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ชื่อเรื่อง 

ชื่อเรื่อง เป็นส่วนที่ท ำให้ผู้อ่ำนเกิดควำมเข้ำใจในปัญหำ ซึ่งรวมทั้งวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยของผู้วิจัย  ดังนั้นกำร

ตั้งชื่อเรื่องวิจัยจึงต้องเขียนให้ชัดเจน เข้ำใจง่ำย ไม่คลุมเครือ โดยควรพิจำรณำดังนี้ 

 1. ชื่อเรื่องวิจัยควรให้สื่อควำมหมำยเกี่ยวกับเรื่อง และควรเป็นภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย กะทัดรัด  ชื่อเรื่องไม่

ควรจะสั้นเกินไปจนท ำให้ขำดควำมหมำยทำงวิชำกำร 

 2. ชื่อเรื่องวิจัยควรให้ตรงกับปัญหำวิจัย เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรวิจัยเป็นงำนที่เก่ียวกับปัญหำอะไร  ชื่อ

เรื่องวิจัยที่ท ำวิจัยไม่ควรให้ผู้อ่ำนตีควำมได้หลำยด้ำน  

 3. ชื่อเรื่องวิจัยควรใช้ค ำที่บ่งบอกให้ทรำบถึงประเภทของกำรวิจัย ซึ่งจะท ำให้ชื่อเรื่องเกิดควำมชัดเจน 

และเข้ำใจง่ำยขึ้น  

3.1 กำรวิจัยเชิงส ำรวจ กำรตัง้ชื่อเรื่องกำรส ำรวจในกำรด ำเนินกำรวิจัยหรือกำรศึกษำ  ในชื่อ

เรื่องวิจัยอำจระบุตัวแปรที่ด ำเนินกำรวิจัยในชื่อเรื่อง เช่น กำรศึกษำกำรใช้เครื่องมือทำงประมงของชำวอีสำน 

หรือกำรส ำรวจกำรใช้ยำปรำบศัตรูพืชในกำรท ำไร่ของชำวอีสำน เป็นต้น 

3.2 กำรวิจัยเชิงศึกษำเปรียบเทียบ กำรตั้งชื่อเรื่องวิจัยส่วนใหญ่มักจะใช้ค ำน ำหน้ำชื่อเรื่องว่ำ 

กำรศึกษำ เปรียบเทียบ หรือกำรเปรียบเทียบ เช่น กำรศึกษำเปรียบเทียบอัตรำกำรงอกของเมล็ดถั่วในดินที่มี

วัสดุปลูกต่ำงกัน 

3.3 กำรวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ กำรวิจัยประเภทนี้มักใช้ค ำน ำหน้ำชื่อเรื่องว่ำ กำรศึกษำ

ควำมสัมพันธ์ หรือควำมสัมพันธ์ เช่น กำรศึกษำควำมสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่กับกำรเลือกใช้เครื่องมือท ำกำรประมง 

ควำมสัมพันธ์ของคุณภำพน้ ำ คุณภำพดินตะกอน ต่อกำรเปลี่ยนแปลงชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้ง

กุลำด ำ เป็นต้น 

3.4 กำรวิจัยเชิงกำรศึกษำพัฒนำกำร กำรวิจัยประเภทนี้มักใช้ค ำน ำหน้ำชื่อเรื่องว่ำ กำรศึกษำ

พัฒนำกำร หรือพัฒนำกำร เช่น กำรพัฒนำกำรเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมในระบบน้ ำหมุนเวียน 

3.5 กำรวิจัยเชิงทดลอง กำรตั้งชื่อเรื่องวิจัยประเภทนี้อำจตั้งชื่อได้แตกต่ำงกันออกไปตำม

ลักษณะของ กำรทดลอง เช่น อำจใช้ค ำว่ำ กำรทดลอง กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ กำรศึกษำ กำรเปรียบเทียบ 

ผล ฯลฯ น ำหน้ำ หรืออำจจะไม่ใช้ค ำเหล่ำนี้น ำหน้ำก็ได้ เช่น ประสิทธิภำพของสำหร่ำยหำงกระรอกในกำร

