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คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความ 
(แกไขปรับปรุง มกราคม พ.ศ. 2566) 

 
คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความ 
          วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและบทความวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพรวมทั้งสหสาขาวิชา ดานการบริหารจัดการ การบัญชี และ
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและเพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู แนวคิดและประสบการณทางวิชาชีพ
ของอาจารย นักศึกษาและนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งนี้บทความที่สงมาใหกองบรรณาธิการ
พิจารณาตองไมเคยตีพิมพ หรืออยูในระหวางการพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น และขอสงวนสิทธิ์ในการ
ตรวจทานและแกไขตนฉบับรวมทั้งการจัดลําดับการตีพิมพตามความเหมาะสม 
 
ขอบเขต 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน รับพิจารณาตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย (Research Articles) และ
บทความวิชาการ (Academic Articles) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งสหสาขาวิชา 
ดานการบริหารจัดการ การบัญชี และสาขาวิชาที่เก่ียวของ 
 
ประเภทบทความที่รับตีพิมพ 

1. บทความวิจัย หรือ วิทยานิพนธ 
2. บทความวิชาการ 

 
การเตรียมตนฉบับและการสงบทความ 

ผูเขียนตองจัดเตรียมตนฉบับบทความใหถูกตองตามรูปแบบที่กําหนดกอนสงบทความตีพิมพ ดังนี้ 
1. พิมพตนฉบับ ในกระดาษ A4 หนาเดียว ไมเวนบรรทัด (Single spacing) โดยใชโปรแกรม 

Microsoft word และตัวพิมพ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 มีเลขหนากํากับทุกหนาและมี
ความยาว ดังนี้ 

1.1 บทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ ความยาว 10-15 หนา รายการอางอิงใหใสเฉพาะที่ใชอางอิง
ในบทความเทานั้น ใชการอางอิงแบบ APA 6th 

1.2 บทความวิชาการ ความยาว 9-12 หนา รายการอางอิงใหใสเฉพาะที่ใชอางอิงในบทความ
เทานั้น ใชการอางอิงแบบ APA 6th 

2. ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพตัวอักษรชนิดตัวหนาขนาด 18 
และจัดใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษ ชื่อภาษาอังกฤษใหพิมพอักษรตัวแรกของทุกคําดวยตัวพิมพใหญ 

3. ชื่อผูเขียน (Authors) ใหใสชื่อครบทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวพิมพขนาด 14 
จัดชิดดานขวาและใสเครื่องหมาย * ตอทาย สําหรับสวน Footnote ใตบทคัดยอหรือ Abstract ใหพิมพชื่อ
ตําแหนงวิชาการ ชื่อหนวยงาน หรือชื่อคณะวิชาและสถาบัน ที่สังกัดของแตละคนใหตรงกับเครื่องหมาย * 
ที่กํากับไวดานบนรวมทั้งระบุ email และเบอรโทรศัพทของผูเขียนหลักไวในสวน Corresponding Author 
ดังตัวอยาง 
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4. บทคัดยอ และ Abstract ตองมีทั้งบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพแยกหนาพรอม 
Footnote ตามตัวอยางและกําหนดความยาวของบทคัดยอใหอยูภายในหนาเดียว ดังนี้ 

4.1 บทความวิจัย หรือวิทยานิพนธ มีความยาวบทคัดยอไมเกิน 15 บรรทัด และความยาว 
Abstract ไมเกิน 250 คํา 

4.2 บทความวิชาการ มีความยาวบทคัดยอไมเกิน 10 บรรทัด และความยาว Abstract ไมเกิน 
200 คํา 

4.3 บทคัดยอภาษาอังกฤษ ตองแปลใหตรงกับเนื้อหาภาษาไทยและตองไดรับการตรวจสอบ
ทานภาษาอังกฤษจากผูเชี่ยวชาญทางภาษาใหถูกตองกอนสงบทความไปใหวารสารพิจารณา 

5. คําสําคัญ และ Keywords กําหนดคําสําคัญที่เกี่ยวของกับบทความ 3-5 คํา โดยใชเครื่องหมาย , 
คั่นระหวางคํา และพิมพชิดซายตอจากบทคัดยอ และ Abstract 

6. สวนเนื้อหาบทความวิจัย หรือ วิทยานิพนธ และบทความวิชาการ 
6.1 บทความวิจัย หรือ วิทยานิพนธ ใหเรียงลําดับเรื่อง ดังนี้ 

