
 
 

 
แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 9  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

“การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพ่ือเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่” 
The ninth National Symposium Concerning the Research Work Presentation at BTU  

on 
“Creating a New Innovation for a New Lifestyle” 
วันอาทิตย์ท่ี 25 เมษายน 2564 เวลา 08.45 – 16.00 น. 

ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้น 1 และชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   
-------------------------------------------------- 

 
ประเภทของผลงานวิจัยทางวิชาการ 
  บทความวิจัยหมายถึงเป็นการน าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบกล่าวถึงความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหาวัตถุประสงค์การด าเนินการวิจัย 
  
องค์ประกอบของบทความ 
 1. บทความวิจัย (Research article)  
 บทความวิจัยประกอบด้วยหน้าช่ือเรื่องบทคัดย่อและเนื้อหาของบทความในส่วนหน้าช่ือเรื่องควรมี
ข้อมูลตามล าดับดังนี้ช่ือเรื่องช่ือผู้นิพนธ์สังกัด (ภาควิชาและมหาวิทยาลัย) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ส าหรับติดต่อ
บทคัดย่อต้องระบุถึงความส าคัญของเรื่องวัตถุประสงค์วิธีการศึกษาผลการศึกษาและบทสรุปความยาว  1 
หน้ากระดาษ A4 ในกรณีที่ต้นฉบับเป็นภาษาไทยให้ผู้นิพนธ์เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุ
ค าส าคัญของเรื่อง (Keywords) ไม่เกิน 5 ค า  ในส่วนของเนื้อหาของบทความให้เริ่มต้นจากบทน าวัสดุอุปกรณ์
และวิธีการผลการศึกษาอภิปรายผลการศึกษาและกิตตกิรรมประกาศ (ถ้ามี) ที่มาและความส าคัญของปัญหาใน
งานวิจัยภูมิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานและวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้เขียนไว้ในส่วนบทน า
เทคนิคและวิธีการทั่วไปให้อธิบายไว้ในส่วนวัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษาผลการทดลองต่างๆให้อธิบายไว้ใน
ส่วนผลการศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดลองกับงานของผู้อื่นให้เขียนไว้ในส่วนอภิปรายผล
การศึกษาและการสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ให้เขียนไว้ในส่วนสรุปผลการศึกษา 



การเตรียมต้นฉบับ 
 1. พิมพ์ผลงานทางวิชาการควรจดัพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows หรือ Macintosh บน
กระดาษขนาด A 4  
      1.1 การตั้งค่าหนา้กระดาษ 
 - ซ้าย   3.81 ซม. 
 - บน  2.54 ซม. 
 - ล่าง 1.5 ซม. 
 - ขวา 2.54 ซม. 
  

 
 
 

      1.2 ขนาดตัวอักษรใช้อักษร TH Sarabun Newขนาดของตัวอักษรหัวข้อใหญ่ใช้ ตัวเข้มขนาด 
18 หัวข้อย่อยใช้ตัวเข้มขนาด 16 เนื้อหาใช้ตัวปกติขนาด 16 ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและตัวเลขและใส่
เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบ ยกเว้นหน้าแรก 
 2. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษจะต้องมีค าส าคัญในบทคัดย่อ
ภาษาไทย และ Keyword ในบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วยจ านวนไม่เกิน  5 
ค า (บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ)  
 3. ถ้ามีรูปภาพ/ตารางประกอบควรมีภาพที่ชัดเจนถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริงแนบด้วย 
 4. ประวัติผู้แต่งให้ระบุช่ือของผู้เขียนหน่วยงานที่สังกัดต าแหน่งทางวิชาการ  (ถ้ามี) วุฒิการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปพร้อมสาขาวิชาที่เช่ียวชาญประสบการณ์การท างาน และผลงานทางวิชาการ 1-3 
ปีท่ีผ่านมาและ File.jpg รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป (สวมสูท)  
 5. บรรณานุกรมจ าแนกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลาดับตัวอักษร)  
 6. ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไมไ่ดร้ับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
 7. การส่งต้นฉบับจะต้องส่งเอกสารบทความจ านวน 1 ฉบับและแบบฟอร์มส่งบทความ 1 ฉบับพร้อม
ทั้ง CD บันทึกข้อมูลของเนื้อหาและประวัติผู้แต่ง (เอกสารที่ส่งทั้งหมด) จ านวน 1 แผ่นโดยบทความจ านวน 1 
ฉบับข้างต้นแบ่งให้เป็น 



      7.1 บทความที่มีรายละเอียดของผู้เขียนบทความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ  4 จ านวน 
1 ฉบับน าบทความที่ท่านส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความก่อนการ
ตีพิมพ์ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงแก้ไขผู้เขียนจะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดนับจากวันที่ได้รับผลการประเมินบทความ 
 8.ผู้เขียนตรวจความถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ควรมคี าผดิและค าที่มีๆ (ไม้ยมก) ในค าว่า
ต่างๆ เป็นต้นโดยเคาะวรรคแล้วเสร็จจึงส่งบทความพร้อมต้นฉบับของท่านที่อาคารส านักวิจัยชั้น 2 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีพร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมลูกอ่นส่งให้กองบรรณาธิการด าเนินตอ่ไป 
 