ปรับปรุงคุณภำพน้ ำ   ปริมำณเชื้อแบคทีเรียรวม และคุณภำพน้ ำ: กรณีศึกษำคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 13 ฯลฯ 

 4. ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยในลักษณะของค ำนำมมำกกว่ำกำรใช้ค ำกริยำน ำหน้ำชื่อเรื่อง เช่น  กำรประเมิน

ประสิทธิภำพกำรระบำยน้ ำของคลองรังสิตประยูรศักดิ์ต่อกำรบ ำบัดมวลสำร 
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 5. ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้ครอบคลุมข้อมูลว่ำงำนวิจัยมีจุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย ตัวแปร และกลุ่ม

ตัวอย่ำงที่จะศึกษำวิจัยด้วย (ถ้ำเป็นไปได้) เช่น กำรศึกษำเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ ำจำกแหล่งน้ ำ: 

กรณีศึกษำคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เป็นต้น 
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ชื่อผู้แต่ง 

 ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้วิจัย และคณะท ำงำนที่ด ำเนินกำรวิจัยมักระบุชัดเจนในส่วนที่ต่อจำกชื่อเรื่อง  โดยส่วน

ใหญ่ชื่อผู้วิจัยหลักจะเขียนไว้ในล ำดับแรกและมักท ำสัญลักษณ์ เช่น * หรือ เน้นชื่อตัวหนำ หรือ ขีดเส้นใต้  และ

ตำมด้วยชื่อผู้วิจัยร่วมในล ำดับที่ 2 และล ำดับอื่นๆ ต่อไป (บำงบทควำมอำจระบุชื่อผู้วิจัยหลักในล ำดับสุดท้ำย

ของคณะผู้วิจัยได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อก ำหนดหรือแนวทำงของแต่ละต้นสังกัดของหน่วยกำรที่เปิดรับบทควำม

นั้นๆ)  นอกจำกกำรระบุชื่อผู้วิจัยหลักและคณะผู้วิจัยในล ำดับต่ำง ๆ แล้วมักมีกำรระบุหน่วยงำนต้นสังกัดของ

ผู้วิจัยแต่ละท่ำน   ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ระบบตัวเลขในกำรบ่งบอกรำยละเอียดของแต่ละหน่วยงำน  โดยผู้วิจัยที่มี

สังกัดหน่วยงำนเดียวกันจะใช้ตัวเลขเหมือนกันและผู้วิจัยที่มีสังกัดหน่วยงำนต่ำงกันจะระบุเป็นตัวเลข

เรียงล ำดับ แต่ไม่ซ้ ำกันซึ่งตัวเลขนี้มักระบุไว้หลังสกุล เช่น  

ชื่อแรก สกุล1 ชื่อสอง สกุล2 และผู้ร่วมวิจัย1 

หมำยควำมว่ำ ผู้วิจัยล ำดับที่ 1  และ 3 มีต้นสังกัดเดียวกันเนื่องจำกเลขท่ีระบุเป็นเลขเดียวกัน แต่ผู้วิจัยล ำดับที่ 

2 ที่มีต้นสังกัดต่ำงกับผู้วิจัยล ำดับที่ 1  และ 3 จะระบุตัวเลขต่ำงกัน ซึ่งมักระบุรำยละเอียดชื่อต้นสังกัดของแต่

ละท่ำนตำมเลขที่ระบุในส่วนถัดมำ และมักให้ระบุที่อยู่ทำงอิเล็กทรอนิคของผู้ประสำนงำนหลักในบรรทัดต่อไป 

ตัวอย่ำงเช่น 

 1ที่อยู่แรก................................ (TH SarabunPKS, 10 pt, Italic, Center) 

2ที่อยู่ที่สอง................................ (Single space) 

*ผู้ประสานงานหลัก อีเมลล์: xxxxxx@xxx.xx.xx  

 

