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ประสบการณ์ในการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านหน่วยหลังคลอด
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรูค้ วามสามารถของตนเองร่วมกับการสนับสนุนจากสามีตอ่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่
การพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ พี ฤติกรรมก้าวร้าว ในแผนกอุบตั เิ หตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความสำาเร็จในการดำารงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุน่ มุสลิม
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจต่อการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด และการรับรูป้ ระสบการณ์การคลอด
ของผูค้ ลอด
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ สำาหรับผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคเส้นเลือดในสมองตีบโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพือ่ การแก้ปญั หาอย่างมีวจิ ารณญาณ
คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดสงขลา
การศึกษาปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารทีม่ ผี ลต่อโรคการเจ็บป่วยจากอาคารของผูป้ ฏิบตั งิ านถ่ายเอกสาร
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการเชือ่ มเสียดทานกวนและความแข็งแรงเฉือนของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมเิ นียม
ผสม AA6063 และเหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์รติ คิ AISI430
การศึกษาคุณสมบัตทิ างด้านวิศวกรรมของทรายในจังหวัดนราธิวาส
การขยายพันธุว์ า่ นค้างคาวเขียวโดยกระบวนการออการ์โนเจเนซิส
ความหลากหลายของแมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย และแมลงหนอนปลอกน้าำ ในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ฮาลา-บาลา
จังหวัดนราธิวาส
จลนพลศาสตร์การอบแห้งเนือ้ ไก่ชน้ิ บางด้วยแหล่งพลังงานรังสีอนิ ฟราเรด และเทคนิคสุญญากาศ
ปัจจัยทำานายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ตี อ่ องค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสงขลา
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วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของ คณะครูอาจารย์ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี วิศวกรรม และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในด้านการแพทย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี วิศวกรรม
และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ
3. เพือ่ สร้างเครือข่ายทางวิชาการทัง้ ในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
4. เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักในการสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สำ�นักง�น

กองบรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 0-7370-9030 ต่อ 1161 โทรสาร 0-7370-9030
http://journal.pnu.ac.th E-mail : pnu_jr@hotmail.com

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์นราธิวาส
เลขที่ 64/1 ถนนวรคามพิพิธ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-1557 , 0-7351-1819

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Princess of Naradhiwas University Journal
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
ที่ปรึกษา
ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย
ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี
ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ
บรรณาธิการ
รศ.ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผศ.สหไทย ไชยพันธุ์
ผศ.ดร.สายทอง แก้วฉาย
อาจารย์ ดร.อาสลัน หิเล
ผศ.มนทนา รุจิระศักดิ์
กองจัดการ
อาจารย์อะลี เจ๊ะแล
อาจารย์อรอนงค์ อิสระนรากุล
อาจารย์มุสลิม รอกา
อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง
อาจารย์สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
นางธสินาภรณ์ แดงดี
นางสาวซารีฟะห์ มามะ
นางปิยนุช วัจนศิริ
นางสาวซัมซียะห์ เจ๊ะสาเม๊าะ

กองบรรณาธิการ
ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศ.ดร.ชาญวิทย์ วัชรพุกก์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.สมปอง เตชะโต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Prof. Dr. Shuhami Mustafa Universiti Putra Malaysia
Prof. Dr. Amin Ismail
Universiti Putra Malaysia
รศ.ดร.รัตน์ศิริ ทาโต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.บำาเพ็ญ เขียวหวาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ.ดร.ศิริชัย เทพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ปรีชา อ่องอารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา จันทรา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผศ.สุรินทร์ พรหมชัย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผศ.สมนึก ลิ้มเจริญ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.โตมร นุ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.อรฤทัย พรหมสงค์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.เครือวัลย์ ห้วนกัง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.อิบรอฮีม ซาโยะ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์พรทิวา คงคุณ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์วนิสา หะยีเซะ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์สุกัญญา เทพโซ๊ะ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
กำาหนดออก
ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
เจ้าของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นวารสารทีม่ ผี ทู้ รงคุณวุฒติ รวจสอบเนือ้ หาบทความเพือ่ ลงตีพมิ พ์จาำ นวน 2 ท่าน
ต่อบทความ และบทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ทีป่ รากฏในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทีเ่ ป็นวรรณกรรมของ
ผูเ้ ขียน บรรณาธิการหรือมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ไม่จาำ เป็นต้องเห็นด้วย
ราคาจำาหน่ายเล่มละ 250 บาท

บทบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 9 ฉบับที่ 3
ฉบับนี้ยังเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาและสาระ ทุกบทความวิจัยได้มีการกลั่นกรองจากบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
กองบรรณาธิการ เพือ่ ให้วารสารเป็นทีย่ อมรับและเกิดความเชือ่ มัน่ สำาหรับปีนท้ี างศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย
ได้ประกาศคะแนน Impact factor ประจำาปี 2559 เท่ากับ 0.356 อยูใ่ นลำาดับที่ 18 จากวารสารทัง้ หมด 273 วารสาร
และกองบรรณาธิการรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รับผลงานจากทุกท่าน ทุกหน่วยงาน เพื่อตีพิมพ์
และเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยบทความวิจัย 16 เรื่อง จาก
หลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำานวน 11 เรื่อง สาขาวิศวกรรมศาสตร์จำานวน 2 เรื่อง
และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำานวน 3 เรื่อง ในการจัดทำาวารสาร กองบรรณาธิการได้ให้ความสำาคัญ
กับคุณภาพของบทความวิจัยที่คัดเลือกนำามาลงตีพิมพ์ในแต่ละฉบับ โดยบทความวิจัยที่ถูกคัดเลือกตีพิมพ์
นั้นจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของแต่ละบทความ และขอแจ้งว่า
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้วางแผนงานเพือ่ นำาวารสารเข้าสูฐ่ านข้อมูล ACI (Asean Citation
Index) ในปี 2561 จึงมีการปรับเปลี่ยนรายการอ้างอิงทั้งหมดในบทความ ทั้งนี้เพื่อให้งานวารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ มีการพัฒนาก้าวไกลสูอ่ าเซียนต่อไป จึงให้ผเู้ ขียนบทความศึกษารายละเอียดในการเตรียม
ต้นฉบับก่อนส่งบทความลงตีพิมพ์
สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอเชิญชวนท่านผู้อ่านช่วยแนะนำาหรือส่งผลงานวิจัยของท่านลงตีพิมพ์ ใน
วารสารของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป.
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
บรรณาธิการ
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ประสบการณ์ ใ นการส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ข อง
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานหน่วยหลังคลอด
ศศิกานต์ กาละ
ชุดาณัฏฐ์ ขุนเพชร
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ร่ ว มกั บ การสนั บ สนุ น จากสามี ต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
อาหารของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
วิชชุลดา พุทธิศาวงศ์
โสเพ็ญ ชูนวล
ศศิกานต์ กาละ
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คำ�แนะนำ�ก�รเตรียมและส่งต้นฉบับ
ว�รส�รมห�วิทย�ลัยนร�ธิว�สร�ชนครินทร์

กองบรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมส่ง
บทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรม และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร โดยผลงานที่ส่งมาต้องเป็นผลงานวิจัยที่แล้ว
เสร็จไม่เกิน 5 ปี ไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับเพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กองบรรณาธิการ
กำาหนด ผู้เขียนจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ชนิดของเรื่องที่จะตีพิมพ์

1. บทความวิชาการด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรม การฝึกอาชีพสาขาอื่น ๆ
2. บทความวิจัยด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรม การฝึกอาชีพสาขาอืน่ ๆ ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์ตอ้ งมีหนังสือรับรองและลงนามทัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก
และนิสิตผู้ทำาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
3. บทความปริทัศน์ บทความพิเศษ และปกิณกะ

