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บทคดัย่อ  
 
 บทคดัยอ่คือ ส่วนยอ่ทั้งหมดของการศึกษากรณีศึกษา  เม่ืออ่านบทคดัยอ่แลว้ควรจะทราบเน้ือหา
ท่ีส าคญั  ดงันั้นจึงควรเร่ิมตน้จากความส าคญัของปัญหา  แนวทางการศึกษาวตัถุประสงค์  วิธีการ
ด าเนินการ  และสรุปผลการทดลอง  โดยน าเน้ือหามาเรียบเรียงให้สอดคลอ้งกระชบั  และไม่ยาว
จนเกินไป 
 

บทน า  
 
 บทน าเป็นส่วนแสดงความเป็นมา  และความส าคญัของการศึกษากรณีศึกษา การเขียนค าน าไม่
ควรให้กวา้งขวางจนเกินไป  หรือเป็นความรู้พื้นฐานท่ีทราบกนัอยู่แลว้  เน้ือหาแสดงให้เห็นแนวทางว่า
กรณีศึกษามีความน่าสนใจเพียงพอท่ีจะศึกษา  มีตวัเลขและขอ้มูลสนบัสนุนเพื่อแสดงความส าคญั  และ
ท่ีมาของตวัเลขอา้งอิง 
 

 
 

 
 

 
 

วตัถุประสงค์  
 



 

 วตัถุประสงคใ์หเ้ขียนเฉพาะส่วนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษากรณีศึกษาน้ีเท่านั้น  ไม่ควรเขียน
ให้เกินเลยไปถึงส่ิงท่ีไม่ไดศึ้กษา  หรือคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต  วตัถุประสงคค์วรแสดงเป็นขอ้ๆ  เพื่อ
ความชดัเจน 

การตรวจเอกสาร  
 
 เป็นส่วนท่ีน าเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวกบักรณีศึกษาเร่ืองน้ี  เน้ือหาของการตรวจเอกสาร  อาจแบ่ง
ออกเป็น  2  ส่วน  คือ  ส่วนแสดงขอ้มูลพื้นฐาน  และส่วนแสดงแนวทางการศึกษา  โดยมีหลกัการเพื่อ
แสดงให้เห็นชดัเจนวา่จะศึกษาเร่ืองอะไร  มีความส าคญัมากนอ้ยเพียงไร  ไดเ้คยมีผูศึ้กษาแลว้ไดผ้ลเป็น
อยา่งไร  และผูศึ้กษากรณีศึกษาจะศึกษาไปทางใด  มีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จเพียงใด  เน้ือหาของ
การตรวจเอกสารตอ้งสอดคลอ้งกบัค าน า  วตัถุประสงค ์ และวธีิการด าเนินการทดลอง 
 
 การตรวจเอกสารใหใ้ชว้ธีิการเขียนแบบอา้งอิงดงัน้ี 
 
 1.  ให้แสดงช่ือผูแ้ต่งและปีท่ีรายงาน  เน้ือหาท่ีอา้งถึงนั้น  โดยอาจแสดงช่ือวงเล็บปีก่อน  เช่น  
สมโชค (2543)  แลว้ตามดว้ยเน้ือหา  หรือแสดงเน้ือหาก่อนแลว้วงเล็บช่ือ  ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค
และปีในตอนทา้ยก็ได ้ เช่น  (ประสพ , 2543)  โดยผูแ้ต่งชายไทยใชช่ื้อ  และปี  พ.ศ.  ท่ีตีพิมพ ์ ส่วนผูแ้ต่ง
ชาวต่างประเทศใชส้กุลและปี  ค.ศ.ท่ีตีพิมพ ์
       1.1  กรณีผูแ้ต่ง  1  คน  เช่น  มนตช์ยั  (2534)  หรือ  Humbert  (1990) 
       1.2  กรณีผูแ้ต่ง  2  คน  เช่น  สาทิส  และ  ศิริพรรณ  (2537)  หรือ  Yamaguchi and  

Jackson  (1982) 
1.3 กรณีผูแ้ต่ง  2  คน  เช่น  (อดิศร  และคณะ , 2538)  หรือ  (Noel et al.,  1990) 
1.4 ในกรณีท่ีผูแ้ต่งอา้งถึงผลงานทดลองของผูอ่ื้น  ควรจะก าหนดดว้ยวา่เขียนอยา่งไร  เช่น  

(นฤมล , 2517  อา้งโดยฉนัทนา , 2529)  หรือ  ฉนัทนา  (2529)  ไดอ้า้งถึงผลการทดลอง
ของนฤมลท่ีท าในปี  2517  วา่...........ไม่ใช่เอานฤมล (2517)  มาใส่เลย  ทั้งๆ  ท่ีอ่านมา
จากของฉนัทนา (2519) 

 
2. รูปแบบการเขียนการตรวจเอกสาร  ตอ้งมีการใชค้  าเช่ือมเพื่อใหเ้น้ือหาสอดคลอ้งกนัไป 