1) บทคัดยอภาษาไทย พรอมขอเสนอแนะการนําไปใชประโยชน และคําสําคัญ (3-5 คํา) 
2) บทคัดยอภาษาอังกฤษ พรอมขอเสนอแนะการนําไปใชประโยชน และ Keywords (3-5 คํา) 
3) ความสําคัญของปญหาการวิจัย 
4) วัตถุประสงคของการวิจัย 
5) กรอบแนวคิดการวิจัย พรอมระบุที่มาของกรอบแนวคิดการวิจัยพอสังเขป 
6) วิธีดําเนินการวิจัย 

6.1) ประชากรและกลุมตัวอยาง การสุมตัวอยาง การพัฒนาเครื่องมือ การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย 

6.2) การพิทักษสิทธิผูใหขอมูล หมายเลขจริยธรรมการวิจัย (เลขที่ IRB) และวันที่ที่ไดรับ 
6.3) การเก็บรวบรวมขอมูล 
6.4) การวิเคราะหขอมูล 

7) ผลการวิจัย 
8) การอภิปรายผลการวิจัย 
9) ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
10) ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
11) เอกสารอางอิง (ใหเรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ หรือ A-Z) ตามรูปแบบ APA ที่วารสาร

กําหนด 
6.2 บทความวิชาการ ใหเรียงลําดับเรื่องดังนี ้

1) บทคัดยอภาษาไทย และคําสําคัญ (3-5 คํา) 
2) บทคัดยอภาษาอังกฤษ และ Keywords (3- 5 คํา) 
3) บทนํา 
4) เนื้อหา (โดยเนื้อหาสาระสําคัญตองนําเสนอตามลําดับ) 
5) สรุปและขอเสนอแนะ 
6) เอกสารอางอิง (ใหเรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ หรือ A-Z) ตามรูปแบบ APA ที่วารสารกําหนด 

7. รูปภาพ ถามีภาพประกอบควรเปนภาพขาวดํา หรือภาพสีที่คมชัด จัดกึ่งกลางหนา พิมพคํา
บรรยายไวใตรูปภาพ 

 



160 

 

 

 

8. รูปแบบตาราง ใหจัดพิมพตารางบทความวิจัยในรูปแบบตารางปลายเปดและใชเสนคูปด 
 
 ความคิดเห็น  ชาย (n=169)  หญิง (n=215)  
    X S.D.  X S.D.  t p 
1. ดานการจัดดําเนินการ  3.89 0.63  3.87 0.64  .31     0.842 
2. ดานสถานท่ี,อุปกรณและ  3.69 0.60  3.67 0.67  .22*    0.047 
    สิ่งอํานวยความสะดวก       
3. ดานแหลงทองเที่ยว  3.90 0.55  3.94 0.59  .-80    0.112 
4. ดานสินคาของท่ีระลึก  3.69 0.68  3.71 0.62  .-37    0.300 
 รวม   3.79 0.50  3.80 0.50  .-18    0.686 
 

*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
9. การเขียนเอกสารอางอิงทายบทความ ใหใชรูปแบบการอางอิงแบบ APA ฉบับพิมพครั้งที่ 6 

ขึ้นไป จํานวนไมเกิน 25 รายการ โดยไมควรอางอิงเอกสารเกิน 10 ป และไมควรอางอิงแหลงเว็บไซตมาก 
ทั้งบทความวิจัย หรือ วิทยานิพนธ และบทความวิชาการ 
 
การสงบทความ 

1. ผูเขียนที่ตองการสงบทความตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ควรเตรียมตนฉบับให
ถูกตองตามรูปแบบที่กําหนดในขอ 1-9 ใหเรียบรอยหากรูปแบบการเขียนหรือการพิมพไมถูกตอง จะถือวา
กองบรรณาธิการยังไมไดรับบทความ ยกเวน ผู เขียนไดปรับแกไขใหถูกตองตามขอเสนอแนะจาก
กองบรรณาธิการตามกําหนดและสงอีกครั้ง 

2. ผูเขียนสงบทความรูปแบบไฟล word และไฟล PDF ในระบบ ThaiJO ที่เว็บไซตของวารสาร 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/CUTJ/index โดยแนบ “แบบฟอรมสงบทความ และแบบฟอรม
รายการตรวจสอบบทความ (Checklist guideline) เพื่อเปนการรับรองจริยธรรมตีพิมพบทความและความ
ถูกตองครบถวนตามวารสารกําหนด 

