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กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

กรมสงเสริมการเกษตร 
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คํานํา 

 

กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนใหเจาหนาท่ีไดปฏิบั ติงานในลักษณะการวิจัย            

ทางสงเสริมการเกษตรโดยถือเปนสวนหนึ่งของงานวิชาการ ควบคูไปกับการปฏิบัติงานตั้งแตป 2525 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีไดนําความรูหรือสิ่งท่ีคนพบไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ           

ท้ังนี้ จึงมีการจัดทําเอกสารคูมือการเขียนโครงการและรายงานการวิจัย เพ่ือใหเจาหนาท่ีเขาใจตรงกันถึง

กฎเกณฑ ระเบียบ แบบแผน ข้ันตอนการเขียนโครงการวิจัย (ว – 1) และการเขียนรายงานการงานวจิัย (ว – 3) 

ตั้งแตป 2541 เปนตนมา  

กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการปรับปรุงคูมือการเขียนโครงการวิจัยและรายงาน     

การวิจัยอยางตอเนื่องซ่ึงมีการปรับปรุงคูมือมาแลว 2 ครั้ง ครั้งแรก ในป 2546 และครั้งท่ี 2 ในป 2560 

เพ่ือใหคูมือดังกลาวเปนปจจุบัน ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง และมีความสมบูรณมากข้ึน ในป 

2563 จึงไดดําเนินการปรับปรุงครั้งท่ี 3 ปรับปรุงองคประกอบของการเขียนโครงการวิจัย (ว – 1) เพ่ิมเติม

ในสวนของการเขียนรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย (ว – 2) และการเขียนรายงานการวิจัย (ว – 3 ) 

โดยอิงระบบตามมาตรฐานสากล รวมท้ังมีการอํานวยความสะดวกดวย แบบฟอรม (Template)        

แบบรายงานท้ัง 3 แบบ เพ่ือเปนประโยชนตอเจาหนาท่ีและผูสนใจใชประกอบการจัดทํารายงานการวิจัย 

และการเสนอผลงานวิชาการ 
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สวนที่ 1 

 

การเขียนโครงการวิจัย รายงานความกาวหนา และรายงานการวิจัย 
 

การเ ขียนเปนสิ่ ง ท่ีสํ า คัญในการทํางานวิจัยเ พ่ือเผยแพรผลงานวิจัย ท่ี เ กิด ข้ึน              

จากการทํางานวิจัยทางสงเสริมการเกษตร ตั้งแตการเขียนโครงการวิจัยจนถึงการเขียนรายงานวิจัย ดังนั้น 

กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดกําหนดรูปแบบการเขียนโครงการวิจัย (แบบ ว – 1) การเขียนรายงาน

ความกาวหนา (แบบ ว – 2) และการเขียนรายงานผลการวิจัย (แบบ ว – 3) เพ่ือใหเปนแนวทางแก

เจาหนาท่ีในการเขียนรายงานการวิจัยตอไป  
 

การเขียนโครงการวิจัย (แบบ ว – 1) (Proposal) 

การเขียนโครงการวิจัยเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานวิจัยเพราะเปนการ

วางแผน กําหนดแนวทาง ขอบเขต วิธีการวิจัยใหดําเนินการตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  

กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดใหใชแบบ ว-1 เปนแบบฟอรมในการเขียนโครงการวิจัย 

ซ่ึงไดพัฒนาดัดแปลงมาจากแบบฟอรมของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และแบบฟอรมของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แบบฟอรมการเขียนโครงการวิจัย (แบบ ว-1) ประกอบดวย 15 หัวขอยอย คือ 
1. ชื่อโครงการ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ 

3. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

4. คําถามวิจัย 

5. สมมติฐานการวิจัย 

6. วัตถุประสงค  

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

8. การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

9. นิยามศัพทปฏิบัติการ 

10. ระเบียบวิธีการวิจัย 

11. ขอบเขตการวิจัย 

12. ระยะเวลาการวิจัย 

13. งบประมาณ 

14. แผนการดําเนินงาน 

15. เอกสารอางอิง 

ซ่ึงจะไดอธิบายรายละเอียดการจัดทําแบบ ว – 1 ในแตละหัวขอยอย ดังนี้   
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โครงการวิจัย 

ปงบประมาณ.......................................... 

 

กลุม/ฝาย/ศูนย…(ระบุสังกัดของหัวหนาโครงการ) สํานัก/กอง/จังหวัด/เขต….……………………………..... 
 

1. ช่ือโครงการ (หัวขอวิจัย) .................................................……………………………………………….......…. 

การเลือกหัวขอวิจัย สิ่งสําคัญท่ีควรคํานึงถึง คือ เลือกปญหาท่ีมีคุณคา สรางสรรค        

ทาทาย มีประโยชน สามารถนําผลวิจัยไปใชในการพัฒนาหรือแกไขปญหาการเกษตรในชุมชน และ

ตอบสนองความตองการของเกษตรกร ชุมชน หรือหนวยงาน รวมท้ังเปนการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ

ดานใดดานหนึ่ง ซ่ึงเปนประโยชนในทางสงเสริมการเกษตร ซ่ึงหลักการเขียนหัวขอวิจัย ควรเขียนใหสั้น 

กะทัดรัด ตรงกับประเด็นปญหา ควรบอกใหทราบถึงประเภทของการวิจัย  
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ 

    (ชื่อ - สกุล)   (คุณวุฒิ)          (ตําแหนง)          (หนวยงาน) 

  หัวหนาโครงการ 

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

  ผูรวมดําเนินงาน (ถามี) 

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

  ท่ีปรึกษาโครงการ (ถามี) 

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

3. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

การเขียนความสําคัญและท่ีมาของปญหาควรกะทัดรัดและชี้ใหเห็นถึงปญหาจริง ๆ ไม

ควรเกิน 1 – 2 หนากระดาษ ท้ังนี้ การเขียนท่ีดีควรเขียนในภาพกวางกอนและตีประเด็นใหแคบลง            

เปนการนําเสนอท่ีมาของปญหา แสดงใหเห็นถึงความรูพ้ืนฐานและความเขาใจในปญหาท่ีกําลังจะวิจัย

อยางชัดเจน โดยการนําเสนอปญหาท่ีเกิดข้ึนวาสําคัญอยางไร ถาทําการวิจัยจะมีประโยชนกับใคร        

และถาไมทําจะเกิดผลอะไร ถามีตัวเลขสถิติท่ีมาจากแหลงท่ีมาและหนวยงานท่ีไดรับการยอมรับสามารถ

นํามาอางอิงเพ่ือสนับสนุนปญหาการวิจัยทําใหงานวิจัยมีความนาเชื่อถือ เชน เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน

เกษตรกร ป 2561/2562 ตําบลเกาะรัง อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี   มีจํานวนท้ังหมด 10 หมูบาน          

