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ชื่อบทความวิจัย (TH Niramit AS ขนาด 18 ชนิด ตัวหนา) 

Title (TH Niramit AS ขนาด 18 ชนดิ ตัวหนา) 

ชื่อผู้แตง่1 ชื่อประธานที่ปรกึษา2 ชื่อกรรมการท่ีปรกึษา3 

Name11, Name22 and Name33 

บทคัดย่อ 

 ย่อหน้าท่ี 1 ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ชัดเจน โดยนำเสนอเป็นข้อ ๆ (ถ้ามีมากกว่า 1 ข้อ) ระบุกลุ่มตัวอย่าง, 

เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจัย พร้อมระบุค่าแสดงคุณภาพของเครื่องมอืต่าง ๆ เหล่านั้น, ระบุวธีิการวิเคราะห์ข้อมูล และ/หรือสถิติท่ีใช้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ย่อหนา้ที่ 2 ระบผุลการวจิัย โดยสรุปให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของการวจิัยเป็นขอ้ ๆ  ………………………………………………… 

(เนื้อหาในบทคัดย่อ จัดกระจายแบบไทย ใชต้ัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ไม่บีบอักษร ให้มีเนื้อหาไม่เกิน 500 คำ) 
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คำสำคัญ : คำที่ 1//คำที่ 2//คำที่ 3 (ใชต้ัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ไม่บีบอักษร) 
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Sakon Nhkon Rajiabhat University 
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ABSTRACT 

 เนื้อหาในบทคัดย่อ จัดกระจายแบบไทย ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 15 pt. ไม่บีบอักษระ แปลตาม

บทคัดย่อภาษาไทย……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Keywords : word 1, word 2, word 3 (ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 15 pt. ไม่บีบอกัษร) 

ภูมิหลัง (หัวขอ้ใหญ่ใชต้ัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16 pt.) 

 ให้บรรยายถึงความสำคัญและท่ีมาของงานวิจัย โดยมี

เนื้อหาประมาณ 1-2 หน้า โดยจัดแบบสองคอลัมน์ จัดกระจาย

แบบไทย ใชต้ัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ไม่บีบอักษร  

 

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเขียนเป็นข้อ ๆ จัดกระจาย

แบบไทย ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ไม่บีบ

อักษร 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 เขียนเป็นภาพประกอบแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเด็น หรือตัวแปรต่าง ๆ ในงานวิจัย ภาพประกอบให้จัด

กึ่งกลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ข้อความในภาพประกอบสามารถลดขนาดลงได้ตามความ

เหมาะสม รูปแบบจัดกระจายแบบไทย ใชต้ัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ไม่บีบอักษร 

 

 

 

 

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดของการวจิัย

วิธีดำเนินการวิจัย 

 สามารถเขียนได้ในลักษณะ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 รูปแบบท่ี 1 เขียนให้ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ๆ ได้แก่ 

การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง, การสร้างและหา

คุณภาพเคร่ืองมือวิจัย , วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล, วิ ธีการ

วเิคราะห์ข้อมูล และสถิตท่ีิใชใ้นการวิจัย 

 รูปแบบท่ี 2 เขียนจำแนกตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการ

วิจัย โดยแต่ละขั้นตอนเขียนบรรยายให้ชัดเจนว่าทำอะไร กับ

ใคร เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร รูปแบบ

จัดกระจายแบบไทย ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. 

ไม่บีบอักษร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 นำเสนอผลการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยตามลำดับ โดยสามารถนำเสนอเป็นรูปภาพ/ตาราง/

กราฟ พร้อมอธิบายและสรุปผลการวิจัย รูปแบบจัดกระจาย

แบบไทย ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ไม่บีบ

อักษร 
 

 

 
ภาพประกอบจัดให้กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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อภิปรายผล 

 เขียนให้เหตุผลเชงิวิชาการถึงผลการวจิัยท่ีค้นพบ โดยมี

เอกสารอ้างอิง และมีการนำเสนออภิปรายผลเฉพาะประเด็น

หลัก ๆ ท่ีจำเป็น รูปแบบจัดกระจายแบบไทย ใช้ตัวอักษร TH 

Niramit AS ขนาด 14 pt. ไม่บีบอักษร 
 

ข้อเสนอแนะ 

 เขียนให้ครอบคลุมข้อเสนอในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

และข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป รูปแบบจัดกระจาย

แบบไทย ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ไม่บีบ

อักษร  

เอกสารอ้างอิง 

 เอกสารอ้างอิงให้ระบุเฉพาะท่ีปรากฏในเนื้อหาของบทความ ให้ถูกต้องตามรูปแบบท่ีกำหนด โดยจัดแบบหนึ่งคอลัมน์ 

จัดแนวชิดซ้าย ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ไม่บีบอักษร ซึ่งรูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงให้ใช้

รูปแบบต่อไปนี้ 

  (1) การอ้างองิในเนื้อหาบทความ รายการจะประกอบด้วย ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ ์หนา้ที่อา้งอิง อยู่ในวงเล็บ ( ) 

(สิปปนนท์ เกตุทัต, 2539, หนา้ 91) 

(Parker, 1991, p. 38),  (Brockner & Guare, 1994, pp. 35-36) 

  (2) เอกสารอ้างอิง ให้ระบุรายชื่อเอกสารอ้างอิงท่ีปรากฏในบทความ จัดเรียงลำดับตามตัวอักษร โดยเรียงจาก

ภาษาไทยและตามด้วยภาษาอังกฤษ รูปแบบการเขียนอ้างองิ ดังนี้  
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