
***ตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาด B5 ระยะขอบ บน 1” ล่าง 1” ภายนอก 1” ภายใน 1” 
ชื่อเรื่องภาษาไทย ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาดอักษร 18   

ชื่อผู้เขียนบทความภาษาไทย ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK  ขนาดอักษร 15 
คณะ มหาวิทยาลยัของผู้เขียนบทความ ภาษาไทย TH SarabunPSK  ขนาดอักษร 12 

E-mail: Sample.Email@paper.com TH SarabunPSK  ขนาดอักษร 12 
1 เคาะ  TH SarabunPSK  ขนาดอักษร 14 

บทคัดย่อ 
หัวข้อ และเนื้อหาของบทความ ใช้ รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 14 ความยาวของบทคัดย่อภาษาไทย ไมเ่กิน 

300 คำ โดยให้เขียนเป็นร้อยแก้ว เน้นเฉพาะเนื้อหาทีส่ำคญั ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ วิธีการ ผลและวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะอย่าง
ย่อ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 เคาะ  (TH SarabunPSK  ขนาดอักษร 14) 
คำสำคัญ : ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 คำ เป็นภาษาไทย ซึ่งตรงกับคำสำคัญใน     
              ภาษาอังกฤษ เช่น รูปแบบบทความ, ขนาดตัวอักษร, รปูแบบตัวอักษร 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ไม่มีการเขียนในส่วนของ Footage ทกุหน้า 

***หน้าภาษาไทย 



Title Use TH SarabunPSK Bold Font , Font Size 18  
Author’s names TH SarabunPSK  ขนาดอักษร 15 

Faculty of University ‘s authors TH SarabunPSK  ขนาดอกัษร 12 
E-mail: Sample.Email@paper.com TH SarabunPSK  ขนาดอักษร 12 

1 tap  (TH SarabunPSK  Size 14) 

Abstract 
ใช้ รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 14 ความยาวของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่เกิน300คำ และต้องสอดคล้องกับ

บทคัดย่อภาษาไทย/Use TH SarabunPSK  size 14 Not more than 300 words and must comply with Thai abstracts. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

1 tap  (TH SarabunPSK  Size 14) 
 
 
 
Keywords: ควรเลือกคำสำคญัทีเ่กี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 คำ เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งตรงกับคำสำคญัในภาษาไทย/Should 
select words about 3-5 words. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หน้าภาษาอังกฤษ 



บทนำ 
อธิบายถึงความเป็นมาของเรื่องที่วิจัย ความสำคัญของปัญหาที่ทำการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ ประเด็นสำคัญต่าง  ๆ ที่เป็น

จุดมุ่งหมายของการวิจัย สมมติฐาน ขอบเขตของการวิจัยซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาค้นคว้า เพื่อหาคำตอบ ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อตอบปัญหาที่ตั้งไว
ในวัตถุประสงค์ ข้อตกลงเบื้อต้น และนิยามศัพท์ (ถ้ามี) รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ทั้งนี้อาจเรียบเรียง
ส่วนประกอบของบทนำเหล่านี้ในตำแหน่งก่อนหรือหลังได้ตามความเหมาะสม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กะทัดรัด และชัดเจน การใช้คำย่อ 
ต้องมีคำสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่อน เนื้อหาของตัวเรื่องควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แนวคิด ทฤษฎีและ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนน้ีเป็นการตรวจเอกสารโดยบรรยายข้อมูลความรูเดิม ผลการวิจัย 
ตลอดจนแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะทำวิจัย ซึ่งไดจากการตรวจสอบจากหนังสือ ตำรา เอกสารและแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
ตลอดจนสมมติฐาน อาจมีนิยามศัพท์เฉพาะ หรือนิยามศัพท์ปฏิบัติการ และกรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงขั้นตอน หรือความสัมพนัธ์
ของตัวแปรที่ใช้ 

1 tap  (TH SarabunPSK  Size 14) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยในครั้งนี้โดยระบเุป็นข้อๆ  
 2. วัตถุประสงค์ในการวิจยัควรสอดคล้องกับท่ีระบไุว้ในบทคัดย่อ และในส่วนการอภิปรายและสรุปผล         

1 tap  (TH SarabunPSK  Size 14) 

