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ส่ วนประกอบของโครงร่ างงานวิจัย
หลักเกณฑ์ และรู ปแบบในการพิมพ์
. การพิมพ์ (Typing)
. ใช้กระดาษสีขาวขนาดมาตรฐาน A-4 (8 ¼ x 11¾ นิว) แกรมขึนไป
1.2 รู ปเล่มรายงานวิจยั จะต้องมีความประณี ตทังในเรื องวัสดุ การพิมพ์ การขึนต้นประโยคใหม่
ไม่มีรอยขูดฆ่า ขูดลบ ไม่ควรพิมพ์ตกหรื อพิมพ์เพิมไว้เหนือหรื อใต้บรรทัด และไม่ตอ้ งเพิมลวดลาย สี สนั ใดๆ
1.3 ควรพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ ตัวอักษรภาษาไทยให้ใช้แบบ Angsana New ขนาด ปกติ ตัวอักษร
สี ดาํ ส่วนชือบท ใช้แบบ Angsana New ขนาด หนา ตัวอักษรสี ดาํ
. การเว้ นริมขอบกระดาษ (Margination)
ให้เว้นริ มขอบกระดาษ ทัง 4 ด้าน โดยไม่ตอ้ งตีกรอบหน้าดังนี คือ ในหน้าทัว ๆ ไป ให้เว้นริ มของกระดาษ
ด้านบน . นิว ด้านล่าง 1 นิว ด้านซ้ายมือ 1.5 นิว และด้านขวามือ 1 นิว
3. การลําดับหน้ า (Pagination)
3.1 ส่ วนหน้ า ให้ลาํ ดับเลขหน้ารู ปเล่มรายงานการวิจยั ด้วยตัวเลขโรมัน i ii iii vi vii viii ตามลําดับ
ให้พิมพ์ลาํ ดับนีในส่วนด้านบน มุมขวาของกระดาษ
3.2 ส่ วนเนือความ (Text) และส่ วนอืนๆ ทังหมด ให้ลาํ ดับ เลขหน้า ด้วยเลขอาราบิก ทังเล่ม โดยให้พิมพ์
ลําดับนีในส่วนด้านบน มุมขวาของกระดาษ ยกเว้นเมือขึนต้นบทใหม่ทุกบทหรื อหน้าทีกําหนดไว้โดยเฉพาะ
ให้เว้นไม่พิมพ์หน้านัน แต่ให้นบั หน้ารวมด้วย
3.3 ในกรณีจาํ เป็ นต้ องพิมพ์ตามความยาวของหน้ ากระดาษ ให้พมิ พ์หมายเลขลําดับหน้าไว้ในตําแหน่ง
เดียวกับหน้าอืนๆ
3.4 ไม่ ต้องพิมพ์ เครื องหมายใด ๆ ไว้ขา้ งหน้าหรื อข้างหลังตัวอักษรหรื อตัวเลขลําดับหน้า
4. การเว้ นระยะการพิมพ์ (Spacing)
4.1 เว้นระยะพิมพ์ระหว่างบรรทัดหนึงช่วงบรรทัด
4.2 การย่อหน้า ให้ตงค่
ั าเป็ น 0.60 นิว 0.85 นิว . นิว . นิว . นิว ตามลําดับ
4.3 เว้นหนึงช่วงตัวอักษรหลังเครื องหมายจุลภาค (comma) และเครื องหมายอัฒภาค (semicolon)
4.4 หน้าปก หน้าปกใน หน้าสารบัญ หน้าบัญชีตาราง หน้าบัญชีภาพประกอบ หลังตัวเลขไม่ใช้
เครื องหมายมหัพภาค (.)
4.5 ไม่ใช้เครื องหมายบุพสัญญา (”) ในรู ปเล่มรายงาน ให้เขียนซําข้อความเดิม
4.6 ถ้าแยกพยางค์หรื อคําคนละบรรทัดเพราะสุดบรรทัด ให้ใช้เครื องหมายยัติภงั ค์ (-) ไว้สุดบรรทัด
และแยกคําท้ายขึนบรรทัดใหม่ แต่ตอ้ งเป็ นคําทีสามารถอ่านได้ความหมาย เช่น ประธาน-กรรมการ ไม่แยกเป็ น
ประธานกรรม-การ
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รายงานการวิจยั ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า ส่วนเนือหา และส่วนท้าย แนวทางการเขียน
แต่ละส่วนมีดงั นี
ส่ วนหน้ า ได้แก่
1. ปกนอก และปกใน ประกอบด้วย
1.1 ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขนาด . X . เซนติเมตร ห่างจากขอบบน . นิว
1.2 ชืองานวิจยั ห่างจากตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ลงมา บรรทัด จัดชือเรื องให้อยูต่ รงกลาง เรี ยงลงมา
แบบสามเหลียมหัวกลับ และต้องตัดคําให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ไทย
1.3 ชือผูว้ จิ ยั โดยไม่ตอ้ งระบุคาํ นําหน้าหรื อยศตําแหน่ง จัดอยูใ่ ห้ตรงกลาง ชือและนามสกุล ห่างกัน เคาะ
หากผูว้ จิ ยั มี คน ให้เรี ยงชือผูว้ จิ ยั ตามพยัญชนะ และจัดให้นามสกุลคนทีสัน อยูต่ รงกับ นามสกุลคนทียาวกว่า
1.4 มีสามส่วน คือ
1.4. คําว่า รายงานการวิจยั ตามด้วยชือหลักสูตร และชือสาขาวิชา
1.4. คําว่า คณะ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1.4. เดือน พ.ศ.
1.5 หากได้รับทุนวิจยั ของมหาวิทยาลัย ให้พิมพ์คาํ ว่า (งานวิจยั นีได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
1.6 รู ปแบบตัวอักษรใช้ Angsana New ขนาด หนา
2. ใบอนุมตั ริ ายงานการวิจยั

