
 ฉ

   3.75  cm.  2.5 cm.

 2.5 cm.

# 
สารบัญ 

# 
# 

   หนา 
กิตติกรรมประกาศ  ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ     จ 
สารบัญตาราง (ถามี)    ซ 
สารบัญรูปภาพ (ถามี)  ฌ 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ  (ถามี) ญ 
บทท่ี 1 บทนํา  1 
บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม  5 
บทท่ี 3  …………………………………………………………………….  …… 

3.1 ................................................................................................... …… 
3.1.1   ................................................................................... …… 
3.1.2   ................................................................................... …… 

บทท่ี 4        …………………………………………   …… 
บทท่ี 5        …………………………………………    …… 
บทท่ี 6        …………………………………………   …… 
บทสรุปแบบสมบูรณภาษาไทย  ……  
บทสรุปแบบสมบูรณภาษาอังกฤษ ……        
บรรณานุกรม ……        
ภาคผนวก (ถามี) ……      
 ภาคผนวก ก    ................................................................................... …… 
 ภาคผนวก ข    ................................................................................... …... 
 ภาคผนวก ค    ................................................................................... .…... 
 ภาคผนวก ง    ................................................................................... …… 
ประวัติผูวิจัย  …… 

  หนาสารบัญ 
    3.75  cm.  

2.5 cm.

เวน 1  บรรทัด 

ใชตัวอักษร Angsana New 
ขนาด 12  Points  ตัวธรรมดา 

ใชตัวอักษร Angsana New ขนาด 18 points   
ตัวหนา  ระยะบรรทัดเปน  single 

ใชตัวอักษร  Angsana New  
ขนาด 16 Points  ตัวหนา  

จํานวนบทและชื่อบทใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร
และตามความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

 

กรณีตองการแบงบท ตามหัวขอสําคัญ หรือ หัวขอยอย ใช
ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Points   ตัวธรรมดา  

ระยะบรรทัดเปน  Single 

ใชตัวอักษร Angsana New  ขนาด 16 points   
ตัวหนา  ระยะบรรทัดเปน  Single 



 ช

 2.5 cm.

 2.5 cm.   3.75  cm. 

# 
สารบัญตาราง 

# 
# 

ตาราง  หนา 
3.1 ………………………………………………………………………………...... …… 
4.1 ………………………………………………………………………………....... …… 
4.2 ………………………………………………………………………………...... …… 
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
5.12 ………………………………………………………………………………....... ….. 
5.13 ………………………………………………………………………………....... ….. 
5.14 ………………………………………………………………………………....... ….. 
5.15 ………………………………………………………………………………....... ….. 
5.16 ………………………………………………………………………………....... ….. 

 สารบัญตาราง 
3.75  cm. 

ใชตัวอักษร Angsana New  ขนาด 16 points   
ตัวธรรมดา  ระยะบรรทัดเปน  single 

 

ใชตัวอักษร Angsana New  
ขนาด 16 points  ตวัหนา  

ใชตัวอักษร Angsana New ขนาด 18 points   
ตัวหนา  ระยะบรรทัดเปน  single 

เวน 1  บรรทัด 
ใชตัวอักษร Angsana New 

ขนาด 12 points  

2.5 cm.



 ซ

2.5 cm.  

3.75 cm.  2.5 cm.

สารบัญตาราง (ตอ) 
# 
# 

ตาราง  หนา 
5.17 ………………………………………………………………………………...... ….. 
5.18 ………………………………………………………………………………...... ….. 
5.19 ………………………………………………………………………………...... ….. 
5.20 ………………………………………………………………………………...... ….. 
6.1 ………………………………………………………………………………...... ….. 
6.2 ………………………………………………………………………………...... ….. 
6.3 ………………………………………………………………………………...... ….. 

 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 

  สารบัญตาราง 
 3.75  cm.  

ใชตัวอักษร Angsana New  ขนาด 16 points  
ตัวธรรมดา   ระยะบรรทัดเปน  single 

ใชตัวอักษร Angsana New 
ขนาด 16 points  ตวัหนา  

ใชตัวอักษร Angsana New 
ขนาด 18 points  ตวัหนา  ระยะ

บรรทัดเปน  single 

2.5 cm.

ใชตัวอักษร Angsana New 
ขนาด 12 points  

กรณี:  มีจํานวนตารางมาก ตองตอหนาท่ี2 



 ฉ

   3.75  cm.  2.5 cm.

 2.5 cm.

# 
สารบัญ 

# 
# 

   หนา 
กิตติกรรมประกาศ  ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ     จ 
สารบัญตาราง   ซ 
สารบัญรูปภาพ   ฌ 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ   ญ 
บทท่ี 1 บทนํา  1 
บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม  5 
บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย   14 

3.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  14 
3.1.1   การตรวจสอบเครื่องมือวิจยั  18 
3.1.2   วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  25 

บทท่ี 4        ผลการวิจัย   30 
บทท่ี 5        การอภิปรายผล    37 
บทท่ี 6        สรุปผลการวิจัย   62 
บทสรุปแบบสมบูรณภาษาไทย   96 
บทสรุปแบบสมบูรณภาษาอังกฤษ        110 
บรรณานุกรม        113 
ภาคผนวก         118 
 ภาคผนวก ก    รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 119 
 ภาคผนวก ข    เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 121 
 ภาคผนวก ค    คําชี้แจงพิทักษสิทธิของผูเขารวมวิจยั 122 
 ภาคผนวก ง    การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 123 
ประวัติผูวิจัย  125 

  ตัวอยางหนาสารบัญ 
    3.75  cm.  

2.5 cm.



 ช

 2.5 cm.

 2.5 cm.   3.75  cm. 

สารบัญตาราง 
# 
# 

ตาราง  หนา 
3.1 ………………………………………………………………………………...... 17 
4.1 ………………………………………………………………………………....... 29 
4.2 ………………………………………………………………………………...... 39 
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
 ……………………………………………………………………………….......  
5.12 ………………………………………………………………………………....... 50 
5.13 ………………………………………………………………………………....... 51 
5.14 ………………………………………………………………………………....... 52 
5.15 ………………………………………………………………………………....... 53 
5.16 ………………………………………………………………………………....... 54 

 ตัวอยางสารบัญตาราง 
3.75  cm. 

2.5 cm.  



 ซ

2.5 cm.  

3.75 cm. 

สารบัญตาราง (ตอ) 
# 
# 

ตาราง  หนา 
5.17 ………………………………………………………………………………...... 55 
5.18 ………………………………………………………………………………...... 56 
5.19 ………………………………………………………………………………...... 57 
5.20 ………………………………………………………………………………...... 58 
6.1 ………………………………………………………………………………...... 86 
6.2 ………………………………………………………………………………...... 87 
6.3 ………………………………………………………………………………...... 88 

 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 

  สารบัญตาราง 
 3.75  cm.  

2.5 cm.

2.5 cm.