ตัวอย่างการเขียน 

ตัวอย่างที่ 1 

ชื่อแรก สกุล1 ชื่อสอง สกุล2 และผู้ร่วมวิจัย3 (TH SarabunPSK, 12 pt, Center)* 

Name Surname1 Name Surname2 and Colleagues3 (TH SarabunPSK, 12 pt, Center)* 

1ที่อยู่แรก................................ (TH SarabunPKS, 10 pt, Italic, Center) 

2ที่อยู่ที่สอง................................ (Single space) 

*ผู้ประสานงานหลัก อีเมลล์: xxxxxx@xxx.xx.xx  

mailto:xxxxxx@xxx.xx.xx
mailto:xxxxxx@xxx.xx.xx
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ตัวอย่างที่ 2  

ผู้วิจัย/อาจารย์ท่ีปรึกษา (กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ขนำด 16 ตัวหนา) 

สำขำวิชำ/คณะ/มหำวิทยำลัย/อีเมล (พิมพ์ชิดขอบซ้ำย ขนำด 14) 
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บทคัดย่อ (Abstract) 

บทคัดย่อ  ก ำหนดให้บทคัดย่อต้องมีทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ (Abstract) บทคัดย่อที่เหมำะสมแต่

ละภำษำไม่ควรเกิน 250 ค ำ ควำมยำวรวมทั้งหมดไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4 ในกำรเขียนบทคัดย่อจะต้องให้

อยู่ในย่อหน้ำเดียว ภำษำไทยให้พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun New ขนำดตัวอักษร 14 ระยะระหว่ำงบรรทัด 

(Line spacing) ก ำหนดเป็น 1 เท่ำ ตั้งค่ำก่อนและหลัง (Spacing) เป็น 0 pt ตำมแบบฟอร์มนี้ บรรทัดแรกให้

ย่อหน้ำเข้ำมำ 0.5 นิ้ว หรือ 1.27 เซนติเมตร (1 Tab) ชื่อวทิยำศำสตร์ต้องพิมพ์ตัวเอนตำมหลัก บทคัดย่อควร

ชี้ให้เห็นถึงควำมส ำคัญของปัญหำ กระบวนกำรวิจัยอย่ำงคร่ำวๆ ผลที่ได้จำกกำรวิจัย และสรุปภำพรวมของ

งำนวิจัย 

 

  บทคัดย่อ  จ ำนวนค ำเขียนให้ครอบคลุม ค ำภำษำอังกฤษเป็นไปตำมหลักวิชำกำรและใส่

รูปแบบให้เป็นไปตำม Templet ของบทคัดย่อ 

  บทคดัย่อ  กำรเขียนบทคัดย่อทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ควรเขียนจ ำนวนค ำให้ตรงตำมท่ี

วำรสำรก ำหนด และให้เขียนครอบคลุมองค์ประกอบ ดังนี้  

 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ให้ยกวัตถุประสงค์ท่ัวไป หรือวัตถุประสงค์เฉพำะ  

 วิธีด ำเนินกำรวิจัย เสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปแบบกำรวิจัย ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

เครื่องมือวิจัย กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำรทำงสถิติ 

 ผลกำรวิจัย มุ่งให้ผู้อ่ำนทรำบข้อค้นพบที่เป็นค ำตอบของประเด็นปัญหำ น ำเสนอให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย กำรเขียนต้องกระชับ เฉพำะผลกำรวิจัยหลักๆ ไม่

ต้องน ำผลกำรวิจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลของประชำกรหรือกลุ่มตัวอย่ำงมำเสนอ ยกเว้น

เป็นงำนวิจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของประชำกรหรือกลุ่มตัวอย่ำงโดยตรง 

 ข้อเสนอแนะ เสนอแนะกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือด ำเนินกำรวิจัย

ต่อเนื่อง น ำเสนอเฉพำะที่เห็นว่ำส ำคัญ หำกไม่มีข้อเสนอแนะที่เด่นหรือส ำคัญจะมี

หรือไม่มีก็ได้ 
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ตัวอย่างประโยคที่ใช้เขียน Abstract 

  (1) กำรเขียนจุดมุ่งหมำย (Objectives) 

