
 

1 

ชื่อเรื่องภาษาไทย [พิมพ์ตรงนี้] 
Title [type here] 

 

ช่ือผู้แต่งภาษาไทยคนท่ี 11*  ช่ือผู้แต่งภาษาไทยคนท่ี 22  และ ช่ือผู้แต่งภาษาไทยคนท่ี 33 
First Author1*, Second Author2 and Third Author3  

 

สังกัด (สาขาวิชา[พิมพ์ตรงนี้] คณะ[พิมพ์ตรงนี้] มหาวิทยาลยั[พิมพ์ตรงนี้])1 
สังกัด (สาขาวิชา[พิมพ์ตรงนี้] คณะ[พิมพ์ตรงนี้] มหาวิทยาลยั[พิมพ์ตรงนี้])2 
สังกัด (สาขาวิชา[พิมพ์ตรงนี้] คณะ[พิมพ์ตรงนี้] มหาวิทยาลยั[พิมพ์ตรงนี้])3 

*Corresponding author. E-mail: [พิมพ์ตรงนี้] 

 
บทคัดย่อ 

[พิมพ์ตรงนี้] ระบุถึงความส าคัญของเรื่องโดยย่อของงานวิจัย ครอบคลุมปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต
การวิจัย วิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และผลการวิจัยโดยสังเขป 
บทคัดย่อเขียนเป็นภาษาไทย พิมพ์ด้วยตัวอักษร Th Sarabun New ขนาด 14 พอยต์ โดยมีเนื้อหารวมกันแล้ว 
ไม่เกิน 500 ค า 
 
ค าส าคัญ: ค าที่ 1  ค าที่ 2  ค าที่ 3  ค าที่ 4  ค าที่ 5  ความยาวไม่เกนิ 5 ค า เว้นวรรค 2 เคาะระหว่างค าส าคัญแตล่ะค า 
 

Abstract 
[พิมพ์ตรงนี้] ระบุถึงความส าคัญของเรื่องโดยย่อของงานวิจัย ครอบคลุมปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ

วิจัย วิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และผลการวิจัยโดยสังเขป 
บทคัดย่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษร Th Sarabun New ขนาด 14 พอยต์ โดยมีเนื้อหารวมกันแล้ว 
ไม่เกิน 300 ค า 
 
Keywords: word 1, word 2, word 3, word 4, word 5  ความยาวไม่เกิน 5 ค า ใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) ระหว่างค าส าคัญแต่
ละค า 
 
บทน า 

[พิมพ์ตรงนี้] เขียนถึงความส าคัญของที่มาและปัญหาของงานวิจัย รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมท้ังภูมิหลังของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
[พิมพ์ตรงนี้] ..................................................................................................................................... 

 
สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

 (ถ้ามี).......................................... 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

 (พิมพต์รงนี้).......................................... 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

[พิมพ์ตรงนี้] กล่าวถึงขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เทคนิคและ
วิธีการทั่วไปที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เช่น วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 

[พิมพ์ตรงนี้] อธิบายผลการทดลองต่างๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
การเสนอผลการวิจัยควรเสนอตามล าดับของวัตถุประสงค์ และหรือสมมติฐาน 
 
ตารางที ่1 [พิมพ์ค าอธิบายตรงนี้]  

การต้ังค่าหน้ากระดาษ จ านวน 

ตั้งค่าหน้ากระดาษ  ขนาด A4 

ขอบบน  2.54 ซ.ม. 

ขอบล่าง 2.54 ซ.ม. 

ขอบซ้าย 3.81 ซ.ม. 

ขอบขวา 2.54 ซ.ม. 

ที่มา : ช่ือผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์, เลขหน้า (ถ้ามี) 
 

 
 

ภาพที ่1 [พิมพ์ค าอธิบายภาพตรงนี้]  
ที่มา : ช่ือผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์, เลขหน้า (ถ้ามี)   
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อภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลงานส าคัญที่ค้นพบจากการวิจัยหรือการศึกษาครั้งนี้ อธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยให้

เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง น าแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน วิเคราะห์ความ
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีและผลการวิจัยที่ผู้อื่น 
 
ข้อเสนอแนะ 

[พิมพ์ตรงนี้]  ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย และเสนอแนะแนวทางการ
วิจัยที่ควรท าต่อไป 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1  
1.2  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1  
2.2  

 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 

[พิมพ์ตรงนี้] เป็นการเขียนเพื่อกล่าวขอบคุณ บุคคล หน่วยงาน ที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในการ
เขียนรายงาน การเขียนความเรียงขั้นสูง ซึ่งประกอบด้วย ผู้ให้ค าปรึกษา ตรวจทาน ผู้ช่วยให้ข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนผู้สนับสนุนแหล่งทุน 

 
เอกสารอ้างอิง 

รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้ใช้อ้างอิงในการเขียนบทความ บอกแหล่งที่มาของข้อความ 
แนวคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลหรือสถาบัน องค์กรผู้เป็นเจ้าของข้อความ โดยใช้รูปแบบ 
The American Psychological Association (APA6th) ตัวอย่างเช่น 
ไข่มุก ภาคภูมิ. (2554). การพัฒนาทักษะการพูดหน้าช้ันเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการพูดส าหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5. วิทยานิพนธศ์ึกษาศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาวชิาศึกษาศาสตร์). 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น. 
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**หมายเหตุ : จ านวนบทความไม่เกิน 12 หน้า 


