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ จ�ำนวน 4,000 บาท เมื่อบทความเข้าสู่กระบวนการ
กลั่นกรองแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ
2. ผลงานวิจัยจะต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากหน่วยงานที่เก็บข้อมูล
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส่งส�ำเนาหนังสือรับรองมาพร้อมกับบทความต้นฉบับ
เงื่อนไขด้านจริยธรรมของผู้นิพนธ์
3. ผลงานวิชาการที่ส่งเพื่อรับการพิจารณาจะต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือ
ไม่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสารอืน่ และต้องไม่มกี ารคัดลอกผลงาน (Plagiarism) ทัง้ ของตนเอง
และผู้อื่น หากผู้นิพนธ์ประสงค์จะยกเลิกการพิจารณาโปรดอีเมลแจ้งมาที่กองบรรณาธิการ
4. ในรายงานผลการวิจยั ผูน้ พิ นธ์ตอ้ งรายงานข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ไม่ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นเท็จ บิดเบือน
หรือท�ำให้เข้าใจผิด และผู้นิพนธ์ที่มีชื่อในบทความทุกคนต้องมีส่วนในการด�ำเนินการวิจัยจริง
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5. หากมีการน�ำผลงานวิชาการของผู้อื่นมาใช้ในผลงานตัวเอง ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงอย่างครบถ้วน
ทั้งในเนื้อหา (In-text citation) และเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (Reference list) โดยใช้รูปแบบการอ้างอิง
ของสมาคมจิตแพทย์แห่งอเมริกา (American Psychological Association [APA]) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6
เงื่อนไขด้านความถูกต้องของรูปแบบเอกสารและอื่น ๆ
6. เขียนบทความโดยใช้เทคนิคการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific writing) เพื่อสื่อสารข้อมูล
ไปยังนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่น ตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้
ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะวิชาชีพ หากแปลหรือเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศให้ยึด
ตามค�ำแนะน�ำของราชบัณฑิตยสภา
7. จัดรูปแบบเอกสารตามค�ำแนะน�ำในการส่งต้นฉบับอย่างเคร่งครัด เขียนบทคัดย่อให้สอดคล้อง
กันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบก่อนการส่งบทความ
8. แก้ไขต้นฉบับตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒแิ ละกองบรรณาธิการอย่างครบถ้วน แม้วา่ จะ
ตรวจพบข้อแก้ไขหลังการออกหนังสือตอบรับแล้วก็ตาม หรือมีค�ำอธิบายที่เหมาะสมกรณีไม่ประสงค์จะ
แก้ไข แล้วจัดส่งบทความที่แก้ไขแล้วมายังกองบรรณาธิการในระยะเวลาที่ก�ำหนด
เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ในงานปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน
ทั้งก่อน ระหว่างและหลังกระบวนการกลั่นกรอง หากมีการตรวจพบข้อเท็จจริงในภายหลังว่าต้นฉบับ
ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข กองบรรณาธิการฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการพิจารณา ยกเลิกใบตอบรับ
หรือถอนบทความออกจากวารสาร
ในกรณีท่ีผู้นิพนธ์มีเจตนาละเมิดจรรยาบรรณ เช่น เขียนข้อมูลเท็จ ท�ำให้เข้าใจผิดว่าผลงานผู้อื่น
เป็นผลงานของตนเอง ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาซ้อนกับวารสารอื่น หรือละทิ้งผลงานโดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้า กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการส่งหนังสือแจ้งไปยังผูบ้ งั คับบัญชาหรืออาจารย์ทปี่ รึกษา
หากผลงานนั้นเกี่ยวข้องกับการศึกษาในทุกระดับ และไม่รับพิจารณาผลงานอีกต่อไป
ทั้งนี้วารสารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าบทความนั้นเป็นการคัดลอก
ผลงานวิชาการ (Plagiarism)
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ค�ำแนะน�ำในการส่งต้นฉบับ
ค�ำแนะน�ำทั่วไป

1. ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีเนื้อความตรงกัน
2. พิมพ์ชื่อผู้นิพนธ์และผู้ร่วมนิพนธ์พร้อมวุฒิการศึกษาสูงสุด (ย่อ) ไว้ใต้ชื่อเรื่อง ส่วนต�ำแหน่ง
วิชาชีพและสถานที่ท�ำงานเขียนไว้ที่เชิงอรรถ
3. มีบทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 ค�ำ จัดเป็นย่อหน้าเดียว ไม่จดั เยือ้ ง
4. เขียนอ้างอิงถูกต้องตรงกันทั้งในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง จ�ำนวนไม่ควรเกิน
20 ชื่อเรื่อง
5. ความยาวต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้า ไม่รวมเอกสารอ้างอิงและบทคัดย่อ

ค�ำแนะน�ำในการเขียนบทคัดย่อเฉพาะประเภท

1. บทคัดย่อรายงานการวิจัย ประกอบด้วยปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะส�ำคัญของระเบียบวิธีวิจัยที่เลือกใช้ ผลการวิจัย โดยให้รายงานสถิติที่ส�ำคัญ รวมทั้งขนาดของผล
(Effect size) ช่วงความเชื่อมั่น (Confidence interval) และระดับนัยส�ำคัญ
2. บทคัดย่อรายงานการทบทวนวรรณกรรมหรือการวิเคราะห์อภิมาน ประกอบด้วยปัญหา
การวิจัย เกณฑ์ในการประเมินและเลือกรายงานการวิจัย ประเภทของผู้เข้าร่วมการวิจัยในรายงานวิจัยที่
เลือกมา รายงานผลการวิจัยที่ส�ำคัญ รวมถึงขนาดของผลที่ส�ำคัญที่สุด และตัวแปรก�ำกับ (Moderator)
ที่ส�ำคัญต่อขนาดของผลเหล่านั้น สรุป ข้อจ�ำกัด และค�ำแนะน�ำการน�ำไปใช้ในด้านทฤษฎี นโยบาย และ/
หรือ การปฏิบัติ
3. บทคัดย่อบทความเกี่ยวกับทฤษฎี น�ำเสนอแนวคิดพื้นฐานและลักษณะส�ำคัญของทฤษฎี
ปรากฎการณ์ที่เหมาะสมในการน�ำทฤษฎีไปอธิบาย และเชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ที่ได้จากการน�ำทฤษฎีไปใช้
4. บทคัดย่อบทความเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย อธิบายการแบ่งประเภทและลักษณะส�ำคัญของ
วิธวี จิ ยั ทีน่ ำ� เสนอ ลักษณะปัญหาการวิจยั ทีเ่ หมาะสมในการน�ำไปใช้ กระบวนการ ลักษณะส�ำคัญ หรือประเด็น
การวิเคราะห์ทางสถิติที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบวิธีที่น�ำเสนอ

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับบทความแต่ล่ะประเภท

บทความวิชาการ มีส่วนประกอบเหมือนในค�ำแนะน�ำทั่วไป และแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. บทน�ำ ให้อธิบายการได้มาซึง่ ความรูแ้ ละความส�ำคัญของเรือ่ งทีเ่ ขียน และจุดประสงค์การเขียน
2. เนื้อเรื่อง แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยตามความเหมาะสม
3. บทสรุป สรุปสาระส�ำคัญและเน้นให้เห็นความส�ำคัญของหัวข้อที่เขียนต่อวิชาชีพพยาบาล
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บทความวิจัย แบ่งเนื้อหาดังนี้