   - The purpose (objective) of this study (research) was to … 

   - The purposes (objectives) of this study (research) were as follows: (1) to …; (2) 

to …; and (3) to … 

   - The purposes (objectives) of this study (research) were (1) to …; (2) to …; and 

(3) to … 

   - The purposes (objectives) of this study (research) were to (1) …; (2) …; and (3) 

… 

   - The purposes (objectives) of this study (research) were three-fold: (1) to …; (2) 

to …; and (3) to … 

   - The study (research) aimed at … 

   - This study (research) examined investigated/ aimed at/ attempted to/ 

developed/ compared/ etc. …  

   - The study (research) had … objectives, which were … 

   - The study (research) had … objectives: to … 

   - เพ่ือศึกษำ  To examine, to investigate, to explore, to find out 

   - เพ่ือเปรียบเทียบ  To compare, to make a comparison between 

 

 (2) กำรเขียนวิธีด ำเนินกำรวิจัย (Research methodology) 

   - สุ่มตัวอย่ำงโดยวิธี …   

    A sample of … cased were drawn from … using simple random sampling 

   method. 
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    The sample was selected using (sampling technique) … 

  - กลุ่มตัวอย่ำงคือ …  

    A sample was selected from … cases were included as a sample  

    Data were collected via (data collecting techniques) … 

   - วิเครำะห์ข้อมูลโดย …  

    (t-test, ANOVA, etc.) was used for data analysis หรือ 

     Data was (were) analyzed using (t-test, ANOVA, etc.)  

   - รูปแบบกำรวิจัย  

    เชิงปริมำณ  The study (research) was a quantitative research 

    เชิงคุณภำพ  The study (research) was a qualitative research 

    เชิงเอกสำร  The study (research) was a documentary research 

    เชิงส ำรวจ  The study (research) was a survey research 

    เชิงทดลอง  The study (research) was an experimental research 

    This was a (survey/ experimental/ research and development) research 

… 

  (3) กำรเขียนผลกำรวิจัย (Results) 

   - The findings indicated that … 

   - The findings showed, pointed out, revealed that … 

   - It was found that …  

   - The results of these analyses showed that … 

   - The results of the study were as follows: (1) …; (2) …; and (3) … 

  - The results of the study were (1) …; (2) …; and (3) … 

   - The study revealed that …  
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   - The study suggested that …  

   - Major research findings indicated that …  

   - Based on the findings of this investigation, it was concluded that … 

   - มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ (0.01, 0.05) 

    … was statistically significant at (0.01, 0.05) level 

 (4) กำรเขียนข้อเสนอแนะ (Recommendations)  

   - It was recommended that (1) …; (2) …; and (3) … 

   - Prompt actions by the management were strongly recommended to … 

   - Based on the major findings, it was recommended as follows: (1) …; (2) …; and 

(3) … 
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ค าส าคัญ 

 ค าส าคัญ:  บทคัดย่อ กำรประชุม กำรวิจัย (ให้ใส่ค ำส ำคัญที่เก่ียวข้องกับงำนวิจัย 3-5 ค ำ พิมพ์ดัง

ตัวอย่ำงที่ให้ TH Sarabun New, 14 pt) 

 ค ำส ำคัญ  เป็นค ำที่ผู้วิจัยก ำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนเนื้อหำใจควำมส ำคัญของงำนวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์

ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น กำรก ำหนดค ำส ำคัญมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ เสนอเป็นค ำหรือวลีที่แสดง

ประเด็นสำระในระดับกว้ำง ไม่เสนอค ำส ำคัญเป็นประโยค หรือค ำถำม หรือเสนอในระดับย่อย 

  ค ำส ำคัญในภำษำไทยและภำษำอังกฤษให้มีควำมหมำยตรงกัน 

  หลักกำรในกำรก ำหนดค ำส ำคัญ เป็นค ำหรือวลีที่ประกอบด้วย  

  1. Subject หมำยถึง เรื่องที่วิจัย  

  2. Object หมำยถึง ผู้ที่ถูกศึกษำวิจัย ได้แก่ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง รวมทั้งค ำส ำคัญเพ่ือใช้แทน

