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บทคัดย่อ
[พิมพ์ตรงนี้] ระบุถึงความสาคัญของเรื่องโดยย่อของงานวิจัย ครอบคลุมปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต
การวิจัย วิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และผลการวิจัยโดยสังเขป
บทคัดย่อเขียนเป็นภาษาไทย พิมพ์ด้วยตัวอักษร Th Sarabun New ขนาด 14 พอยต์ โดยมีเนื้อหารวมกันแล้ว
ไม่เกิน 500 คา
คาสาคัญ: คาที่ 1 คาที่ 2 คาที่ 3 คาที่ 4 คาที่ 5

ความยาวไม่เกิน 5 คา เว้นวรรค 2 เคาะระหว่างคาสาคัญแต่ละคา

Abstract
[พิมพ์ตรงนี้] ระบุถึงความสาคัญของเรื่องโดยย่อของงานวิจัย ครอบคลุมปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
วิจั ย วิธี ก ารวิจั ย การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เครื่ องมื อ อุป กรณ์ กลุ่ม ตั วอย่า งที่ ศึ กษา และผลการวิจั ยโดยสั งเขป
บทคัดย่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษร Th Sarabun New ขนาด 14 พอยต์ โดยมีเนื้อหารวมกันแล้ว
ไม่เกิน 300 คา
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ความยาวไม่เกิน 5 คา ใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) ระหว่างคาสาคัญแต่

ละคา

บทนา
[พิมพ์ตรงนี้] เขียนถึงความสาคัญของที่มาและปัญหาของงานวิจัย รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งภูมิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
[พิมพ์ตรงนี้] กล่าวถึงขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เทคนิคและ
วิธีการทั่วไปที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เช่น วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
[พิมพ์ตรงนี้] อธิบายผลการทดลองต่างๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
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อภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลงานสาคัญที่ค้นพบจากการวิจัยหรือการศึกษาครั้งนี้ อธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยให้
เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง นาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน วิเคราะห์ความ
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีและผลการวิจัยที่ผู้อื่น

ข้อเสนอแนะ
[พิมพ์ตรงนี้] ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย และเสนอแนะแนวทางการ
วิจัยที่ควรทาต่อไป
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1
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2.1
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