จํานวน 863 ครัวเรือน  
 

4. คําถามวิจัย  

แบบ ว – 1  
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คําถามวิจัย คือ การระบุประเด็นท่ีนักวิจัยสงสัยและอยากจะหาคําตอบภายใตขอบขาย

ของหัวขอเรื่องท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ คําถามวิจัยจะถูกนําไปกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย โดยคําถามวิจัย

อาจจะกําหนดเปนคําถามรวม (ขอใหญ) และอาจจะมีคําถามวิจัย (ขอยอย) ซ่ึงสะดวกกับผูวิจัยท่ีจะนําไป

กําหนดเปนวัตถุประสงคตอไป 
 

5. สมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานการวิจัยมีความสัมพันธกับคําถามวิจัยอยางใกลชิด กลาวคือ คําถามของการ

วิจัยหมายถึง คําถามท่ีนักวิจัยถามข้ึนจากประเด็นท่ีสงสัยและตองการหาคําตอบ สวนสมมติฐานคือ 

คําตอบท่ีคาดวาจะไดรับ อยางไรก็ตาม การวิจัยบางเรื่องไมอาจตั้งสมมติฐานได ก็ไมจําเปนตองมี  
  

6. วัตถุประสงค  

การบอกเจตนาของงานวิจัยวาจะดําเนินการอยางไร แสดงใหเห็นถึงสิ่งท่ีผูวิจัยตองทํา

เพ่ือใหไดคําตอบ ซ่ึงวัตถุประสงคจะตองมีความสอดคลองกับคําถามวิจัย การเขียนวัตถุประสงคควร       

ใชคําวา “เพ่ือศึกษา .................................” เชน เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราบิวเวอเรียในการ

ปองกันกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เปนตน 
 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

เปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของงานวิจัยวาทําไปเพ่ืออะไร ผลลัพธท่ีไดคืออะไร 

ใครหรือกลุมเปาหมายใดท่ีจะนําไปใชประโยชน ซ่ึงประโยชนท่ีไดรับจะมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค

การวิจัย โดยเปนไดท้ังผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)  

นอกจากนี้ ในงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ สามารถเขียนใหเห็นผลท่ีจะเกิดตอเกษตรกร              

กลุมเกษตรกร องคกร ชุมชน และสังคม ซ่ึงสะทอนผลท่ีเกิดจากการสรางการเปลี่ยนแปลงของนักวิจัยและ

ทีมงาน 
 

8. การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

เปนการรวบรวมทฤษฎี ความรู พ้ืนฐาน ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะวิจัย            

จากแหลงตาง ๆ ท่ีเชื่อถือใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน โดยนํามาสรุปใหเขาใจงาย 

ชวยใหนักวิจัยทราบวา มีขอมูลอะไรบางเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะวิจัย และยังขาดขอมูลอะไรบางท่ียัง        

ไมสามารถตอบปญหางานวิจัยได เพ่ือใชเปนแนวทางในการทําวิจัยตอไป การเขียนในสวนนี้ไมใชการสรุป

เอกสารตามลําดับปท่ีทํา แตเปนการเขียนใหผสมผสานกลมกลืนและตอเนื่องกัน โดยยึดเนื้อหาเปนหลัก 

ส่ิงสําคัญ คือ การตรวจเอกสารจะตองตรวจเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับหัวขอวิจัย  
 

9. นิยามศัพทปฏิบัติการ 
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การใหความหมายคําท่ีใชในการวิจัยและมีความหมายเฉพาะในงานวิจัยนั้น ซ่ึงไมใชคําท่ี

มีความหมายท่ัวไปตามพจนานุกรม หรือคําท่ีทราบกันดีอยูแลว  
 

10. ระเบียบวิธีการวิจัย  

10.1 กรณีโครงการศึกษาวิจัยดานสงเสริมการเกษตร เชน งานวิจัยเชิงสํารวจ งานวิจัย         

เชิงปฏิบัติการ เปนตน ประกอบดวย ประชากร กลุมตัวอยางและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง การเก็บ

รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

10.1.1 ประชากร ระบุถึงประเภทหรือคุณสมบัติของประชากรวามีลักษณะอยางไร 

จํานวนเทาใด 

10.1.2 กลุมตัวอยางและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ระบุวิธีการและข้ันตอนในการ

คัดเลือกกลุมตัวอยาง รวมถึงขนาดกลุมตัวอยาง  

10.1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ระบุถึงเครื่องมือ และวิธีการท่ีใชในการรวบรวม

ขอมูล  

10.1.4 การวิเคราะหขอมูล ระบุถึงวิธีการและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

10.2 กรณีโครงการวิจัยดานการทดสอบและการทดลอง ประกอบดวย อุปกรณ 

วิธีการ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

10.2.1 อุปกรณ ระบุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชท่ีจําเปนในการทดสอบ เชน 

เครื่องมือ พันธุ สารเคมี ปุย  เปนตน  

10.2.2 วิธีการ เปนสวนแสดงรายละเอียดของการดําเนินงาน หรือข้ันตอน           

การปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ 

 - แผนการทดลอง (Experimental Design) ใหระบุรูปแบบการวางแผน   

การทดลอง เชน วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design)  

- จํานวนซํ้า (replication)  

- สิ่งทดลอง จํานวนสิ่งทดลอง  

- วิธีการทดลอง เชน วิธีการปลูก การดูแลรักษา และวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ 

รวมท้ังการบันทึกขอมูล 

10.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ใหระบุวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลและชนิด

ของขอมูลท่ีจําเปน 

10.2.4 การวิเคราะหขอมูล ระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล เชน วิเคราะห Analysis     

of Variance แลวเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) เปนตน 
 

11. ขอบเขตการวิจัย 
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กําหนดขอบเขตเพ่ือตีกรอบการวิจัยไมใหกวางหรือแคบเกินไป โดยท่ัวไปการกําหนด

ขอบเขตจะมี 3 ดาน ไดแก ขอบเขตดานเนื้อหา ขอบเขตดานประชากร และขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
 

12. ระยะเวลาการวิจัย 

ระบุถึงระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังสิ้นสุดโครงการ เชน ระยะเวลา

วิจัย มกราคม 2562 – ตุลาคม 2562 เปนตน 
 

13. งบประมาณ (ถามีใหระบุแหลงท่ีมาของงบประมาณ) 

วงเงิน…………………บาท ( ตัวหนังสือ) (รายละเอียดงบประมาณโครงการ ตามเอกสารแนบ) 
 

14. แผนการดําเนินงาน 

ระบุข้ันตอนแลระยะเวลาการดําเนินงานโดยละเอียด ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังสิ้นสุดโครงการ เชน 

วางแผนการวิจัย   มกราคม   2562 

สรางเครื่องมือ   กุมภาพันธ   2562 

ทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือ กุมภาพันธ   2562 

รวบรวมขอมูล   มีนาคม – เมษายน 2562 

วิเคราะหขอมูล   พฤษภาคม   2562 

สรุปผลการวิจัย   มิถุนายน – สิงหาคม 2562 

จัดทํารายงานการวิจัย  กันยายน – ตุลาคม  2562 
 

15. เอกสารอางอิง 

ระบุรายชื่อเอกสารท่ีทําการคนควาอางอิง 

 

 

   (ลงชื่อ)…………….............…………………ผูรับผิดชอบโครงการ 

                              (…………….........…………………..) 