เป็ นเอกสารทีแสดงผลการพิจารณาว่างานวิจยั ได้ดาํ เนินการครบถ้วนสมบูรณ์ และ อนุมตั ิให้นบั เป็ น
ส่วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตร ซึงมีรายละเอียดดังนี
2.1 ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขนาด . X . เซนติเมตร ห่างจากขอบบน . นิว
2.2 หัวเรื อง ใบอนุมตั ิรายงานการวิจยั ใช้ตวั อักษร Angsana New ขนาด หนา อยูก่ ึงกลางหน้ากระดาษ
2.3 ชืองานวิจยั ห่างจากหัวเรื อง ใบอนุมตั ิรายงานการวิจยั ลงมา บรรทัด จัดชือเรื องให้อยูต่ รงกลาง
เรี ยงลงมา แบบสามเหลียมหัวกลับ และต้องตัดคําให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ไทย
2.4 ชือผูว้ จิ ยั โดยไม่ตอ้ งระบุคาํ นําหน้าหรื อยศตําแหน่ง จัดอยูใ่ ห้ตรงกลาง ชือและนามสกุล ห่างกัน เคาะ
หากผูว้ จิ ยั มี คน ให้เรี ยงชือตามพยัญชนะ และจัดให้นามสกุลของคนทีสัน อยูต่ รงกับ นามสกุลของคนทียาวกว่า
2.5 ข้อความ (จัดให้อยูก่ ึงกลาง)
2.5.1 รายงานการวิจยั นีได้รับการพิจารณาอนุมตั ิให้นบั เป็ นส่วนหนึงของการศึกษา
2.5.2 ตามหลักสูตรปริ ญญา ................
. . สาขาวิชา ................
2.6 คณะกรรมการสอบวิจยั ประกอบด้วย อาจารย์ทีปรึ กษาหลัก คน และอาจารย์ทีปรึ กษาร่ วม - คน
ระบุคาํ นําหน้าหรื อยศตําแหน่ง ชือและนามสกุล ห่างกัน เคาะ
2.7 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุคาํ นําหน้าหรื อยศตําแหน่ง ชือและนามสกุล ห่างกัน เคาะ
2.8 วัน เดือน ปี ทีสอบ และข้อความ ลิขสิ ทธิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ข้อ . - . รู ปแบบตัวอักษรใช้ Angsana New ขนาด ปกติ
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. บทคัดย่ อ
คือ การสรุ ปสาระสําคัญของงานวิจยั ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีการรวบรวมและจัดทํากับข้อมูล และ
ผลการศึกษา โดยเนือหาต้องมีความสอดคล้องกัน ประกอบด้วย
3.1 หัวเรื อง บทคัดย่อ ใช้ตวั อักษร Angsana New ขนาด หนา อยูก่ ึงกลางหน้ากระดาษ
3.2 ชือรายงานการวิจยั
3.3 ชือผูว้ จิ ยั ระบุคาํ นําหน้าหรื อยศตําแหน่ง ชือและนามสกุล ห่างกัน เคาะ หากผูว้ จิ ยั มี คน
ให้เรี ยงชือตามพยัญชนะ และจัดให้นามสกุลคนทีสัน อยูต่ รงกับ นามสกุลคนทียาวกว่า
3.4 ปริ ญญา
3.5 สาขา
3.6 ปี การศึกษา
3.7 อาจารย์ทีปรึ กษารายงานการวิจยั ระบุยศและตําแหน่ง ชือและนามสกุล ห่างกัน เคาะ จัดให้นามสกุล
ของคนทีสัน อยูต่ รงกับ นามสกุลคนทียาวกว่า
ข้อ .2 - 3.7 ให้พิมพ์เรี ยงลงมาทีละบรรทัด ใช้ตวั อักษร Angsana New หัวข้อ ขนาด หนา ส่วนย่อยของ
เนือหา ขนาด ปกติ แล้วเว้น บรรทัด ขีดเส้นแบ่ง แล้วเว้นอีก บรรทัด จากนันจึงพิมพ์ต่อในส่วนของเนือหา
ของบทคัดย่อ
4. กิตติกรรมประกาศ

