
รูปแบบการเขียนบทความวจิัย 
Research Article Format 
 เป�นบทความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ท่ีมีความยาว 8 - 10 หน�ากระดาษขนาด เอ 4  พิมพ%ด�วย
ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 pts. อาจมีภาพ  ตาราง  แผนภมูิประกอบได�  โดยมีทัง้หมดน้ีรวมอยู<
ในข�อจํากัดจํานวนไม<เกิน 10 หน�า และตัง้ค<าหน�ากระดาษ บน ล<าง ซ�าย ขวา 1 นิ้ว 
 Research article must be in Thai or English, length between 8-10 pages (A4 paper 
size).  Using TH Sarabun PSK font, 16 pts. It can probably presented by pictures, tables or 
graphs but all must be included in those 10 pages limitation. Set page layout margins 1 inch 
  
องค%ประกอบของบทความวิจัย  
Research Article Contents 

1. ชื่อเร่ืองวิจัย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  
Title (Both Thai and English)  

2. ชื่อ นามสกุลผู�วิจัย หลักสตูร  สาขาวิชา  มหาวิทยาลัย Email 
Author(s) full name, curriculum, course and university, Email 

3. บทคดัย<อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) สําหรับภาษาอังกฤษไม<เกิน 150 คํา 
Abstract (Both Thai and English).  English abstract shall not contain more than 150 
words. 

4. คําสําคัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ไม<เกิน 3 คํา 
Keywords (Both Thai and English). 3 keywords maximum. 

5. บทนํา  
Introduction 

6. วัตถปุระสงค%ของการวิจัย 
Purpose/Objective 

7. ขอบเขตการวิจัย  
Research Scope 

8. วิธีดําเนินการวิจัย 
Methodology 

9. ผลการวิจัย  
Findings/ Results 

10. สรุป และอภิปรายผลการวิจัย  
Conclusion and Discussion 

11. ข�อเสนอแนะ (ถ�าม)ี 
 Suggestion (If any) 

12. เอกสารอ�างอิง  
References 

 
 



ช่ือเรือ่งภาษาไทย 
Title  (ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ) 

ชื่อ นามสกุลผู�วิจัย1   
ชื่อ นามสกุลอาจารย%ท่ีปรึกษาคนท่ี1 (หรือผู�วิจัยร<วม)2  (ถ�ามี) 

Email 
ชื่อ นามสกุลอาจารย%ที่ปรึกษาคนท่ี2 (หรือผู�วิจัยร<วม)3  (ถ�ามี) 

Email 
ชื่อ นามสกุลอาจารย%ที่ปรึกษาคนท่ี3 (หรือผู�วิจัยร<วม)4  (ถ�ามี) 

Email 
1นักศกึษาระดับปริญญา... สาขาวิชา  มหาวิทยาลยั (หรือผู�วิจัย พร�อมสังกดั) 

Email 
2สังกัด (ถ�าม)ี 
3สังกัด (ถ�าม)ี 
 4สังกดั (ถ�ามี) 

บทคัดย4อ 
 บทคัดย<อภาษาไทย เป�นส<วนท่ีเสนอวัตถุประสงค%ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป 
เพ่ือให�เห็นภาพรวมท้ังฉบับ ประกอบด�วยข�อความที่เป�นคําสําคัญท้ังหมด มีความกะทัดรัด และส้ัน 
 
คําสําคัญ  
 คําสําคัญ 1,  คําสําคญั 2, คําสําคญั 3 
 
Abstract 
 บทคัดย<อภาษาไทย เป�นส<วนท่ีเสนอวัตถุประสงค%ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป 
เพ่ือให�เห็นภาพรวมท้ังฉบับ ประกอบด�วยข�อความที่เป�นคําสําคัญท้ังหมด มีความกะทัดรัด และส้ัน 
 
