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คำแนะนำบทความวิจัย 

บทความวิจัย (Research article) รวมถึงวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
ปริญญานิพนธ์ ความยาวบทความไม่เกิน 8 -15 หน้ากระดาษ A4 รวมรูปภาพ ตาราง (รวม
เอกสารอ้างอิง) (รูปแบบการอ้างอิงใช้ APA Style 6th edition) ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK 
ทั้งบทความ การตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเว้นขอบบน (Top Margin 3.17 ซม.) ขอบซ้าย (Left Margin 
3.81 ซม.) ขอบขวา (Left Margin 2.54 ซม.) ขอบล่าง (Left Margin 2.54 ซม.) เป็นไฟล์ Microsoft 
Word Version 2010 เป็นต้นไป (สกุลไฟล์ .doc/docx) เท่านั้น  
1. รายละเอียดบทความหน้าที่ 1 

1.1 ชื่อบทความภาษาไทย  
1.2 ชื่อ-สกุลของผู้แต่งทุกท่านภาษาไทย โดยให้แทรกเชิงอรรถเป็นตัวเลข กำกับหลังชื่อ-

นามสกุล ของผู้แต่งแต่ละท่าน และพิมพ์ตำแหน่งทางวิชาการ สังกัด อีเมล ไว้ที่เชิงอรรถด้านล่างของ
หน้าแรก  
  1.3 ผู้รับผิดชอบบทความให้ใส่เครื่องหมาย “*” หลังชื่อ-สกุล พร้อมทั้งพิมพ์อีเมลไว้ที่
ด้านล่างของหน้าแรกต่อจะเชิงอรรถผู้แต่ง 
2. รายละเอียดบทความหน้าที่ 2 

2.1 ชื่อบทความภาษาอังกฤษ 
2.2 ชื่อ-สกุลของผู้แต่งทุกท่านภาษาอังกฤษ โดยให้แทรกเชิงอรรถเป็นตัวเลข กำกับหลังชื่อ-

นามสกุล ของผู้แต่งแต่ละท่าน และพิมพ์ตำแหน่งทางวิชาการ สังกัด อีเมล ไว้ที่เชิงอรรถด้านล่างของ
หน้าที ่2  
  2.3 ผู้รับผิดชอบบทความ (ภาษาอังกฤษ) ให้ใส่เครื่องหมาย “*” หลังชื่อ-สกุล พร้อมทั้งพิมพ์
อีเมลไว้ที่ด้านล่างของหน้าที ่2 ต่อจะเชิงอรรถผู้แต่ง 
3. มีบทคัดย่อภาษาไทย ความยาวไม่ควรเกิน 350 คำ  
4. กำหนดคำสำคัญ (Keywords) 3-5 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
5. การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สุดให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย หัวข้อย่อยเว้นห่างจากหัวข้อใหญ่ 3-5 
ตัวอักษร หรือ 1 Tab และหัวข้อย่อยขนาดเดียวกัน ต้องพิมพ์ให้ตรงกัน เมื่อขึ้นหัวข้อใหญ่ให้เว้น
ระยะห่าง 1 บรรทัด  
6. การใช้ตัวเลข คำย่อ และวงเล็บ ควรใช้ตัวเลขอารบิกทั้งหมด ใช้คำย่อท่ีเป็นสากลเท่านั้น  
7. ทศนิยม กำหนดให้ใช้ 2 ตำแหน่ง  
 
บทความความวิจัยให้เรียงลำดับสาระดังนี้  
1. บทคัดย่อ (Abstract) เสนอวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัยและผลการวิจัยโดยสรุป สั้น
กะทัดรัดได้ใจความ ระบุ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยที่พบ (เลือกนำเสนอเฉพาะผลการวิจัยที่มี
ความสนใจมากที่สุด) ความยาวไม่ควรเกิน 350 คำ 
 
 



2. บทนำ (Introduction) ไม่ควรเกิน 4 ย่อหน้า  
2.1 ระบุความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในการวิจัย  
2.2 กล่าวถึงสภาพปัญหาปัจจุบันที่เกิดข้ึน  
2.3 กล่าวถึงสภาพปัญหาของประชาการกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา  
2.4 สรุปความเป็นมาทั้งหมดที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัย มูลเหตุที่นาไปสู่การวิจัย

และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการระบุจุดมุ่งหมายของการวิจัย  
4. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี) 
5. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
6. วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) ระบุรูปแบบของการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล ความเสนอรูปแบบ ขั้นตอนที่กระชับ ชัดเจน  
7. ผลการวิจัย (Results) เป็นการตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อ เสนอผลที่พบตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ตามลาดับอย่างชัดเจน ควรเสนอในรูปตารางหรือแผนภูมิ การนำเสนอรูปภาพและตารางต้องนำเสนอ
รูปภาพและตารางท่ีมีความคมชัดพร้อมระบุหมายเลขกำกับรูปภาพไว้ด้านล่าง รูปภาพที่นำเสนอต้อง
มีรายละเอียดของข้อมูลครบถ้วนและเข้าใจได้โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปอ่านที่เนื้อความอีกระบุ
ลำดับของรูปภาพให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่อยู่ในต้นฉบับ โดยคำอธิบายต้องกระชับและสอดคล้อง
กับรูปภาพที่นำเสนอ  
8. อภิปรายผล (Discussion) เป็นการอภิปรายผลการวิจัยที่พบตามวัตถุประสงค์ สามารถนำมา
อภิปรายได้ทั้งหมด เป็นการเสนอความคิดเห็น ทัศนคติ และพิจารณาสิ่งที่ได้จากการวิจัยและหา
ข้อสรุป  
9. สรุป (Conclusion) สรุปผลการวิจัยทั้งหมด สั้นๆ กะทัดรัดได้ใจความ 
10.ข้อเสนอแนะ (Recommendation) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ 
ร่วมถึงเสนอแนะแนวทางประเด็นสำหรับการวิจัยต่อไป  
11. บรรณานุกรม (References) รูปแบบการอ้างอิงใช้ APA Style 6th edition ต้องเป็นรายการ
อ้างอิงที่มีปรากฎในบทความเท่านั้น โดยขอให้ตรวจสอบให้ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และสามารถสืบค้น
ภายหลังได้  
 

 

 

 

 

 

 

 