คือ เป็ นการเขียนเพือกล่าวขอบคุณ บุคคล หน่วยงาน ทีให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในการเขียนรายงาน
การเขียนความเรี ยงขันสูง ซึงประกอบด้วย ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา ตรวจทาน ผูช้ ่วยให้ขอ้ มูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนผูส้ นับสนุนแหล่งทุน ประกอบด้วย
4.1 หัวเรื อง กิตติกรรมประกาศ ใช้ตวั อักษร Angsana New ขนาด หนา อยูก่ ึงกลางหน้ากระดาษ
4.2 เนือหาของกิตติกรรมประกาศ ใช้ตวั อักษร Angsana New ขนาด ปกติ ตังการย่อหน้า . นิว
4.3 เมือจบข้อความแล้ว เว้น บรรทัด พิมพ์ชือ-สกุลของผูว้ จิ ยั และ เดือน ปี (ทีส่งเล่มงานวิจยั )
. สารบัญ
คือ รายการหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยต่างๆ ตามทีปรากฏเป็ นลําดับภายในงานวิจยั ประกอบด้วย
5.1 หัวเรื อง สารบัญ ใช้ตวั อักษร Angsana New ขนาด หนา อยูก่ ึงกลางหน้ากระดาษ
5.2 เว้น บรรทัด ขนาด แล้วพิมพ์ดา้ นขวามือ คําว่า หน้า
5.3 จากนัน ให้พิมพ์คาํ ว่า บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ และ
อักษรย่อและสัญลักษณ์ เรี ยงลงมาทีละบรรทัดตามลําดับ พิมพ์เลขหน้าใส่ดว้ ย หลักหน่วยของเลขหน้าตรงกับสระอา
ของคําว่าหน้า
5.4 เว้น บรรทัด แล้วพิมพ์ดา้ นซ้ายมือ คําว่า บทที และ ด้านขวามือ คําว่า หน้า
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. สารบัญตาราง
คือ รายการทีบอกให้ทราบว่าตารางประกอบด้วยเนือหาอะไรและอยูห่ น้าใด ประกอบด้วย
6.1 หัวเรื อง สารบัญตาราง ใช้ตวั อักษร Angsana New ขนาด หนา อยูก่ ึงกลางหน้ากระดาษ
6.2 เว้น บรรทัด ขนาด ปกติ แล้วพิมพ์ดา้ นซ้ายมือ คําว่า ตารางที ด้านขวามือ คําว่า หน้า
6.3 บรรทัดถัดลงไปเป็ นเลขทีของตาราง (เรี ยงลําดับ , , ....... ) โดยพิมพ์เว้นระยะจากแนวคันหน้า
3 ตัวอักษร ตัวเลขลําดับตารางจะอยูต่ รงกับคําว่า ที ของคําว่า ภาพที เว้น 3 ตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์ชือตาราง
จบชือตาราง เว้นระยะ ตัวอักษร พิมพ์จุดไข่ปลาละไปจนถึงเกือบคําว่า หน้า เว้น ตัวอักษร แล้วใส่เลขหน้า
และให้จุดไข่ปลาทุกรายการสิ นสุดตรงกัน
7. สารบัญภาพ
คือ รายการทีบอกให้ทราบว่ารู ปภาพประกอบด้วยเนือหาอะไรและอยูห่ น้าใด ประกอบด้วย
7.1 หัวเรื อง สารบัญภาพ ใช้ตวั อักษร Angsana New ขนาด หนา อยูก่ ึงกลางหน้ากระดาษ
7.2 เว้น บรรทัด ขนาด ปกติ แล้วพิมพ์ดา้ นซ้ายมือ คําว่า ภาพที ด้านขวามือ คําว่า หน้า
7.3 บรรทัดถัดลงไปเป็ นเลขทีของภาพ (เรี ยงลําดับ , , ....... ) โดยพิมพ์เว้นระยะจากแนวคันหน้า
ตัวอักษร ตัวเลขลําดับภาพจะอยูต่ รงกับคําว่า ที ของคําว่า ภาพที เว้น ตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์ชือรู ปภาพ จบชือ
รู ปภาพ เว้นระยะ ตัวอักษร พิมพ์จุดไข่ปลาละไปจนถึงเกือบคําว่า หน้า เว้น ตัวอักษร แล้วใส่เลขหน้า และให้
จุดไข่ปลาทุกรายการสิ นสุดตรงกัน
8. อักษรย่ อและสั ญลักษณ์