Keywords  
 Keyword 1, keyword 2, keyword 3 
 
บทนํา 

ให�เขียนเป�นความเรียงท่ีด ี กล<าวถึงภูมิหลังท่ีเกีย่วข�องกับเร่ืองท่ีค�นคว�าวิจัย หรือท่ีมาของเร่ืองท่ีนํามา
วิจัย  ชี้ให�เห็นถึงสภาพปpญหา  ความจําเป�น และความสําคัญ โดยนําทฤษฎี หลักวิชาการ และข�อมูลท่ี
เกี่ยวข�องมาอ�างอิงสนับสนุน อธิบายถึงวัตถุประสงค% (objectives) ของการทําวิจัยให�ชัดเจนมีขอบเขตการทําท่ี
แน<นอน รวมถึงทฤษฎี แนวคิดที่จะนํามาใช�และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง และประโยชน%ท่ีจะได�รับจากงานวิจัย   
 

วัตถุประสงค%ของการวจิัย 
1. วัตถปุระสงค%ข�อ 1 
2. วัตถปุระสงค%ข�อ 2 

 
 



ขอบเขตการวจิยั  
1. ขอบเขตประชากร  
2. ขอบเขตตัวแปร 
3. ขอบเขตเวลา 

 
วิธีดําเนินการวจิัย 
             1.  ระเบยีบวิธีวิจัย 
             2.  ขั้นตอนการวิจัย 
             3.  การเก็บรวบรวมข�อมูล 
             4.  การวิเคราะห%ข�อมลู 
 
ผลการวจิัย  

แสดงผลการวิเคราะห%ข�อมูล (Analysis Results) เสนอเน้ือหาท่ีเป�นการบรรยายแนวทางการ
วิเคราะห%ข�อมูล และตามด�วยผลการวิเคราะห%ข�อมูลและการแปลความหมาย สําหรับผลการวิเคราะห%ข�อมูลท่ี
อยู<ในรูปตารางหรือรูป ต�องมีการบรรยายสาระประกอบด�วย มิใช<เสนอแต<ตารางหรือรูปโดยไม<มีการบรรยาย 
 
อภปิรายผลการวจิัย 

เลือกส<วนท่ีเป�นประเด็นสําคัญของผลการวิจัย มาแสดงความคิดในเชิงวิชาการท่ีมีเหตุมีผล  นําข�อมูล
มาสนับสนุนผลการวิจัยท่ีนํามาอภิปราย 

 
ขCอเสนอแนะ  

1.  ข�อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช�งาน  
2.  ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต<อไป 

 
เอกสารอCางอิง  
 ให�เขยีนตามรูปแบบที่กําหนด 
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ยุดา  รักไทย และเบญจมาศ  อ่ําพันธุ%. (2546). การบริหารความเปล่ียนแปลง (พิมพ%คร้ังที ่3). กรุงเทพฯ:       

ธีระปuอมวรรณกรรม. 
Nagle, T. T. & Holden, R. K. (2003). The strategy and tactics of pricing (3rd ed.).  Englewood 

Cliffs, NJ: Pearson Education. 
 

 2.  การอCางอิงหนังสือแปล 
รูปแบบ 
ผู�แต<ง./(ปrท่ีพมิพ%)./ชื่อหนังสือ/(แปลจาก ชือ่หนงัสือ โดยชื่อผู�แปล)./สถานท่ีพิมพ%:/สํานักพิมพ%. 
 



ตัวอย�าง 
Gary, R. S. (2544). การฝ|กปฏบิตัิในงานจริง (แปลจาก Hands-On Training โดยยดุา  รักไทย). กรุงทพฯ: 

เอ็กซเปอร%เน็ต. 
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (Emory, F. W., Trans.)  
 New York: Dover. 
 
 3.  การอCางอิงหนังสือทีผู่Cแต4งเปIนกลุ4มบุคคล หรอืนิติบุคคล หรอืหน4วยราชการ 
รูปแบบ 
นิติบคุคล./(ปrท่ีพมิพ%)./ชื่อหนังสือ/(คร้ังท่ีพิมพ%) (ถ�ามี)./สถานท่ีพิมพ%:/สํานักพมิพ%. 
ตัวอย�าง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). 107 ปr กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ผู�แต<ง. 
 