รูปแบบการเขียนอ้างอิง 
 กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบ
นาม-ปี (author-date in-text citation) โดยระบุช่ือผู้แต่งและปีพิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลัง
ข้อความที่ต้องการอ้างเพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้นและอาจระบุ เลขหน้าของเอกสารด้วยก็ได้หาก
ต้องการตัวอย่างและให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม  (reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสาร
ทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้นๆจัดเรียงรายการตามล าดับอักษรช่ือผู้แต่งภายใต้หัวข้อ
“บรรณานุกรม” ส าหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ Reference ส าหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษโดยใช้
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psycho- logical Association) ตัวอย่างการเขียน
เอกสารอ้างอิงมีดังนี้ 
 
1. บรรณานุกรมหนังสือ 
 ช่ือ -ช่ือสกุล. (ปีพิมพ์).ชื่อหนังสือ.ครั้งท่ีพิมพ์. สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ.์  
ตัวอย่าง 

ชวนพิศวงศ์สามัญ, และกล้าเผชิญโชคบ ารุง. (2546). การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการ
พยาบาล.พิมพ์ครั้งท่ี 4.ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ.์  

2. บรรณานุกรมบทความ 
 ช่ือ- ช่ือสกุลผูเ้ขียนบทหรือตอน. (ปีพิมพ)์.ช่ือบทหรือตอน. ในช่ือช่ือสกุล (บรรณาธิการ).   
 ชื่อหนังสือ (ครั้งท่ีพิมพ์หน้าแรก-หน้าสุดท้ายของบทหรือตอน).สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ.์  
ตัวอย่าง 

ปิยทัศน์ทัศนาวิวัฒน์. (2550). ประวัติโรคไหลตาย.ในสุมาลีนิมมานนิตย์และปรีดามาลาสิน 
(บรรณาธิการ), โรคไหลตาย: Sudden unexplained death syndrome (หน้า12-25). 
กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาลมหาวิทยาลยัมหิดล.  

3. บรรณานุกรมบทความวารสาร 
 ช่ือ- ช่ือสกุล. (ปีพิมพ์).ช่ือบทความ. ชื่อวารสารปีท่ี, (ฉบับท่ี) : หน้าท่ีปรากฏบทความในวารสาร.  
ตัวอย่าง 

กฤษณาน้อมสกลุ,ลักขณากานด,ีสิริพรสืบสาน,ปวีณเกื้อกุล, มาลีอุดมผล, สวัสดิ์รักด,ีและคณะ.  
(2550). การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน.วารสารกรมอนามัย 25,(52): 56-60.  

 
4. บรรณานุกรมออนไลน ์

ช่ือผู้รับผิดชอบเว็บไซต/์หน่วยงาน/บุคคล. (ปีท่ีปรากฏ).ช่ือบทความ.ค้นเมื่อวันเดือนป,ี จาก 
http://..............................  

ตัวอย่าง 
 ชวนะภวกานันท.์(2548). ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี.้ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2554,   
  จาก http://www.businesstgai.co.th/content.php?data= 407720–opinion  



 
5. บรรณานุกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
 ช่ือ- ช่ือสกุล. (ปีพิมพ์).ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร. ปีท่ี (ฉบับท่ี). ค้นเมื่อวนัเดือนป,ี จากช่ือ  
 ฐานข้อมูล 
ตัวอย่าง 
 ชาญชัย เจริญรื่น. (2544). การจัดแรงด้านทางอากาศพลศาสตร์ของเมลด็ข้าวเปลือก.  
  วารสารวิชาการ. 9(3).ค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2549, จากฐานข้อมูลวารสาร  
 วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
 
6. บรรณานุกรมบทความจากการสืบค้น CD-ROM  
 ช่ือ- ช่ือสกุล. (ปีพิมพ์).ช่ือบทความ (ช่ือ CD ROM). ค้นเมื่อวันเดือนป,ี จากช่ือฐานข้อมูล 
  ที่สืบค้น. (หมายเลขเอกสารทีส่ืบคน้)  
ตัวอย่าง 
Baker, J. (2008). Acceptability of interventions to staff in long-terms case setting   
  for older adults: Comparing rating. (Doctoral Dissertation).Retrieved  
               November 26, 2009, from ProQuest Dissertation & 
Thesesdatabases.(Publication  
            No. AAT3354064)  



รายละเอียดรูปแบบบทความวิจัย (ฉบับเต็ม) 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 9 

วันอาทิตย์ท่ี 25 เมษายน 2564 เวลา 08.45 – 16.00 น. 
ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้น 1 และชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

