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บทที่ 3  
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เวน้ 1 บรรทดั 
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4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
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(ใช ้style iThesis_Normal 0.80) 
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1……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  

5.1……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5.2……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5.3……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

(ใช ้style iThesis_Normal 0.57) 

(ใช ้style iThesis_index.2) 
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บทที่ 4  
ผลการด าเนินงานวจิัย 

เวน้ 1 บรรทดั 

การวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการงาน  
ปริญญานิพนธ์/ สารนิพนธ์ บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการ
วิจยัโดยการศึกษาตามขบวนการและขัน้ตอนต่างๆ จนกระทัง่ประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ี
สร้างขึน้และให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ ได้ดงันี ้ 

1 ผลลพัธ์ของการศกึษาและวิเคราะห์ความต้องการ 
2 ผลลพัธ์ของการพฒันาระบบ  
3 ผลลพัธ์ของการประเมินประสทิธิภาพของระบบของผู้ เช่ียวชาญ 
4 ผลลพัธ์ของการประเมินประสทิธิภาพและความพงึพอใจ  
5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

เวน้ 1 บรรทดั 

ผลลัพธ์ของการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

เวน้ 1 บรรทดั 

ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ  
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

เวน้ 1 บรรทดั 

ผลลัพธ์ของการประเมินประสิทธิภาพของระบบของผู้เช่ียวชาญ 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

(ใช ้style iThesis_Normal 0.57) 

(ใช ้style iThesis_Normal 0.80) 

(ใช ้style iThesis_Normal 0.57) 

(ใช ้style iThesis_index.2) 

(ใช ้style iThesis_index.2) 

(ใช ้style iThesis_Normal 0.57) 

(ใช ้style iThesis_index.2) 

(ใช ้style iThesis_Normal 0.57) 

 ไม่โชว์เลขหนา้ 
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ตัวอย่างการพมิพ์ตาราง (ในกรณีที่จบใน 1 หน้า) 
เวน้ 1 บรรทดั 

ตาราง 1 การพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการงานปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์  
บณัฑิตวทิยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  (ใช ้style Table Caption) 

เวน้ 1 บรรทดั 

ประเภท 2558-2561 
ปริญญานิพนธ์ 48 น.ก. 5678 
ปริญญานิพนธ์ 36 น.ก. 7890 
ปริญญานิพนธ์ 12 น.ก. 4567 
สารนิพนธ์ 6 น.ก. 1234 

เวน้ 1 บรรทดั 

 ท่ีมา: กระทรวงศกึษาธิการ. (2559, มิถนุายน). สรุปประเภทการท าวิจยัในมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ วารสารงานวิจยั. 9(1): 1.  (ใช ้style iThesis_Normal 0.57) 

เวน้ 1 บรรทดั 

ตาราง 2 ผลการประเมินประสทิธิภาพในสว่นของกระบวนการการท างาน  (ใช ้style Table Caption) 

เวน้ 1 บรรทดั 

ล าดบั กระบวนการท างาน (Process) X  S.D. ระดับ 
ประสิทธิภาพ 

1 กระบวนการเข้าระบบเป็นล าดบัขัน้ตอนท่ีเข้าใจง่าย 4.66 0.57 ดีมาก 
2 การบนัทกึข้อมลูลงบนฐานข้อมลูมีความรวดเร็ว 4.33 0.57 ดี 
3 การสืบค้นหรือค้นหาข้อมลูรวดเร็วและถกูต้อง 4.00 1.00 ดี 
4 ความยืดหยุน่ในการเพิ่มลดข้อมลูได้ในภายหลงั 4.00 1.00 ดี 
5 ระบบฐานข้อมลูมีการปอ้งกนัความปลอดภยัจากผู้ ท่ี

ไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง 
3.66 0.57 ดี 

6 การมีระบบ Login เพื่อตรวจสอบผู้ เข้าใช้ระบบ 4.33 0.57 ดี 
7 การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ 4.33 0.57 ดี 
 เฉล่ียรวม 4.18 0.69 ดี 

 
 
 

ขนาดของเสน้คู่ใหใ้ช ้¾ pt 

ขนาดของเสน้คู่ใหใ้ช ้¾ pt 
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ตัวอย่างการพมิพ์ตาราง (ในกรณีที่ไม่จบใน 1 หน้า) 
เวน้ 1 บรรทดั 

ตาราง 3 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบด้านประสทิธิภาพของระบบ  
เวน้ 1 บรรทดั 

ล ำดบั ประสิทธิภำพของระบบ X  S.D. ระดบั 
ประสิทธิภำพ 

1 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มลู
ปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

4.56 0.50 ดมีาก 

2 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มลู
คณาจารยป์ระจ าบณัฑติ 

4.36 0.55 ด ี

3 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มลู
นิสติ 

4.30 0.46 ด ี

4 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มลู
ของกรรมการควบคุมและกรรมการสอบ 
ปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

4.43 0.62 ด ี

5 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มลู
การด าเนินการท าปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

4.33 0.54 ด ี

6 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการผลลพัธ์
ในรปูแบบรายงานต่างๆ 