เทคนิคหรือวิธีวิจัย โดยเป็นเทคนิคหรือวิธีที่ส ำคัญในกำรวิจัย หรือกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

  3. Setting หมำยถึง บริบทหรือสถำนกำรณ์ท่ีกำรศึกษำวิจัยเกิดข้ึน 
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บทน า 

บทน า เป็นส่วนของควำมส ำคัญและมูลเหตุที่น ำไปสู่กำรวิจัยพร้อมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย และกำรส ำรวจ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง..........(ตัวปกติขนำด 14 point จัดกระจำย) 

1. บทน ำ (introduction) ประกอบด้วย 

 1.1 หลักกำรและเหตุผล หรือควำมเป็นมำหรือภูมิหลัง หรือ ควำมส ำคัญของเรื่องที่เขียน โดยหัวข้อนี้

จะท ำให้ผู้อ่ำนได้ทรำบเป็นพ้ืนฐำนว่ำเรื่องที่เลือกมำวิจัยมีควำมส ำคัญหรือมีควำมเป็นมำอย่ำงไร เหตุผลใด

ผู้เขียนจึงศึกษำหรือวิจัยเรื่องดังกล่ำวขึ้นมำ ในกำรเขียนบทน ำในย่อหน้ำแรกซ่ึงถือว่ำเป็นกำรเปิดตัวบทควำม

ทำงวิชำกำร และเป็นย่อหน้ำที่ดึงดูดควำมสนใจของผู้อ่ำน 

 1.2 ตรวจเอกสำร เป็นกำรรวบรวมข้อมูลควำมรู้ สรุปงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ท ำมำก่อนแล้ว ให้

ทันสมัยและตรงประเด็นปัญหำ ทั้งในรูปทฤษฎี งำนวิจัย สิทธิบัตร มำตรฐำนข้อก ำหนด และอ่ืนๆเพ่ือใช้ในกำร

สนับสนุนควำมส ำคัญของกำรท ำผลงำนวิจัยนี้  โดยมีกำรอ้ำงอิงถึงผู้อ่ืนที่ได้ทดลองเพ่ือแก้ปัญหำนี้มำแล้ว กำร

อ้ำงถึงข้อมูลผู้อ่ืนจะต้องมีกำรก ำกับชื่อเจ้ำของเอกสำรและปีของข้อมูลนั้นทุกครั้งที่อ้ำงถึง เพ่ือต้องกำรให้

ข้อมูลว่ำได้มีท ำงำนวิจัยอะไรมำแล้วบ้ำง ผลที่ได้เป็นอย่ำงไรและยังขำดข้อมูลอะไรอยู่ กำรตรวจเอกสำรที่ดี 

ต้องเขียนให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน เนื้อหำเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง เน้นควำมเชื่อมโยง ไม่เขียนในรูปแบบที่เอำ

เนื้อหำวิจัยมำต่อๆกัน นอกจำกนี้ อำจน ำเสนอว่ำงำนวิจัยนี้แตกต่ำงหรือโดดเด่นจำกงำนก่อนหน้ำนี้อย่ำงไร มี

ขอบเขตกำรวิจัยอย่ำงไร และประโยชน์ที่จะได้รับจำกงำนวิจัยครั้งนี้ 

 1.3 วัตถุประสงค์ เป็นกำรเขียนว่ำในกำรเขียนบทควำมในครั้งนี้ต้องกำรให้ผู้อ่ำนได้ทรำบเรื่อง

อะไรบ้ำง โดยจ ำนวนวัตถุประสงค์แต่ละข้อไม่ควรมีมำกเกินไปและวัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อจะต้อง สอดคล้อง

กับเรื่องหรือเนื้อหำของบทควำม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) ประกอบด้วย  

 1. ส่วนที่เขียนขึ้นเพ่ือตอบกำรวิจัยนี้ท ำอย่ำงไร เนื้อหำในส่วนนี้จึงต้องมีกำรอธิบำยอย่ำงชัดเจนและ

