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วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2558

คําชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทําต้นฉบับ
นิยาม
1. นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) หมายถึง
รายงานผลการศึกษา ค้นคว้า หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทางด้านสาธารณสุข ครอบคลุมประเด็นวิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่ง แวดล้ อ ม อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย สุ ข ศึ ก ษาและ
ส่งเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยาและชีวสถิติ โภชนาการ และการ
บริหารงานสาธารณสุข หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
สุข ภาพ ความยาวไม่เกิ น 8 หน้า กระดาษ A4
มีเนื้อ หา
ประกอบด้วย
1.1 บทนํา เป็นส่วนที่นําเสนอความสําคัญของ
ปัญหาที่ทําวิจัย เขียนให้กระชับและเข้าใจง่าย
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย เขียนเป็นความเรียง
ต่อเนื่องในย่อหน้าเดียว โดยแยกประเด็นการศึกษาให้ชัดเจน
ด้ ว ยภาษาที่ สั้ น และกระชั บ กรณี ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ทั่ ว ไปและ
วัตถุประสงค์เฉพาะให้รวมกัน
1.3 วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการ
วิจั ย ประชากรและตัวอย่าง (ระบุสูตรคํา นวณขนาดตัวอย่า ง
หรืออํานาจการทดสอบ และการแทนค่าลงในสูตร) วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้และวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การเก็บรวบรมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเขียนแยกย่อ
หน้าตามหัวเรื่องย่อย
1.4 ผลการวิจัย นําเสนอผลเป็นลําดับจากข้อมูล
ทั่ ว ไป จนถึ ง ข้ อ มู ล เฉพาะเรื่ อ งที่ มุ่ ง เน้ น การตอบคํ า ถามตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก กรณีมีตารางและ/หรือรูป
ภาพประกอบ ให้นําไปไว้ต่อท้ายเอกสารอ้างอิง
1.5 บทสรุปและอภิปรายผล เป็นการสรุปผลเพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์หรือคําถามการวิจัย จากนั้นจึงนําบางประเด็น
ที่เป็นข้อค้นพบมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะการอภิปรายว่า
ทําไมข้อค้นพบที่ได้จึงเป็นเช่นนั้น ซึ่งต่างหรือสอดคล้องกับงาน
ของคนอื่นอย่างไร เขียนแยกย่อหน้าตามประเด็นที่อภิปรายผล
1.6 ข้อเสนอแนะหรือการนําไปใช้ประโยชน์ (ถ้า
มี) เป็นการเสนอผลที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงใน
ภาพรวมหรือเฉพาะกลุ่ม หรือเป็นข้อเสนอแนะในการทําวิจัยใน
ครั้งต่อไป
1.7 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
2. บทความปริทัศน์ (Review article) หมายถึง
บทความที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะ จาก
วารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ครอบคลุม
ประเด็นวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยาและชีวสถิ
ติ โภชนาการและการบริ ห ารงานสาธารณสุ ข หรื อ อื่ น ๆที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยนําเสนอเป็นองค์ความรู้
ใหม่ เ ชิ ง สั ง เคราะห์ พร้ อ มมี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ

ข้ อ เสนอแนะของผู้ เ ขี ย นเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย ความยาวไม่ เ กิ น 5
หน้ากระดาษ A4
3. บทความพิเศษ (Special article) หมายถึง บทความ
ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะ ครอบคลุม
ประเด็นวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
โภชนาการและการบริหารงานสาธารณสุข หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเป็นทัศนะของผู้เขียนและเชื่อมโยงกับ
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและอยู่ในความสนใจของ
สาธารณชนทั่วไปเป็นพิเศษ ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
เงื่อนไขการรับตีพิมพ์
เพื่อให้การดําเนินงานวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ กอง
บรรณาธิการจึงกําหนดเงื่อนไขการรับต้นฉบับตีพิมพ์ ดังนี้
1. นิพนธ์ต้นฉบับ บทความปริทัศน์ และบทความ
พิเศษ ที่ส่งมาให้กองบรรณาธิการพิจารณา จะต้องไม่เคยตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในช่วงเวลาของการ
รอพิจารณาการตีพิมพ์จากวารสารอื่น
2. การออกหนังสือรับรองการรับตีพิมพ์ในวารสาร
วิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองบรรณาธิการ
จ ะ พิ จ า ร ณ า อ อ ก ใ ห้ ภ า ย ห ลั ง ผ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า จ า ก
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) แล้วเท่านั้น
3. นิพนธ์ต้นฉบับ บทความปริทัศน์ และบทความ
พิเศษ ทุกฉบับที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer
review)
เฉพาะสาขาทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
4. เมื่อต้นฉบับผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer review) เฉพาะสาขาแล้ว กองบรรณาธิการจะติดต่อกลับ
พร้อมส่งเอกสารการแก้ไขไปให้ผู้เขียน ส่วนการแก้ไขเป็นสิทธิ
ของผู้ เ ขี ย น แต่ ก องบรรณาธิ ก ารขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการตี พิ ม พ์
เฉพาะต้นฉบับที่ผ่านความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของ
กองบรรณาธิการเท่านั้น
5. เมื่ อ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขหรื อ
ข้อตกลงข้างต้น กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
ทบทวนการตีพิมพ์ต้นฉบับดังกล่าว
6. สําหรับผู้ที่ได้รับการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะ
มอบวารสารวิ จั ย สาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ฉบับดังกล่าวให้ จํานวน 1 เล่ม
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การจัดเตรียมต้นฉบับ
1. เค้าโครงหน้ากระดาษ A4 ระยะขอบบนและซ้าย เท่ากับ 1 นิ้ว
ระยะขอบล่างและขวา เท่ากับ 0.5 นิ้ว ย่อหน้า เท่ากับ 0.5 นิ้ว จัด
เนื้อหา 1 คอลัมน์ และจัดระยะห่างระหว่างบรรทัด 2 เท่า
2. การจัดรูปแบบบทความ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK
ประกอบด้วย
2.1 ส่วนนํา ประกอบด้วย ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
โดยแยกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คนละหน้า มีรายละเอียด
ดังนี้
1) ชื่อเรื่อง ขนาด 20 พอยต์ แบบหนา และกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ
2) ชื่อผู้นิพนธ์และผู้ร่วม ขนาด 12 พอยต์ แบบเอียง
และกึ่งกลางหน้ากระดาษ
3) ชื่อหน่ ว ยงานหรือ สถาบั น การศึก ษา ขนาด 12
พอยต์ แบบเอียง และชิดซ้ายหน้ากระดาษ
4) บทคัดย่อ ขนาด 14 พอยต์
2.2 ส่วนเนื้อหา ใช้ขนาด 16 พอยต์ โดยหัวข้อใหญ่และ
หัวข้อย่อย แบบหนา ซึ่งหัวข้อใหญ่ ได้แก่ บทนํา วัตถุประสงค์การ