1. บทน�ำ (หัวข้อใหญ่) ให้อธิบายความส�ำคัญของประเด็นทีศ่ กึ ษา ความสัมพันธ์กบั งานวิจยั ทีผ่ า่ นมา
สมมุติฐาน จุดประสงค์ และการเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่ใช้ แบ่งเป็นหัวข้อรองดังนี้
		 - วัตถุประสงค์ และ/หรือ ค�ำถามการวิจัย (ถ้ามี)
		 - สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
		 - กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2. วิธีด�ำเนินการวิจัย (หัวข้อใหญ่) เขียนย่อหน้าน�ำ 1 ย่อหน้า เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย ระยะ
เวลาและสถานที่เก็บข้อมูล และขอบเขตการวิจัย แล้วแบ่งหัวข้อรอง ตามล�ำดับดังนี้
		 - ค�ำจ�ำกัดความเชิงปฏิบัติการ อธิบายความหมายของตัวแปรและวิธีการวัดในการวิจัยนี้
		 - ประชากรและกลุ่มตัว อย่าง อธิ บ ายลั กษณะประชากรและกลุ ่ มตั ว อย่ า ง การค� ำ นวณ
			 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง กระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น
		 - การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล อธิบายการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง ระบุหมายเลขการรับรอง
			 วันที่และช่วงเวลาที่รับรองโดยคณะกรรมการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หากเป็น
			 การวิจยั ในกลุม่ เปราะบางหรือลักษณะพิเศษ เช่น เด็ก สตรีตงั้ ครรภ์ หรือพระภิกษุ ให้อธิบาย
			 พอสังเขปว่านักวิจัยได้พิทักษ์สิทธิ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปราะบางเหล่านั้นอย่างไร
		 - เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั อธิบายลักษณะเครือ่ งมือโดยสังเขป ระบุวา่ เป็นการสร้างหรือพัฒนา
			 จากเครื่องมืออื่น รวมทั้งจ�ำนวนข้อ การตอบ ระดับ วิธีการวัด และการให้คะแนน
		 - การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ อธิบายการหาความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือ
			 หากพัฒนาจากเครื่องมือเดิมให้อ้างอิงและระบุขั้นตอนการขอดัดแปลงหรือแปลเครื่องมือ
		 - วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล อธิบายขั้นตอนการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง การบริหารเครื่องมือวิจัย
			 อาจเขียนเป็นแผนภูมปิ ระกอบหากการวิจยั นัน้ มีหลายขัน้ ตอน หรือมีกลุม่ ตัวอย่างหลายกลุม่
		 - การวิเคราะห์ขอ้ มูล ระบุสถิตทิ ใี่ ช้วเิ คราะห์ให้เหมาะสมตามประเภทของข้อมูล ตัวแปรหรือ
			 ระดับการวัด รวมทั้งผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) ของสถิติที่เลือกใช้
3. ผลการวิจัย (หัวข้อใหญ่) เขียนสรุปการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการ
วิจัยน�ำเสนอ 1 ย่อหน้า แล้วอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งส่วนที่ไม่พบนัยส�ำคัญทางสถิติ
ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ไม่คาดคิด หรือมีขนาดของผลน้อย (Small effect size)
4. อภิปรายผลการวิจัย (หัวข้อใหญ่) เขียนให้ชัดเจนว่าผลการวิจัยสนับสนุนสมมุติฐานหรือไม่
แล้วอภิปรายความคิดเห็นของนักวิจัยประกอบกับวรรณกรรมอื่นที่เห็นตรงหรือแย้งกัน ควรเขียนตาม
ล�ำดับสมมุติฐานหรือวัตถุประสงค์ และจัดหัวข้อตามรูปแบบการพิมพ์ในตารางที่ 1
5. สรุปและข้อเสนอแนะ (หัวข้อใหญ่ ) เขียนย่อหน้าสรุปข้อคิดเห็นของนักวิจัยต่อผลการวิจัยที่
ส�ำคัญโดยมีเหตุผลสนับสนุนอย่างหนักแน่นเพียงพอ เขียนความส�ำคัญของผลการวิจยั ต่อการพัฒนาทฤษฎี
การปฏิบัติการพยาบาล หรือการน�ำไปใช้ในสถานการณ์จริง ตลอดจนปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือ
ประเด็นปัญหาที่เกิดใหม่จากข้อค้นพบในการวิจัยนี้
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ทฤษฎี การปฏิบตั ิการพยาบาล หรื อการนําไปใช้ในสถานการณ์
ริ ง 2ตลอดจนปั
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การเขียนอ้างอิงแบบ APA Style