ก�รเตรียมต้นฉบับบทคว�ม

1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูป MS Word 97/03 for Windows ขนาดตัวอักษร
16 อักษรปกติ แบบอักษรใช้ Dillenia New พิมพ์หน้าเดียวในกระดาษ A4 ระยะขอบกระดาษ ด้านบน-ด้านล่าง 2.54
cm ด้านใน 3.17 cm ด้านนอก 2.54 cm จำานวน 12 หน้า (ไม่รวมรายการอ้างอิง) รายการอ้างอิงไม่เกิน 40 รายการ
และมีเลขหน้ากำากับทุกหน้า
2. ชื่อเรื่อง พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา มีชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ชื่อผู้เขียน พิมพ์ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ใต้ชื่อเรื่องโดยชิดขอบกระดาษด้านขวาขนาดตัว
อักษร 14 อักษรปกติ และให้ระบุตัวเลขเป็นตัวยกท้ายชื่อผู้เขียน เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำางาน และ
E-mail ของผู้เขียนบทความทุกท่าน ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก
4. ชื่อหน่วยงานของผู้เขียน พิมพ์ชื่อหน่วยงานผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่บรรทัดส่วนล่างสุด ใน
หน้าแรก ขนาดตัวอักษร 12 อักษรปกติ ควรระบุ หน่วยงานต้น เรียงไปจนถึง หน่วยงานหลัก และ E-mail (อย่างน้อย
สำาหรับผู้เขียนหลัก) และให้ระบุตัวเลขเป็นตัวยกท้ายชื่อหน่วยงานผู้เขียน เพื่อแสดงรายละเอียดชื่อผู้เขียนบทความ
ทุกท่าน ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก
5. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 20 บรรทัด หรือไม่เกิน 250 คำาต่อ
บทคัดย่อ
6. คำาสำาคัญ(Key words) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (จำานวน 3-5 คำา)

7. การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สดุ ให้พมิ พ์ชดิ ขอบด้านซ้าย หัวข้อย่อยเว้นห่างจากหัวข้อใหญ่ 3-5 ตัวอักษร และ
หัวข้อย่อยขนาดเดียวกัน ต้องพิมพ์ให้ตรงกัน เมือ่ ขึน้ หัวข้อใหญ่ ควรเว้นระยะพิมพ์เพิม่ อีก ช่วงบรรทัด
8. การใช้ตัวเลข คำาย่อ และวงเล็บควรใช้เลขอารบิคทั้งหมด ใช้คำาย่อที่เป็นสากลเท่านั้น (ระบุคำาเต็มไว้ใน
ครั้งแรก) การวงเล็บภาษาอังกฤษ ควรใช้ดังนี้ (Student centered learning)
9. บทความวิจัย ให้เรียงลำาดับสาระ ดังนี้
9.1 บทคัดย่อ (Abstract)
9.2 บทนำา (Introduction) ระบุความสำาคัญของปัญหาการวิจยั กรอบแนวคิด และระบุวัตถุประสงค์
การวิจัย
9.3 ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) ระบุแบบแผนการวิจัยการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
และการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล
9.4 ผลการวิจัย/ผลการทดลอง (Results) เสนอผลที่พบตามวัตถุประสงค์การวิจัยตามลำาดับอย่าง
ชัดเจน ควรเสนอในรูปตารางหรือแผนภูมิ
9.5 อภิปรายผล/วิจารณ์ (Discussion) เสนอเป็นความเรียง ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผลการ
วิจัยกับกรอบแนวคิด และงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายเป็นข้อ ๆ แต่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรที่ศึกษา
ทั้งหมด
9.6 สรุป (Conclusion) ระบุขอ้ สรุปทีส่ าำ คัญและข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจยั ไปใช้ และประเด็น
สำาหรับการวิจัยต่อไป
9.7 รายการอ้างอิง (References) ต้องเป็นรายการทีม่ กี ารอ้างอิงไว้ในเนือ้ หาเท่านัน้ และให้เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งหมด (แนบรายการอ้างอิง ภาษาไทยมาด้วย)
10. บทความวิชาการ ประกอบด้วย
- บทคัดย่อ (Abstract)
- บทนำา (Introduction)
- เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระสำาคัญที่ต้องการนำาเสนอตามลำาดับ
- บทสรุป (Conclusion)
- ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
- รายการอ้างอิง (References)
11. การเตรียมเอกสารอ้างอิง
ให้ใช้ APA Formatted References, 6th edition ศึกษารายละเอียดได้ที่
http://www.wooster. edu/psychology/apa-crib.html

ตัวอย่�งก�รเขียนเอกส�รอ้�งอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อหา
ใช้ระบบนาม-ปี (Name – year system) ชื่อผู้แต่งภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษและผู้แต่งภาษาอังกฤษให้
เขียนเฉพาะนามสกุล ทุกคน ถ้ามากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 6 คนแรก ตามด้วย et al., ดังตัวอย่าง
(Siriphan, 2016)
(Jaranai, Kraithaworn, & Piaseu, 2016)
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