วิ จั ย วิ ธี ดํ า เนิ น การวิ จั ย ผลการวิ จั ย สรุ ป และอภิ ป รายผล
ข้ อ เสนอแนะหรื อ การนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ (ถ้ า มี ) และ
กิตติกรรมประกาศ (ถ้า มี) ให้ใส่หมายเลขบรรทัดในส่วนของ
เนื้อหาด้วย
2.3 ส่วนท้าย ได้แก่
1) เอกสารอ้ า งอิ ง ใช้ ข นาด 14 พอยต์ แบบหนา
โดยคําว่า เอกสารอ้างอิง
2) ตารางและ/หรือรูปภาพ ใช้ขนาด 14 พอยต์ โดย
ชื่อตารางหรือรูปภาพ เป็นแบบหนา
3. การอ้างอิงเอกสาร มีรูปแบบดังนี้
หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง โดยประยุกต์จากรูปแบบ APA
Style, 5th ed. 2001 บางส่วน ดังนี้
1) เครื่องหมาย / หมายถึง การเว้นระยะ 1 ตัวอักษร
2) บรรทัดแรกของแต่ละรายการจะพิมพ์ชิดขอบโดยไม่
เว้นระยะ แต่ถ้ารายการนั้นพิมพ์ไม่จบในบรรทัดเดียวให้พิมพ์
ต่อไปในบรรทัดที่ 2 โดยเว้นเข้าไป 0.5 นิ้ว
3) การอ้างอิงในเนื้อหา (Cite in Text)
ให้ใช้ นาม-ปี โดยกําหนดดังนี้
(1) กรณีผู้แต่ง 1-3 คน ให้กําหนด
(ชื่อคนที่ 1, ชื่อคนที่ 2, & ชื่อคนที่ 3, ปีพิมพ์)
เช่น ............. (อรุณ จิรวัฒน์กลุ , 2551) หรือ
............. (Ward & Drotman, 1998) หรือ
........... (ธนกร จันทาคึมบง, สุกัญญา ลีทองดี, &
ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี, 2555) หรือ
............. (Cohet, Cheng, & MacDonald, 2004)
(2) กรณีผู้แต่ง >3 คน ให้กําหนดดังนี้
(ชื่อคนที่ 1 และคณะ, ปีพิมพ์) เช่น
................................... (Cohet et al., 2004)

(3) การอ้างอิงท้ายบท (Reference)
1) หัวข้อให้ใช้ คําว่า เอกสารอ้างอิง (Reference)
2) การจั ด เรี ย ง เรี ย งรายการอ้ า งอิ ง เรี ย ง
ภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และแต่ละรายการเรียงตามลําดับ
อักษร ก-ฮ และ A-Z
3) คําว่า และ ให้ใช้เครื่องหมาย & แทน
4) คําว่า “และคณะ” “et al.” ใช้กรณีที่มีชื่อผู้แต่ง
มากกว่า 6 คน ให้ลงดังนี้
- ผู้แต่ง 1-6 คน ให้ใส่ ผู้แต่งคนที่ 1, ผู้แต่งคนที่ 2,
ผู้แต่งคนที่ 3, ผู้แต่งคนที่ 4, ผู้แต่งคนที่ 5, และ ผู้แต่งคนที่ 6. (ปีพิมพ์).
o ผู้แต่ง>6 คน ให้ใส่ ผู้แต่งคนที่ 1, ผู้แต่ง
คนที่ 2, ผู้แต่งคนที่ 3, ผู้แต่งคนที่ 4, ผู้แต่งคนที่ 5, ผู้แต่งคนที่ 6 และคณะ.
(ปีพิมพ์).
5) รูปแบบการอ้างอิงท้ายบท
5.1) หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. /(ปีพิมพ์)./ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/
สํานักพิมพ์.
อรุณ จิรวัฒน์กุล. (2551). ชีวสถิติสําหรับงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 3). ขอนแก่น:
ภาควิชาชีวสถิตแิ ละประชากรศาสตร์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Green, J. & Tones, K. (2008). Health promotion:
planning and strategies (2nd ed.).
Los Angeles: SAGE.
5.2) บทความในหนั ง สื อ (หนั ง สื อ รวม
บทความหลายเรื่อง ผู้แต่งหลายคน)
ชื่ อ ผู้ เ ขี ย นประจํ า บท./(ปี พิ ม พ์ ) ./ชื่ อ บทความ./ใน/ชื่ อ
ผู้แต่ง/(บรรณาธิการ)./ชื่อหนังสือ./(ครั้งที่พิมพ์,
หน้า - )./ สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. (2544). เราที่สองรองภูมินทร์นามปิ่น
เกล้า. ใน ปัญญา นิตยสุวรรณ (บรรณาธิการ). สดุดีบุคคล
สําคัญ เล่ม 17. (หน้า 20-25). กรุงเทพฯ: สํานักงาน
เสริ ม สร้ า งเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
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