4.33 0.54 ด ี

7 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการการ
สบืคน้ 

4.50 0.57 ดมีาก 

8 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการการ
น าเขา้ขอ้มลู 

4.33 0.54 ด ี

9 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการการ
ปรบัปรงุแกไ้ขขอ้มลู 

4.56 0.50 ดมีาก 

10 ความสามารถของระบบในดา้นการลบขอ้มลู 4.63 0.49 ดมีาก 
11 ความสามารถของระบบในดา้นการประมวลผลของ

โปรแกรม 
4.63 0.55 ดมีาก 

12 ความสามารถของระบบในดา้นการป้องกนั
ขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ 

4.36 0.55 ด ี

 

 

 

(ใช ้style Table Caption) 
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ตัวอย่างการพมิพ์ตารางต่อ (ในกรณีที่ไม่จบใน 1 หน้า) 
 
ตาราง 3 (ตอ่) (ใช ้style Table Caption) 
 

ล ำดบั ประสิทธิภำพของระบบ X  S.D. ระดบั 
ประสิทธิภำพ 

13 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มลู
ปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

4.56 0.50 ดมีาก 

14 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มลู
คณาจารยป์ระจ าบณัฑติ 

4.36 0.55 ด ี

15 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มลู
นิสติ 

4.30 0.46 ด ี

16 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มลู
ของกรรมการควบคุมและกรรมการสอบ 
ปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

4.43 0.62 ด ี

17 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มลู
การด าเนินการท าปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

4.33 0.54 ด ี

18 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มลู
ปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

4.56 0.50 ดมีาก 

19 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มลู
คณาจารยป์ระจ าบณัฑติ 

4.36 0.55 ด ี

20 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มลู
นิสติ 

4.30 0.46 ด ี

21 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มลู
ของกรรมการควบคุมและกรรมการสอบ 
ปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

4.43 0.62 ด ี

22 ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มลู
การด าเนินการท าปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

4.33 0.54 ด ี

 
 
 
 



 

 

11 

ตัวอย่างการพมิพ์ภาพประกอบ 
 

 
เวน้ 1 บรรทดั 

ภาพประกอบ 1 แสดงโครงสร้างแบบ service-oriented architecture (SOA)  
เวน้ 1 บรรทดั 

ท่ีมา: William Wiersma. (1995). Research Methods in Education: An Introduction 
p. 285. 

เวน้ 1 บรรทดั 

 

 
เวน้ 1 บรรทดั 

ภาพประกอบ 2 สถาปัตยกรรม .NET Framework 
 

 
 
 
 

(ใช ้style iThesis_Normal 0.57) 

(ใช ้style Figure Caption) 

(ใช ้style Figure Caption) 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

เวน้ 1 บรรทดั 

ในการวิจยัเร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงานปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์ บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจยัได้ท าการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบ โดยการประเมินผลการวิจัย จาก ผู้ เ ช่ียวชาญและผู้ ใช้ระบบ เพื่อวิเคาระห์หา
ประสิทธิภาพของระบบ หลงัจากได้ผลการด าเนินงานแล้ว สามารถสรุปผลการด าเนินงาน โดยแบง่
หวัข้อในการสรุปผลได้ดงัตอ่ไปนี ้

1 สรุปผลการวิจยั  
2 อภิปรายผลการวิจยั 
3 ข้อเสนอแนะ  

เวน้ 1 บรรทดั 

สรุปผลการวจิัย  
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

เวน้ 1 บรรทดั 

อภปิรายผลการวิจัย 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

(ใช ้style iThesis_Normal 0.57) 

(ใช ้style iThesis_Normal 0.80) 

(ใช ้style iThesis_Normal 0.57) 

(ใช ้style iThesis_Normal 0.57) 

(ใช ้style iThesis_index.2) 

(ใช ้style iThesis_index.2) 

 ไม่โชว์เลขหนา้ 
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ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ใช ้style iThesis_Normal 0.57) 

(ใช ้style iThesis_index.2) 
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ตารางการตัง้ค่า Style ในระบบ iThesis 

iThesis Style 

Name Font Font style Size Alignment Indentation ใช้ส าหรับ 
iThesis_index.1 Cordia New Bold 18 Centered -  (บทที่1บทน า) 

iThesis_index.2 Cordia New Bold 16 Left - หวัข้อใหญ่ 
ท่ีมาและ
ความส าคญั, 
วตัถปุระสงค์ 

iThesis_index.3 Cordia New Bold 16 Thai Distributed First line 0.57 หวัข้อรอง 
iThesis_Normal 0.57 Cordia New Regular 16 Thai Distributed First line 0.57 เนือ้หา ย่อหน้าท่ี 1 

iThesis_Normal 0.80 Cordia New Regular 16 Thai Distributed First line 0.80 เนือ้หา ย่อหน้าท่ี 2 

iThesis_Normal 1.03 Cordia New Regular 16 Thai Distributed First line 1.03 เนือ้หา ย่อหน้าท่ี 3 

iThesis_Normal 1.26 Cordia New Regular 16 Thai Distributed First line 1.26 เนือ้หา ย่อหน้าท่ี 4 