เฉพำะเจำะจงมำกท่ีสุด โดยทั่วไปผู้เขียนจึงมักเริ่มเขียนส่วนนี้ก่อนส่วนอื่น ๆ เทคนิคกำรเขียนต้องระลึกเสมอ

ว่ำถ้ำมีผู้สนใจต้องกำรท ำวิจัยซ้ ำ จะสำมำรถท ำซ้ ำได้จำกรำยละเอียดที่เขียนไว้ 

 2. ประเด็นส ำคัญในส่วนวิธีด ำเนินกำรวิจัย ประกอบด้วย ชนิดของงำนวิจัย กลุ่มเป้ำหมำยและ

ประชำกรที่ศึกษำ จ ำนวนตัวอย่ำง วิธีคัดเลือกตัวอย่ำง เกณฑ์คัดเข้ำและเกณฑ์คัดออก รำยละเอียดของ

เครื่องมือวิจัยและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ ตลอดจนกำรวัดประเมินผล ว่ำจะวัดอะไร โดยใคร ที่ไหน เมื่อไร วัดอย่ำงไร 

กำรทดสอบควำมเชื่อถือได้ ของเครื่องมือวิจัย/กระบวนกำรกำรวัด จริยธรรมกำรวิจัย (research ethics) 

รวมทั้งสถิติที่จะใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล (statistical analysis) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การเขียนผลงานวิจัยและอภิปรายผล ควรน ำเสนอผลกำรวิจัยที่ค้นพบอย่ำงชัดเจนและตรงประเด็น โดย

ล ำดับตำมหัวข้อที่ศึกษำพร้อมกำรวิจำรณ์ผล ซึ่งในกำรอภิปรำยผลควรมีงำนวิจัยเรื่องอ่ืนมำสนับสนุนเหตุผลว่ำ

เหตุใดกำรทดลองจึงเป็นเช่นนั้น หรือผลกำรทดลองมีควำมสอดคล้องกับของผู้ใดที่ท ำมำก่อนหน้ำนี้ สำมำรถใส่

ตำรำง และ/หรือรูปภำพ และกรำฟ ได้ตำมควำมเหมำะสม   (ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนำด 14 point 

จัดกระจำย) 

 ตัวอย่ำงตำรำงที่ใส่ในส่วนของผลกำรวิจัย 

 กำรน ำเสนอผลกำรวิจัยในรูปตำรำง ควรระบุชื่อตำรำงให้ชัดเจน กระชับ และเข้ำใจได้ง่ำย สำมำรถ

แบ่งเป็นคอลัมน์ได้ตำมควำมเหมำะสม มีกำรใส่ค่ำวิเครำะห์ทำงสถิติ (a,b,c) ไว้ที่ผลกำรทดลองหลังตัวเลขใน

ตำรำงโดยท ำเป็น ตัวยก โดยกำรแทรกสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ต่ำง ๆ ควรมีขนำดเท่ำกัน หรือตำมที่ระบุไว้

ในข้อก ำหนด และใส่ค ำขยำยควำมตัวอักษร หรือค่ำทำงสถิติต่ำง ๆ ไว้ที่หมำยเหตุใต้ตำรำง ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
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 ส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนในส่วนของรูปภำพ รูปภำพที่ใช้ควรมีควำมคมชัด อำจเป็นภำพสีหรือขำวด ำ

ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม ภำพมีควำมคมชัดไม่ต่ ำกว่ำ 300 dpi ขนำดของภำพควรใช้นำมสกุลเป็น .jpg ตำม

ขนำดที่ก ำหนด นอกจำกนี้ใต้รูปภำพควรระบุค ำอธิบำยภำพให้ชัดเจน ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ตัวอย่ำงรูปภำพและกรำฟที่ใส่ในส่วนของผลกำรวิจัย 

 

 

 

 

 หำกในรูปภำพนั้นมีหลำยภำพประกอบกัน สำมำรถระบุตัวอักษร เช่น ก. ข. หรือ A. B. ลงในภำพให้

เห็นชัดเจน และระบุค ำอธิบำยภำพในค ำบรรยำยใต้ภำพด้วย ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

 

