คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทควำม
(แก้ไขปรับปรุง เมษำยน พ.ศ. 2562)
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ยินดี รับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้และ
ความก้าวหน้าทางวิชาการในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ทั้งนี้บทความที่ส่งมาให้กองบรรณาธิการพิจารณาต้องไม่
เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทาน
และแก้ไขต้นฉบับ รวมทั้งการจัดลาดับการตีพิมพ์ตามความเหมาะสม

1. ประเภทบทควำมที่รับตีพิมพ์
1.1 บทความวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์
1.2 บทความวิชาการ

2. กำรเตรียมต้นฉบับและกำรส่งบทควำม
ผู้เขียนจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนด ดังนี้
2.1 พิมพ์ต้นฉบับ ในกระดาษ A 4 หน้าเดียว ไม่เว้นบรรทัด (Single spacing ) โดยใช้โปรแกรม
Microsoft word และตัวพิมพ์ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 มีเลขหน้ากากับและมีความยาว ดังนี้
2.1.1 บทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ความยาว 10-15 หน้า รายการอ้างอิงให้ใส่เฉพาะที่ใช้
อ้างอิงในบทความและไม่ควรเกิน 25 รายการ (ใช้การอ้างอิงแบบ APA 6th)
2.1.2 บทความวิชาการ ความยาว 9-12 หน้า รายการอ้างอิงให้ใส่เฉพาะที่ใช้อ้างอิงใน
บทความและไม่ควรเกิน 20 รายการ (ใช้การอ้างอิงแบบ APA 6th)
2.2 ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ตัวอักษรชนิดตัวหนาขนาด 18 และจัดให้
อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ชื่อภาษาอังกฤษให้พิมพ์อักษรตัวแรกของทุกคาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
2.3 ชื่อผู้เขียน (Authors) ให้ใส่ชื่อครบทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ขนาด 14 จัดชิ ด
ด้านขวาและใส่ เครื่ อ งหมาย * ต่ อท้ าย ส าหรั บ ส่ ว น Footnote ใต้ บ ทคั ดย่ อ หรือ Abstract ให้ พิ ม พ์ ชื่ อ ต าแหน่ ง
วิชาการ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อคณะวิชาและสถาบัน ที่สังกัดของแต่ละคนให้ตรงกับเครื่องหมาย * ที่กากับไว้ด้านบน
รวมทั้งระบุ email และเบอร์โทรศัพท์ของผู้เขียนหลักไว้ในส่วน Corresponding Author ดังตัวอย่าง
2.4 บทคัดย่อ และ Abstract ต้องมีทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์แยกหน้าพร้อม
Footnote ตามตัวอย่างและกาหนดความยาวของบทคัดย่อ ดังนี้
2.4.1 บทความวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ มีความยาวบทคัดย่อไม่เกิน 15 บรรทัด และความยาว
Abstract ไม่เกิน 250 คา
2.4.2 บทความวิชาการ มีความยาวบทคัดย่อไม่เกิน 10 บรรทัด และความยาว Abstract ไม่เกิน 200 คา
2.4.3 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ต้องแปลให้ตรงกับเนื้อหาภาษาไทยและต้องได้รับการตรวจสอบทาน
ภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษาให้ถูกต้องก่อนส่งบทความไปให้วารสารพิจารณา
2.5 คำสำคัญ และ Keywords กาหนดคาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ 3-5 คา โดยใช้เครื่องหมาย , คั่น
ระหว่างคา และพิมพ์ชิดซ้ายต่อจากบทคัดย่อ และ Abstract
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2.6 บทควำมวิจัย หรือ วิทยำนิพนธ์ให้เรียงลำดับเรื่องดังนี้
1) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมข้อเสนอแนะการนาไปใช้ประโยชน์
2) คาสาคัญ และ Keywords
3) ความสาคัญของปัญหาการวิจัย
4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
5) กรอบแนวคิดการวิจัย พร้อมระบุที่มาของกรอบแนวคิดการวิจัยพอสังเขป
6) วิธีดาเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การพัฒนาเครื่องมือ การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
7) การวิเคราะห์ข้อมูล
8) สรุปผลการวิจัย / ข้อค้นพบจากการวิจัย
9) การอภิปรายผลการวิจัย
10) ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และการทาวิจัยในครั้งต่อไป
2.7 รูปภำพ ถ้ามีภาพประกอบควรเป็นภาพขาวดา หรือภาพสีที่คมชัด จัดกึ่งกลางหน้า พิมพ์คาบรรยายไว้
ใต้รูปภาพ
2.8 รูปแบบตำรำง : ให้จัดพิมพ์ในรูปแบบตารางปลายเปิดและใช้เส้นคู่ เส้นเดี่ยว ตามตัวอย่าง
ตัวอย่ำง ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสาคัญของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การจัดการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมและรายด้านจาแนกตามตัวแปร เพศ (n=384)
ความคิดเห็น
1. ด้านการจัดดาเนินการ
2. ด้านสถานที่,อุปกรณ์และ 3.69
สิ่งอานวยความสะดวก
3. ด้านแหล่งท่องเที่ยว
4. ด้านสินค้าของที่ระลึก
รวม