 4.  การอCางอิงหนังสือที่ไม4ปรากฏช่ือผูCแต4ง 
รูปแบบ 
ชื่อหนังสอื./(ปrท่ีพมิพ%)./สถานท่ีพิมพ%:/สํานักพิมพ%. 
ตัวอย�าง 
เบิกบานธรรม: คติธรรมจากพระเถระผู�เป�นท่ีพ่ึงของชาวพุทธ. (2542). กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
It’ s O.K. to say no to drugs. (1987). New York: Brad Schmell.   
 
 5.  การอCางอิงบทความในหนังสือ 
รูปแบบ 
ชื่อผู�เขยีนบทความ./(ปrท่ีพิมพ%)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ/(คร้ังท่ีพมิพ%) 

(ถ�าม)ี./(หน�า)./สถานที่พิมพ%:/สํานักพิมพ%. 
ตัวอย�าง 
อําไพ  สุจริตกุล. (2541). ประมวลเทคนคิและวิธีการสอนในระดับประถมศกึษา. ใน ทรงสมร            
 อยู<สถาพร (บรรณาธิการ), เทคนคิและวิธีการสอนในระดับประถมศึกษา. (หน�า 8-13).   กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพ%จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลยั.  
Rosenshine, B. & Steven, R. (1986). Teaching functions. In Wittrock, M. (Ed.),  
 Handbook of research on teaching (3rd ed.). (pp. 10-15). New York: MacMillan.   
 
 6.  การอCางอิงบทความในสารานุกรม 
รูปแบบ 
ชื่อผู�แต<ง./(ปrท่ีพิมพ%)./ชื่อเร่ือง/ใน/ชื่อหนังสือ/(เล<มที,่ หน�า)./สถานท่ีพิมพ%:/สํานักพิมพ%. 
ตัวอย�าง 
เจริญ  อินทรเกษตร. (2515-2516). ฐานันดร ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (เล<มที ่11, หน�า 

6912). กรุงเทพฯ: อมรินทร%พร้ินติง้. 
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). 

Chicago: Encyclopedia Britannica. 



 7.  การอCางอิงบทความในรายงานการประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ 
ผู�เขยีน./(ปrท่ีพิมพ%)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อเอกสารการประชุม หรือสัมมนา./(หน�า)./สถานที:่/หน<วยงาน. 
ตัวอย�าง 
กฤษดา  กรุดทอง. (2545). ผลลัพธ%การเรียน. ใน เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ระดับปริญญาโท  สาขาการจัดการคุณภาพ. (ไม<ปรากฏเลขหน�า). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. 

 
 8.  การอCางอิงบทความในวารสารหรอืนิตยสาร 
รูปแบบ 
ชื่อผู�เขยีนบทความ./(ปrท่ีพิมพ%)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร หรือชื่อนิตยสาร./ปrที่ หรือเล<มที ่หรือ Volume(ฉบับ

ท่ี หรือ Number),/เลขหน�า. 
ตัวอย�าง 
วินิจ  เทือกทอง. (2541). การวิเคราะห%ถดถอยแบบลอจิสตกิ. ครุศาสตร%ปริทัศน%. 1(1), 21-28. 
Rafferty, C.D. (1999). Literacy in the information age. Educational Leadership. 57(2), 22-25. 
 
 9.  การอCางอิงบทความในหนังสือพิมพ% 
รูปแบบ 
ชื่อผู�เขยีนบทความ./(ปrท่ีพิมพ%,/เดือน/วันท่ี)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสอืพิมพ%./หน�า. 
ตัวอย�าง 
อรรถจักร%  สตัยานุรักษ%. (2542, กันยายน 29). การ%ตูนกับการประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย. กรุงเทพธุรกิจ. 

หน�า 17. 
Haward, S. (2000, May 13). Bar code strategy to recoup college loans. Bangkok Post. p. 3. 
 
