
คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ  
 

การเตรียมตนฉบับ 
 1. ตนฉบับพิมพเปนภาษาไทย องคประกอบตาง ๆ ของบทความวิจัย ใหจัดทําตามคําแนะนํา 
การเตรียมตนฉบับนี้ การใชภาษาไทยใหยึดหลักการใชคําศัพทและการเขียนทับศัพทภาษาอังกฤษตามหลัก
ของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในขอความ ยกเวนกรณีจําเปน  
เชน ศัพททางวิชาการท่ีไมมีคําแปลหรือคําท่ีใชแลวทําใหเขาใจงายข้ึน คําศัพทภาษาอังกฤษใหข้ึนตนดวย
ตัวอักษรพิมพใหญ (Capital) สําหรับตนฉบับภาษาอังกฤษควรไดรับการตรวจสอบความถูกตองดานการใช
ภาษาจากผูเชี่ยวชาญดานภาษาเปนเบื้องตนกอน 
 2. การพิมพ ใหจัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word ขนาดของตนฉบับใชกระดาษขนาด A4 
จัดคอลัมนเดียว หามใชเลขขออัตโนมัติ และตั้งคาหนากระดาษสําหรับการพิมพ ดังนี้  
  2.1. ตั้งคาหนากระดาษ  
   บน-ลาง   3 ซม.    ซาย-ขวา  2.54 ซม.  
  2.2 ตั้งคาการยอหนา (Paragraph)  
   การจัดแนว  กระจายแบบไทย  
   ระดับเคาราง  เนื้อความ   
   การเยื้อง ซาย-ขวา 0 ซม.   พิเศษ  ไมมี  
   ระยะหาง กอน-หลัง 0 w.   ระยะหางบรรทัด หนึ่งเทา  
  2.3 ตั้งคา Tabs  
   1. .........0.6 นิ้ว/1.52 ซม.  
    1.1 ..........0.85 นิ้ว/2.16 ซม.  
     1.1.1 ..........1.1 นิ้ว/2.79 ซม.  
          1) .........1.35 นิ้ว/3.34 ซม.  
 3. รูปแบบตัวอักษร ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK  
 4. จํานวนหนา ความยาวของบทความ ไมเกิน 10 หนา รวมตาราง ภาพ และเอกสารอางอิง 
 5. ตารางและภาพ ใหจัดแทรกไวในเนื้อเรื่องโดยคัดเลือกเฉพาะท่ีจําเปนเทานั้นและเรียงลําดับให
สอดคลองกับเนื้อเรื่อง 

 5.1 ตาราง เม่ือวางรูปตารางขอมูลเรียบรอยแลวตอง “กํากับ” ไวท่ีดานบนของตารางดวย
ขอความท่ีเปน “ตารางท่ี...(และชื่อตารางหรือคําอธิบายสั้น)” สวน “ท่ีมา” ของตาราง (ถามี) ใหอยูดานลาง
ของตาราง “ท่ีมา” ของตารางใชรูปแบบเดียวกับการอางอิงทุกประการ คือ (ชื่อ-สกุล, ป) หากเปนตารางท่ี
สรางข้ึนเองไมตองระบุ “ท่ีมา” 
 

ตารางท่ี 1 ชือ่ตาราง................................................................................................................ 

รายการ........... ขอมูล...... ขอมูล...... ขอมูล....... 
1. ................................................................................... ....... ....... ....... 
2. ................................................................................... ....... ....... ....... 

รวม ....... ....... ....... 

ท่ีมา: (แจมจันทร  หม่ืนนิกร, 2562)  
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา .......................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
  



กรณีตารางไมจบในหนาเดียว 
 

ตารางท่ี 1 (ตอ) 

รายการ........... ขอมูล...... ขอมูล...... ขอมูล....... 
3. ......................................................................................... ....... ....... ....... 
4. ......................................................................................... ....... ....... ....... 
5. ......................................................................................... ....... ....... ....... 

รวม ....... ....... ....... 

ท่ีมา: (แจมจันทร  หม่ืนนิกร, 2562)  
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา .......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 5.2 ภาพ เปนภาพท่ีใชประกอบเนื้อหา ไดแก ภาพถาย ภาพวาด ภาพกราฟก ภาพดิจิตอล 
แผนภูมิ แผนผัง ผังมโนทัศน แผนท่ี ลายแทง ฯลฯ อาจจัดทําเปนภาพขาวดําหรือภาพสีก็ได เม่ือจัดภาพเสร็จ
แลวตอง “กํากับ” ไวท่ีใตภาพดวยขอความท่ีเปน “ภาพท่ี...(และชื่อภาพหรือคําอธิบายภาพสั้น ๆ”) และ
บรรทัดท่ีถัดลงมาคือ “ท่ีมา..” ของภาพ (ถามี) ใชรูปแบบเดียวกับการอางอิงทุกประการ คือ (ชื่อ-สกุล, ป) 
หากเปนภาพท่ีสรางข้ึนเองไมตองระบุ “ท่ีมา” 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ลักษณะของอิฐมวลเบา 
ท่ีมา: (ลักษณะของอิฐมวลเบา, 2562) 
  