หากมีอกั ษรย่อและสัญลักษณ์ทีต้องใช้ในการศึกษา ให้พิมพ์แสดงไว้เพือให้ผอู ้ ่านเข้าใจเกียวกับอักษรย่อ
และสัญลักษณ์ทีปรากฏในงานวิจยั ได้ตรงกัน ประกอบด้วย
8.1 หัวเรื อง อักษรย่อและสัญลักษณ์ ใช้ตวั อักษร Angsana New ขนาด หนา อยูก่ ึงกลางหน้ากระดาษ
8.2 เว้น บรรทัด ขนาด ปกติ แล้วพิมพ์อกั ษรย่อและสัญลักษณ์ ทีมีอยู่ และความหมาย
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ส่ วนเนือหาของงานวิจยั
มีโครงสร้างส่วนของเนือหาทีแบ่งออกเป็ น บท ๆ จํานวน บท ประกอบด้วย
บทที บทนํา
- ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
- วัตถุประสงค์ของการวิจยั
- ประโยชน์ของการวิจยั
- ขอบเขตของการวิจยั ได้แก่ ด้านเนือหา ด้านประชากร ด้านสถานที และด้านระยะเวลาทีศึกษา
- กรอบแนวคิดของการวิจยั
- สมมติฐานของการวิจยั (ถ้ามี)
- ข้อตกลงเบืองต้น (ถ้ามี)
- นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที 1 บทนํา ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา ระบุให้เห็นถึงปัญหา ทีทําให้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาเรื องนัน พร้อมทัง
เหตุผล หรื อความจําเป็ นทีต้องทําวิจยั การเขียนควรมีการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎีหลักการ
ทีสําคัญมาสนับสนุน เพือให้เหตุผลในการเลือกปัญหานันมีนาหนั
ํ ก และเห็นความจําเป็ นมากขึน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั ระบุให้เห็นถึงสิ งทีต้องการหาคําตอบอย่างชัดเจน สอดคล้องกับปั ญหาทีจะทํา
วิจยั โดยทัวไปมักเขียนในรู ปประโยคบอกเล่า
3. ประโยชน์ของการวิจยั ระบุวา่ การวิจยั ครังนีได้ขอ้ ค้นพบใดบ้าง ทังในแง่ของความรู ้ใหม่ทีเกิดขึน และ
การนําผลการวิจยั ไปใช้ในแง่มุมใดบ้าง โดยระบุรวมถึงผูเ้ กียวข้องและวิธีการทีสามารถนําไปใช้ อาจเขียนในรู ปของ
การบรรยายหรื อเป็ นข้อก็ได้
4. ขอบเขตของการวิจยั ระบุขอบเขตของเนือหา หรื อประเด็นต่างๆ ทีใช้ในการวิจยั ครังนี เนือหาหรื อ
ประเด็นทีศึกษามีอะไรบ้าง และกําหนดมาอย่างไร นอกจากนีให้ระบุขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้
ในการวิจยั ว่า มีลกั ษณะอย่างไร จํานวนเท่าใด ใช้วธิ ีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างไร แต่ไม่ตอ้ งแสดงรายละเอียด
5. กรอบแนวคิดของการวิจยั (ถ้ามี) ต้องสอดคล้องกับปั ญหาของการวิจยั แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆทีศึกษา โดยตัวแปรแต่ละตัวจะต้องมีพืนฐานทางทฤษฎีสนับสนุน ให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กบั
ประเด็นการวิจยั
6. สมมติฐานของการวิจยั (ถ้ามี) ระบุถึงการคาดคะเนคําตอบ หรื อผลของการวิจยั ในครังนี ว่าน่าจะเป็ น
อย่างไร การเขียนจะต้องมีขอ้ มูลจากทฤษฎี ข้อเท็จจริ ง หลักการต่าง ๆ มาสนับสนุน และสมมติฐานทีเขียนขึนต้อง
สามารถตรวจสอบได้
7. ข้อตกลงเบืองต้น(ถ้ามี) ระบุขอ้ ตกลงเฉพาะทีมีความจําเป็ น ต้องสร้างความเข้าใจกับผูอ้ ่าน ทีอาจทําให้
เกิดข้อสงสัยในงานวิจยั และไม่ใช่เป็ นการเขียนถึงข้อบกพร่ องของการวิจยั ในครังนี
การอธิบายความหมายของคําต่าง ๆ ไม่ถือว่าเป็ นข้อตกลง
8. ข้อจํากัดของการวิจยั (ถ้ามี) ระบุถึงความไม่สมบูรณ์ของการดําเนินงานวิจยั ในครังนี ทีเกิดจากปัจจัยหรื อ
สภาพการณ์บางอย่างทีไม่สามารถทําให้การวิจยั สมบูรณ์ได้
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9. นิยามศัพท์เฉพาะ(ถ้ามี) เป็ นการอธิบายความหมายจริ งทีใช้ในการวิจยั ไม่ใช่เป็ นการอธิบายความหมาย
ศัพท์ตามพจนานุกรม ต้องใช้ภาษาทีอ่านแล้วเข้าใจง่าย เพราะคํานิยามของศัพท์บางคําสามารถแปลความหมายได้
หลายทาง
บทที แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
- แนวคิด ทฤษฎี หรื อหลักการทีเกียวกับการวิจยั สามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้อหลักได้หลายหัวข้อ
ตามความเหมาะสม
- งานวิจยั ทีเกียวข้อง
บทที วิธีดาํ เนินการวิจยั
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- เครื องมือและอุปกรณ์ทีใช้ในการวิจยั
- อาหารเลียงเชือและสารเคมีทีใช้ในการวิจยั
- วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี
. เครื องมือและอุปกรณ์เครื องแก้ว หมายถึง วัสดุและครุ ภณั ฑ์ ทังหมดทีใช้ในการวิจยั
. อาหารเลียงเชือและสารเคมี หมายถึง อาหารเลียงเชือและสารเคมี ทังหมดทีใช้ในการวิจยั
. สถานทีเก็บตัวอย่าง อธิบายถึงการเลือกสถานทีในการเก็บตัวอย่าง มีเกณฑ์อย่างไร
. วิธีการเก็บตัวอย่าง ระบุขนตอนการเก็
ั
บตัวอย่าง การรักษาตัวอย่าง ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่าง ซึง
จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
. การตรวจสอบตัวอย่างในห้องปฏิบตั ิการ ระบุขนตอนการตรวจสอบ
ั
ตัวอย่างโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ
เช่น กล้องจุลทรรศน์ กล้องถ่ายรู ป การเก็บตัวอย่างนํา การวาดภาพ การทํา herbarium ฯลฯ
. การจัดทํากับข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ระบุขนตอนของการจั
ั
ดทํากับข้อมูลภายหลังทีเก็บ รวบรวม
ข้อมูลมาแล้ว โดยอาจเขียนเป็ นข้อเพือให้เห็นขันตอนของการวิเคราะห์ กรณี ทีเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ ควรระบุชือ
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ตวั แปรแต่ละตัว หรื อแต่ละเนือหา กรณี ทีวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
