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บทคัดย่อ
การเขียนบทคัดย่อภาษาไทย จะต้องจัดทาให้เป็น 1 ย่อหน้า โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK 14 สรุปการเขียน
บทคัดย่อให้กะทัดรัดและได้ใจความ และคาสาคัญ ควรเลือกคาสาคัญจากชื่อบทความ ไม่ควรเกิน 4 คา ระหว่างคานั้น ให้เคาะ
วรรค 2 เคาะ
คาสาคัญ: ภาษาไทย

Abstract
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาให้เป็น 1 ย่อหน้า โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK 14 สรุปการเขียน
บทคัดย่อให้กะทัดรัดและได้ใจความ และ Keyword ควรเลือกคาสาคัญจากชื่อบทความ ไม่ควรเกิน 4 คา ระหว่างคานั้น ให้ ใช้
เครื่องหมาย “,” ระหว่างคา
Keywords: English

บทนา
การเขียนบทนาในวารสารนั้น เทียบกับรายงานฉบับสมบูรณ์ คือ บทที่ 1 เป็นการนาบทที่ 1 มาสรุปให้ได้ใจความ เพราะ
เป็นส่วนของความสาคัญและมูลเหตุที่นาไปสู่การวิจัย พร้อมวัตถุประสงค์ และการสารวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เทียบกับรายงานฉบับ
สมบูรณ์ คือ บทที่ 2) ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK 14

หัวข้อย่อย
หากมีหัวข้อย่อยให้ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK 16 หนา ในหัวข้อย่อย ส่วนเนื้อหาให้ใช้ ฟอร์นขนาด 14 และหากมี
ข้อย่อยลงมาอีกให้ใช้ ฟอร์นขนาด 14 หนา ตัวอย่างลักษณะการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา เช่น
สุชาติ บารุงสุข (2547, หน้า 103-104) หรือ (สุชาติ บารุงสุข, 2547, หน้า 103-104)
Hair (2006, pp.19-20) หรือ (Hair, 2006, pp.19-20)
Brown (2001, p.70) หรือ (Brown, 2001, p.70)
Hair and Anderson (2006, pp.19-20) หรือ (Hair and Anderson, 2006, pp.19-20)
Harrison, J., and others (1999, pp. 18-54) หรือ (Harrison, J., and others, 1999, pp. 18-54) สาหรับผู้แต่ง
มากกว่า 5 คนขึ้นไป
อังคณาภรณ์ ประทุมมาศ, http://learners.in.th/blog/maypsy/220106 : 2552, 3 มีนาคม 2552
Katz and Tony, 1999 (อ้างถึงในยุคล เบ็ญจรงค์, 2550, หน้า 86)
กระมล ทองธรรมชาติ, สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2550

วิธีดาเนินการวิจัย
การเขียนวิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษาหรือวิธีการดาเนินการวิจัยในวารสารนั้น เทียบกับรายงานฉบับสมบูรณ์ คือ บทที่ 3
เป็นการนาบทที่ 3 มาสรุปให้ได้ใจความ เพราะเป็นการอธิบายวิธีการดาเนินการวิจัยซึ่งขึ้นอยู่กับการวิจัยแต่และประเภท

ผลการวิจัย
การเขียนผลการทดลองและวิจารณ์ผลหรือผลการศึกษาในวารสารนั้น เทียบกับรายงานฉบับสมบูรณ์ คือ บทที่ 4 ซึ่งควร
เสนอผลอย่างชัดเจน ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบ โดยลาดับตามหัวข้อที่ศึกษา
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การเขียนสรุปในวารสารนั้น เทียบกับรายงานฉบับสมบูรณ์ คือ บทที่ 5 เป็นการสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษา พร้อม
การอภิปรายผล หากผลการทดลองเป็นตาราง ให้อภิปรายตารางนั้นด้วย รวมถึงข้อเสนอแนะ ทั้งข้อเสนอจากการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

กิตติกรรมประกาศ (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)
การเขียนกิตติกรรมประกาศในวารสารนั้นจะกล่าวถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ช่วยเหลืองานวิจัย ซึ่งไม่ใช่การเยินยอกันเอง

เอกสารอ้างอิง
การเขียนเอกสารอ้างอิง ต้องใช้ตามแบบที่วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ กาหนดอย่างเคร่งครัด และเขียน
เอกสารอ้างอิง เฉพาะเอกสารที่นามาอ้างอิงในเนื้อหาเท่านั้น และควรเรียงจากตัวอักษรไทย ก-ฮ และ ตัวอักษร A -Z เช่น
จงกลรัตน์ อาจศัตรู. 2544. การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนตามแบบวัฎจักรการเรียนรู้ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย. สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
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