ชาย (n=169)
X
S.D.
3.89 .63
.60

หญิง (n=215)
X
S.D.
3.87 .64
3.67 .67

t
p
.31 .842
.22* .047

3.90
3.69
3.79

3.94
3.71
3.80

.-80 .112
.-37 .300
.-18 .686

.55
.68
.50

.59
.62
.50

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

2.9 กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม ให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6
2.10 กำรส่งบทควำม
2.10.1 ผู้เขียนที่ต้องการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ต้องเตรียมต้นฉบับให้
ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนดในข้อ 2.1 – 2.8 และตามรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง หากรูปแบบการพิมพ์ไม่
ถูกต้อง จะถือว่ากองบรรณาธิการยังไม่ได้รับบทความ
2.10.2 ผู้ เขี ย นต้ อ งส่ ง บทความรู ป แบบไฟล์ word ที่ เว็ บ ไซต์ ข องวารสาร https://www.tcithaijo.org/index.php/CUTJ/index ในระบบ ThaiJO พร้อมไฟล์ “แบบฟอร์มนาเสนอบทความ” และติดตามผล
การประเมินรวมทั้งการแก้ไขบทความด้วยตนเองผ่านระบบ ThaiJO (เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป)
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3. กำรพิจำรณำและกำรประเมินบทควำม
3.1 กองบรรณาธิการจะพิจารณากลั่นกรองบทความเบื้องต้นของเนื้อหาและความถูกต้องของรูปแบบการ
พิมพ์ หากผ่านการพิจารณาจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงน้อย 2 ท่ำน
3.2 ผู้เขียนที่ต้องการตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน จะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการ
ตีพิมพ์บทความตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.3 บทความที่ผ่านการประเมินและมีการแก้ไข ผู้เขียนจะต้องแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน
พร้อมทั้งสรุปการแก้ไขตามแบบแจ้งการแก้ไขบทความ และส่งต้นฉบับที่แก้ไขแล้วพร้อมไฟล์ที่ถูกต้องอีกครั้ง ภายใน
เวลาที่กาหนด
3.4 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ ในการตรวจแก้ไขรูปแบบการพิมพ์บทความ ให้ เป็นไปตามการจัดรูปเล่ม
ของวารสาร การจัดลาดับการตีพิมพ์ก่อนหรือหลัง รวมทั้งสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์บทความที่ได้รับการ
ประเมินแล้วว่าไม่สมควรตีพิมพ์
3.5 ในกรณีที่บทความไม่ได้รับพิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการวารสารฯ จะไม่คืนเงิน ตามข้อ 3.2
3.6 เนื้อหาหรือข้อสรุปในบทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ ถือเป็นผลงานทางวิชาการและเป็นความคิดเห็น
ส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการ หากมีประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหา ผู้เขียนจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว
สถำนที่ติดต่อ
ฝ่ายจัดการวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
144 หมู่ 7 ถนนพระประโทน – บ้านแพ้ว
ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3438-8555 ต่อ 3102-04 โทรสาร 0-3427-4500
E-mail : cutjournal@christian.ac.th
อ่านบทความย้อนหลังเพิ่มเติม ได้ที่ Website : library.christian.ac.th/ctujournal/main.php
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ตัวอย่ำงบทควำมวิจัย
กำรรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรค กำรรับรู้สมรรถนะแห่งตน กำรสนับสนุนทำงสังคม และพฤติกรรมกำรกินเพื่อให้
ได้คุณค่ำทำงโภชนำกำรและปลอดภัยของสตรีที่อำศัยอยู่ในเมืองและนอกเมือง
อุมาพร ปุญญโสพรรณ*, พัชราภรณ์ อารีย์**, วิจิตร ศรีสุพรรณ***, สถิตย์ วงศ์สุรประกิต****
บทคัดย่อ
การวิจัยแบบพรรณนาเชิงเปรียบเทียบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุป สรรค การรั บ รู้ ส มรรถนะแห่ งตน การสนั บ สนุ น ทางสั งคมเกี่ ย วกั บ การส่ งเสริม สุ ขภาพด้ านโภชนาการ และ
พฤติกรรมการกินเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยในสตรีที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่หรือใน
เมืองและที่อาเภอหางดงหรือนอกเมือง จั งหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 803 ราย อาศัยอยู่ในเมือง
จานวน 419 ราย และนอกเมืองจานวน 384 ราย การเก็บรวบรวมข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติบรรยาย และการทดสอบทีแบบสองกลุ่มอิสระ
ผลการวิจัยนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในเขตเมือง รับรู้ประโยชน์ รับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพด้านโภชนาการ และมีพฤติกรรมการกินเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยต่ากว่ากลุ่มตัวอย่างนอก
เมืองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 แต่ทั้งสองกลุ่มรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนมากทั้งที่อาศัยอยู่ในเมืองและนอกเมืองรับรู้ประโยชน์
ของพฤติกรรมการส่ งเสริมสุ ขภาพด้านโภชนาการอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 64.9 และ 74.5 รับรู้สมรรถนะแห่งตน
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการระดับต่าร้อยละ 75.2 และ 71.6 และมีพฤติกรรมการกินเพื่อให้ได้คุณค่า
ทางโภชนาการและปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 69.9 และ 71.1 ตามลาดับ เกื อบครึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้ง
กลุ่มที่อาศัยอยู่ในเมืองและนอกเมือง รับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการอยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 49.6 และ 47.7 และมีการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการอยู่ในระดับต่า
ร้อยละ 55.4 และ 54.9 ตามลาดับ ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการกินเพื่อให้ได้
คุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยในสตรีที่อาศัยอยู่ในเมืองและนอกเมือง โดยส่งเสริมให้สตรีมีความเชื่อมั่นในการกิน
เพื่ อ ให้ ได้ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการและปลอดภั ย ร่ ว มกั บ การสนั บ สนุ น ทางสั งคมเกี่ ย วกั บ การส่ งเสริม สุ ข ภาพด้ า น
โภชนาการ
คำสำคัญ : การรับรู้ประโยชน์, การรับรู้อุปสรรค, การรับรู้สมรรถนะแห่งตน, การสนับสนุนทางสังคม,
พฤติกรรมการกิน
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Perception of Benefits and Barriers, Perceived Self-efficacy, Social Support
and Eating Behavior Toward Nutritive Value and Safety among Women Living
in the Inner City and Outside City Area
Umaporn Boonyasopun*, Patcharaporn Aree**, Wichit Srisuphan***, Sathit Wongsuraprakit****
Abstract
The objectives of this comparative descriptive research were to describe and compare perception
of benefit, obstacles, self-efficacy, social support related to nutrition health promotion behavior, and
eating behavior toward nutritive value and safety among women living in the inner city and outside the
city area. Participants were 803 women, 419 living in Chiang Mai Municipal area or inner the city area, and
384 living in Hang Dong district or outside the city area. Questionnaires were used for data collection. The
Data were analyzed using descriptive statistics and independent t-test.
The findings of the study revealed that mean scores of perceived benefit and obstacles of
nutrition health promotion behavior and eating behavior toward nutritive value and safety of women
living in inner the city were significantly lower than those living outside the city (p<.05). However, there
were no significant different of perceived self-efficacy and perceived social support of nutrition health
promotion behavior between women living in inner the city and outside the city. Most of women living in
inner and outside the city perceived benefit of nutrition promotion behavior at a high level, 64.5 % and
74.5 %, perceived self-efficacy of nutrition promotion behavior at a low level, 75.2 and 71.6 %, and had
eating behavior toward nutritive value and safety at a moderate level, 69.9 and 71.1 %, respectively. Half
of women living in inner and outside the city perceived obstacles of nutrition promotion behavior at a
moderate level, 49.6 and 47.7 % and perceived social support of nutrition promotion behavior at a low
level, 55.4 and 54.9 % , respectively. This findings provide the guideline to develop a self-efficacy and
social support enhancement program to promote eating behavior toward nutritive value and safety for
women living in inner and outside the city.