สําเร็ จรู ป ต้องระบุชือโปรแกรม แต่ไม่ตอ้ งระบุรายละเอียดของสูตรทางสถิติ
บทที ผลการวิจยั
ระบุรายละเอียดของการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยอาจแบ่งออกเป็ นตอนๆ ตามวิธีดาํ เนินการ
วิจยั ในบทที หรื อตามวัตถุประสงค์ หรื อตามตัวแปรทีศึกษา การนําเสนอสามารถเขียนในรู ปการบรรยาย
ตาราง รู ปภาพ แผนภูมิ หรื ออืน ๆ ทีมีความชัดเจน ซึงการนําเสนอสามารถเขียนในรู ปการบรรยาย ตาราง
รู ปภาพ แผนภูมิ ต้องมีการแปลความหมายของการนําเสนอด้วย การแปลความหมายควรอยูใ่ นหน้าเดียวกับ
ตาราง รู ปภาพ หรื อแผนภูมิ และในบทนีจะไม่ใส่ความคิดเป็ นของผูว้ จิ ยั ลงไป
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บทที สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
- สรุ ปผลการวิจยั
- อภิปรายผล
- ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจยั ไปใช้
- ข้อเสนอแนะการวิจยั ครังต่อไป
ในบทนีประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆดังนี
. สรุ ปผลการวิจยั ให้สรุ ปผลทีได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีปรากฏในบทที โดยสรุ ปสาระหรื อ
ประเด็นทีเป็ นข้อค้นพบสําคัญ การเขียนอาจระบุสถิติทีจําเป็ นประกอบด้วยก็ได้
. อภิปรายผล ชีให้เห็นว่า ข้อค้นพบทีสําคัญจากการวิจยั ครังนีสอดคล้อง หรื อเป็ นไปตาม
สมมติฐานมากน้อยเพียงใด หรื อผลการวิจยั นันมีความน่าเชือถือมากน้อยเพียงใด ซึงควรมีการอ้างอิงข้อมูลต่างๆ
เพืออธิบายให้เห็นถึงความเป็ นเหตุ และผลของข้อค้นพบนัน การนําข้อค้นพบมาอภิปรายผลไม่จาํ เป็ นต้องนํา
ข้อค้นพบมาทังหมด ให้พิจารณาตามสมมติฐาน หรื อวัตถุประสงค์ของการวิจยั
. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจยั ไปใช้ เขียนเสนอให้ผเู ้ กียวข้องหรื อผูอ้ ่านทราบว่า ผลการวิจยั
ทีได้นนั จะนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บา้ ง และจะมีวธิ ีการใช้อย่างไร ทีจะทําให้มีประสิทธิภาพมากทีสุด
นอกจากนีควรเสนอแนะให้มีรายละเอียด เพียงพอทีสามารถนําไปใช้ได้จริ ง
. ข้อเสนอแนะการวิจยั ครังต่อไป เสนอให้ผอู ้ ่านเห็นว่า ถ้าสนใจทีจะศึกษาเรื องราว หรื อประเด็นทีได้
ทําวิจยั ครังนีแล้ว ควรทีจะมีการศึกษาเรื องใด หรื อศึกษาในแง่มุมใดต่อไป เพือให้เกิดข้อค้นพบต่อยอดไปอีก
การเสนอแนะให้เสนอแนะวิธีการอย่างชัดเจน รวมทังข้อควรระวังต่าง ๆ
ส่ วนตอนท้ าย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผวู ้ จิ ยั
- ชือ - สกุล
- วัน เดือน ปี เกิด
- ทีอยูป่ ัจจุบนั
- ประวัติการศึกษา
การอ้ างอิงทีแทรกในเนือหา
. การอ้ างอิง หน้ าข้ อความ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2551 : 1) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมแสดงออกของแต่ละบุคคล
ทีเกียวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ
. การอ้ างอิง ระหว่ างข้ อความ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2551 : 1) หมายถึง พฤติกรรมแสดงออกของแต่ละบุคคล
ทีเกียวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ
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. การอ้ างอิง หลังข้ อความ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมแสดงออกของแต่ละบุคคลทีเกียวข้องโดยตรงกับการใช้
สิ นค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2551 : 1)
4. การอ้ างอิงจาก Website ใช้รูปแบบ (ผูแ้ ต่ง, Website, พ.ศ.ทีสื บค้น) เช่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย, http://www.ricr.ac.th, 2542)
5. ไม่ ปรากฏชื อผู้แต่ ง ให้ใส่ ชือผูร้ วบรวมข้อมูล หรื อบรรณาธิ การ เช่น จิรศักดิ คําดี (บรรณาธิ การ, 54 : 5)
. ไม่ ปรากฏชื อผู้แต่ ง ผู้รวบรวม หรื อ บรรณาธิการ ให้ใส่ชือเรื อง/บทความ เช่น การปลูกป่ าไม้ ( 56 : 6)
. ผู้แต่ งหลายคน เอกสารหลายเรื อง แต่ตอ้ งการอ้างถึงพร้อมกัน
เช่น
วิโรจน์ สารรัตนะ ( : 36) และ สมยศ นาวีการ ( 57 : 18)
8. จํานวนผู้แต่ ง
8.1 2 คน
นิจศิริ เรื องรังษี และ ธวัชชัย มังคละคุปต์ (2557 : 15)
กอบศักดิ ภูตระกูล และ หฤษฎ์ รอดดี (2558 : 23)
Lambert and Rauth (2007 : 47)
8.2 มากกว่า 2 คน
เกษมสันต์ วีระกุล และคณะ (2558 : 28)
Freeman, et al. (2009 : 255)
9. ผู้แต่ งเป็ นสถาบัน หรื อหน่ วยงาน
. หน้าข้อความ
หน่วยงานย่อยไปหาหน่วยงานใหญ่
เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( : 5)
. ระหว่างข้อความ และ หลังข้อความ
หน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย
เช่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
: 5)
10. การอ้ างอิงจากการสัมภาษณ์ เช่น สมศักดิ คนขยัน (สัมภาษณ์, )
11. การอ้ างอิงวัสดุประเภทสื อโสตทัศน์
เช่น
กรมแผนทีทหาร (แผนที, ) หรื อ สมศักดิ คนขยัน (แถบบันทึกเสี ยง,
)
12. การอ้ างอิงส่ วนใดส่ วนหนึงของหนังสื อ ทีไม่ ใช่ เนือหา
เช่น
ธงชัย ปลาสุวรรณ ( : บทคัดย่อ) หรื อ สมเกียรติ อ่อนวิมล ( : คํานํา)
13. ถ้ าแหล่ งอ้ างอิงของผู้แต่ งคนเดียวกันมากกว่ า 1 รายการ ทีพิมพ์ ปีเดียวกัน
ให้ใช้อกั ษร ก ข ค ง ตามหลังปี สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษให้ใช้อกั ษร a b c d
เช่น สุวมิ ล เรื องเดช (2556ก : 34)
สุวมิ ล เรื องเดช (2556ข : 12)
Mackay (2004a : 122-178)
Mackay (2004b : 32-34)
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2.5 เซนติเมตร