--------------------------- 
- เนื้อหามีความยาวต้นฉบับไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 font TH Sarabun New ขนาด 16    
หัวข้อย่อย ขนาด 16 หนา 
- เว้นระยะหา่งขอบ- ซ้าย 3.81 ซม.    บน  2.54  ซม.    ล่าง  1.5  ซม.    ขวา 2.54  ซม. 
- ใส่หมายเลขหน้าก ากับท่ีมุมบนขวาของหน้า 
หัวข้อบทความวิจัย (ฉบับเต็ม) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบด้วย 

หัวเร่ือง ค าอธิบาย 
ช่ือเรื่อง  (Title) ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ TH Sarabun New ขนาด 18  

ตัวอักษรหนาและตัวพิมพ์ใหญ่(capital letter) 

ช่ือผู้เขียน(Researcher) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ TH Sarabun Newขนาด 16 และขีด
เส้นใต้ชื่อผู้น าเสนอ  เฉพาะผู้วิจัยหลักให้พิมพ์ด้วยตัวหนา 

หมายเหตุ(Footnote) ข้อมูลของผู้ เขียน(ต้นสังกัด)   ภาษาไทย TH Sarabun New 
ขนาด 12 

บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 ค า 

ค าส าคญั  (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
บทน า  (Introduction) อธิบายความส าคัญหรือที่มาของปัญหา และขอบเขตของการวิจัย  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
วัตถุประสงค์ (Objective) 
สมมติฐาน (Hypothesis) 

อธิบายวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และสมมติฐานที่อิงกรอบแนวคิด 

แนวคิด(Concept) ทฤษฎี 
(Theory)และงานวิจัยในอดตีหรือ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง(Review of 
Related  Literature) 

เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยมีพื้นฐานทางด้านความรู้ในเรื่องที่จะท า
วิจัยและประโยชน์ในการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัย 

กรอบแนวคิด (Conceptual 
Framework) 

เป็นการระบุตัวแปรอิสระและตัวแปรตามและตัวแปรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) 

ระเบียบวิธีการวิจัย (Research 
Methodology) 

ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ปีที่เก็บข้อมูล และระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจเป็น
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพหรือวิธีการวิจัยเชิงปริมาณขึ้นอยู่กับชนิดของ
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และต้องสอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย 
 
Keywords: ควรเลือกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 ค า เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งตรงกับค า
ส าคัญในภาษาไทย 
 
บทน า 
อธิบายถึงความเป็นมาของเรื่องที่วิจัย ความส าคัญของปัญหาที่ท าการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ ประเด็นส าคัญ
ต่างๆ ท่ีเป็นจุดมุ่งหมายของการวิจัย สมมติฐาน ขอบเขตของการวิจัยซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาค้นคว้า เพื่อหาค าตอบ 
ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อตอบปัญหาที่ตั้งไวในวัตถุประสงค์ ข้อตกลงเบื้อต้น และนิยามศัพท์  (ถ้ามี) รวมถึง
รายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ทั้งนี้อาจเรียบเรียงส่วนประกอบของบทน าเหล่านี้ในต าแหน่ง
ก่อนหรือหลังได้ตามความเหมาะสม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาศึกษาผลข้อมูลต่าง ๆ ของงานวิจัย ควรมีอย่างน้อย 2 ข้อ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กะทัดรัด และชัดเจน การใช้ค าย่อ ต้องมีค าสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่อน เนื้อหา
ของตัวเรื่องควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แนวคิด ทฤษฎีและ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนนี้เป็นการตรวจเอกสารโดยบรรยาย
ข้อมูลความรูเดิม ผลการวิจัย ตลอดจนแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท าวิจัย ซึ่งไดจากการ



ตรวจสอบจากหนังสือ ต ารา เอกสารและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ตลอดจนสมมติฐาน อาจมีนิยามศัพท์เฉพาะ หรือ
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ  
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กรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงข้ันตอน หรือความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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เอกสาร ข้อมูล หรือเครื่องมือประเภทใด เอกสาร ข้อมูล หรือเครื่องมือนั้น ๆ ไดมาอย่างไร โดยวิธีใด เช่น ใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ส่วนข้อมูลทุติยภูมินั้นรวบรวมมาจากเอกสารที่ไดมา
จากแหลงต่างๆ เป็นต้น 
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อภิปรายผล 

บทสรุปเป็นส่วนที่สรุปเนื้อหาในงานวิจัย ทั้งหมดที่กล่าวมา ไม่ควรซ้ าซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็น
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การแสดงทัศนคติ ฯลฯ 

 
ข้อเสนอแนะ 

อธิบายถึงการน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือข้อเสนอแนะปัญหาที่พบในการวิจัย เพื่อ
น าไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป ประโยชนในการน าผลการวิจัยไปปรับใช้ไดจริงหรือน าไปพัฒนาแนวคิด หรือ
ทฤษฎีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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