 

 

   (ลงชื่อ)……...........………………………..ผูบังคับบัญชาเบื้องตน 

                      (........………………………………..) 
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ความเห็นของคณะทํางานวิจัยสงเสริมการเกษตร กอง/สํานัก/เขต 

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

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

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

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

 

 

             (ลงชื่อ) …………...................……………..… ประธาน 

                           (……...........…………………………) 

 

 

 



 

การเขียนรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย (แบบ ว – 2)  

การศึกษาวิจัยมีระยะเวลาในการดําเนินการ ดังนั้นเพ่ือใหการศึกษาวิจัยมีประสิทธิภาพ

และเปนไปตามแผนการดําเนินโครงการ จึงมีการรายงานความกาวหนาและติดตามการดําเนินงาน

โครงการวิจัย ท้ังนี้ หากผลการศึกษาวิจัยยังดําเนินการไมเสร็จสิ้นในปงบประมาณใหใช แบบ ว – 2 

รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย และรายงานแบบ ว – 3 เม่ือผลการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้นแลว           

โดยแบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย (แบบ ว – 2 ) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ 

3. วัตถุประสงคของโครงการ  

4. เปาหมายผลงานในแตละชวงเวลา 

5. ความกาวหนาของผลงานวิจัย 

6. ปญหา/อุปสรรค 

7. แนวทางแกไขปญหา/อุปสรรค 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

9. สรุปผลงานการวิจัยท่ีไดดําเนินการมาแลว (สรุปผลการศึกษา ณ ชวงรายงาน) 

ซ่ึงจะไดอธิบายรายละเอียดการจัดทําแบบ ว – 2 ในแตละหัวขอยอย ดังนี้ 
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รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย 

ปงบประมาณ.......................................... 
 

กลุม/ฝาย/ศูนย...ระบุสังกัดของหัวหนาโครงการ...สํานัก/กอง/จังหวัด/เขต……………………... 
 

1. ช่ือโครงการ……………………………………........................................................…………... 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ 

    (ชื่อ - สกุล)              (คุณวุฒิ)  (ตําแหนง)  (หนวยงาน) 

 หัวหนาโครงการ 

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

3. วัตถุประสงคของโครงการ 

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

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

4. เปาหมายผลงานในแตละชวงเวลา 

- ตัวอยางเชน - 

ชวงเวลา ข้ันตอน เปาหมาย 

ก.ย. 2560 ประสานงานหนวยงานรวม

ดําเนินการ 

- เพ่ือใหไดพ้ืนท่ีดําเนินการวิจัย 

พ.ย. 2560 เตรียมความพรอมเจาหนาท่ี โดย  

การประชุมรวมกัน  

- เพ่ือสรางความเขาใจโครงการวิจัยกับ 

ทีมวิจัยกอนดําเนินโครงการ  

ธ.ค.2560 จัดทําคูมือการเงินโครงการ - เพ่ือใหการเงินของโครงการสามารถดําเนินการเบิก-

จายไดถูกตองตามระเบียบราชการ 

ธ.ค. 2560 จัดทําคูมือการดําเนินงาน

โครงการ  

-  เพ่ือใหทีมวิจัยไดมีแนวทางการดําเนินงาน 

   โครงการวิจัยไดตามแผนงานและบรรลุ 

   เปาหมายของโครงการวิจัย   
 

5. ความกาวหนาของผลงานวิจัย ณ ชวงรายงานเม่ือเทียบกับแผนงานวจิัยท้ังโครงการดําเนินการเปนอยางไร  

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

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

 

 

 

แบบ ว – 2  
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6. ปญหา/อุปสรรค 

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

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

7. แนวทางแกไขปญหา/อุปสรรค 

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

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

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

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

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

9. สรุปผลงานการวิจัยท่ีไดดําเนินการมาแลว (สรุปผลการศึกษา ณ ชวงรายงาน) 

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

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

 

 

   (ลงชื่อ)…………….............…………………ผูรับผิดชอบโครงการ 

                              (…………….........…………………..) 

 

 

   (ลงชื่อ)……...........………………………..ผูบังคับบัญชาเบื้องตน 

                      (........………………………………..) 
 

ความเห็นของคณะทํางานวิจัยสงเสริมการเกษตร กอง/สํานัก/เขต 

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

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

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

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

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

 

             (ลงชื่อ)…………...................…………………..ประธาน 

                                 (………………………………)



 

การเขียนรายงานการวิจัย (แบบ ว – 3)  

การเขียนรายงานการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร เปนการนําเสนอผลการศึกษาอยาง

ละเอียดตามรูปแบบท่ีกําหนดไว การเขียนรายงานมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูอานทราบวา ทําไมจึงตองทําวิจัย          

มีแนวคิด หลักการเหตุผลอยางไร ทําการศึกษาอะไร วิธีการเปนอยางไร และผลท่ีไดจากการวิจัยเปน

ประการใด ซ่ึงมีการนําเสนอ 5 สวนท่ีเก่ียวของ คือ 

1. สวนนํา ประกอบดวย :  

ปกนอก 

ปกใน (พิมพขอความ ทะเบียนวิจัยเลขท่ี……………...ท่ีมุมบนดานขวา) 

บทคัดยอ 

คํานํา 

กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญ 

สารบัญตาราง 

สารบัญภาพ 
 

2. สวนเนื้อความ ประกอบดวย : 

บทท่ี 1 บทนํา 

   ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ขอบเขตของการวิจัย  

นิยามศัพทปฏิบัติการ  

บทท่ี 2 การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การตรวจเอกสาร 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐาน  

บทท่ี 3 วิธีการวิจัย 

ประชากร 

กลุมตัวอยางและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 
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บทท่ี 4 ผลการวิจัย 

บทท่ี 5 สรุปและอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

3. สวนอางอิง : เอกสารอางอิง 
 

4. สวนผนวก : ภาคผนวก 

ตารางผลการวิจัย (อาจจะอยูในบทท่ี 4 ก็ได) 

แบบสอบถาม 

อ่ืน ๆ (เชน แผนท่ี แผนภูมิ รูปภาพ ตาราง) 
 