หำกรูปภำพที่แทรกเป็นกรำฟ ควรระบุค ำอธิบำยรูปภำพไว้ด้ำนล่ำงเช่นเดียวกันกับรูปภำพ ระบุค ำอธิบำยของ

กรำฟต่ำง ๆ และค ำอธิบำยของแกนนอน (x) และแกนตั้ง (y) ให้ชัดเจน ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
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ตารางรูปภาพ 

ตารางและรูปภาพ ต้องเป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำไทยตำมแบบฟอร์มที่วำรสำรก ำหนด กำรแทรกสัญลักษณ์ 

หรือหน่วยทำงคณิตศำสตร์ ต้องให้มีขนำดเท่ำกัน ส่วนรูปภำพ และกรำฟ ขนำดของภำพ ควรใช้นำมสกุลของ

ไฟล์ภำพ .JPEG และตำมขนำดที่วำรสำรก ำหนด 
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สรุป 

 สรุป เป็นกำรสรุปสำระส ำคัญที่ได้จำกกำรศึกษำ.........(ตัวปกติขนำด 14 point จัดกระจำย)กำรสรุป

นั้นเป็นกำรย่อสำระส ำคัญและประจักษ์พยำนของผลกำรวิจัย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 กิตตกิรรมประกำศเป็นกำรแสดงควำมขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้งำนวิจัย และกำรเตรียมเอกสำร 

ลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมท ำงำนวิจัยด้วย 
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 เอกสารอ้างอิง 

 กำรอ้ำงอิงให้มีเฉพำะที่ปรำกฏในบทควำมเท่ำนั้น กำรอ้ำงอิงเอกสำรให้เขียนตำมแบบ APA 

(American Psychological Association) หากรายการอ้างอิงเป็นหนังสือหรือบทความภาษาไทยที่มีบท

แปลเป็นภาษาอังกฤษก ากับอยู่ก่อนแล้ว ให้ใส่บทแปลภาษาอังกฤษนั้นก่อน ตามด้วยรายการอ้างอิง

ภาษาไทยเดิมโดยวงเล็บท้ายรายการว่า (in Thai) ส ำหรับรำยกำรอ้ำงอิงภำษำไทยที่ไม่ได้มีบทแปลภำษำ

อังกฤษไว้ก่อนให้ยึดตำมประกำศรำชบัณฑิตยสถำน เรื่อง หลักเกณฑ์กำรถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบ

ถ่ำยเสียง ทั้งนี้ ให้จัดเรียงล ำดับตำมล ำดับตัวอักษรภำษำอังกฤษก่อน-หลัง 

หลักเกณฑ์การอ้างอิงในเนื้อหา 

 กรณีกำรอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำ ให้ใส่สกุลผู้แต่งและปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น  

 ผู้แต่งเป็นคนไทย: 

 กำญจนำ แก้วเทพ พิมพ์เป็น (Kaewthep, 2011) 

กำญจนำ แก้วเทพ และสมคิด สุทธิธำรธวชั พิมพ์เป็น (Kaewthep & Soottitantawat, 2011) 

กำญจนำ แก้วเทพ สมคิด สุทธิธำรธวชั และรัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง พิมพ์เป็น (Kaewthep et al., 2011) 

ผู้แต่งเป็นชำวต่ำงประเทศ: Arthur Asa Berger พิมพ์เป็น (Berger, 2011) 

หำกกำรอ้ำงอิงกล่ำวถึงผู้แต่งไว้แล้ว ให้ใส่เฉพำะปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น 

ผู้แต่งคนไทย กำญจนำ แก้วเทพ ลงว่ำ Kaewthep (2011) 

ผู้แต่งเป็นชำวต่ำงประเทศ Arthur Asa Berger ลงว่ำ Berger (2011) 

ทั้งนี้  กรณีที่ผู้แต่งเป็นคนไทย ให้ใส่สกุลผู้แต่งเป็นภาษาอังกฤษ หากไม่ปรากฏว่าผู้แต่งคนดังกล่าวเคย

เขียนสกุลเป็นภาษาอังกฤษมาก่อน อนุโลมให้ใช้หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่าย
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