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ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบับ 
 

1. บทน ำ 
ต้นแบบ (template) จัดเตรียมได้โดยใช้ทั้งโปรแกรม Ms Word  และบันทึกอยู่ในรูปของไฟล์ต้นแบบ

นามสกุล .docx และ .doc เพ่ือให้ผู้เขียนบทความน าไปใช้ และทราบถึงรูปแบบ (format) ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดท า
บทความต้นฉบับ โดส่วนประกอบต่างๆ ของบทความจะต้องมีลักษณะที่เหมือนกัน เพ่ือให้วารสารฯ มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

บทความจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามล าดับต่อไปนี้ คือ ส่วนน า ประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย 
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียนบทความ ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันของผู้เขียน ที่อยู่ E-mail เฉพาะของผู้เขียน
ผู้รับผิดชอบบทความ(Corresponding author) บทคัดย่อภาษาไทย ค าส าคัญ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และค า
ส าคัญภาษาอังกฤษ ในส่วนเนื้อเรื่อง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของบทความ ดังนี้ 

1. บทความวิจัย เนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย (1) บทน า วัตถุประสงค์ในการศึกษา/การวิจัย สมมติฐานใน 
การศึกษา/การวิจัย (ถ้ามี) (2) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/กรอบแนวความคิด (3) วิธีด าเนินการศึกษา/การ
วิจัย  (4) ผลการศึกษา/การวิจัย (5 )สรุปผลการศึกษา/การวิจัย อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย ข้อเสนอแนะ (6) 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  (7) เอกสารอ้างอิง 

2. บทความทางวิชาการ เนื้อเรื่อง ควร ประกอบด้วย  (1) ความน า/บทน า (2) วัตถุประสงค์ของบทความ 
(3) เนื้อเรื่อง/เนื้อหาของบทความ (4) บทสรุป (5) เอกสารอ้างอิง 
 
2. ค ำแนะน ำในกำรเขียนต้นฉบับบทควำม 

 
2.1 กำรจัดหน้ำกระดำษ 
บทความที่จะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก (และอาจจะมีค าภาษาอังกฤษแทรกได้) ตามรูปแบบที่ก าหนด ขนาด

ของบทความจะอยู่ในพ้ืนที่ของกระดาษ A4 พิมพ์แนวตั้ง (portrait) โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ (page setup) ทุกด้าน
ให้มีระยะขอบ(margins) ด้านละ 1 นิ้วเท่ากันทั้งหมด และความยาวของบทความ (รวมหน้าบทคัดย่อ) ไม่ควรเกิน 
12 หนา้ 

ทั้งนี้ต้นแบบนี้จะบอกรายละเอียดของรูปแบบของบทความท่ีถูกต้อง เช่น ขนาดของกรอบ ความกว้างของ
คอลัมน์ระยะห่างระหว่างบรรทัด และรูปแบบของตัวอักษร ห้ามปรับเปลี่ยนให้ต่างไปจากที่ระบุ กรุณาระลึกเสมอ
ว่าบทความของท่านจะถูกน าไปรวมกับบทความอ่ืนๆ ในวารสารฯ ไม่ใช่เอกสารที่พิมพ์เดี่ยวๆ ดังนั้นบทความ
ทั้งหมดควรที่จะต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกัน อย่าขยายขนาดระยะห่างระหว่างบรรทัดเมื่อจะขึ้นย่อหน้าใหม่ 

การล าดับหัวข้อในเนื้อเรื่องให้ใส่เลขก ากับ โดยให้บทน าเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวข้อ
ย่อย ก็ให้ใช้เลขระบบทศนิยมก ากับหัวข้อย่อย เช่น 2.1, 2.1.1 เป็นต้น 
 

2.2 ขนำดตัวอักษรและกำรเว้นระยะ 
      2.2.1 ขนำดตัวอักษร 
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      ตัวอักษรที่ใช้ในการจัดท าบทความนี้คือ “TH SarabunPSK” ส าหรับชื่อเรื่องบทความ ให้ใช้ตัวอักษร
แบบหนาขนาด 18 จุด (points) ชื่อผู้เขียนบทความ ใช้ตัวอักษรแบบธรรมดาขนาด 16 จุด ชื่อหน่วยงานหรือ
สถาบันของผู้เขียน และที่อยู่ E-mail ใช้ตัวอักษรแบบธรรมดาขนาด 14 จุด ชื่อหัวข้อหลัก (เช่น 1., 2.) หัวข้อย่อย 
(เช่น 1.1, 1.2, …) หรือหัวข้อย่อย(เช่น 1.1.1, 1.1.2, …) ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด  16 จุด บทคัดย่อและ
เนื้อความต่างๆ ใช้ตัวอักษรแบบธรรมดาขนาด 16 จุด รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
ตำรำงท่ี 1 รายละเอียดรูปแบบตัวอักษรส าหรับการจัดท าบทความต้นฉบับ 
 
