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คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทควำมวิจัย
กำรประชุมวิชำกำรดินและปุ๋ยแห่งชำติ ครั้งที่ 6
บทความวิจัยควรมีความยาวประมาณ 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด
14 (ยกเว้นชื่อเรื่อง ขนาด 16) ตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้ บน (Top) 0.8”, ล่าง (Bottom) 0.8”, ซ้าย (Left)
1.25” และ ขวา (Right) 0.8” กัน้ หน้า-หลัง โดย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน บทคัดย่อ และเนื้อหา (ส่วนหัวข้อหลัก
เช่น คานา อุปกรณ์และวิธีการ และผล ฯลฯ) พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์หนาจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และมี
รายละเอียดดังนี้
1.ชื่อเรื่อง (Title) ประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรจะมีลักษณะกะทัดรัด แต่อธิบายสาระของ
เรื่องได้ดี บอกวัตถุประสงค์ของการทดลองหรือผลที่ได้รับ
2. ชื่อผู้เขียน (Authors) ให้ระบุชื่อเต็มและแทรกเชิงอรรถ (footnote) ระบุผู้รับผิดชอบบทความและ
หน่วยงาน โดยแยกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะปรากฏนาหน้าตัวเรื่อง เป็นการสรุป
สาระสาคัญของเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุประสงค์ วิธีการและผล ตลอดจนความหมาย และขอบเขต ของ
ผลที่ได้ในการปรับใช้ ไม่ควรเกิน 200 คา และให้ระบุคาสาคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ท้ายบทคัดย่อและ abstract ไม่เกิน 5 คา โดยพิมพ์ไว้ริมซ้ายมือสุดของกระดาษ (มีการเว้นขอบกระดาษตาม
ระเบียบแล้ว) ดังตัวอย่าง
คำสำคัญ: ความชื้นดิน, อ้อย, ชุดดินปากช่อง,

4. เนื้อหำ (Text) ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
1) คำนำ (Introduction) เพื่อกล่าวถึงลักษณะของปัญหาที่นามาวิจัย ความสาคัญของปัญหานั้น
ในทางวิชาการและ/หรือทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ และการตรวจเอกสาร (Literature review)
2) อุปกรณ์และวิธีกำร (Materials and Methods) ควรประกอบด้วย
-คาอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง โดยไม่ต้องระบุหมายเลขแยกเป็นข้อ
-คาอธิบายถึงวิธีการที่ใช้ทดลอง แต่ไม่จาเป็นต้องอธิบายวิธีการที่ถือว่าเป็นแบบฉบับ ซึ่งเป็นที่เข้าใจ
อันดีโดยทั่วไปอยู่แล้ว บอกชื่อชุดดินและการจาแนกระดับตามระบบอนุกรมวิธานดิน การเขียนอุปกรณ์และ
วิธีการให้เขียนเป็นส่วนเดียวกันไม่ต้องแยกหัวข้อ
-การพิมพ์ตาราง ให้พิมพ์ตารางเป็นภาษาอังกฤษ โดยชื่อตารางอยู่ด้านบนตาราง มีเลขลาดับที่ตาราง
ตัวอย่างเช่น Table 1 ไว้ริมซ้ายมือสุดของกระดาษ (มีการเว้นขอบกระดาษตามระเบียบแล้ว) การวาง
ตาแหน่งตาราง ให้จัดวางถัดจากข้อความที่อ้างอิงตารางนั้น
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-การพิมพ์ภาพประกอบ ให้พิมพ์เนื้อหาภาพเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีเลขลาดับที่ของภาพเรียง
ตามลาดับภาพ ตัวอย่างเช่น Figure 1 โดยใส่ไว้ด้านล่างของภาพ การจัดวางตาแหน่งภาพให้จัดวางถัดจาก
ข้อความที่อ้างอิงภาพนั้น
3.) ผล (Results) เป็นการเสนอผลของการวิจัยที่ชัดเจนและกระชับ บรรยายควบคู่ไปกับการใช้
ตาราง กราฟหรือภาพประกอบ ซึ่งกากับด้วยคาอธิบายที่กะทัดรัด และเป็นอิสระกับเนื้อเรื่อง เนื้อหาสาระ
ของผลการทดลองได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล จัดข้อมูลเป็นรูปแบบของตารางและภาพเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว
อธิบายความหมายให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
4) วิจำรณ์ (Discussion) เป็นการวิจารณ์ผลการวิจัยอาจอยู่ร่วมกับหัวข้อ ผล (results) เพื่อให้
คล้อยตามถึงความสัมพันธ์หรือหลักการที่มาจากผล
สนับสนุนหรือคัดค้านทฤษฏีที่มีผู้เสนอมาก่อน
เปรียบเทียบกับผลการวิจัยและการตีความหมายของผู้อื่น สรุปสาระสาคัญและประจักษ์พยานของผลการวิจัย
ผู้เขียนควรพยามเน้นถึงปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสาคัญของเรื่องที่กาลังพูดถึง ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยในอนาคตและลู่ทางที่จะนาไปใช้ประโยชน์
5) สรุปผล (Conclusions) เป็นการสรุปโดยรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีประโยชน์
อย่างไร และอาจมีข้อเสนอแนะให้ทาวิจัยต่อในประเด็นต่างๆ ต้องไม่ซ้าซ้อนกับการแสดงผล
6) คำขอบคุณ (Acknowledgement) อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่
ช่วยเหลือในงานวิจัย และการเตรียมเอกสารลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงานด้วย
7) เอกสำรอ้ำอิง (Literature cited) การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องใช้ระบบชื่อและปี (nameand-year system) การอ้างอิงเอกสารภาษาไทยใช้ชื่อตัว เช่น จินดา (2536) รายงานว่า... หรือ (จินดา,
2536) การอ้างอิงภาษาต่างประเทศให้ใช้ชื่อสกุล เช่น Murashige (1962) หรือ (Murashige, 1962)
การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม ให้เรียงอักษรตามชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรกถ้าเป็นคนไทย แต่
ถ้าเป็นชาวต่างประเทศให้ใช้ชื่อสกุลขึ้นต้นและชื่อตัว โดยไม่ต้องใส่เลขที่ เอกสารอ้างอิงแสดงเฉพาะเอกสารที่
นามาอ้างอิงในเนื้อเรื่องเท่านั้น ไม่ควรอ้างเอกสารใดๆ ที่ยังไม่ได้มีการจัดพิมพ์
รูปแบบและตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารและสิ่งอ้างอิง
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