 10.  การอCางอิงข4าวจากหนังสือพิมพ%   
รูปแบบ 
หัวข�อข<าว./(ปrท่ีพิมพ%,/เดอืน/วันที)่./ชื่อหนังสือพิมพ%./หน�า. 
ตัวอย�าง 
เพ่ิมสัตว%ป�าคุ�มครอง 356 ชนิด. (2546, พฤศจิกายน 6). ไทยรัฐ. หน�า 7. 
 
 11.  การอCางอิงบทความในจดหมายข4าว  
รูปแบบ 
ชื่อผู�เขยีน./(ปrท่ีพิมพ%,/เดอืน/วันที่)./ชื่อเร่ือง./ชื่อจดหมายข<าว./ปrท่ีหรือเล<มท่ี หรือ volume(ฉบบัท่ี หรือ 

number),/หน�า. 
ตัวอย�าง 
สมศักดิ ์ สว<างศรี. (2547, พฤศจิกายน 30). กระบวนการทําวิทยานิพนธ%. จดหมายข<าวแก�วเจ�าจอม. 4(21), 

หน�า 2. 
 



     12.  การอCางอิงวทิยานิพนธ% 
รูปแบบ 
ชื่อผู�จัดทํา./(ปrท่ีพิมพ%)./ชื่อวิทยานิพนธ%./ระดับวิทยานิพนธ%/ชื่อสาขาวิชา/คณะ/ชื่อมหาวิทยาลัย  
ตัวอย�าง 
เอมอร กฤษณะรังสรรค%. (2537). ผลของการฝ|กอบรมตามหลักไตรสิกต<อความรับผิดชอบในหน�าท่ีของ

นักศึกษาวิชาชีพครูสถาบันราชภฏัสวนสุนันทา. ปริญญาครุศาสตรดษุฎบีัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยา 
คณะครุศาสตร% จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลยั. 

Bhuntuvech, C. (1986). Curriculum development in electronics technology: teachers’ 
colleges in Thailand. Unpublished doctoral dissertation New York University.  

 
 13.  การอCางอิงบทคัดย4อวทิยานิพนธ%ปริญญาโท และปรญิญาเอกจากหนังสือรวมเล4มต4างประเทศ
จาก Dissertation Abstracts International (DAI) 
รูปแบบ 
ชื่อผู�จัดทํา./(ปrท่ีพิมพ%)./ชื่อวิทยานิพนธ%./(ระดับวิทยานิพนธ%,/ชื่อมหาวิทยาลยั,/ปrท่ีจัดทํา). Dissertation 

Abstracts International./เล<มที,่/เลขหน�า. 
ตัวอย�าง 
Black, R. A. (1983). A match of leaning style to teaching style based on use of hemispheric 

dominance theory to enhance learning of creative thinking skills. (Doctoral 
dissertation, University of Georgia, 1983). Dissertation Abstracts International. 45, 
393A. 
 
14.  การอCางอิงคําสั่ง  ประกาศ และจดหมายเหตุ  

รูปแบบ 
ชื่อหน<วยงาน./(ปr,/เดือน/วัน)./ชื่อของเอกสาร./เลขท่ีของเอกสาร (ถ�าม)ี. 
ตัวอย�าง 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา. (2550, พฤศจิกายน 10). แต<งตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัย. 

1531/2550. 
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. (2548, กุมภาพันธ% 21). ประกาศ  
  
 15.  การอCางอิงจลุสาร สูจิบัตร แผ4นพับ โฆษณา และแผ4นปลิว   
รูปแบบ 
ชื่อผู�แต<ง./(ปrท่ีพิมพ%)./ชื่อเร่ือง/(คร้ังท่ีพิมพ%)/[ลักษณะเอกสาร]./สถานทีพิ่มพ%:/สํานักพิมพ% หรือผู�พิมพ%. 
ตัวอย�าง 
การท<องเท่ียวแห<งประเทศไทย. (2546). ท<องเทีย่วเชียงใหม< [แผ<นพับ]. กรุงเทพฯ: ผู�แต<ง. 
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