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ประเภทของผลงานวิจัยทางวิชาการ  

  1. บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึง

ความเป็นมาของปัญหา วตัถปุระสงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจยั

จากแหล่งข้อมลู เช่น หนงัสือ วารสารวิชาการ อินเทอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอ

แนวทางแก้ไข  

 2. บทความวิจยั หมายถึง เป็นการนาเสนอผลงานวิจยัอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมา

และความสําคญัของปัญหา วตัถปุระสงค์ การดาเนินการวิจยั  

 3. บทวิจารณ์หนงัสือ (book review) หมายถึง บทความท่ีวิพากษ์วิจารณ์เนือ้หาสาระ 

คณุคา่ และคณุูปการของหนงัสือ บทความหรือผลงานศิลปะ อาทินิทรรศการ ทศันศิลป์ และการ

แสดงละครหรือดนตรีโดยใช้หลกัวิชาและดลุยพินิจอนัเหมาะสม  

 4. บทความปริทศัน์ (Review article) หมายถึง งานวิชาการท่ีประเมินสถานะล่าสดุทาง

วิชาการ (State of the art) เฉพาะทางท่ีมีการศกึษาค้นคว้ามีการวิเคราะห์และสงัเคราะห์องค์ความรู้

ทัง้ทางกว้างและทางลึกอย่างทนัสมยั โดยให้ข้อพิพากษ์ท่ีชีใ้ห้เห็นแนวโน้มท่ีควรศึกษาและพฒันา

ตอ่ไป  

 

องค์ประกอบของบทความ  

 1. บทความวิจัย (Research article)  

 บทความวิจยัประกอบด้วย หน้าช่ือเร่ืองบทคดัย่อ และเนือ้หาของบทความ ในส่วนหน้าช่ือ

เร่ืองควรมีข้อมลูตามลาดบัดงันี ้ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้นิพนธ์ สงักดั(ภาควิชา และมหาวิทยาลยั) และอีเมล์

ของผู้ นิพนธ์สาหรับติดตอ่ บทคดัย่อต้องระบถึุงความสําคญัของเร่ือง วตัถปุระสงค์ วิธีการศกึษา ผล

การศกึษา และบทสรุป ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ในกรณีท่ีต้นฉบบัเป็นภาษาไทย ให้ผู้ นิพนธ์

เขียนบทคดัย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ระบคุาสําคญัของเร่ือง (Keywords) ไม่เกิน 5 คํา  ใน

สว่นของเนือ้หาของบทความ ให้เร่ิมต้นจากบทนา วสัดอุปุกรณ์และวิธีการ ผลการศกึษาอภิปรายผล

การศกึษา และกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ท่ีมาและความสําคญัของปัญหาในงานวิจยั ภูมิหลงัของ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสมมติฐานและวตัถปุระสงค์ของการวิจยัให้เขียนไว้ในส่วนบทนา เทคนิคและ

วิธีการทัว่ไปให้อธิบายไว้ในส่วนวสัดอุปุกรณ์และวิธีการศกึษาผลการทดลองตา่ง ๆ ให้อธิบายไว้ใน



สว่นผลการศกึษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดลองกบังานของผู้ อ่ืนให้เขียนไว้ในส่วนอภิปราย

ผลการศกึษา และการสรุปผลการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ให้เขียนไว้ในสว่นสรุปผลการศกึษา  

 

 2. บทความปริทัศน์ (Review article)  

 บทความปริทศัน์เป็นการนาเสนอภาพรวมของเร่ืองท่ีน่าสนใจหน้าแรกของบทความปริทศัน์ 

ประกอบด้วยมีช่ือเร่ือง ช่ือผู้นิพนธ์ ท่ีอยู่ผู้นิพนธ์ ผู้นิพนธ์สาหรับติดตอ่ (Corresponding author) 

และบทสรุป (summary) เพ่ือเป็นการสรุปเร่ืองโดยย่อให้เข้าใจว่าเร่ืองท่ีได้นาเสนอมีความน่าสนใจ

และความเป็นมาอย่างไร พร้อมระบคุวามสําคญัของเร่ือง (Keyword) จานวนไม่เกิน 5 คํา ในส่วน

ของเนือ้หาของบทความ ต้องมีบทนา (Introduction) เพ่ือกล่าวถึงความน่าสนใจของเร่ืองท่ีนาเสนอ

ก่อนเข้าสู่เนือ้หาในแต่ละประเด็น และต้องมีบทสรุป (conclusion) เพ่ือขมวดปมเร่ืองท่ีนําเสนอ

พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้ วิจัยเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวสาหรับให้ผู้ อ่านได้พิจารณาประเด็นท่ีน่าสนใจ

ตอ่ไป  ผู้ วิจยัควรตรวจสอบเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบับทความท่ีนาเสนออยา่งละเอียด โดยเฉพาะอย่างย่ิง

เนือ้หาท่ีใหมท่ี่สดุ บทความปริทศัน์ต้องนาเสนอพฒันาการเร่ืองท่ีน่าสนใจ ข้อมลูท่ีนําเสนอจะต้องไม่

จําเพาะเจาะจงเฉพาะผู้อ่านท่ีอยู่ในสาขาของบทความเท่านัน้ แต่ต้องนาเสนอข้อมลูท่ีซึ่งผู้อ่านใน

สาขาอ่ืนหรือนิสิต นกัศกึษาในระดบัสงูสามารถเข้าใจได้  

 

การเตรียมต้นฉบับ  

 1. พิมพ์ผลงานทางวิชาการ ควรจดัพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows หรือ 

Macintosh บนกระดาษขนาด A 4 โดยแบง่เป็น 2 คอลมัน์ ในหนึง่หน้ากระดาษ  

      1.1 การตัง้คา่หน้ากระดาษ  

  - บน 2.7 ซม.  