5. ประวัติผูเขียน 
 

***หมายเหตุ บทท่ี 3 วิธีการวิจัย (ถาเปนการทดสอบ ทดลอง)  ใหใชหัวขอ ดังนี้ 

   อุปกรณ 

   วิธีการ 

   การเก็บรวบรวมขอมูล 

   การวิเคราะหขอมูล 

   ระยะเวลาการวิจัย  

ซ่ึงจะไดอธิบายรายละเอียดการจัดทําแบบ ว – 3 ในแตละหัวขอยอย ดังนี้ 
 

รายละเอียดรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย (แบบ ว – 3)  

  การเขียนรายงานการวิจัยตามแบบ ว – 3 ตามท่ีกลาวมานั้น สวนท่ี 1 ถึงสวนท่ี 3 

จะตองมีใหครบถวนในสวนของรายงานการวิจัย ท้ังนี้ สวนท่ี 4 จะมีหรือไม แลวแตความจําเปนและความ

เหมาะสมของงานวิจัยแตละเรื่อง โดยมีรายละเอียดการเขียนแตละสวน ดังนี้ 
 

สวนท่ี 1 สวนนํา เปนสวนประกอบตอนตนของรายงานวิจัย ซ่ึงประกอบดวยสวนตาง ๆ ตามลําดับ 

1. ปก ประกอบดวย ปกนอก และปกใน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ปกนอก เปนปกหนาซ่ึงจะเปนสวนท่ีระบุรายละเอียดของรายงาน ดังนี้ 

1.1.1 ชื่อรายงานการวิจัย ตัวอยาง เชน  
 

 

 

 

 
 

 

 

รายงานการวิจัย 

เรื่อง 

การทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมหนอนกระทูขาวโพดลายจุด (Fall Armyworm) 

ดวยชีวภัณฑและแมลงศัตรูธรรมชาติในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 
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1.1.2 ชื่อผูวิจัย ใหใสชื่อผูดําเนินการวิจัยทุกคน ตัวอยาง เชน 
 

 

 

 

 

 

1.1.3 หนวยงานท่ีดําเนินการวิจัยและปท่ีรายงานผล 

 1) กรณีดําเนินการ โดยมีหัวหนาโครงการ สังกัดกอง/สํานัก/ศูนย/

สวนกลางใหใสชื่อหนวยงานท่ีหัวหนาโครงการสังกัด ตามดวย กรมสงเสริมการเกษตร และปท่ีรายงานผล 

ตัวอยาง เชน 

 

 
 

 

 

2)  กร ณี ดํา เนิ นการ  โดย มีหั วหน า โครงการ  สั ง กัด เขต/จั งหวั ด               

ใหใสหนวยงานท่ีหัวหนาโครงการสังกัด ตามดวยกรมสงเสริมการเกษตรและปท่ีรายงานผล ตัวอยาง เชน 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

3) กรณีดําเนินการ โดยมีหัวหนาโครงการ สังกัดอําเภอ ใหใสชื่อ 

สํานักงานเกษตรอําเภอ ตามดวย สํานักงานเกษตรจังหวัด กรมสงเสริมการเกษตร และปท่ีรายงานผล 

 

 

 

 
 

 

โดย 

นายธีระศักดิ์ ศรีวิชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชานาญการ 

นางสาวนุชจารี วนาศิริ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชานาญการ 

นางสาวสุมลนารถ โสสุทธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชานาญการ 
 

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 

พ.ศ. 2560 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท 

กรมสงเสริมการเกษตร 

พ.ศ. 2560 
 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง กรมสงเสริมการเกษตร 

พ.ศ. 2560 
 

สํานักงานเกษตรอําเภอกงหรา สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 

กรมสงเสริมการเกษตร 

พ.ศ. 2560 
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4) กรณีดําเนินการ โดยมีหัวหนาโครงการ สังกัดศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีพการเกษตร ศูนยบริหารศัตรูพืช ศูนยสงเสริมเกษตรท่ีสูง ศูนยสงเสริมเยาวชนเกษตร ใหใสชื่อศูนย 

สํานักฯ ท่ีหัวหนาโครงการสังกัด ตามดวยกรมสงเสริมการเกษตร และปท่ีรายงานผล 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ปกใน ระบุขอความและวางรูปแบบเหมือนกับปกนอกทุกประการ และพิมพเลข

ทะเบียนวิจัยไวมุมบนขวามือ 
 

2. บทคัดยอ (Abstract)  

เปนการยอหรือสรุปความของงานวิจัยใหสั้น กะทัดรัด ชัดเจน ไดใจความครอบคลุม

สาระสําคัญของการวิจัย บทคัดยอจะบอกใหผูอานทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการวิจัย         

(ยอหนาท่ี 1) และสรุปผลการวิจัยท่ีไดคนพบตามวัตถุประสงค รวมท้ังขอเสนอแนะ (ยอหนาท่ี 2)  

บทคัดยอควรมีความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 มักนิยมเขียนใหตอเนื่องกันโดย

ไมเปนขอ ๆ และมียอหนาใหนอยท่ีสุด  
 

3. คํานํา 

รายงานการวิจัยอาจมีคํานํา กลาวถึงความเปนมาของโครงการวิจัยโดยยอ สาเหตุท่ี

ทําวิจัย ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 

4. คํานิยมหรือคําขอบคุณหรือกิตติกรรมประกาศ 

เปนการกลาวขอบคุณผูใหความชวยเหลือในการทําวิจัย นอกจากนี้ยังอาจระบุ

เอกสารสําคัญ ๆ ท่ีใชประกอบการวิจัยดวย มักพิมพคําวา “คํานิยม” ไวกลางหนากระดาษดานบน 
 

5. สารบัญ   

เปนท่ีบอกโครงสรางของรายงานท้ังหมดโดยระบุหัวขอแยกเปนบท ๆ เรียงลําดับ

หัวขอตามเนื้อหาในรายงานอยางละเอียด พรอมท้ังระบุเลขหนากํากับไวดวย 
 

6. สารบัญตาราง   

เปนสวนหนึ่งท่ีแจงตําแหนงหนาของตารางท้ังหมด ทําใหผูอานคนหาตารางใน

รายงานไดสะดวก สารบัญตารางตองบอกเลขท่ีของตาราง ชื่อตาราง และเลขหนาของตาราง ในกรณีท่ีมี

ตารางปรากฏอยูในภาคผนวกตองแจงตําแหนงหนาตารางผนวกไวดวย โดยเริ่มนับตารางผนวกท่ี 1 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม 

กรมสงเสริมการเกษตร 

พ.ศ. 2562 
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7. สารบัญภาพ  

เปนสวนท่ีแจงตําแหนงหนาของภาพท้ังหมด ภาพประกอบในงานวิจัยอาจหมายถึง

ภาพประกอบ แผนภูมิ หรือกราฟตาง ๆ ซ่ึงประกอบความเขาใจ การเขียนสารบัญภาพเหมือนกับสารบัญ