Table Caption Cordia New Regular 16 Left - ช่ือตาราง 
Figure Caption Cordia New Regular 16 Centered - ช่ือภาพประกอบ 

*** การเลือกใช้ Font สามารถเลือก Font ได้ 4 รูปแบบ ดังนี ้*** 

Angsana New, Times New Roman, TH Sarabun New. Cordia New 

นิสิตสามารถศึกษาวธิีการใช้งาน style จากลิงค ์นี�
https://ithesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/vdo-how-to-use-style  vdo การ ใช้ ใช้ iThesis  style 



บรรณานุกรม
 

บรรณานุกรม 



ภาคผนวก   (ใช ้style iThesis_index.1)



 

 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ชยัรัตน์  รอดเคราะห์ 
วัน เดอืน ปี เกิด 21 มีนาคม 2522 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2545  

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาไฟฟา้อตุสาหกรรม  
จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  
พ.ศ. 2554  
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทางวิศวกรรม  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

 

 



การพมิพ์อ้างองิในเนือ้หาและบรรณานุกรมให้ใช้ โปรแกรม EndNote 
และเลือกใช้ Styles .ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงานวจิัย 

 เช่น  Styles APA  Vancouver  Numbered Chicaco เป็นต้น 

ตัวอย่างรายการอ้างอิงที่จะแทรกในเนือ้หา และจดัท ารายการบรรณานุกรมไปพร้อมกัน
ด้านท้ายของเอกสารดงัรูป 
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ตวัอย่างรปูแบบการแก้ไข ลงรายการบรรณานุกรมในโปรแกรม EndNote 
 
การพิมพ์ข้อมลู 
ผู้แตง่ 

- ปภาดา, น้อยค ายาง 
- หากมีมากกวา่ 1 คน ให้พิมพ์บรรทดัละช่ือ 
- หากมีมากกวา่ 3 คน ให้พิมพ์แค ่4 ช่ือเทา่นัน้ 
- กรณีผู้แตง่เป็นหน่วยงานท่ีมีทัง้หน่วยงานเลก็และหนว่ยงานใหญ่ ให้พิมพ์หนว่ยงานเลก็ 
คัน่ด้วย เคร่ืองหมาย“,” แล้วตามด้วยหนว่ยงานใหญ่ 

 
2. ท้ายข้อมลูต้องไมมี่เคร่ืองหมายใดๆ หรือเว้นวรรค  
 

 
โครงสร้างข้อมูลบรรณานุกรมส าหรับทรัพยากรแต่ละประเภท 
 
> Book (หนังสือทั่วไป) 
Author (ช่ือผู้แตง่)                                        =   อรชร, คิดดี 

Year (ปีพิมพ์)                                              =   2552 
Title (ช่ือหนงัสือ)                                          =   การแตง่สวน  
Place Published (สถานท่ีพิมพ์)                   =   กรุงเทพฯ  
Publisher (ส านกัพิมพ์)                                =    อมัรินทร 
Edition (ครัง้ท่ีพิมพ์)                                     =   พิมพ์ครัง้ท่ี 3 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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> Book Section (หนังสือรวมบทความหรือรวมเร่ือง) 
Author (ช่ือผู้แตง่)            =   อรชร, 
คิดดี Year (ปีพิมพ์)     =   2552  
Title (ช่ือบทความ/ช่ือเร่ือง)                =   รามเกียรติ ์ 
Book Title (ช่ือหนงัสือ)                     =   สารานกุรมไทยฉบบัเยาวชน 

Editor (ช่ือบรรณาธิการ)   =   สมชาย, ใจกล้า 
 Volume (เลม่ท่ีอ้าง)                         =   7 
Page (หน้าท่ีอ้าง)                         =  9-15  
Edition (ครัง้ท่ีพิมพ์)          =  พิมพพ์ครัง้ท่ี 3 
Place Published (สถานท่ีพิมพ์)                   =  กรุงเทพฯ  
Publisher (ส านกัพิมพ์)        =  อมัรินทร์ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

> Journal Article (บทความวารสาร) 
Author (ช่ือผู้แตง่)                            =   ปรีชา, จารณ 
Year ปี, วนั เดือน (ภาษาไทย)   =   2552, 29 มีนาคม ปี, เดือน วนั 

              (ภาษาองักฤษ)   =   2016, August 29 
Title (ช่ือบทความ)                           =   วยัรุ่นไทยกบัการใช้อนิเทอร์เน็ต 
Journal (ช่ือวารสาร)            =   โดมทศัน์ 
 Volume (ปีท่ี)  =   5  
Issue (ฉบบัท่ี)  =   2  
Pages (เลขหน้า)  =  45-32 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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> Electronic Article (บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์) 
Author (ช่ือผู้แตง่)                          =     ปรีชา, จารณ 
Year    ปี, วนั เดือน (ภาษาไทย)       =     2552, 29 มีนาคม  
         ปี, เดือน วนั(ภาษาองักฤษ)   =     2016, August 29 
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