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 บทคัดย<อภาษาไทย เป�นส<วนที่เสนอวัตถุประสงค%ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป 
เพื่อให�เห็นภาพรวมทั้งฉบับ ประกอบด�วยข�อความที่เป�นคําสําคัญทั้งหมด มีความกะทัดรัด และสั้น 
 
คําสําคัญ  
 คําสําคัญ 1,  คําสําคัญ 2, คําสําคัญ 3 
 
Abstract 
 บทคัดย<อภาษาไทย เป�นส<วนที่เสนอวัตถุประสงค%ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป 
เพื่อให�เห็นภาพรวมทั้งฉบับ ประกอบด�วยข�อความที่เป�นคําสําคัญทั้งหมด มีความกะทัดรัด และสั้น 
 
Keywords  
 Keyword 1, keyword 2, keyword 3 
 
บทนํา 

ให�เขียนเป�นความเรียงที่ดี  กล<าวถึงภูมิหลังที่เกีย่วข�องกับเรื่องที่ค�นคว�าวิจัย หรือที่มาของเรื่องที่นํามา
วิจัย  ช้ีให�เห็นถึงสภาพปrญหา  ความจําเป�น และความสําคัญ โดยนําทฤษฎี หลักวิชาการ และข�อมูลที่
เกี่ยวข�องมาอ�างอิงสนับสนุน อธิบายถึงวัตถุประสงค% (objectives) ของการทําวิจัยให�ชัดเจนมีขอบเขตการทําที่
แน<นอน รวมถึงทฤษฎี แนวคิดที่จะนํามาใช�และงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง และประโยชน%ที่จะได�รับจากงานวิจัย   
 

วัตถุประสงค%ของการวิจัย 
1. วัตถุประสงค%ข�อ 1 
2. วัตถุประสงค%ข�อ 2 

 
 



ขอบเขตการวิจัย  
1. ขอบเขตประชากร  
2. ขอบเขตตัวแปร 
3. ขอบเขตเวลา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
             1.  ระเบียบวิธีวิจัย 
             2.  ข้ันตอนการวิจัย 
             3.  การเก็บรวบรวมข�อมูล 
             4.  การวิเคราะห%ข�อมลู 
 
ผลการวิจัย  

แสดงผลการวิเคราะห%ข�อมูล (Analysis Results) เสนอเน้ือหาที่ เป�นการบรรยายแนวทางการ
วิเคราะห%ข�อมูล และตามด�วยผลการวิเคราะห%ข�อมูลและการแปลความหมาย สําหรับผลการวิเคราะห%ข�อมูลที่
อยู<ในรูปตารางหรือรูป ต�องมีการบรรยายสาระประกอบด�วย มิใช<เสนอแต<ตารางหรือรูปโดยไม<มีการบรรยาย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

เลือกส<วนที่เป�นประเด็นสําคัญของผลการวิจัย มาแสดงความคิดในเชิงวิชาการที่มีเหตุมีผล  นําข�อมูล
มาสนับสนุนผลการวิจัยที่นํามาอภิปราย 

 
ขCอเสนอแนะ  

1.  ข�อเสนอแนะเพือ่การนําผลการวิจัยไปใช�งาน  
2.  ข�อเสนอแนะเพือ่การวิจัยต<อไป 

 
เอกสารอCางอิง  
 ให�เขียนตามรปูแบบที่กําหนด 

1.  การอCางอิงหนังสือท่ัวไป 
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ยุดา  รักไทย และเบญจมาศ  อ่ําพันธุ%. (2546). การบรหิารความเปลี่ยนแปลง (พิมพ%ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:       

ธีระปwอมวรรณกรรม. 
Nagle, T. T. & Holden, R. K. (2003). The strategy and tactics of pricing (3rd ed.).  Englewood 

Cliffs, NJ: Pearson Education. 
 

 2.  การอCางอิงหนังสือแปล 
รูปแบบ 
ผู�แต<ง./(ปtที่พมิพ%)./ช่ือหนังสือ/(แปลจาก ช่ือหนังสือ โดยช่ือผู�แปล)./สถานที่พิมพ%:/สํานักพิมพ%. 
 



