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บทคดัย่อ 

 บทคดัย่อคือข้อมูลสรุปเนื้อหาของงานวิจยั การเขยีนบทคดัย่อควรใช้ขอ้ความทีส่ ัน้ กะทดัรดั และกระชบั 

(Concision) มคีวามถูกต้อง (Precision) และมคีวามชดัเจน (Clarity)  ท าใหผู้อ้่านทราบถงึเนื้อหาของงานวจิยัอย่าง

รวดเร็ว และอ่านได้เขา้ใจโดยไม่ต้องไปอ่านจากที่อื่นอีก  โดยเมื่อผู้อ่านๆ บทคดัย่อจบแล้ว ต้องมองภาพรวมของ

งานวจิยัได ้ทัง้นี้บทคดัย่อนัน้ นับเป็นเป็นตัวแทนของงานวจิยัเพราะมกัจะถูกรวบรวมไว้ในแหล่งคน้คว้าต่าง ๆ ซึ่ง

ผูอ้่านมกัจะตดัสนิจากบทคดัย่อว่าควรจะอ่านงานวจิยัทัง้หมดต่อไปหรอืไม่ ทัง้นี้ใหใ้ชรู้ปแบบอกัษร Browallia New 

ขนาดอกัษร 14 และใชรู้ปแบบการอ้างองิแบบ APA 
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Abstract 
 บทคดัย่อคือข้อมูลสรุปเนื้อหาของงานวิจยั การเขยีนบทคดัย่อควรใช้ขอ้ความทีส่ ัน้ กะทดัรดั และกระชบั 

(Concision) มคีวามถูกต้อง (Precision) และมคีวามชดัเจน (Clarity)  ท าใหผู้อ้่านทราบถงึเนื้อหาของงานวจิยัอย่าง

รวดเร็ว และอ่านได้เขา้ใจโดยไม่ต้องไปอ่านจากที่อื่นอีก  โดยเมื่อผู้อ่านๆ บทคดัย่อจบแล้ว ต้องมองภาพรวมของ

งานวจิยัได ้ทัง้นี้บทคดัย่อนัน้ นับเป็นเป็นตัวแทนของงานวจิยัเพราะมกัจะถูกรวบรวมไว้ในแหล่งคน้คว้าต่าง ๆ ซึ่ง

ผูอ้่านมกัจะตดัสนิจากบทคดัย่อว่าควรจะอ่านงานวจิยัทัง้หมดต่อไปหรอืไม่ นอกจากนี้ การแปลภาษาควรไดร้ับการ

ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนการส่งตีพิมพ์ (รูปแบบอกัษร Browallia New ขนาดอกัษร 14 และใช้

รูปแบบการอ้างองิแบบ APA) 

 
 
 
Keyword: Keywords1, Keywords2, Keywords3, Keywords4, Keywords5 
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1.บทน ำ  
 
บทน าของรายงานวิจยันับว่าเป็นส่วนที่ยากและท้า
ทายทีสุ่ดในการเขยีนบทความวจิยั ความยาวของบท
น าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของงานวจิยั
ที่คุณก าลงัเขยีน บทน าควรจะบอกใหท้ราบถงึหวัขอ้

ของคุณ เนื้อหา และเหตุผลในการท างานวิจยัของ
คุณ ก่อนที่จะเริ่มกล่าวถึงค าถามและสมมุติฐานใน
งานวิจยัของคุณ บทน าที่ดีจะบ่งบอกถึงลกัษณะของ
งานเขยีนนี้  

 
2. วตัถปุระสงค์ 
 2.1 เพื่อ... 
 2.2 เพื่อ... 
 2.3 เพื่อ... 
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
(โปรดระบุวธิกีารด าเนินงานวจิยัของท่าน โดยมี
องค์ประกอบ ดงันี้) 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรไดแ้ก่ คอื ...  
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ... 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 1) ตวัแปรต้น คอื ... 
 2) ตวัแปรตาม คอื ... 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
...............................................................................
...............................................................................
.............................................................................. 
3.4 การสร้างและการหาคุณภาพเครือ่งมือ
...............................................................................

...............................................................................

.............................................................................. 
  
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
...............................................................................
...............................................................................
.............................................................................. 
  
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั 
...............................................................................
...............................................................................
.............................................................................. 
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4. สรปุผลกำรวิจยั 
 ในส่วนผลลพัธ์ สรุปขอ้มูลทีร่วบรวมและการ
วเิคราะห์ทีด่ าเนินการกับขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาท
กรรมทีจ่ะตามมา รายงานขอ้มูลในรายละเอยีดที่

เพยีงพอเพื่อสรุปขอ้สรุปของคุณ กล่าวถงึผลลพัธ์ที่
เกี่ยวขอ้งทัง้หมด รวมถงึผลลพัธ์ทีข่ดัแยง้กบัความ
คาดหวงั  
 
 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมไ้มม้ีค่า: ต้นสุพรรณิการ์ โดยใช้กรณีศกึษา (E1 / E2) 

 
5. อภิปรำยผล 
 อภิปรายผลจากกผลลัพธ์ ที่ เกิ ดขึ้ นจาก
ผลการวจิยั โดยการขยายความ การตคีวาม การรบัรอง 
 

 
 
ผลการวิจัย โดยการใช้แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัที่
ผ่านมาในการยนืยนัผลการทดลองทีเ่กดิขึน้ 

6.ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................
...............................................................................
.............................................................................. 
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