คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
การเตรียมต้นฉบับ
ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)
เวอร์ ช ั ่ น 2003 ขึ ้ น ไป โดยใช้ ต ั ว อั ก ษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK ทั ้ ง ฉบั บ ขนาดตั ว อั ก ษร 16 เว้ น
ขอบกระดาษด้านซ้ายและด้านขวา 1 นิ้ว ด้านบนและด้านล่าง 1 นิ้ว โดยความยาวของเรื่องพร้ อมตารางและ
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2. จัดรูปแบบไฟล์โดยแยกส่วนของบทคัดย่อ / Abstract / แยกจากบทนำ รวมทั้ง เอกสารอ้างอิง /
รูปภาพ / ตาราง ไว้ส่วนท้าย โดยรูปภาพหรือตาราง ให้โดยระบุลำดับที่ต้องการแทรกไว้ในเนื้อหาและต้องใช้
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องค์ประกอบของบทความวิจัย
1. ชื่อเรื่อง (Title) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องควรสอดคล้องและสื่อความหมายได้ดี
กับเนื้อหาในเรื่อง
2. ชื่อผู้เขียน ผู้ร่วมเขียน และที่อยู่ (Author, co-authors and address) เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ พร้ อ มทั ้ ง สถานที ่ ท ำงานที ่ ต ิ ด ต่ อ ได้ ส ะดวก และกรุ ณ าบอก E-mail ของผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ
(Corresponding author) เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ
3. บทคัดย่อ (Abstract) มีความยาวไม่เกิน 300 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. คำสำคัญ (Keywords) เป็นคำหรือข้อความสั้นๆ ที่มีความหมายแสดงถึงความเป็นไปของการ
วิจัย ไม่เกิน 5 คำ ระบุอยู่ใต้บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. บทนำ (Introduction) บรรยายที่มาและความสำคัญของปัญหา ควรมีการทบทวนวรรณกรรม
(Literature review) ประกอบรวมทั้งอธิบายถึงจุดประสงค์ของการวิจัย
6. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ
ที่ใช้ในการวิจัย หรือตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา กรณีที่เป็นการคิดค้นขึ้นใหม่ควรอธิบายอย่างละเอียด ถ้าเป็น
วิธีการที่ทราบกันอยู่แล้วและเคยมีผู้ตีพิมพ์แล้วควรบรรยายในลักษณะอ้างอิงและอธิบายเฉพาะส่วนที่ดัดแปลง
หรือเพิ่มเติมพร้อมทั้งวิธีวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ
7. ผลการทดลอง (Results) บรรยายผลการทดลองให้ละเอียดและเข้าใจง่าย หากเป็นไปได้ควร
นำเสนอผลในรูปแบบตาราง รูปภาพ หรือกราฟพร้อมคำอธิบายเหนือตารางและอธิบายรายละเอียดไว้ใต้
รูปภาพ โดยเรียงตามลำดับให้สอดคล้องกับหมายเลขของรูปภาพและตารางที่นำเสนอ ควรระบุความหมายของ
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในกรณีที่กำหนดเครื่องหมายแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ให้กำกับ P-value ที่
ใช้ในการ วิเคราะห์ผลการทดลอง เช่น P-value, P<0.05 และ P>0.05
8. วิจารณ์ (Discussion) วิจารณ์ผลการทดลองด้วยหลักการที่ออกมาจากผลการวิจัย และการ
เปรียบ เทียบข้อมูล โดยควรเปรียบเทียบกับผลการทดลอง ของผู้วิจัยอื่น รวมถึงเน้นสิ่งที่ได้ค้นพบ ตลอดจน
ปัญหาข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น
9. สรุป (Conclusion) สรุปประเด็นสำคั ญ แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์
รวมถึงคุณค่าของงานเพื่อผู้อ่านจะได้เข้าใจมากขึ้น
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1.4.1.1 กรณีอ้างอิงก่อนข้อความ ชื่อผู้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล (Last
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