ค�ำแนะน�ำนี้สรุปเฉพาะการเขียนอ้างอิงตามคู่มือ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ประเด็นอื่นที่ไม่ได้
กล่าวไว้ เช่น การใช้อักษรย่อ การน�ำเสนอสถิติ การออกแบบตาราง เป็นต้น ให้ผู้แต่งยึดตามคู่มือดังกล่าว
เป็นหลัก
การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text citation)
ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี ผู้แต่งชาวไทยให้ระบุชื่อและนามสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค
( , ) และปีที่พิมพ์ ส่วนผู้แต่งชาวต่างประเทศให้ระบุเฉพาะนามสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) และ
ปีที่พิมพ์ ถ้ามีผู้แต่ง 3-5 คน ให้ระบุช่ือผู้แต่งทั้งหมดในการอ้างอิงครั้งแรก แต่ครั้งต่อไปให้อ้างคนแรก
และตามด้วย และคณะ หรือ et al. ถ้าผู้แต่งมี 6 คนขึ้นไป ให้อ้างอิงคนแรกและตามด้วย และคณะ หรือ
et al. ในการอ้างอิงทุกครั้ง (ดูตัวอย่างในตารางที่ 2) ทั้งนี้การใช้ค�ำว่า และ and หรือเครื่องหมาย &
(An ampersand) กรณีผู้แต่งเป็นภาษาอังกฤษ หากชื่อผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บให้ใช้ค�ำว่า and ถ้าอยู่ในวงเล็บ
ให้ใช้ สัญลักษณ์ and แทน ส่วนภาษาไทยใช้ค�ำว่า และ ทั้งสองต�ำแหน่ง
การอ้างอิงในเนื้อหาในวงเล็บแบบมี 2 รายการขึ้นไป ถ้าผู้แต่งคนละคนให้เรียงรายการตามล�ำดับ
อักษรเช่นเดียวกับทีเ่ ขียนในเอกสารอ้างอิงท้ายบท คัน่ แต่ละรายการด้วยอัฒภาค ( ; ) เช่น ...คันธบ�ำบัดช่วย
ให้หญิงรอคลอดรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น (Lee Mi & Hur Myung, 2011; Smith, Collins & Crowther, 2011)
ถ้าผู้แต่งเป็นคนเดียวกัน แต่มีเอกสารอ้างอิงหลายรายการ ให้เขียนชื่อผู้แต่งเพียงครั้งเดียว แล้วเรียงล�ำดับ
รายการอื่นตามปีที่พิมพ์ เช่น จากการศึกษาเกี่ยวกับคันธบ�ำบัด (Lee Mi & Hur Myung, 2011; Smith,
Collins & Crowther, 2011, 2012, 2013, in press) ผู้วิจัยพบว่าผลลัพธ์มีความแตกต่างกัน
ตัวอย่างการวางต�ำแหน่ง นาม-ปี ที่อ้าง
ให้ผู้แต่งพิจารณาว่าจะอ้างอิงอยู่ในนขลิขิต (วงเล็บ) หรือนอกวงเล็บตามความเหมาะสม เช่น
ค่าเฉลีย่ สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามการรับรูข้ องตนเองและของอาจารย์ อยูใ่ น
ระดับที่ต�่ำ (กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ธัญญวลัย บุญประสิทธิ์, และสุนทรี ภิญโญมิตร, 2553)
กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ธัญญวลัย บุญประสิทธิ์, และสุนทรี ภิญโญมิตร (2553) ศึกษาค่าเฉลี่ย
สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามการรับรู้ของตนเองและของอาจารย์พบว่าอยู่ในระดับต�่ำ
ตัวอย่างการยกข้อความมาอ้างโดยตรง
การอ้างอิงข้อความหรือค�ำพูดที่คัดค�ำมาจากวรรณกรรมหรือบทสัมภาษณ์โดยตรง (Direct
quotation) หากมีน้อยกว่า 40 ค�ำ ให้เขียนรวมไว้ในย่อหน้า โดยใส่เครื่องหมายอัญประกาศแล้วอ้างอิงชื่อ
ผูแ้ ต่ง ปี และล�ำดับหน้าไว้ในวงเล็บท้ายข้อความ เช่น She stated, “Students often had difficulty using APA
style” (Jones, 1998, p. 199), but she did not offer an explanation. ถ้ามี 40 ค�ำขึ้นไป ให้ตัดเป็นย่อหน้าแยก
ออกจากย่อหน้าอื่นโดยจัดเยื้อง 0.5 นิ้ว (Block quotation) ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ เช่น ...ทีม
กลยุทธ์การบริหารจัดการ และการควบคุมปัจจัยเสี่ยง โดยผู้วิจัยได้ระบุว่า
จากข้อมูลที่ผ่านมายังไม่มีการรวบรวมวิธีการที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อลดอัตราการ
เสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลในประเทศไทย ... ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษานี้
สามารถน�ำไปใช้เป็นหลักฐานในการค้นคว้าอ้างอิงต่อไป (อุดม ภู่วโรดม และคณะ, 2562, น. 98)
หมายเหตุ จุดไข่ปลา (Ellipsis) หมายถึงมีการละข้อความบางส่วน
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ตัวอย่าางการอ้
างอิอ้ งหา
ในเนื้อหา
ตารางทีตารางที
่ 2 ตัวอย่่ 2างการอ้
งอิงในเนื
ประเภทการ
อ้างอิง

