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Abstract 
 บทคัดย่อภาษาไทย เป็นส่วนที่เสนอวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมท้ังฉบับ ประกอบด้วยข้อความท่ีเป็นคําสําคัญทั้งหมด มีความกะทัดรัด และสั้น 
 
Keywords  
 Keyword 1, keyword 2, keyword 3 
 
บทนํา 

ให้เขียนเป็นความเรียงที่ดี  กล่าวถึงภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ค้นคว้าวิจัย หรือที่มาของเร่ืองที่นํามา
วิจัย  ช้ีให้เห็นถึงสภาพปัญหา  ความจําเป็น และความสําคัญ โดยนําทฤษฎี หลักวิชาการ และข้อมูลที่
เก่ียวข้องมาอ้างอิงสนับสนุน อธิบายถึงวัตถุประสงค์ (objectives) ของการทําวิจัยให้ชัดเจนมีขอบเขตการทําที่
แน่นอน รวมถึงทฤษฎี แนวคิดที่จะนํามาใช้และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย   



 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. วัตถุประสงค์ข้อ 1 
2. วัตถุประสงค์ข้อ 2 

 
 
ขอบเขตการวิจัย  

1. ขอบเขตประชากร  
2. ขอบเขตตัวแปร 
3. ขอบเขตเวลา 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
             1.  ระเบียบวิธีวิจัย 
             2.  ขั้นตอนการวิจัย 
             3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย  

แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Results) เสนอเน้ือหาที่ เป็นการบรรยายแนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูล และตามด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สําหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่
อยู่ในรูปตารางหรือรูป ต้องมีการบรรยายสาระประกอบด้วย มิใช่เสนอแต่ตารางหรือรูปโดยไม่มีการบรรยาย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

เลือกส่วนที่เป็นประเด็นสําคัญของผลการวิจัย มาแสดงความคิดในเชิงวิชาการที่มีเหตุมีผล  นําข้อมูล
มาสนับสนุนผลการวิจัยที่นํามาอภิปราย 

 
ข้อเสนอแนะ  

1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช้งาน  
2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
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