ตัวอย�าง 
Gary, R. S. (2544). การฝ}กปฏิบัติในงานจริง (แปลจาก Hands-On Training โดยยุดา  รักไทย). กรุงทพฯ: 

เอ็กซเปอร%เน็ต. 
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (Emory, F. W., Trans.)  
 New York: Dover. 
 
 3.  การอCางอิงหนังสือท่ีผูCแต4งเปIนกลุ4มบุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน4วยราชการ 
รูปแบบ 
นิติบุคคล./(ปtที่พมิพ%)./ช่ือหนังสือ/(ครั้งทีพ่ิมพ%) (ถ�ามี)./สถานที่พิมพ%:/สํานักพมิพ%. 
ตัวอย�าง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). 107 ปt กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ผู�แต<ง. 
 
 4.  การอCางอิงหนังสือท่ีไม4ปรากฏชื่อผูCแต4ง 
รูปแบบ 
ช่ือหนังสอื./(ปtที่พมิพ%)./สถานที่พมิพ%:/สํานักพิมพ%. 
ตัวอย�าง 
เบิกบานธรรม: คติธรรมจากพระเถระผู�เป�นที่พึง่ของชาวพุทธ. (2542). กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
It’ s O.K. to say no to drugs. (1987). New York: Brad Schmell.   
 
 5.  การอCางอิงบทความในหนังสือ 
รูปแบบ 
ช่ือผู�เขียนบทความ./(ปtที่พิมพ%)./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ),/ช่ือหนังสอื/(ครัง้ที่พมิพ%) 

(ถ�ามี)./(หน�า)./สถานที่พมิพ%:/สํานักพิมพ%. 
ตัวอย�าง 
อําไพ  สุจริตกลุ. (2541). ประมวลเทคนิคและวิธีการสอนในระดับประถมศึกษา. ใน ทรงสมร            
 อยู<สถาพร (บรรณาธิการ), เทคนิคและวิธีการสอนในระดับประถมศึกษา. (หน�า 8-13).   กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพ%จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย.  
Rosenshine, B. & Steven, R. (1986). Teaching functions. In Wittrock, M. (Ed.),  
 Handbook of research on teaching (3rd ed.). (pp. 10-15). New York: MacMillan.   
 
 6.  การอCางอิงบทความในสารานุกรม 
รูปแบบ 
ช่ือผู�แต<ง./(ปtที่พมิพ%)./ช่ือเรื่อง/ใน/ช่ือหนังสือ/(เล<มที,่ หน�า)./สถานที่พิมพ%:/สํานักพิมพ%. 
ตัวอย�าง 
เจริญ  อินทรเกษตร. (2515-2516). ฐานันดร ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (เล<มที่ 11, หน�า 

6912). กรุงเทพฯ: อมรินทร%พริ้นต้ิง. 
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). 

Chicago: Encyclopedia Britannica. 



 7.  การอCางอิงบทความในรายงานการประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ 
ผู�เขียน./(ปtที่พมิพ%)./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือเอกสารการประชุม หรือสมัมนา./(หน�า)./สถานที:่/หน<วยงาน. 
ตัวอย�าง 
กฤษดา  กรุดทอง. (2545). ผลลัพธ%การเรียน. ใน เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร

ระดับปรญิญาโท  สาขาการจัดการคุณภาพ. (ไม<ปรากฏเลขหน�า). กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. 

 
 8.  การอCางอิงบทความในวารสารหรือนิตยสาร 
รูปแบบ 
ช่ือผู�เขียนบทความ./(ปtที่พิมพ%)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร หรือช่ือนิตยสาร./ปtที่ หรอืเล<มที่ หรือ Volume(ฉบับ

ที่ หรือ Number),/เลขหน�า. 
ตัวอย�าง 
วินิจ  เทือกทอง. (2541). การวิเคราะห%ถดถอยแบบลอจสิติก. ครุศาสตร%ปรทิัศน%. 1(1), 21-28. 
Rafferty, C.D. (1999). Literacy in the information age. Educational Leadership. 57(2), 22-25. 
 
 9.  การอCางอิงบทความในหนังสือพิมพ% 
รูปแบบ 
ช่ือผู�เขียนบทความ./(ปtที่พิมพ%,/เดือน/วันที่)./ช่ือบทความ./ช่ือหนังสอืพิมพ%./หน�า. 
ตัวอย�าง 
อรรถจักร%  สัตยานุรักษ%. (2542, กันยายน 29). การ%ตูนกับการประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย. กรงุเทพธุรกจิ. 