Keywords: Perception of benefit, Perception of barriers, Perceived self-efficacy, Social support,
Eating Behavior
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ตัวอย่ำงบทควำมวิชำกำร
กำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล เพื่อลดควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง
เพิ่มผลลัพธ์ทำงคลินิกที่ดี และเพิ่มคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย
อภิชา อินสุวรรณ*, ณัฐหรินท์ แพทยานนท์**
บทคัดย่อ
โรคมะเร็งเป็นความเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพและด้านการเงินที่มีความรุนแรงสูง มีผลให้เกิดปัญหาทางการเงินและ
กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวความเสี่ยงดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นในทิศทางที่โรคมะเร็งเป็นสาเหตุซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินและในทางกลับกัน ปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผลลัพธ์ทางคลินิกและพยากรณ์โรคแย่
ลงรวมถึงลดโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยด้วยบทความวิชาการนี้เสนอสภาพปัญหาปัจจุบันที่พบในการรับการรักษา
โรคมะเร็งในระบบประกันสุขภาพของรัฐ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ภาระทางการเงินที่ผู้ป่วยและครอบครัวต้องแบกรับ
ผลกระทบของปัญหาทางการเงินต่อผลลัพธ์ทางคลินิกและคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วย ไปจนถึงแนวคิดในการ
บริหารความเสี่ยงและปัจจัยที่ควรพิจารณา ตลอดจนเครื่องมือที่จาเป็นต้องนามาใช้ในการวางแผนรับมือกับความเสี่ยง
ทางการเงินจากโรคมะเร็งที่อาจเกิดขึ้นในบุคคลที่ยังไม่ถูกวินิจฉัยโรคมะเร็ง เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน บรรเทา
ความเดือดร้อนของบุคคลและครอบครัว เพิ่มผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
คำสำคัญ : การวางแผนการเงิน, ความเสี่ยงทางการเงิน, โรคมะเร็ง
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Personal Financial Planning for Cancer-related Financial Risk Reduction,
Improve Benefits on Clinical Outcome, and Quality of life of Cancer Patients
Apicha Insuwan*, Natharin phattayanon**
Abstract
Cancer is both severe risk for health and financial status which cause financial problem and
affect to family’s financial security. The risks are able to appear in two direction including; cancer
causes financial risk and problem, and the consequential problem leads to poor clinical outcome,
prognosis, and survival. This academic article presents the current problem of receiving cancer
treatment in Thai reimbursement system, real occurred cost, financial burden carried by patient’s
family, impact of the burden on patient’s clinical outcome and quality of life, including; risk
management concepts and factors to be considered and necessary tools for applying in financial
risk reduction planning for no cancer people. These are expected for the sake of financial risk
reduction, relieving the severity of financial burden, improving clinical outcome and patient’s
quality of life.
Keywords : Financial planning, Financial risk, Cancer
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