3. เมื่อผูเขียนสงบทความตีพิมพแลว ฝายจัดการวารสารฯ ไดรับเรื่องจะแจงใหผูเขียนทราบผาน
ระบบ วารสารออนไลน หลังจากนั้นผูเขียนสามารถติดตามผลการพิจารณา ผลการประเมินและการแกไข
บทความไดจากระบบ ThaiJO 

4. บทความที่สงมาตีพิมพ ฝายจัดการวารสารฯ ทําการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) 
ดวยโปรแกรม Copy Catch ในระบบ ThaiJO หรือ โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยเกณฑยอมรับความซ้ําซอน
การคัดลอกผลงานวิชาการไมเกิน 15 % 

5. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน กําหนดออกราย 3 เดือน (4 ฉบับ ตอป) ฉบับที่ 1 (มกราคม – 
มีนาคม) ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) 
 
การชําระเงิน 

1. การชําระเงินโอนผานบัญชีของธนาคารชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยคริสเตียน” เลขที่บัญชี 404-
052839-7 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขานครปฐม 

2. เมื่อโอนเงินแลว ใหสงเอกสารการโอนเงินและ “แบบฟอรมนําสงเงินเพื่อชําระคาธรรมเนียมสง
บทความวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน” ที่อีเมล cutjournal@christian.ac.th เพื่อเปนหลักฐานในการ
ออกใบเสร็จรับเงิน 
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กระบวนการพิจารณาบทความและประเมินบทความ 
การพิจารณาบทความที่สงมาตีพิมพในระบบ ThaiJO บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร

ดําเนินการ พิจารณาตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผูเขียนสงบทความในระบบ ThaiJO พรอมชําระเงิน 4,000 บาท เพื่อเปนคาพิจารณาบทความ 
2. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการจะพิจารณาตรวจคุณภาพเบื้องตนและความถูกตองของ

รูปแบบทัว่ไป ประเด็นทางจริยธรรมและเอกสารอางอิง ใหบทความมีความสมบูรณมากขึ้น โดยผูเขียนตอง
ปรับแกไขใหถูกตองและสงคืนภายในระยะเวลากําหนดอีกครั้ง เปนไฟลตนฉบับที่ถูกตอง กองบรรณาธิการ
จึงจะถือวาไดรับบทความและระบุวันที่รับบทความ (Received) ให ซึ่งจะไมนับวันที่สงบทความในระบบ 
ThaiJO ครั้งแรก (Submission) 

3. กองบรรณาธิการสงบทความไปใหผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) พิจารณาและประเมินคุณภาพ
บทความ 3 ทาน ตอ 1 บทความ โดยดําเนินการปกปดแบบ 2 ทาง (Double blinded) คือไมเปดเผยชื่อ
ของผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิใหบุคคลอื่นทราบ 

4. การรับบทความตีพิมพจากผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) วารสารกําหนดรับ
บทความตีพิมพจากผลการพิจารณาประเมินคุณภาพบทความของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

1) กรณีผูทรงคุณวุฒิเห็นตางกัน หากผลการประเมินตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิรับตีพิมพ 2 
ใน 3 ทาน วารสารรับตีพิมพ จะประสานสงใหผูเขียนแกไขตามกระบวนการตอไป 

2) กรณีผูทรงคุณวุฒิปฏิเสธบทความ 2 ใน 3 ทาน วารสารไมรับตีพิมพบทความ หมายถึง
วารสารจะปฏิเสธตีพิมพ (Rejected) บทความนั้น โดยจะแจงผูเขียนรับทราบผลประเมินอยางเปนทางการ
ผานระบบ ThaiJO ซึ่งจะไมคืนเงินที่ชําระมาแลว และผูเขียนไมตองชําระเงินงวดที่สองถือวาสิ้นสุด
กระบวนการพิจารณาบทความ 

3) กรณีที่ผูทรงคุณวุฒิขอพิจารณาซ้ํา จะประสานสงบทความใหผูเขียนแกไขอยางละเอียดโดย
แจงใหทราบวาบทความตองประเมินซ้ําโดยผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบรอบที่ 2 หากผูเขียนไมแกไขตาม
ขอเสนอแนะครั้งแรกหรือ แกไขไมครบถวนหากผลพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิไมรับตีพิมพ บรรณาธิการจะ
พิจารณาผลประเมินตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิและตอบปฏิเสธการตีพิมพ (Rejected) บทความนั้น 
เชนเดียวกับขอยอยที่ 2) 