3.5 เซนติเมตร

Angsana New
ขนาด 20 หนา

การตรวจหาปริมาณโคลิฟอร์ มแบคทีเรีย และยีสต์ /รา ในเครื องดืมนําส้ มคัน
ทีจําหน่ ายในเขตเทศบาลนครเชียงราย และเทศบาลตําบลบ้ านดู่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ขวัญฤดี โชครวย
หนึงฤทัย//แสงทองทอง

Angsana New
ขนาด 18 หนา

รายงานการวิจยั วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พฤศจิกายน 2557
(งานวิจยั นีได้ รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

ใส่ในกรณี ที
ได้รับทุนจากทาง
มหาวิทยาลัย

11

หน้านีใส่สาํ หรับการส่งเล่ม
ให้กบั ทางโปรแกรมวิชา ไม่
ต้องใส่หากทํารู ปเล่มส่ง
สํานักวิจยั และพัฒนา

Angsana New
ขนาด 18 หนา

ใบอนุมตั ิรายงานการวิจัย
การตรวจหาปริ มาณโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย และยีสต์/รา ในเครื องดืมนําส้มคันทีจําหน่าย
ในเขตเทศบาลนครเชียงราย และเทศบาลตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ขวัญฤดี โชครวย
หนึงฤทัย//แสงทองทอง
รายงานวิจยั นีได้รับการพิจารณาอนุมตั ิให้นบั เป็ นส่ วนหนึ งของการศึกษา
ตามหลักสู ตรปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
คณะกรรมการสอบรายงานการวิจยั
………………………………ประธานกรรมการ
(อาจารย์ประเสริ ฐ//ไวยะกา)
……………………….……..กรรมการ
(อาจารย์ ดร.วสันต์//มะโนเรื อง)

...…………………...…….....กรรมการ
(อาจารย์ ดร. สุ นทรี //กรโอชาเลิศ)

………………………………………คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(อาจารย์ ดร.พิรภานุวตั ณ์//ชื นวงศ์)
พฤศจิกายน 557
ลิขสิ ทธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันทีสอบวิจยั

12

ใบรับรอง

ใส่หน้านีแทนใบอนุมตั ิรายงานการวิจยั
เพือส่งสํานักวิจยั และพัฒนา สําหรับ
นักศึกษาทีได้รับทุนวิจยั (ส่วนเล่มของ
โปรแกรมวิชาไม่ตอ้ งใส่หน้านี)

รายงานการวิจยั ได้รับการตรวจและอนุ มตั ิจากคณบดี และอาจารย์ทีปรึ กษา ให้เสนอต่อ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

……………………………………..อาจารย์ทีปรึ กษา
(
)

เริ มนับหน้านีเป็ นหน้า i แต่ไม่ตอ้ งใส่
เนืองจากมีหวั ข้อหลักอยู่

13

บทคัดย่ อ
ชื อรายงานการวิจัย การตรวจหาปริ มาณโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย และยีสต์/รา ในเครื องดืมนําส้มคัน
จําหน่ายในเขตเทศบาลนครเชียงราย และเทศบาลตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
ชื อผู้วจิ ัย
นางสาวขวัญฤดี โชครวย
นางสาวหนึงฤทัย//แสงทองทอง
ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
ชีววิทยา
ปี การศึกษา
2557
อาจารย์ ทปรึ
ี กษา
อาจารย์ ประเสริ ฐ ไวยะกา
อาจารย์ทีปรึ กษาหลัก
อาจารย์ทีปรึ กษาร่ วม กรรมการที
อาจารย์ ดร.วสันต์ มะโนเรื อง
อาจารย์ ดร. สุ นทรี กร โอชาเลิ ศ
อาจารย์ทีปรึ กษาร่ วม ร่ วมสอบ

ให้ถือเป็ นที
ปรึ กษาร่ วม

ตังแท็บ 0.6 นิว

การวิจยั ครังนี มีวตั ถุ ประสงค์ เพือตรวจหาปริ มาณโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยและยีสต์/รา ใน
เครื องดื มนําส้ มคัน ที จําหน่ ายในเขตเทศบาลนครเชี ยงราย และเทศบาลตําบลบ้านดู่ อําเภอเมื อง
จังหวัดเชี ยงราย และเปรี ยบเทียบปริ มาณโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยและยีสต์/รา ในเครื องดืมนําส้มคันที
วางจําหน่ายในเขตเทศบาลนครเชี ยงราย และเทศบาลตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย กับ
เกณฑ์มาตรฐานของเครื องดืมในภาชนะบรรจุทีปิ ดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที 356
พ.ศ. 2556 โดยเก็บตัวอย่าง 4 ครั ง ครั งละ 4 ตัวอย่าง รวมทังหมด 16 ตัวอย่าง ตังแต่เดื อนสิ งหาคมถึ ง
เดื อนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2557 โดยตรวจโคลิ ฟอร์ มแบคที เรี ย ด้วยวิ ธี Most probable number และ
ตรวจหายีสต์/รา โดยวิธี Standard plate count
ผลการวิจยั พบว่า ปริ มาณโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยในนําส้มคัน จะมีค่าอยูใ่ นระหว่าง <1.1 ถึง
>23.0 MPN/100 ml และยีสต์/รา มี ปริ ม าณอยู่ใ นช่ วง 5 ถึ ง 135 CFU/ml เมื อนําผลการตรวจสอบ
มาเปรี ยบเที ย บกับ เกณฑ์มาตรฐานของเครื องดื มในภาชนะบรรจุ ทีปิ ดสนิ ทตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ฉบับ ที 356 พ.ศ. 2556 พบว่ า โคลิ ฟ อร์ ม แบคที เ รี ย ซึ งจะอยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน
10 ตัวอย่าง เกิ นเกณฑ์มาตรฐาน 6 ตัวอย่าง โดยทีตลาดเทศบาลนครเชี ยงรายจุ ดที อยู่ในเกณฑ์
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ii

มาตรฐาน ตัวอย่าง เกิ นเกณฑ์ม าตรฐาน ตัวอย่าง ส่ วนตลาดเทศบาลนครเชี ยงรายจุ ดที อยู่
ในเกณฑ์ม าตรฐาน ตัวอย่าง เกิ นเกณฑ์ม าตรฐาน ตัวอย่าง ตลาดเทศบาลบ้านดู่ อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ตัวอย่าง เกิ นเกณฑ์มาตรฐาน 2 ตัวอย่าง และถนนคนเดิ นบ้านดู่ เมืองใหม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ตัวอย่าง เกินเกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่าง ส่ วนยีสต์/ราทัง 16 ตัวอย่าง เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ทีได้กาํ หนดไว้

หน้านีเป็ นหน้า iii แต่ไม่ตอ้ งใส่ เนืองจาก
มีหวั ข้อหลักอยู่
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กิตติกรรมประกาศ
ตังแท็บ 0.6 นิว

ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ประเสริ ฐ//ไวยะกา ที ได้ตรวจทาน และให้ค าํ ปรึ กษาในการ
แก้ไขงานวิจยั ในครังนี รวมถึ งขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ดร.วสันต์//มะโนเรื อง อาจารย์ ดร.สุ นทรี
กรโอชาเลิ ศ และอาจารย์ ดร.ทิพวรรณ//ประเสริ ฐสิ นธุ์ เป็ นอย่างสู ง ทีให้ขอ้ เสนอแนะเพิมเติ ม
ทําให้งานวิจยั ฉบับนี มีความถู กต้องมากขึ น อี กทังยังมี ความกรุ ณาเป็ นคณะกรรมการสอบ และ
ได้ตรวจทานแก้ไขในข้อบกพร่ องต่าง ๆ ในรายงานการวิจยั ให้มีความชัดเจน และสมบูรณ์ ยิงขึ น
ซึ งทําให้การศึกษาวิจยั สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ขอขอบคุ ณ คุ ณศุรวุฒิ//ใจกล้า เจ้าหน้าที ประจําห้องปฏิ บตั ิ การ สาขาวิชาชี ววิทยา ทีได้
อํานวยความสะดวกในการวิจยั ตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี ยวข้องทีได้ให้ความช่ วยเหลื อ และให้กาํ ลังใจ
จนงานสําเร็ จด้วยดี
ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทีให้ทุนในการสนับสนุ น
วิจยั ครังนี
สุ ดท้ายนี ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ทีคอยให้กาํ ลังใจ และสนับสนุนในการศึกษา
มาโดยตลอด

ขวัญฤดี โชครวย
หนึงฤทัย//แสงทองทอง
พฤศจิกายน 2557
ชือ-สกุลยาวทีสุด
ให้ชิดขวาสุด

หน้านีเป็ นหน้า iv แต่ไม่ตอ้ งใส่ เนืองจาก
มีหวั ข้อหลักอยู่
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สารบัญ
บทที

หน้ า

บทคัดย่อ////..………………………………………………………………………...….…////
i
กิตติกรรมประกาศ////..…………………………………………………………………….//// iii
สารบัญ////..……………………………………..…………………………………...….…//// iv
สารบัญตาราง////..…………………………………………………………………...….…//// vi
สารบัญภาพ////..……………………………...……………………………………...….…//// vii
อักษรย่อและสัญลักษณ์////..………….……………………………………………...….…//// viii
//////1///บทนํา
///ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา////..………………………………….…////

1

///วัตถุประสงค์ของการศึกษา////………...…………………………………….…..////

8

///ประโยชน์ของการศึกษา////….…………...……………………………………..////

12

///ขอบเขตของการศึกษา////..…...…………………………………………………////

12

///กรอบแนวคิดของการศึกษา////……………………………………………… …////

12

///สมมติฐานของการศึกษา////…………………………………………..…………////

12

///ข้อตกลงเบืองต้น////...…………………………………..………………….…….////

13

///นิยามศัพท์เฉพาะ////…..………….……………………………...………………////

14

//////2///เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
///……...……………………………………………………………………………////

15

///………...…………………………………………………………………………////

20

//////3///วิธีดาํ เนินการวิจยั
///ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง////…...……………………………………………….////

31

///การเลือกพืนทีเพือศึกษา////………………….……………………………………////

31

เลขหน้า
ตรงกับสระ
อาของคําว่า
“หน้า”และ
หลักหน่วย
ตรงกัน

17v

สารบัญ (ต่อ)
บทที

หน้ า

//////3///(ต่อ)
///เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ////………………….…………………...………………////

32

///วิธีดาํ เนิ นการวิจยั ////……………………………..………………………………..////

35

///ขันตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล////……………….………………………...……...…..////

36

//////4///ผลการวิจยั
///ผลการตรวจหาเชือ A////………………………………………….………...……..////

50

//////5///สรุ ปผลการวิจยั /อภิปรายผล/และข้อเสนอแนะ
///สรุ ปผลการศึกษา////…….………………………….………….….…….………..////

60

///อภิปรายผล////….……………………………….……………………..….……....////

61

///ข้อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช้////……….….…………………...…….…////

62

///ข้อเสนอแนะการศึกษาครังต่อไป////….…...……………………..…….……….…//// 62
บรรณานุกรม////….....………………...…………………………………..…..…………..//// 64
////ภาคผนวก
/////////ภาคผนวก//ก//ชือภาคผนวก////………………….……………….……....………...////

70

/////////ภาคผนวก//ข//ชือภาคผนวก////……...……………………...……………………...////

71

/////////ภาคผนวก//ค//ชือภาคผนวก////…………………………………….………....……////

73

////ประวัติผวู ้ จิ ยั ////……………………………………………...…………...……………////

80

หน้านีเป็ นหน้า vi แต่ไม่ตอ้ งใส่ เนืองจาก
มีหวั ข้อหลักอยู่

18

สารบัญตาราง
เลขลําดับ
ตารางให้ตรง
สระอา

ตารางที

หน้ า

1

ผลการตรวจหาปริ มาณโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย////………….……...…….…….////

39

2

ผลการตรวจหาปริ มาณฟี คัลโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย////…………...……..…….////

41

3

ผลการตรวจหา E. coli ในอาหาร EMB agar////…….…………….…..…….////

42

หน้านีเป็ นหน้า vii แต่ไม่ตอ้ งใส่ เนืองจาก
มีหวั ข้อหลักอยู่

19

สารบัญภาพ
เลขลําดับภาพ
ให้ตรงคําว่า ที

ภาพที

หน้ า

1 กรอบแนวคิดของการวิจยั ////.....……………………………..………………////

4

2 แสดงจุดเก็บตัวอย่างเครื องดืมนําส้มคัน จุด คือ ตลาดเทศบาลนครเชียงราย
ตลาดเทศบาลบ้านดู่และถนนคนเดินบ้านดู่เมืองใหม่ ////.....…………….…////

27

3

ตัวอย่างเครื องดืมนําส้มคัน ////.....……………………...…….……………...////

30

4

สรุ ปวิธีการตรวจหาปริ มาณโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย โดยวิธี MPN////……….…..////