บทความวิจัย (Research Articles)  
เปนการนําเสนอผลงานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณแลวซ่ึงผูเขียนไดดําเนินการดวยตนเอง 

 
 1. สวนประกอบตอนตน 

  1.1. ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้นกะทัดรัด ไมยาวจนเกินไป ใหเขียนชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สําหรับช่ือภาษาอังกฤษใชอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรก  
  1.2 ชื่อผู เขียนบทความ (Authors and Co-authors) ใหระบุชื่อเต็ม-นามสกุลเต็มทุกคน               
ภาษาไทย ถามีผูวิจัยหลายคนใหใสเครื่องหมายตัวยก (1 2 3)  
  1.3 หนวยงาน ใหระบุไวในบรรทัดตอจาก ชื่อ-สกุล  
  1.4 บทคัดยอ (Abstract) ให มี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกิน 1 แผน 
บทคัดยอท่ีเขียนควรเปนแบบ Indicative Abstract คือ สั้น ตรงประเด็น และใหสาระสําคัญเทานั้น ไมควร
เขียนแบบ Informative Abstract ตามแบบท่ีเขียนในวิทยานิพนธหรือรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โดยให
ลําดับบทคัดยอภาษาไทยข้ึนกอนตามดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
  1.5 คําสําคัญ (Keywords) ใหใชคําท่ีปรากฏอยูในเนื้อเรื่องซ่ึงเปนตัวแทนบอกวิธีการวิจัย  
ประเด็นท่ีวิจัย ผลการวิจัย การใชประโยชนหรือสถานท่ีท่ีทําวิจัย คําสําคัญนี้ใหเขียนท้ังในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ใสไวทายบทคัดยอของแตละภาษาอยางละ 3-5 คํา 
 2. เนื้อหาในบทความวิจัย  
  2.1 บทนํา (Introduction) อธิบายถึงท่ีมา ความสําคัญของปญหา และเหตุผลท่ีนําไปสู            
การศึกษาวิจัย ใหขอมูลทางวิชาการท่ีมีการตรวจเอกสาร (Literature Review) โดยระบุถึงแหลงท่ีมาของ
ขอมูล(อางอิง) และจุดมุงหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังวัตถุประสงคของการวิจัย 
  2.2 วัตถุประสงคของการวิจัย  
  2.3 ขอบเขตของการวิจัย ประกอบดวย  
   2.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   2.3.2 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
  2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  2.5 วิธีดําเนินการวิจัย  
  2.6 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ใหนําเสนอขอมูลหรือตารางผลการวิเคราะห สังเคราะห
รายงานผลการวิจัยใหไดใจความชัดเจนและตรงประเด็นโดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงคเปนหลัก ควรอธิบาย
ผลการวิจัยดวยคําบรรยายเปนหลัก แตถามีตัวเลขหรือตัวแปรมากควรนําเสนอเปนภาพและตาราง แทรกใน
เนื้อหา พรอมอธิบายผลการวิจัยใหไดสาระครบถวนอยางสั้น ๆ อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) เปนการ
ชี้แจงผลการวิจัยวาตรงกับวัตถุประสงค/สมมติฐานของการวิจัย สอดคลองหรือขัดแยงกับผลการวิจัยของผูอ่ืน
ท่ีมีอยูกอนหรือไมอยางไร เหตุผลใด จึงเปนเชนนั้น และใหจบดวยขอเสนอแนะท่ีจะนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน หรือท้ิงประเด็นคําถามการวิจัย ซ่ึงเปนแนวทางสําหรับการวิจัยตอไป 
  2.7 ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน 
  2.8 กิตติกรรมประกาศ อาจมีหรือไมมีก็ได ถามีใหระบุขอความกลาวขอบคุณผูท่ีสนับสนุนการ
ทําวิจัย หรือขอบคุณแหลงทุนสนับสนุนการทําวิจัย 
  2.9 เอกสารอางอิง (References) ใหระบุเฉพาะเอกสารท่ีผูเขียนบทความไดนํามาอางอิงใน
บทความวิจัย จัดเรียงลําดับตามตัวอักษร โดยเรียงเอกสารภาษาไทยและตามดวยเอกสารภาษาอังกฤษ  