5. กรณีผูทรงคุณวุฒิพิจารณาซ้ําแลวใหตีพมิพได โดยใหปรับแกไขเพ่ิมเติม วารสารจะดําเนินการสง
บทความใหผูเขียนแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิตามกระบวนการตอไป 

6. บทความที่วารสารรับตีพิมพ ผู เขียนตองปรับแกไขอยางละเอียดตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ และสงไฟลที่ปรับแกไข พรอมไฟลชี้แจงการแกไขบทความตามแบบฟอรม และสงคืนใน
ระยะเวลากําหนด พรอมจายคาธรรมเนียมการตีพิมพเผยแพรบทความงวดที่สอง 1,000 บาท เพื่อเปนคา
ตีพิมพเผยแพรบทความ 

7. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบการแกไขบทความภายหลังที่ผูเขียนแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิอีกครั้ง โดยผูเขียนตองแกไขใหถูกตองและสงคืนภายในระยะเวลากําหนด วารสารจึงออก
หนังสือรับรองตีพิมพเผยแพรบทความ จึงถือวาสิ้นสุดกระบวนการ 

8. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ ในการตรวจแกไขรูปแบบการพิมพบทความ ใหเปนไปตามการ
จัดรูปเลมของวารสาร การจัดลําดับการตีพิมพกอนหรือหลัง รวมทั้งสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ
บทความที่ไดรับการประเมินแลววาไมสมควรตีพิมพ 

9. กองบรรณาธิการจะแจงผลการประเมินบทความใหผูเขียนทราบผานระบบ ThaiJO เทานั้น ใน
กรณีท่ีบทความไมไดรับพิจารณาตีพิมพ 
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10. เนื้อหาหรือขอสรุปในบทความทุกเรื่องที่ไดรับการตีพิมพ ถือเปนผลงานทางวิชาการและเปน
ความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ไมใชความเห็นของกองบรรณาธิการ หากมีประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับ
เนื้อหา ผูเขียนจะตองเปนผูรับผิดชอบแตฝายเดียว 
 
สถานที่ติดตอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายจัดการวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
144 หมู  7  ถนนพระประโทน – บานแพว 

ตําบลดอนยายหอม  อําเภอเมืองนครปฐม    จังหวัดนครปฐม  73000 
โทรศัพท  0-3438-8555 ตอ 3102-04  โทรสาร 0-3427-4500 

E-mail : cutjournal@christian.ac.th 
 

อานบทความยอนหลังเพิ่มเติม ไดท่ี Website : 
library.christian.ac.th/ctujournal/main.php 

Website ThaiJO : https://www.tci-thaijo.org/index.php/CUTJ/index 
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ตัวอยางบทความวิจัย 
 

การรับรูประโยชน และอุปสรรค การรับรูสมรรถนะแหงตน การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการ
กินเพื่อใหไดคุณคาทางโภชนาการและปลอดภัยของสตรีที่อาศัยอยูในเมืองและนอกเมือง 

 
อุมาพร ปุญญโสพรรณ*, พัชราภรณ อารีย**, วิจิตร ศรีสุพรรณ***, สถิตย  วงศสุรประกติ****   

                                           
บทคัดยอ 

 
การวิจัยแบบพรรณนาเชิงเปรียบเทียบครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู

ประโยชน การรับรูอุปสรรค การรับรูสมรรถนะแหงตน การสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
ดานโภชนาการ และพฤติกรรมการกินเพื่อใหไดคุณคาทางโภชนาการและปลอดภัยในสตรีที่อาศัยอยูในเขต
เทศบาลนครเชียงใหมหรือในเมืองและท่ีอําเภอหางดงหรือนอกเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางทั้งหมด
จํานวน 803 ราย อาศัยอยูในเมืองจํานวน 419 ราย และนอกเมืองจํานวน 384 ราย การเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย และการทดสอบทีแบบสองกลุมอิสระ   