หน�า 17. 
Haward, S. (2000, May 13). Bar code strategy to recoup college loans. Bangkok Post. p. 3. 
 
 10.  การอCางอิงข4าวจากหนังสือพิมพ%   
รูปแบบ 
หัวข�อข<าว./(ปtที่พมิพ%,/เดือน/วันที)่./ช่ือหนังสือพิมพ%./หน�า. 
ตัวอย�าง 
เพิ่มสัตว%ป�าคุ�มครอง 356 ชนิด. (2546, พฤศจิกายน 6). ไทยรัฐ. หน�า 7. 
 
 11.  การอCางอิงบทความในจดหมายข4าว  
รูปแบบ 
ช่ือผู�เขียน./(ปtที่พมิพ%,/เดือน/วันที่)./ช่ือเรื่อง./ช่ือจดหมายข<าว./ปtที่หรือเล<มที่ หรอื volume(ฉบับที่ หรือ 

number),/หน�า. 
ตัวอย�าง 
สมศักด์ิ  สว<างศรี. (2547, พฤศจิกายน 30). กระบวนการทาํวิทยานิพนธ%. จดหมายข<าวแก�วเจ�าจอม. 4(21), 

หน�า 2. 
 



     12.  การอCางอิงวิทยานิพนธ% 
รูปแบบ 
ช่ือผู�จัดทํา./(ปtที่พิมพ%)./ช่ือวิทยานิพนธ%./ระดับวิทยานิพนธ%/ช่ือสาขาวิชา/คณะ/ช่ือมหาวิทยาลัย  
ตัวอย�าง 
เอมอร กฤษณะรังสรรค%. (2537). ผลของการฝ}กอบรมตามหลักไตรสิกต<อความรบัผิดชอบในหน�าที่ของ

นักศึกษาวิชาชีพครูสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. ปริญญาครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยา 
คณะครุศาสตร% จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย. 

Bhuntuvech, C. (1986). Curriculum development in electronics technology: teachers’ 
colleges in Thailand. Unpublished doctoral dissertation New York University.  

 
 13.  การอCางอิงบทคัดย4อวิทยานิพนธ%ปริญญาโท และปริญญาเอกจากหนังสือรวมเล4มต4างประเทศ
จาก Dissertation Abstracts International (DAI) 
รูปแบบ 
ช่ือผู�จัดทํา./(ปtที่พิมพ%)./ช่ือวิทยานิพนธ%./(ระดับวิทยานิพนธ%,/ช่ือมหาวิทยาลัย,/ปtทีจ่ัดทํา). Dissertation 

Abstracts International./เล<มที,่/เลขหน�า. 
ตัวอย�าง 
Black, R. A. (1983). A match of leaning style to teaching style based on use of hemispheric 

dominance theory to enhance learning of creative thinking skills. (Doctoral 
dissertation, University of Georgia, 1983). Dissertation Abstracts International. 45, 
393A. 
 
14.  การอCางอิงคําสั่ง  ประกาศ และจดหมายเหตุ  

รูปแบบ 
ช่ือหน<วยงาน./(ปt,/เดือน/วัน)./ช่ือของเอกสาร./เลขที่ของเอกสาร (ถ�ามี). 
ตัวอย�าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2550, พฤศจิกายน 10). แต<งต้ังคณะกรรมการทีป่รึกษางานวิจัย. 

1531/2550. 
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2548, กุมภาพันธ% 21). ประกาศ  
  
 15.  การอCางอิงจุลสาร สูจิบัตร แผ4นพับ โฆษณา และแผ4นปลิว   
รูปแบบ 
ช่ือผู�แต<ง./(ปtที่พมิพ%)./ช่ือเรื่อง/(ครั้งที่พมิพ%)/[ลักษณะเอกสาร]./สถานที่พิมพ%:/สํานักพมิพ% หรือผู�พิมพ%. 
ตัวอย�าง 
การท<องเที่ยวแห<งประเทศไทย. (2546). ท<องเที่ยวเชียงใหม< [แผ<นพับ]. กรุงเทพฯ: ผู�แต<ง. 
Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guiltiness for reporting and  
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