ระเบียบวิธีวิจัย 
อธิบายขั้นตอนการวิจัยด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล และเป็นส่วนที่บรรยายวิธีการ

ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยว่ามีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้าง แบ่งได้เป็น 2 สวน คือ 
1. การรวบรวมข้อมูล เป็นส่วนที่ระบุให้ทราบวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของการวิจัยแต่ละประเภท ซึ่ง

อาจมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างกัน โดยชี้ให้เห็นว่าแต่ละขั้นตอนของการวิจัยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือเครื่องมือประเภทใด เอกสาร 
ข้อมูล หรือเครื่องมือนั้น ๆ ได้มาอย่างไร โดยวิธีใด เช่น ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ส่วนข้อมูลทุติยภูมินัน้
รวบรวมมาจากเอกสารที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ เป็นต้น 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นส่วนที่ระบุให้ทราบวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะ
ของการวิจัยแต่ละประเภท หรือตามแต่ละสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  

1 tap  (TH SarabunPSK  Size 14) 

ผลการวิจัย 
อธิบายถึงสิ่งที่ได้จากการศึกษาหรือวิจัย ผลที่ไดจากการวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน และการวิจารณ์

ผลการวิจัย ซึ่งการรายงานผลการวิจัยและการวิจารณ์นั้น ควรยึดวัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัยเป็นหลัก เพื่อชี้ให้เห็นว่า
ผลการวิจัยไดบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างและสอดคลองกับสมมติฐานที่วางไวหรือไมอย่างไร โดยเสนอหลักฐานข้อมูลอย่างเป็น
ระเบียบและเข้าใจง่าย 
 
ตารางที่1 เนื้อหาท่ีเป็นตารางและคำอธิบายสามารถใช้เป็นรูปแบบ1 คอลัมน์ ไดต้ามความเหมาะสม 

                                                                           (n=30) 
หัวข้อ     

     

     
รวม     

สรุปผลการวิจัย 

นำผลการวิจัยมาสรุปโดยย่อ ให้เขา้ใจง่ายไม่ควรมีข้อมูลตัวเลขประกอบมาก 
1 tap (TH SarabunPSK  Size 14) 



อภิปรายผลการวิจัย 
อธิบายการสรุปผลว่าเป็นเช่นนี้เพราะอะไรและสอดคล้องหรือขัดแยง้กับเอกสารหรืองานวิจัยอ่ืนๆที่เกีย่วข้องอย่างไร พร้อมอ้างอิง

ประกอบ 
1 tap  (TH SarabunPSK  Size 14) 

ข้อเสนอแนะ 
อธิบายถึงการนำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือข้อเสนอแนะปัญหาที่พบในการวิจัย เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป ประ

โยชนในการนำผลการวิจัยไปปรับใช้ไดจริงหรือนำไปพัฒนาแนวคิด หรือทฤษฎีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

1 tap  (TH SarabunPSK  Size 14) 

เอกสารอ้างอิง 
ให้เขียนเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบ ระบบ APA (American Psychological Association) กรณีที่มีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง 

(citations in text) เพื่อระบุแหล่งที่มาของข้อมูล กำหนดให้ผู้เขียนบทความเขียนการอ้างอิงแบบนาม-ปี (name-year or author-date 
style) เป็นการอ้างอิงโดยระบุชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของ
ข้อความนั้น และมีการรวบรวมรายการเอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดไว้ตอนท้ายเอกสาร เรียกว่า เอกสารอ้างอิง (references)  

 
ยกตัวอย่างเช่น 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือหนังสือ(ตัวเอียง). (พิมพ์ครั้งท่ี). เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ, ช่ือหนังสือ(ตัวเอียง). (เลขหน้าบทความ). เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร(ตัวเอียง). ปีท่ีพิมพ์ (ฉบับท่ี), เลขหน้าบทความ. 
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่วิจัยสำเร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์(ตัวเอียง). วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ชื่อสาขาวิชา สังกัดของสาขาวิชา 

มหาวิทยาลัย. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีเผยแพร่). ช่ือเรื่อง (ตัวเอียง). สืบค้นเมื่อ [วัน เดือน ปี] จาก แหล่งสารสนเทศ หรือ URL. 

 

 

 