ผลการวิจัยนี้พบวา กลุมตัวอยางท่ีอาศัยในเขตเมือง รับรูประโยชน รับรูอุปสรรคของพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพดานโภชนาการ และมีพฤติกรรมการกินเพื่อใหไดคุณคาทางโภชนาการและปลอดภัยต่ํากวา
กลุมตัวอยางนอกเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แตทั้งสองกลุมรับรูสมรรถนะแหงตนและการ
สนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการไมแตกตางกัน กลุมตัวอยางสวนมากทั้งที่
อาศัยอยูในเมืองและนอกเมืองรับรูประโยชนของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการอยูใน
ระดับสูง รอยละ 64.90 และ 74.50 รับรูสมรรถนะแหงตนเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการระดับต่ํา
รอยละ 75.20 และ 71.60 และมีพฤติกรรมการกินเพื่อใหไดคุณคาทางโภชนาการและปลอดภัยอยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 69.90 และ 71.10 ตามลําดับ เกือบครึ่งของกลุมตัวอยางทั้งกลุมที่อาศัยอยูในเมืองและ
นอกเมือง รับรูอุปสรรคของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการอยูในระดับปานกลาง รอยละ 
49.60 และ 47.70 และมีการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการอยูในระดับต่ํา 
รอยละ 55.40 และ 54.90 ตามลําดับ ผลการวิจัยครั้งนี้เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรม
การกินเพื่อใหไดคุณคาทางโภชนาการและปลอดภัยในสตรีที่อาศัยอยูในเมืองและนอกเมือง โดยสงเสริมให
สตรีมีความเชื่อมั่นในการกินเพื่อใหไดคุณคาทางโภชนาการและปลอดภัยรวมกับการสนับสนุนทางสังคม
เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการ  

 
 คําสําคัญ :  การรับรูประโยชน, การรับรูอุปสรรค, การรับรูสมรรถนะแหงตน, การสนับสนุนทางสังคม, 
                พฤติกรรมการกิน 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
* ผูชวยศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  
** รองศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
*** ศาสตราจารยเกียรติคุณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
**** อาจารยประจํา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
Corresponding author, e-mail: uboonyasopun@yahoo.com , Tel. 086-6966461 
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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. 50  and 74. 50 % , perceived self- efficacy of nutrition 
promotion behavior at a low level, 75.20 and 71.60%, and had eating behavior toward nutritive 
value and safety at a moderate level, 69.90 and 71.10 %, respectively. Half of women living in 
inner and outside the city perceived obstacles of nutrition promotion behavior at a moderate 
level, 49. 60 and 47. 70%  and perceived social support of nutrition promotion behavior at a low 
level, 55.40 and 54.90%, 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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ตัวอยางบทความวิชาการ 
 

การวางแผนการเงินสวนบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็ง 
เพิ่มผลลัพธทางคลินิกที่ดี และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย 

  
อภิชา อินสุวรรณ*, ณัฐหรินท  แพทยานนท** 

 
บทคัดยอ 

 
 โรคมะเร็งเปนความเสี่ยงทั้งดานสุขภาพและดานการเงินที่มีความรุนแรงสูง มีผลใหเกิดปญหาทาง
การเงินและกระทบตอความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวความเสี่ยงดังกลาวสามารถเกิดขึ้นในทิศทางที่
โรคมะเร็งเปนสาเหตุซึ่งกอใหเกิดปญหาทางการเงินและในทางกลับกัน ปญหาการเงินที่เกิดขึ้นสงผลให
ผลลัพธทางคลินิกและพยากรณโรคแยลงรวมถึงลดโอกาสรอดชีวิตของผูปวยดวยบทความวิชาการนี้เสนอ
สภาพปญหาปจจุบันที่พบในการรับการรักษาโรคมะเร็งในระบบประกันสุขภาพของรัฐ คาใชจายที่เกิดขึ้น
จริง ภาระทางการเงินที่ผูปวยและครอบครัวตองแบกรับ ผลกระทบของปญหาทางการเงินตอผลลัพธทาง
คลินิกและคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวย ไปจนถึงแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและปจจัยที่ควรพิจารณา 
ตลอดจนเครื่องมือที่จําเปนตองนํามาใชในการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงทางการเงินจากโรคมะเร็งที่อาจ
เกิดขึ้นในบุคคลที่ยังไมถูกวินิจฉัยโรคมะเร็ง เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน บรรเทาความเดือดรอนของ
บุคคลและครอบครัว เพิ่มผลลัพธทางคลินิกที่ดีและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคมะเร็ง 
 
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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 การเขียนเอกสารอางอิงและตัวอยางตามการอางอิงแบบ APA ฉบับพิมพครั้งที่ 6   
 (สําหรับบทความตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลยัครสิเตยีน) 

1) หนังสือทัว่ไป 
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปที่พิมพ)./ชื่อหนังสือ./(ครั้งที่พิมพ)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 

ผูแตง 1 คน เรวดี  ธรรมอุปกรณ. (2530). การใชยาบําบัดอาการ. (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: 
         ไทยวัฒนาพานิช. 
Polit, D.F. (2010). Statistics and data analysis for nursing research. (2nd ed.).   