ตาราง 
 

หมายเหตุ :    การนับหนาในสวนนํา ใหเริ่มนับตั้งแตหนาสารบัญเปนตนไปจนถึงสารบัญภาพ 

   โดยใหพิมพเลขหรือตัวอักษรในวงเล็บ ดานมุมขวามือ  โดยเริ่มพิมพตั้งแตหนาท่ี 2 

  เชน (2) (3) ... เปนตน ถาหากมีเพียง 1 หนา ไมตองพิมพเลขหนา 
 

สวนท่ี 2 สวนเนื้อความ ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้  

บทท่ี 1 บทนํา เปนบทแรกของรายงานวิจัย เปนการนําเขาสูปญหาท่ีศึกษาหรือเรื่องท่ี

วิจัย ประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ 

1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหา เปนการเขียนเพ่ือแสดงถึงความเปนมาและ

แนวความคิดในการทําวิจัยเรื่องนี้ เพ่ือตอบคําถามวา ทําไมจึงทําการวิจัยเรื่องนี้ การตอบคําถามนี้ผูวิจัย

จะตองหาพยานหลักฐานและขอมูลมาสนับสนุนและยืนยันเหตุผล ขอมูล หลักฐานท่ีผูวิจัยหามาสนับสนุน 

ไดแก 

- สภาพปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในอดีต และแนวโนมในอนาคต 

- แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหาท่ีตองการวิจัย 

- ผลการวิจัยของผูอ่ืนท่ีสรุปชี้ประเด็นใหเห็นวา มีใครทําวิจัยเก่ียวกับเรื่องนั้นไวบาง  

ทําในลักษณะใด ศึกษาตัวแปรอะไรไปบาง และไดผลอยางไร 

นอกจากนี้ จะตองสรุปตอทายชี้ประเด็นใหเห็นวา การวิจัยในประเด็นปญหานั้น      

ยังขาดคําตอบและสามารถหาคําตอบได รวมท้ังคําตอบท่ีไดจะเปนประโยชนอยางไร 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย เปนสวนท่ีระบุวัตถุประสงคอยางชัดเจนและรัดกุม โดย

ชี้ใหเห็นสิ่งท่ีตองการศึกษาและคําตอบท่ีตองการจากเรื่องท่ีศึกษา วัตถุประสงคกับหัวขอวิจัยจะตอง

สอดคลองกัน ในการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยควรระบุรายละเอียดเปนขอ ๆ (ไมควรเขียน

วัตถุประสงคท่ีเลื่อนลอยหรือไมสามารถทําไดโดยการวิจัยครั้งนั้น) การเขียนวัตถุประสงค ควรใชคําวา 

“เพ่ือศึกษา……..”  ไมควรใชคําวา “เพ่ือทราบ…………” 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของงานวิจัย โดย

กลาวถึงการคาดหวังของประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัยนี้วามีผลตอการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรได

อยางไร ท้ังผลทางตรงและทางออม ใครหรือหนวยงานใดจะเปนผูนําผลนี้ไปใชประโยชนในดานการเพ่ิมพูน

ความรูและการนําไปประยุกตใช 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย เปนการเขียนเพ่ืออธิบายวาจะทําวิจัยในเรื่องอะไร กับใคร ท่ีไหน 

และเม่ือไหร ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา เปนการอธิบายขอบเขตของเรื่องราวท่ีศึกษา 

1.4.2  ขอบเขตเชิงประชากร จะเนนกลุมประชากรท่ีใชศึกษาเปนใคร เปนเกษตรกร

กลุมไหน  

1.4.3 ขอบเขตเชิงสถานท่ี เปนการอธิบายใหผูอานทราบวาสถานท่ีท่ีผูวิจัย            

จะทําการศึกษาอยูท่ีไหน 

1.4.4 ขอบเขตเชิงระยะเวลา ผูวิจัยควรอธิบายชวงเวลาท้ังหมดท่ีใชในการวิจัย        

1.5 นิยามศัพทปฏิบัติการ เปนการใหคําจํากัดความศัพทและตัวแปรท่ีเก่ียวของใน

งานวิจัย เพ่ือใหไดความหมายชัดเจนยิ่งข้ึน งายตอการเขาใจและสะดวกท่ีจะใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานวิจัย “........”  หมายถึง............................................................................................ 
 

บทท่ี 2 การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 การตรวจเอกสาร เปนการตรวจเอกสารในประเด็นท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีทําการวิจัย  

การตรวจเอกสารไมใชการตัดปะเพ่ือใหครบตามแบบฟอรมการวิจัย แตเปนการศึกษาคนควาและรวบรวม

ขอมูล หนังสือ เอกสาร รายงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปญหาการวิจัย และทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดวา

สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางไร แลวจึงทําการสังเคราะหขอมูลโดยการเรียบเรียงใหเปนขอความของ

ผูวิจัย ผูวิจัยควรเลือกขอมูลท่ีเปนปจจุบัน ทันสมัย และเลือกแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดสิ่งท่ีผูวิจัยควรตรวจ

เอกสาร คือ  

2.1.1 สถานการณและสถิติตาง ๆ เก่ียวกับปญหาการวิจัย ทําใหผูวิจัยมีขอมูล          

ท่ีชัดเจน มีน้ําหนัก นาเชื่อถือ และนาสนใจ 

2.1.2 ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวของ ท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีชวยใหนักวิจัยไดเปด

มุมมองและแนวคิดใหกับผูวิจัยกอนการไปศึกษาขอมูลจากสภาพจริง ชวยในการกําหนดปญหาการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย กรอบแนวคิดและการออกแบบการวิจัย ซ่ึงสามารถนํามาอธิบายผลการวิจัยไดอยาง

สมเหตุสมผล 

2.1.3 เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือชวยในการออกแบบ

เครื่องมือ และการเก็บขอมูลท่ีถูกตองเหมาะสม  

2.2 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เปนสวนท่ีสรุปเนื้อหามาจากผลงานวิจัยท่ีไดมีการศึกษาไว

กอนและมีสวนเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะทําการศึกษา เพ่ือใหงานของเราไมซํ้าซอนกับงานวิจัยของผูอ่ืน รวมท้ัง

สามารถใชเพ่ือประกอบการอภิปรายผลการศึกษา 

2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) เปนสวนท่ีแสดงถึงการ

สังเคราะหขอมูลท่ีสําคัญภายหลังจากการทบทวนเอกสาร ซ่ึงสามารถนําไปสูการกําหนดนิยามศัพทแก    
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ตัวแปร การตั้งสมมติฐานในการวิจัย และการทดสอบสมมติฐานภายหลังการเก็บรวบรวมขอมูล นอกจากนี้

กรอบแนวคิดในการวิจัยจะนําไปสูการออกแบบเครื่องมือในการวิจัย เชน แบบสอบถาม แบบสังเกต ท้ังนี้ 

สามารถนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยไดในหลายรูปแบบ เชน  

2.3.1 การนําเสนอในรูปแบบการพรรณนา โดยการใชขอความบรรยายความสัมพันธ

และความเก่ียวของ 

2.3.2 การนําเสนอทางคณิตศาสตร สวนใหญจะใชในการทํานายตัวแปรตามโดย

ศึกษาจากตัวแปรอิสระ  

2.3.3 การนําเสนอแบบแผนภูมิ จะเปนการนําเสนอใหเห็นความเชื่อมโยง           

ความชัดเจนของตัวแปร  

2.4 สมมติฐานในการวิจัย เปนสวนท่ีระบุขอสันนิษฐานท่ีผูวิจัยไดกําหนดข้ึนไวลวงหนา 

เพ่ือเปนแนวทางสําคัญ ในการเก็บและวิเคราะหขอมูล มักใชในงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีเปนชนิดของการ

อธิบายความสัมพันธของเหตุและผลระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม นอกจากนี้สมมติฐานยังมี

ความสัมพันธกับปญหาการวิจัย ซ่ึงปญหาการวิจัย หมายถึง คําถามท่ีนักวิจัยถามข้ึน สวนสมมติฐานของ

การวิจัย คือ คําตอบท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

บทท่ี 3 วิธีการวิจัย  

3.1 กรณีโครงการศึกษาวิจัยดานสงเสริมการเกษตร เชน การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัย          

เชิงปฏิบัติการ มีหัวขอและรายละเอียด ดังนี้ 

3.1.1 ประชากร กลาวถึงคุณสมบัติของประชากรวามีลักษณะอยางไร จํานวนเทาใด 

3.1.2 กลุมตัวอยางและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ระบุถึงวิธีการและข้ันตอน           

ในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง รวมถึงขนาดกลุมตัวอยาง  

3.1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) การวิจัยเชิงปริมาณมีเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการท่ีใช   

ซ่ึงข้ึนอยูกับกําลังคน และงบประมาณ เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีนิยมใช เชน การใชแบบสอบถาม       

การสัมภาษณ การคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสาร การสังเกต และการทดลอง เปนตน  

2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีเครื่องมือหลายอยางท่ีสามารถนํามาใช เชน 

เทคนิคการวิเคราะห SWOT เพ่ือทําแผนเชิงกลยุทธ เทคนิคการทําแผนแบบมีสวนรวมดวยวิธีการ A–I–C 

เทคนิคการประเมินชนบทแบบมีสวนรวม (Participatory Rural Appraisal : PRA) นอกจากนี้ยังสามารถ

นําเทคนิคและเครื่องมือจากงานวิจัยเชิงคุณภาพมาใช เชน การสัมภาษณเชิงลึก (in - depth interview) 

แบบสัมภาษณกลุมหรือสนทนากลุม (Focus group / Group discussion) เวทีชุมชน (Public hearing) 

เปนตน  
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3.1.4 การวิเคราะหขอมูล  

1) การวิจัยเชิงปริมาณมีการวิเคราะหขอมูล ในข้ันตอนแรก ประกอบดวย        

การอธิบายภาพรวมโดยใชสถิติพรรณา (Descriptive Statistics) เชน คาเฉลี่ย (Mean) คาเปอรเซ็นต        

คาความแปรปรวนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Variance and Standard Deviation) ของขอมูล      

เปนตน ในข้ันตอนตอมา เปนการอธิบายความซับซอนของขอมูลโดยใชสถิติอนุมาน (Inferential 

Statistics) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปร เชน การเปรียบเทียบหาความสัมพันธ ทํานาย/พยากรณ 

เปนตน สถิติอนุมานเปนการออกแบบเพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือมีการศึกษากับ          

กลุมตัวอยาง หากงานใดเปนการศึกษากับกลุมประชากรไมตองตั้งสมมติฐานในเชิงสหสัมพันธและ         

ไมจําเปนตองใชสถิติอนุมาน หากตองการเปรียบเทียบใหใชตารางไขว (Cross -Tab) สิ่งสําคัญผูวิจัย      

ควรเรียนรูแนวคิดสําคัญ (Key concept) ของสถิติแตละชนิดเพ่ือชวยทําความเขาใจในการแปรผลขอมูล

ในทางสถิติ เชน t- test ออกแบบมาเพ่ือเปรียบเทียบ การแปลผลควรยึดการตอบคําถามตอวัตถุประสงค

ของการวิจัย ซ่ึงมักสัมพันธกับการใชสถิติอยูแลว  

2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผูวิจัยสามารถเลือกใชไดท้ังวิธีการวิจัยเชิง

ปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชการวิเคราะหเชิงสถิติ สวนการวิจัย        

เชิงคุณภาพวิเคราะหขอมูลดวยการตีความและใหความหมายแกขอมูล 

3.1.5 การตรวจสอบความนาเช่ือถือ 

1) การวิจัยเชิงปริมาณ การตรวจสอบความนาเชื่อถือในการวิจัยดําเนินการ       

ในข้ันตอนของการสรางเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ท่ีมีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) โดยใชประสบการณ ความรูความสามารถของผูเชี่ยวชาญ หรือการตรวจสอบเทียบเคียงจากการ

ทบทวนเอกสาร รวมท้ังการตรวจสอบ ความเท่ียงหรือความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือดวยการวัด

ความคงท่ีของการวัดซํ้า 

2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สามารถตรวจสอบไดตลอดเสนทางการวิจัย          

ตั้งแตเริ่มตนสํารวจปญหา การสรางแนวทางในการแกไขปญหา การทดลองปฏิบัติการแกไขปญหา             

และการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ซ่ึงสามารถนําวิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของขอมูลท่ีไดดวยวิธ ี     

ของการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การตรวจสอบสามเสา (Triangulation) ซ่ึงเปนการตรวจสอบดวยวิธีการ         

ท่ีหลากหลาย เชน การใชแบบสอบถามการสะทอนผล (Reflection) โดยการนําเสนอผลการวิจัยตอกลุม     

และใหกลุมชวยขัดเกลา เสริมดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก และการใชแบบสอบถาม เปนตน   

3.1.6 ระยะเวลาการวิจัย ระบุข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงานโดยละเอียด

ตั้งแตข้ันตอนการวางแผนการวิจัยจนถึงข้ันตอนการรายงานผล 
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3.2 กรณีโครงการวิจัยดานการทดสอบและการทดลอง มีหัวขอและรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 อุปกรณ ระบุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชท่ีจําเปนท่ีใชในการศึกษา เชน 

เครื่องมือ พันธุ สารเคมี ปุย  เปนตน  

3.2.2 วิธีการ เปนสวนแสดงรายละเอียดของการดําเนินงาน หรือข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ 