35

5

สรุ ปขันตอนการตรวจวิเคราะห์ยสี ต์/รา ในนําส้มคัน โดยวิธี Pour plate////….////

36

หน้านีเป็ นหน้า viii แต่ไม่ตอ้ งใส่ เนืองจากมี
หัวข้อหลักอยู่

20

อักษรย่ อและสั ญลักษณ์
CFU

= Colony forming unit เป็ นหน่วยของการตรวจนับปริ มาณจุลินทรี ย ์ เช่น แบคทีเรี ย
ยีสต์ และรา จากจุลินทรี ยท์ ีเจริ ญในอาหารเลียงเชื อ
PBS
= Phosphate buffered saline solution เป็ นสารละลายบัพเฟอร์ ทีใช้ในขันตอนการเจือจาง
ตัวอย่างอาหารทีใช้ในการทดลอง
PDA
= Potato dextrose agar เป็ นอาหารเลียงเชือทีใช้ในการตรวจหาปริ มาณยีสต์และรา
LST
= Lauryl sulphate tryptose broth เป็ นอาหารเลียงเชื อทีใช้สาํ หรับการตรวจหาเชือ
แบคทีเรี ยแกรมลบ
BGLB2 % = Brilliant green lactose bile broth 2% เป็ นอาหารเลียงเชือทีใช้สาํ หรับการตรวจหา
โคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย
EC
= Escherichia coli broth เป็ นอาหารเลียงเชื อทีใช้สาํ หรับการตรวจหาฟี คัลโคลิฟอร์ ม
EMB
= Eosin-methylene blue agar เป็ นอาหารเลียงเชือทีใช้สาํ หรับการตรวจหาแบคทีเรี ย
แกรมลบ
MPN
= Most probable number เป็ นวิธีการตรวจหาจุลินทรี ยท์ ีมีชีวติ อยูใ่ นอาหารหรื อนํา
ml
= มิลลิลิตร
mm
= มิลลิเมตร
o
C
= องศาเซลเซี ยส

21

ตารางที/1//ปริ มาณโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย ในเครื องดืมนําส้มคันทีจําหน่ายในเขตเทศบาลนครเชียงราย
และเทศบาลตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายวันที เดือนกันยายน ถึง
วันที 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

จุดเก็บตัวอย่ าง

ครังที

ตลาดเทศบาล

ถนนคนเดินบ้านดู่เมืองใหม่

1
2
3
1
2
3

จํานวนหลอดทีให้ ผลบวก
อาหาร LST
2
0
0
6
10
0

ปริมาณโคลิฟอร์ ม

แบคทีเรีย
อาหาร BGLB
(MPN/100 ml)
0
<1.1
0
<1.1
0
<1.1
2
2.2
10
>23.0
0
<1.1

จากตารางที 1 พบว่า ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ตารางที/2//คุณสมบัติทางชีวเคมีของ E. coli ทีเจริ ญบนอาหาร MIL medium

Motility
+/(ทีมา : อดิศร เสวตวิวฒั น์, 2548 : 21)

MIL medium
Indole
+
ใช้รูปแบบการ
อ้างอิงทีแทรกใน
เนือหา

Lysine
+/-

จากตารางที 2 พบว่า ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

22

ภาพที/1//ตัวอย่างเครื องดืมนําส้มคัน
จากภาพที 1 ........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

ภาพที/2//โครงสร้างเมล็ด
(ทีมา : จงรักษ์ เหมตะศิลป์ , http://cnx.org/content/m44723/latest/09.png, 2559)

ใช้รูปแบบการ
อ้างอิงทีแทรกใน
เนือหา

จากภาพที 2 ........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….

23

ประวัติผู้วจิ ัย
ชื อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
ทีอยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

นางสาวขวัญฤดี//โชครวย
7 ตุลาคม 2535
82 หมู่ 4 ตําบลท่าก๊อ อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
พ.ศ. 2550////////สําเร็ จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปี ที 3
โรงเรี ยนนุ ชนาถอนุ สรณ์ ตําบลป่ างิว อําเภอเวียงป่ าเป้ า
จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2553////////สําเร็ จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปี ที 6
โรงเรี ยนนุ ชนาถอนุ สรณ์ ตําบลป่ างิว อําเภอเวียงป่ าเป้ า
จังหวัดเชียงราย
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ประวัติผู้วจิ ัย (ต่อ)
ชื อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
ทีอยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

นางสาวหนึงฤทัย//แสงทองทอง
16 มิถุนายน 2535
444 หมู่ ตําบลแม่คะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
พ.ศ.2550

พ.ศ.2553

สําเร็ จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปี ที 3
โรงเรี ยนสบเมยวิทยาคม ตําบลแม่คะตวน อําเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สําเร็ จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปี ที 6
โรงเรี ยนสบเมยวิทยาคม ตําบลแม่คะตวน อําเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

25

Angsana New
ขนาด 18 หนา

ภาคผนวก
ภาคผนวก//ก//อาหารเลียงเชือ
ภาคผนวก//ข//ค่ามาตรฐานคุณภาพนําในแหล่งนําผิวดิน

Angsana New ขนาด 16 โดยจัดชือทียาว
ทีสุดให้อยูต่ รงกลาง แล้วค่อยเลือน
หัวข้อให้ตรงกัน

26

สั นข้ าง กรณีผ้ ูทาํ วิจัย คน
กัญญานัฐ จันทาพูน

การตรวจหาปริมาณ Coliform bacteria, E. coli และยีสต์ /รา ในกระเทียมดอง ทีจําหน่ ายในตลาดสดเทศบาลตําบลบ้ านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2558

สั นข้ าง กรณีผ้ ูทาํ วิจัย 2 คน
จิราลักษณ์ มุงเมือง และ ศิริขวัญ หวลอารมณ์

ผลของนําคันใบยาสู บ และใบสะเดาต่ อการตายของหอยทากดักดาน

2558