    United States of America: Pearson education.  
ผูแตง 2 คน ศศิลักษณ  ขยันกิจ และ บุษบง ตันติวงศ. (2559). การประเมินอยางใครครวญตอเด็กปฐมวัย:  

         แนวคิดและการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 
         มหาวิทยาลัย. 
Steinberg. L., & Darling, N. (2007). Parenting style as context: An integrative  
         model. London: Routledge. 

ผูแตงเปน
สถาบัน 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ศูนยวิทยบริการและหอสมุด. (2560). รายงานผลดําเนินงาน  
   ปการศึกษา 2559. นครปฐม: มหาวิทยาลัยคริสเตียน. 

ผูรวบรวมหรือ
บรรณาธิการ 

พิทยา  วองกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ:   
   โครงการวิถีทรรศน. 

 
2) บทความในหนังสือหรือตํารา 

ไทย 
 
 

อังกฤษ 

ชื่อ/ สกุล./(ปที่พิมพ)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหนังสือ./  
 ////////(เลขหนา)./สถานที่พิมพ./สํานักพิมพ.  
  
สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ปที่พิมพ)./ชื่อบทหรือชื่อบทความ/In/ชื่อบรรณาธิการ/  
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ตัวอยาง Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt. H.,  
        & Wenderoth, M.P. (2014). Active learning increases student performance 
        in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the national    
        academy of sciences, 111(23) (pp.8410-8415). Retrieved form https:// 
        doi.org/10.1073/pnas.1319030111 



170 

 

 

 

9) สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
9.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBook)   

ไทย 
 

อังกฤษ 

ชื่อ/สกุล./(ปทีพิมพ)./ชื่อเรื่อง./(พิมพครั้งที่)./สืบคนจาก/URL 
 

สกุล/อักษรยอชื่อ./(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./(พิมพครั้งที่)./Retrieved from/URL 
ตัวอยาง กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สําหรับเด็ก 

        อายุต่ํากวา 3-5 ป. สืบคนจาก http://drive.google.com/ 
        file/d/1HiTwiRh1Er73hVYIMh1cYWzOiaNl_Vc/view 
Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and politics in  early childhood  
        education. Retrieved from https://epdf.tips/ethics-and-politics-in-early- 
        childhood-education-contesting-early-childhood.html 

9.2 บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกสที่มีเลข DOI 
รูปแบบ สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ปทีพิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปที(่ฉบับที่),/เลขหนา – เลขหนา. 

////////doi:xxxx. 

 
ตัวอยาง 

Roger L.C. & Richare, L.H. (2010). Calcium-Permeable AMPA receptor 
   dynamics mediate fear, memory erasure.  Science, 330(6007),1108-  
   1112. doi:10.1126/science.1195298. 

     9.3 บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกสที่ไมปรากฏเลข DOI 
รูปแบบ สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ปทีพิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปที(่ฉบับที่),/เลขหนา-เลขหนา.// 

////////URL 

 
     ตัวอยาง 

Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Sworpe, k.  (2011). The Holdout    
    problem and urban sprawl: experimental evidence. Journal of Urban  
    Economics.  69(1), 72. Retieved from http://journals.elsevier.com       
   /00941190/ journal-ov-urban-economics/ 

 9.4 ขอมูลจาก Website  
ไทย  

 

อังกฤษ 

ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อบทความ./สืบคนจาก/URL 
 

สกุล/อักษรยอชื่อผูเขียน./(ปที่เผยแพร)./ชื่อบทความ./Retieved from/URL 

ตัวอยาง นิภา  ผองพันธ. (2552). เปดโลกทัศนใหผูสูงอายุ. สืบคนจาก http://suanprung.go.th.     
        article-new 
National Education Goals Panel (NEGP). (1997). Ready schools. Retrieved from 
        http://govinfo.library.unt.edu/negp/reports/readysch.pdf 

    9.5 สารสนเทศประเภท Press Release รายงานประจําป ไฟลประเภท PowerPoint, Web Blog 
         facebook post หรือ Twitter post  
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ป,เดือน,วันที)่./ชื่อเนื้อหา./[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส].  

///////สืบคนจาก/URL 

ตัวอยาง ชาญณรงค  ราชบัวนอย. (22 พฤศจิกายน 2561). ศัพทบัญญัติการศึกษา. [เว็บบล็อก].    
   สืบคนจาก http://www.sornor.org/. 