  - ซ้าย 3.5 ซม.  

  - ลา่ง 5.5 ซม.  

  - ขวา 3.0 ซม.  

      1.2 ขนาดตวัอกัษรใช้อกัษร Cordia New ขนาดของตวัอกัษรหวัข้อใหญ่ใช้ตวัเข้ม ขนาด 

18 หวัข้อย่อย ใช้ตวัเข้ม ขนาด 16 เนือ้หาใช้ตวัปกติ ขนาด 16 ทัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ

ตวัเลขและใสเ่ลขหน้าตัง้แตต้่นจนจบบทความยกเว้นหน้าแรก  

 2. บทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ จะต้องมีคําสําคญัใน

บทคดัย่อภาษาไทย และ Keyword ในบทคดัย่อภาษาไทย และภาษาองักฤษของบทความ เร่ืองนัน้



ด้วย จํานวนไม่เกิน 5 คา (บทความภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะต้องมีบทคดัย่อภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษทกุบทความ)  

 3. ถ้ามีรูปภาพ / ตารางประกอบ ควรมีภาพท่ีชดัเจน ถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริง 

แนบด้วย  

 4. ประวตัผิู้แตง่ ให้ระบช่ืุอของผู้ เขียน หนว่ยงานท่ีสงักดั ตําแหนง่ทางวิชาการ (ถ้ามี) วฒุิ

การศกึษาตัง้แตร่ะดบัปริญญาตรีขึน้ไป พร้อมสาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ ประสบการณ์การทางานและ

ผลงานทางวิชาการ1-3 ปีท่ีผ่านมา และ File.jpg รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป (สวมสทู)  

 5. บรรณานกุรมจําแนกผลงานภาษาไทยและภาษาองักฤษ (เรียงตามลาดบัตวัอกัษร)  

 6. ผลงานวิชาการท่ีสง่มาต้องไมไ่ด้รับการเผยแพร่ท่ีใดมาก่อน  

 7. การส่งต้นฉบบั จะต้องส่งเอกสารบทความจานวน 1 ฉบบั และแบบฟอร์มส่งบทความ 1 

ฉบบัพร้อมทัง้ CD บนัทึกข้อมลูของเนือ้หาและประวตัิผู้แตง่ (เอกสารท่ีส่งทัง้หมด) จานวน 1 แผ่น 

โดยบทความจานวน 1 ฉบบั ข้างต้นแบง่ให้เป็น  

      7.1 บทความท่ีมีรายละเอียดของผู้ เขียนบทความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในข้อ 4 จํานวน  

1 ฉบบั นําบทความท่ีท่านส่งมาเสนอตอ่ผู้ทรงคณุวุฒิ เพ่ือประเมินคณุภาพความเหมาะสมของ

บทความก่อนการตีพิมพ์ ในกรณีท่ีผลการประเมินระบใุห้ ต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้ เขียนจะต้องดาเนิน

การแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นบัจากวนัท่ีได้รับผลการประเมินบทความ  

 8. ผู้ เขียนตรวจความถูกต้องทัง้หมดอย่างละเอียดถ่ีถ้วนไม่ควรมีคาผิด และคําท่ีมี ๆ  

(ไม้ยมก) ในคําว่าตา่ง ๆ เป็นต้น โดยเคาะวรรค แล้วเสร็จจึงส่งบทความพร้อมต้นฉบบัของท่านท่ี สา

นกัวิจยั ชัน้ 2 อาคารคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ พร้อมบนัทึกข้อมลูลงแผ่น

บนัทกึข้อมลูก่อนสง่ให้กองบรรณาธิการดาเนินตอ่ไป  

 

รูปแบบการเขียนอ้างอิง  

 กรณีท่ีผู้ เขียนต้องการระบแุหลง่ท่ีมาของข้อมลูในเนือ้เร่ืองให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนือ้เร่ือง

แบบนาม-ปี (author-date in-text citation) โดยระบช่ืุอผู้แตง่ และปีพิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือ

ข้างหลงัข้อความท่ีต้องการอ้าง เพ่ือบอกแหลง่ท่ีมาของข้อความนัน้และอาจระบ ุเลขหน้าของเอกสาร

ด้วยก็ได้หากต้องการตวัอยา่งและให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) โดยการรวบรวม

รายการเอกสารทัง้หมดท่ีผู้ เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนัน้ ๆจดัเรียงรายการตามลาดบัอกัษร

ช่ือผู้แตง่ ภายใต้หวัข้อ “บรรณานุกรม” สาหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ Reference สาหรับ

ผลงานวิชาการภาษาองักฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psycho- 

logical Association) ตวัอยา่งการเขียนเอกสารอ้างอิง มีดงันี ้ 



 

1. บรรณานุกรมหนังสือ  
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