องค์ประกอบ ตัวอักษร รูปแบบอักษร ขนำดอักษร (จุด) 
ชื่อเรื่องบทความ TH SarabunPSK หนา 18 
ชื่อผู้เขียน TH SarabunPSK ธรรมดา 16 
ชื่อหน่วยงานหรือสถาบัน
ของ 
ผู้เขียน และท่ีอยู่ E-mail 

TH SarabunPSK ธรรมดา 14 

หัวเรื่อง 1 (1.,2.,..) TH SarabunPSK หนา 18 
หัวเรื่อง 2 (1.1,1.2,..) TH SarabunPSK หนา 16 
หัวเรื่อง 3 (1.1.1, …) TH SarabunPSK หนา 16 
เนื้อหาและบทคัดย่อ TH SarabunPSK ธรรมดา 16 
ค าอธิบายรูป TH SarabunPSK ธรรมดา 16 
ค าอธิบายตาราง TH SarabunPSK ธรรมดา 16 
ตัวแปรในสมการ ** ** ** ** 
เอกสารอ้างอิง TH SarabunPSK ธรรมดา 16 
** จัดท าโดยการใช้ MathType/ Ms Equation Object 3.0 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อที่ 2.5 
 
 
 

     2.2.2 กำรเว้นระยะ 
     เนื้อเรื่องในแต่ละบรรทัดให้จัดเรียงชิดซ้ายและขวาอย่างสวยงามโดยตั้งค่าการกระจายแบบไทย (Thai 

Distributed) 
การเว้นระยะระหว่างบรรทัดส าหรับหัวเรื่อง 1 เช่น 1. และ 2. จะใช้ขนาดระยะ 14 จุด 
การเว้นระยะระหว่างบรรทัดส าหรับหัวเรื่อง 2 และ 3 เช่น 2.1, 2.2 หรือ 2.2.1, 2.2.2 จะใช้ขนาดระยะ 8 จุด 
ก าหนดระยะในการย่อหน้า ย่อหน้าแรกอยู่ที่ 0.5 นิ้ว ย่อหน้าต่อไปย่อหน้าละ 0.25 นิ้ว (0.5, 0.75, 1.00, ….) 

 
2.3 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และหัวข้อ 
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การพิมพ์ชื่อเรื่อง ให้วางไว้ต าแหน่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากชื่อเรื่องภาษาไทย ขึ้นบรรทัดใหม่เป็นชื่อ
เรื่องภาษาอังกฤษ (กรณีชื่อเรื่องเกิน 2 บรรทัดให้จัดในลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว) ชื่อผู้เขียน ชื่อหน่วยงานหรือ
สถาบันของผู้เขียนและที่อยู่ E-mail ให้พิมพ์ไว้ใต้ชื่อเรื่องและอยู่กลางหน้ากระดาษ 
 

2.4 กำรจัดท ำรูปภำพ 
รูปภาพที่ใช้จะต้องมีความคมชัดเพียงพอเพ่ือที่จะให้ผู้อ่านสามารถเห็นรายละเอียดในรูปภาพได้ชัดเจน แต่

ไม่ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่จนเกินไป เพราะจะท าให้ไฟล์บทความต้นฉบับมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย โดยรูปภาพจะต้อง
วางไว้ต าแหน่งกลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรทั้งหมดในรูปภาพ จะต้องมีขนาด 16 จุด เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้
สะดวก โดยรูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลขแสดงล าดับและค าบรรยายได้ภาพ หมายเลขและค าบรรยายรวมกัน
แล้วควรจะมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด และควรจะเว้นบรรทัด 1 บรรทัด เหนือขอบของรูปภาพและใต้ค าอธิบาย
ภาพ  
 

2.5 กำรเขียนสมกำร 
สมการที่ใช้ในบทความควรจะเป็นการสร้างจากโปรแกรม  MathType หรือเป็นวัตถุของ Microsoft 

Equation มีขนาด 14 จุด และเป็นตัวอักษร “TH SarabunPSK” ขนาด 14 จุด สมการทุกสมการจะต้องมี
หมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ  และเรียงล าดับที่ถูกต้อง ต าแหน่งของหมายเลขสมการ (ใช้ตัวอักษร TH 
SarabunPSK ธรรมดาขนาด 16 จุด) และจะต้องจัดต าแหน่งของสมการให้มีความสวยงาม  
 

2.6 กำรจัดท ำตำรำง 
ตัวอักษรในตาราง ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK หนาขนาด 16 จุด ส าหรับหัวข้อของตาราง และให้ใช้

ตัวอักษร TH SarabunPSK ธรรมดาขนาด 16 จุด ส าหรับเนื้อหา ควรตีเส้นกรอบตารางด้วยหมึกด าให้ชัดเจน 
ตัวอย่างตารางดังแสดงไว้แล้วในตารางที่ 1 (ทั้งนี้ผู้เขียนบทความอาจจะใช้ขนาดอักษรที่เล็กกว่า 16 จุดได้ โดย
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและความสวยงามของการจัดตาราง) 
 