1) แผนการทดลอง (Experimental Design) ใหระบุรูปแบบการวางแผน        

การทดลอง สิ่งทดลอง (Treatment) จํานวนสิ่งทดลอง จํานวนซํ้า (Replication) 

2) วิธีทําการทดลอง เชน วิธีการปลูก การดูแลรักษาและวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ 

รวมท้ังการบันทึกขอมูล 

3.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ใหระบุวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลและชนิดของ

ขอมูลท่ีจําเปน 

3.2.4 การวิเคราะหขอมูล ระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล เชน วิเคราะห Analysis of 

Variance แลวเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) เปนตน 

3.2.5 ระยะเวลาการวิจัย ระบุข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงานโดยละเอียดตั้งแต     

การวางแผนการวิจัยจนถึงข้ันตอนการรายงานผล 
 

บทท่ี 4 ผลการวิจัย 

เปนการรายงานผลการวิจัยท่ีไดศึกษาไวหลังการวิเคราะหขอมูลแลวอาจจะเสนอใน

รูปแบบตารางรอยละ หรือเปนการเสนอผลวิจัยเชิงพรรณนาก็ได ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและความตองของ

ผูทําการวิจัย ซ่ึงเปนการนําผลท่ีไดจากการศึกษาตอบคําถามทุกขอของวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไว  
 

บทท่ี 5 สรุปและอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปและอภิปรายผล บทสรุปเปนการกลาวถึงผลการวิจัยอยางยอ ๆ การสรุปนั้นควรยึด

วัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัยเปนหลัก เพ่ือชี้ ให เห็นวาผลการวิจัยไดบรรลุหรือไมบรรลุ

วัตถุประสงคอยางไรบาง มีสวนใดท่ีผลการวิจัยสอดคลองหรือไมสอดคลองกับสมมติฐาน ในสวนของ       

การอภิปรายผล เปนการขยายความจากผลการศึกษา เปนการอธิบายเหตุผลท่ีทําใหไดผลการศึกษาออกมา

เชนนั้น เพ่ือสนับสนุนหรือคัดเลือกทฤษฎีท่ีมีผูเสนอมากอนโดยการเปรียบเทียบผลการวิจัยและการตีความ

ของผูอ่ืน เพ่ือใหเห็นถึงปญหาหรือสาระสําคัญของเรื่องท่ีไดทําการวิจัย  

ขอเสนอแนะ เปนการเสนอแนะเก่ียวกับวิธีการวิจัย การนําผลวิจัยไปปรับใชหรือมี

แนวทางท่ีจะนําไปใชประโยชนอยางไรบาง ซ่ึงตองเปนขอเสนอแนะสิ่งใหมไมใชเรื่องท่ีทราบอยูท่ัวไป แต

ตองอยูในขอบเขตหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว เชน ขอบเขตความสามารถ งบประมาณ เวลา ท่ีตองมีความ

ตอเนื่องกับงานวิจัยหรือเปนการตอยอดงานวิจัยท่ีไดทํามา  
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สวนท่ี 3 สวนอางอิง  

เอกสารอางอิง 

เอกสารอางอิงเปนสวนท่ีระบุรายการเอกสารท่ีไดอางอิงไวในการทําวิจัยนั้น ๆ เทานั้น            

ดังนั้นรายการเอกสารในสวนอางอิงตองสอดคลองกับเอกสารท่ีอางอิงไวในภาคเนื้อหา 
 

สวนท่ี 4 สวนผนวก   

ภาคผนวก 

เปนสวนท่ีจะเสนอรายละเอียดบางอยางเพ่ิมเติม ซ่ึงรายละเอียดเหลานั้นไมจําเปนตองใส

ไปพรอมเนื้อหาแตมีความสําคัญท่ีจะตัดท้ิงไมได ตองนํามาเสนอเพ่ิมเติมไวในตอนทายของรายงาน  

เอกสารท่ีอยูในภาคผนวก เชน แบบสอบถาม แผนภูมิ แผนท่ี หรือตารางผลการวิจัย (กรณีไมไดใสไวใน   

บทท่ี 4) ถามีสิ่งท่ีตองเพ่ิมเติมมากอาจแบงเปน ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ก็ได 
 

สวนท่ี 6 ประวัติผูเขียน  

เปนสวนท่ีเขียนชื่อ – นามสกุล ท่ีอยูติดตอ ประวัติการศึกษาโดยใสขอมูลการศึกษา

สูงสุด และประวัติการทํางานของผูเขียน  
 

หมายเหตุ :  การนับหนาในสวนเนื้อหา สวนอางอิง และภาคผนวก เริ่มนับตั้งแต บทท่ี 1 จนสิ้นสุด 

   ภาคผนวก โดยใหพิมพตัวเลข ดานมุมขวามือของกระดาษ กรณีท่ีข้ึนตนของแตละบท 

ไมตองพิมพเลขหนา 



สวนที่ 2 

 

การอางอิง 
 

การเขียนรายงานการวิจัยจําเปนตองมีการอางอิงและเขียนตามรูปแบบและหลักเกณฑท่ีเปน

สากลนิยมเพ่ือระบุถึงแหลงท่ีมาของขอมูล และหลักฐานท่ีนํามาสนับสนุนยืนยันขอเขียนของตนให

สมเหตุสมผล นาเชื่อถือ และเพ่ือใหผูอานไดคนควาเพ่ิมเติมได ในกรณีท่ีตองการศึกษาใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ท้ังนี้ 

สิ่งท่ีตองคํานึง ในการอางอิง คือ 

การคัดลอกมาโดยตรง ขอมูลใดท่ีคัดลอกมาจากเอกสาร หลักฐาน หรือคําพูดของผูใดก็ตาม 

ตองมีการแสดงหลักฐานท่ีมาของขอมูลนั้น ดวยการอางอิงไวและตองมีเครื่องหมายคําพูด “...” แสดงให

เห็นชัดเจนวาเปนคําพูดดั้งเดิมหรือคัดลอกมา 

การสรุปความมาจากขอมูล ขอมูลใด ๆ ท่ีไดมาจากการสรุปความมาจากเอกสาร หลักฐาน 

หรือคําพูดของผูใดก็ตาม ตองมีการแสดงหลักฐานท่ีมาของการสรุปความนั้น ๆ ดวยการอางอิงไว 

สิ่งท่ีไมจําเปนตองอางอิง ขอเท็จจริงใด ๆ ท่ีรูกันอยูโดยท่ัว ๆ ไปแลวถึงแมวาผูวิจัยจะไดมา

จากเอกสารใด ๆ ก็ตาม ไมตองนํามาอางอิงก็ได ตัวอยางเชน ดวงอาทิตยข้ึนทางทิศตะวันออก และตกทาง