ไม่ขาดตอน  เช่น 
       มาลินี  และคณะ (2540)  ได้ท าการศึกษาโดย...........หรือ  อาจใช้ค  าว่ารายงานว่า , พบว่า  
ศึกษา  ค  าเช่ือมท่ีนิยมใช ้ เช่น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั , ในท านองเดียวกนั , ในทางตรงกนัขา้ม , แต่ , ในขณะท่ี 
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ผลการทดลอง  
 
 การเสนอผลการทดลอง  จะใชข้อ้มูลท่ีผา่นการวิเคราะห์แลว้ ไม่มีการแสดงขอ้มูลดิบ หรือตาราง  
การวเิคราะห์  เช่น  ตารางวิเคราะห์วาเรียนซ์โดยรูปแบบการแสดงจะจ าแนกเป็นพวก  ๆ ให้สอดคลอ้งกบั  
วตัถุประสงคข์องการทดลอง  เน้ือหาของผลการทดลองจะเป็นค าอธิบายประกอบกบัการแสดงตาราง 
หรือ ภาพ เพื่อช่วยใหมี้ความเขา้ใจดีข้ึน 
 ผลการทดลองอาจแยกเป็นคนละหวัขอ้กบัวิจารณ์ผล  หรือเสนอรวมกนัเป็นผล และวิจารณ์ผล  
การทดลองก็ได ้
 

วจิารณ์ผลการทดลอง 
 
 เน้ือหาของวจิารณ์ผลจะสอดคลอ้งกนักบัผลการทดลอง คือ จ าแนกออกเป็นพวก ๆ หลกัการของ 
การวจิารณ์ผลเบ้ืองตน้ คือ 

1. หาเหตุผลมาอธิบาย / วจิารณ์ วา่ท าไมผลการศึกษากรณีศึกษาคร้ังน้ี  จึงไดผ้ลเป็นเช่นนั้น 
2. เปรียบเทียบผลการศึกษากรณีศึกษาน้ีกบัรายงานผลของผูอ่ื้น  ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัหรือ

สามารถเปรียบเทียบกนัได ้  เปรียบเทียบผลการศึกษากบัสมมุติฐาน หลกัการ หรือ ทฤษฎีท่ี
เคยมีผูน้ าเสนอไว ้

 
สรุปผลการทดลอง 

 
 เน้ือหาของสรุปผล ควรจดัเป็นขอ้ ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 

ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี  
 
 จากการศึกษากรณีศึกษา  หากมีขอ้เสนอแนะ  ใหแ้สดงเป็นขอ้ ๆ มีเน้ือหาชดัเจน 
 

เอกสารอ้างองิ 
  

 เป็นส่วนรวบรวมเอกสารท่ีใช้อา้งอิงในการศึกษางานวิจยัหรือการคน้ควา้ทางดา้นสัตวศาตร์น้ี  
โดยเขียนเรียงเป็นหมายเลยเร่ิมตน้จากภาษาไทย  เรียงตามล าดบัอกัษร  ก  ถึง  ฮ  ถา้เป็นผูแ้ต่งคนเดียวกนั
แต่คนละปี  ให้เรียงปีท่ีทนัสมยั  ก่อนปีเก่า ๆ หากเป็นผูแ้ต่งคนเดียวกนัปีเดียวกนั  ให้ใชอ้กัษรเขา้มาช่วย  
เช่น  กนก  (2539) ก.  และ  กนก  (2539) ข.  แลว้ต่อดว้ยภาษาองักฤษ  A  ถึง  Z  วิธีการเขียนให้บรรทดั



 

แรกเต็มบรรทดั  แลว้ย่อบรรทดัต่อมาในลกัษณะแขวน  ย่อหน้าห่างออกมาขนาดเท่ากบั  1  เซนติเมตร  
รูปแบบการเขียนของภาษาไทยใหข้ึ้นตน้ดว้ย  ช่ือ  ตามดว้ยสกุล   ส่วนภาษาองักฤษให้ข้ึนตน้ดว้ยช่ือสกุล  
จุลภาค  อกัษรยอ่ของช่ือแรกและช่ือกลาง  การแสดง 
  
ตวัอย่างการเขยีนเอกสารอ้างองิ 
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ภาคผนวก (ถ้าม)ี 
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 เป็นส่วนท่ีใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากเน้ือหาในส่วนขา้งตน้ทั้งหมด เช่น เป็นการแสดงรายละเอียดของ    
วธีิการปฏิบติัท่ีกล่าวถึงในส่วนอุปกรณ์ และวิธีการด าเนินการ  แผนผงัแปลงทดลอง  การแสดงขอ้มูลดิบ
หรือ ตารางการวิเคราะห์ท่ีส าคญั  ก่อนหน้าท่ีจะน ามาสู่ขั้นตอนเสนอในส่วนผลการทดลอง ส่วน
ภาคผนวกน้ีจ าเป็นจะตอ้งมีหรือไม่  ให้อยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษากรณีศึกษา  หากจ าเป็นตอ้งมี
ใหอ้ยูห่ลงัส่วนเอกสารอา้งอิง โดยในแผน่แรกให้พิมพว์า่ ภาคผนวกตรงกลางหนา้กระดาษแลว้แผน่ต่อ ๆ 
ไปแสดงขอ้มูลในภาคผนวกตามตอ้งการ 
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