2.7 กำรอ้ำงอิงและเอกสำรอ้ำงอิง 
การอ้างอิงในบทความ กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงใน

ส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้า
หรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพ่ือบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้นและอาจระบุเลขหน้าด้วยก็ได้ เช่น มานะ 
รักยิ่ง (2555: 45) กล่าวว่า ......หรือ ...... (มานะ รักยิ่ง, 2555: 45) ในกรณีที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ใช้ และ
คณะ เช่น มานะ รักยิ่ง และคณะ (2555: 51) หรือ (มานะ รักยิ่ง และคณะ, 2555: 51) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ใช้ et al. ต่อท้ายผู้แต่งคนแรก เช่น Schaad et al. (1992: 405) 
หรือ (Schaad et al., 1992: 405) และให้ใส่ชื่อทุกคนในเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม 

การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนบทความได้ใช้อ้างอิงในการ
เขียนบทความจัดเรียงรายการตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง ส าหรับบทความภาษาไทย
หรือ Reference ส าหรับบทความภาษาอังกฤษ โดยให้เรียงล าดับเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยขึ้นก่อนและตาม



102 

 

ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ และไม่ต้องใส่หมายเลขน าหน้า ให้แสดงเฉพาะเอกสารที่น ามาอ้างอิงในเนื้อเรื่อง
เท่านั้น ไม่ควรอ้างอิงเอกสารใดๆ ที่ยังไม่ได้มีการตีพิมพ์ โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร หากรายละเอียดของ
เอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดให้พิมพ์ต่อบรรทัดถัดไป  โดยที่ย่อหน้าเว้นระยะจากขอบซ้ายของ
หน้ากระดาษ 0.5 นิ้ว โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) 
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้ 
 

    2.7.1 หนังสือหรือต ำรำ 
    รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. (ตัวอย่างเช่น) 

นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2545). กำรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540. 
(พิมพ์ 

ครั้งที่ 2).กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
Tzeng, O.C.S. (1993). Measurement of love and intimate relations: Theories, scales and  

Applications for Love development, Maintenance, and dissolution. London: Praeger. 
 
 
 
    2.7.2 หนังสือหรือต ำรำที่มีบรรณำธิกำร 

                รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ. (เลขหน้าบทความ). 
เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. (ตัวอย่างเช่น) 
Hartley, J. T., Harker, J. O., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions in  

adultdevelopment of learning and memory. In Poon, L. W. (Ed.), Aging in the 1980s:  
Psychology issues (239-252). Washington, DC: American Psychology Association. 
 
   2.7.3 วำรสำร/ข่ำวสำร/นิตยสำร 

              รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์, เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อวำรสำร, ปีที ่(ฉบับที่), เลขหน้าบทความ. 
(ตัวอย่างเช่น) 
ประหยัด หงษ์ทองค า. (2544, เมษายน). อ านาจหน้าที่ของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. รัฐสภำ
สำร, 49 (4), 1-16. 

 
   2.7.4 วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
   รูปแบบ: ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่วิจัยส าเร็จ). ชื่อวิทยำนิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ชื่อ

สาขาวิชาสังกัดของสาขาวิชา มหาวิทยาลัย. (ตัวอย่างเช่น) 
เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2540). กำรวิเครำะห์ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนอำชีวศึกษำเอกชน 

กรุงเทพมหำนคร.ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต 
วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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   2.7.5 รำยงำนกำรวิจัย 
   รูปแบบ:ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). รำยงำนกำรวิจัยเรื่อง . เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. (ตัวอย่างเช่น) 

ชวนพิศ สุทัศนเสนีย์. (2534). รำยงำนกำรวิจัยเรื่อง กำรใช้และไม่ใช้บริกำร กฤตภำคของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัย 

รำมค ำแหง.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
 
 
 
 
 
   2.7.6 เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
   รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง .(ปี) .ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ [วัน เดือน ปี] จาก แหล่งสารสนเทศ.[หรือ URL] 

(ตัวอย่างเช่น) 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552). กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำม 

กฎ APA Style. ค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2552 จาก http://www.human.cmu.ac.th/~lib/documents 
/Bliography.pdf 

 
3. กำรส่งต้นฉบับ 

ส่งต้นฉบับพร้อมไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์ถึงกองบรรณาธิการวารสารฯ ซึ่งมีส านักงานอยู่ที่คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือส่งไฟล์ข้อมูลผ่าน E-mail: jms.npru@gmail.com 
เบอรโ์ทรศัพท์ 034-261068 
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คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
85  ถ.มาลัยแมน อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 
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