ครั้งแรก
ชื่ออยูน่ อกวงเล็บ

ครั้งต่อมา
ชื่ออยูใ่ นวงเล็บ

ชื่ออยูน่ อกวงเล็บ

ชื่ออยูใ่ นวงเล็บ

ผูแ้ ต่ง 1 คน ทิศนา แขมมณี (2551)
แบบมีและไม่ Ramer (2008)
มีการอ้างหน้า Ramer (2008, pp. 38-45)

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

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

ผูแ้ ต่ง 2 คน

Lee Mi and Hur Myung
(2011)
กนกอร ทีปชัย และสุ ณี
ไทธนา (2554)

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

Lee Mi and Hur Myung
(2011)
กนกอร ทีปชัย และสุ ณี
ไทธนา (2554)

(Lee Mi & Hur Myung,
2011)
(กนกอร ที ป ชัย และสุ ณี
ไทธนา, 2554)

ผูแ้ ต่ง 3 คน

Smith, Collins, and Crowther (Smith, Collins, &
(2011)
Crowther, 2011)

Smit et al. (2011)

(Smith et al., 2011)

ผูแ้ ต่ง 4 คน

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

Ozgoli et al. (2013)

(Ozgoli et al., 2013)

ผูแ้ ต่ง 5 คน

Hay, Elias, Fielding-Barnsley,
Homel, and Freiberg (2007)
กมลศรี สมใจ, ธาริณี บุญญสิทธ์ิ,
มณฑา ทองอุไร, วันดี เข็มจิรา,
และระวิวรรณ วรารักษ์ (2555)

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

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

Norris-Shortle et al.
(2006)
ศรี สุ ภา รั ต นา และคณะ
(2550)

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

(Hay, Elias, FieldingBarnsley, Homel, &
Freiberg, 2007)
(กมลศรี สมใจ, ธาริ ณี
บุญญสิ ทธิ์ , มณฑา
ทองอุไร, วันดี เข็มจิรา,
และระวิวรรณ วรารักษ์,
2555)

ผูแ้ ต่ง 6 คน - Norris-Shortle et al. (2006) (Norris-Shortle et al.,
ขึ้นไป
ศรี สุภา รัตนา และคณะ (2550) 2006)
(ศรี สุ ภ า รั ต นา และคณะ,
2550)
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