
บทที่ 6 
บทความวิจัย 

 
  บทความวิจัยเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพราะการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปของ
บทความวิจัย จะท าให้ผลงานวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ได้กว้างขวางมากขึ้น วารสารจะถูกส่งไปยังที่ต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ ผู้ที่จะอ่านงานวิจัยก็มีมากขึ้น เนื่องจากผลงานวิจัยในรูปบทความจะมีความยาวไม่มาก
เท่ารายงานวิจัย การเรียบเรียง การเขียนจะสั้นกะทัดรัดแต่ได้ใจความ ผู้อ่านวารสารทั่ว ๆ ไป ซึ่งไม่ใช่
ผู้วิจัยก็สามารถเข้าใจได้ บทความวิจัยจึงเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ดีมากช่องทางหนึ่ง 
 
กระดาษที่ใช้พิมพ์ 
 
 ใช้กระดาษสีขาว ขนาดมาตรฐาน A 4 น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 80 กรัม และใช้เพียงหน้าเดียว 
 

รูปแบบบทความวิจัยพร้อมส่งข้อมูลเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
  รูปแบบบทความวิจัย ประกอบด้วย 

1. ชื่อเรื่องภาษาไทย 
2. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 
3. ชื่อผู้วิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
4. บทคัดย่อ (ภาษาไทย) 
5. Abstract 
6.  ค าส าคัญ (ภาษาไทย) Key words (ภาษาอังกฤษ) 
7. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
8. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
9. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

10. กรอบแนวคิดการวิจัย 
11. วิธีด าเนินการวิจัย 
12. การวิเคราะห์ข้อมูล 
13. สรุปผล 
14. อภิปรายผล 
15. ข้อเสนอแนะ 
16. เอกสารอ้างอิง 
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การส่งข้อมูล 
  1. ในรูปของบทความวารสาร จ านวน 1 ฉบับ 
  2. ในรูปของแผ่นซีดีข้อมูล (CD) จ านวน 1 แผ่น ให้จัดท าในโปรแกรม Microsoft Word 
(.doc) โดยข้อมูลในแผ่นจะต้องครบถ้วนถูกต้องทุกประการ หากตรวจสอบแล้วพบว่าแผ่นซีดี (CD) 
นั้นมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาไม่ขอลงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว 
  3. กรณีผู้ส่งบทความเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ส่งข้อมูลในข้อ 1 และ 2 พร้อมทั้ง
แบบค าร้องขอตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (แบบ 
บวล.16) โดยผ่านการให้ความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักด้วย 
 
หมายเหตุ 1) ใช้ตัวอักษร TH Niramilt AS  

2) ขนาดของตัวอักษร  
2.1) ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาษาไทย อังกฤษ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พ้อยท์ (หนา)  
2.2) ชื่อหัวข้อหลักใช้ตัวอักษรขนาด  14 พ้อยท์ (หนา)  
2.3) ชื่อหัวข้อรองและเนื้อหาใช้ตัวอักษรขนาด 14 พ้อยท์ (บาง) 

  3) ความยาวของบทความวิจัย ไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 
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ตัวอย่าง  การวางรูปหน้ากระดาษการเขียนบทความวิจัย (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้อักษร 
 TH Niramilt AS) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย (พิมพ์ตัวหนา)  

เว้น 1 บรรทัด 

ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (พิมพ์ตัวหนา) 

เว้น 1 บรรทัด 
ชื่อ-สกุล (ผูว้ิจัย)* 

ชื่อ-สกุล (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก)** 

ชื่อ-สกุล (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)** 

เว้น 1 บรรทัด 

บทคดัย่อ (พิมพ์ตัวหนา) 

 ข้อความ (ย่อหนา้ 0.5นิว้)...................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

เวน้ 1 บรรทัด 

บทคดัย่อ (พิมพ์ตัวหนา) 

 ข้อความ (ย่อหนา้ 0.5นิว้)...................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

เวน้ 1 บรรทัด 

ค าส าคัญ: 1.……………………………….. 2.………………………………..  

เวน้ 1 บรรทัด 

Key words: 1.……………………………….. 2.……………………………….. 

เวน้ 1 บรรทัด 

 
*
นักศึกษาหลักสูตร.................................................... สาขา ................................................... 

**
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั  

**
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 

1.5 นิ้ว 

 

1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 

1 นิว้ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (พิมพ์ตัวหนา) 

 ข้อความ (ย่อหนา้ 0.5นิว้)...................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 ข้อความ (ย่อหนา้ 0.5นิว้)...................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

เวน้ 1 บรรทัด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (พมิพ์ตัวหนา) 

 1. (ยอ่หน้า 0.5นิ้ว)............................................................................. 

........................................................................................................................... 

 2. (ยอ่หน้า 0.5นิ้ว)............................................................................. 

........................................................................................................................... 

 3. (ยอ่หน้า 0.5นิว้)............................................................................. 

........................................................................................................................... 

เวน้ 1 บรรทัด 

สมมตฐิานการวิจัย (ถ้าม)ี (พมิพ์ตัวหนา) 

 ข้อความ (ย่อหนา้ 0.5นิว้)...................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

เวน้ 1 บรรทัด 

กรอบแนวคดิการวิจัย (พิมพต์ัวหนา) 

 ข้อความ (ย่อหนา้ 0.5นิว้)...................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

เวน้ 1 บรรทัด 

 

 

1.5 นิ้ว 

 

1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 

1 นิว้ 
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วิธีด าเนนิการวิจัย (พิมพ์ตัวหนา) 

 ข้อความ (ย่อหนา้ 0.5นิว้)...................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

เวน้ 1 บรรทัด 

การวิเคราะห์ข้อมลู (พิมพ์ตัวหนา) 

 ข้อความ (ย่อหนา้ 0.5นิว้)...................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

เวน้ 1 บรรทัด 

สรุปผล (พิมพ์ตัวหนา) 

 ข้อความ (ย่อหนา้ 0.5นิว้)...................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

เวน้ 1 บรรทัด 

อภิปรายผล (พิมพ์ตัวหนา) 

 ข้อความ (ย่อหนา้ 0.5นิว้)...................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

เวน้ 1 บรรทัด 

 

 

 

1.5 นิ้ว 

 

1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 

1 นิว้ 
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 ข้อเสนอแนะ (พิมพ์ตัวหนา) 

 ข้อความ (ย่อหนา้ 0.5นิว้)...................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

เวน้ 1 บรรทัด 

เอกสารอ้างอิง (พิมพ์ตัวหนา) 
ชื่อ – สกุล……………………………………………………………………………………………………………….

(ยอ่หน้า)………………………………………………………………..……………………….……… 

ชื่อ – สกุล……………………………………………………………………………………………………………….

(ยอ่หน้า)………………………………………………………………..……………………….……… 

ชื่อ – สกุล……………………………………………………………………………………………………………….

(ยอ่หน้า)………………………………………………………………..……………………….……… 

ชื่อ – สกุล……………………………………………………………………………………………………………….

(ยอ่หน้า)………………………………………………………………..……………………….……… 

ชื่อ – สกุล……………………………………………………………………………………………………………….

(ยอ่หน้า)………………………………………………………………..……………………….……… 

 

1.5 นิว้ 

 

1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 

1 นิว้ 

 