ทิศตะวันตก เปนตน 
 

การอางอิงจะปรากฏอยูใน 2 แหงและมีความสอดคลองกัน คือ 1)การอางอิงในสวนของ

เนื้อความ บทท่ี 1 – 5 และ 2)การอางอิงในสวนของเอกสารอางอิงทายเลม ซ่ึงการอางอิงท้ัง 2 แหง       

จะมีรูปแบบท่ีหลากหลาย แตในเอกสารเลมนี้จะกลาวถึงเฉพาะการอางอิงท่ีกําหนดใหใชของกรมสงเสริม

การเกษตรเทานั้น ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. การอางอิงในสวนของเนื้อความ 

รูปแบบท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนดใหใช คือ “ชื่อ – ป (Name – Year)” โดยการอางอิง

ใชชื่อผูแตง ปท่ีพิมพเผยแพรและเลขหนาของเอกสารท่ีอางอิง ซ่ึงกรณีท่ีไมอาจอางเลขหนาได         

หรือไมเหมาะสมท่ีจะอางอิงเลขหนาก็ไมตองอางเลขหนา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 วิธีการเขียนอางอิงในเนือ้หา 

1.1.1 การอางอิงหนาขอความหรือขอมูล โดยใหใสชื่อผูแตงหรือชื่อหนวยงานหรือชื่อ

หนังสือแลวแตกรณีท่ีปรากฏในรายชื่อเอกสารอางอิง ตามดวยปท่ีพิมพ เครื่องหมายจุลภาค (,)และหนา

ของหนังสืออางอิงไวภายในวงเล็บตามตัวอยาง 

ทํานอง สิงคาลวณิช (2526 ,น. 58) ไดกลาววา................. 

ทํานอง (2526 ,น. 58) ไดกลาววา.................. 

ทํานอง สิงคาลวณิช (2526) ไดกลาววา................ 
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ทํานอง (2526) ไดกลาววา...................... 

ซ่ึงหมายความวา ขอความหลังจากนั้นมาจากเอกสารท่ีแตงโดย ทํานอง 

สิงคาลวณิช เม่ือ พ.ศ. 2526 หนา 58 หรือแตงโดย ทํานอง สิงคาลวณิช เม่ือ พ.ศ. 2526 

1.1.2 การอางอิงหลังขอความหรือขอมูล โดยใหใสชื่อผูแตงหรือชื่อหนวยงานหรือชื่อ

หนังสือ แลวแตกรณี ตามท่ีปรากฏในรายชื่อเอกสารอางอิงไวในวงเล็บหลังขอความท่ีตองการอางอิงตาม

ดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปท่ีพิมพ เครื่องหมายจุลภาค (,) และหนาของหนังสือท่ีอางอิง ตัวอยาง 

(ยงยุทธ, 2539, น. 14) หรือ (ยงยุทธ, 2539) หรือ (ยงยุทธ รักไทย, 2539, 

น. 14) หรือ (ยงยุทธ  รักไทย, 2539) 

ซ่ึงหมายความวา ขอความนั้นมาจากเอกสารท่ีแตงโดย ยงยุทธ รักไทย      

เม่ือ พ.ศ. 2539 หนา 14 หรือแตงโดย ยงยุทธ เม่ือ พ.ศ. 2539 

1.1.3 ลักษณะการเขียนการอางอิงในเนื้อหา  

1) การอางอิงโดยคัดลอกขอความไมเกิน 3 บรรทัด ใหพิมพวิธีอางอิงแบบ

แทรกในเนื้อหาตามหลังขอความท่ีผูเขียนคัดลอกจากขอเขียนหรือคําพูดของผูอ่ืนโดยขอความท่ีคัดลอกมา

นั้นอยูในเครื่องหมายอัญประกาศ “....”   

2) การอางอิงโดยคัดลอกขอความเกิน 3 บรรทัด ใหพิมพข้ึนบรรทัดใหม    

โดยยอหนาเขามาอีก 3 ระยะตัวพิมพจากยอหนาธรรมดาทุกบรรทัด คือเริ่มพิมพชวงอักษรตัวท่ี 12 หาก

ขอความท่ีคัดลอกมามียอหนาดวย ใหพิมพยอหนาเขามาอีก 2 ระยะตัวพิมพ ขอความท่ีคัดลอกมาพิมพ  

ไมตองมีเครื่องหมายอัญประกาศกํากับ พอจบขอความท่ีคัดลอกแลว ตามดวยการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา 

3) การอางอิงโดยมิไดคัดลอก แตเรียบเรียงใหมมีการอางอิงโดย การอางอิง

หลังขอความท่ีเรียบเรียงมา การอางอิงกอนขอความท่ีคัดลอกมา และการอางอิงท่ีมีการตัดขอความ        

ท่ีคัดลอกออกมาบางสวน 
 

หมายเหตุ : การอางอิงใหอางอิงตามความเหมาะสมในเลมเดียวกัน อาจจะมีการอาง ท้ังหนาขอความและ

หลังขอความ การอางอิงชื่อบุคคล จะใสหรือไมใสนามสกุลก็ได รวมถึงการใสเลขหนาหรือไมใสเลขหนา แต

การเขียนรายงานเลมเดียวกันใหใชระบบเดียวกันท้ังเลมในการอางชื่อบุคคล เชน 

กรณีไมใสนามสกุล 

ยงยุทธ (2539) ไดกลาวไววา......................................................... 

หรือ.....................................................................(ยงยุทธ, 2539) 

กรณีใสนามสกุล 

ยงยุทธ รักไทย (2539) ไดกลาวไววา......................................................... 

หรือ.....................................................................(ยงยุทธ รักไทย, 2539) 
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1.2 แหลงท่ีมาของเนื้อหาท่ีใชอางอิง  

1.2.1 การอางอิงจากหนังสือ 

1) กรณีผูแตงคนเดียว และผูแตงเปนหนวยใหระบุชื่อ และชื่อสกุลตามลําดับ 

โดยไมตองมีคํานําหนานาม ยกเวนฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์และนามแฝง ใหระบุไวหนาชื่อไมตอง

กลับขอความ สวนชาวตางประเทศ ใหระบุชื่อสกุลเทานั้น ในรูปแบบ ผูแตง, ปท่ีพิมพ, เลขหนาท่ีอางอิง  

ทํานอง สิงคาลวณิช (2526, น. 58) 

2) กรณีผูแตง 2 คน ใหระบุชื่อและชื่อสกุลของผูแตงท้ัง 2 คน โดยใชคําวา 

“และ” สําหรับผูแตงชาวไทย หรือ “and” เชื่อมระหวางชื่อสกุลของผูแตงชาวตางประเทศ ระหวางคํา

ดังกลาวใหเวนระยะดานหนาและดานหลัง 1 ระยะ เชน 

......(สําราญ  สาราบรรณ และ สุกัญญา  อธิปอนันต, 2535, น. 150 – 154) 

......(Schlachter and Thomson, 1979, p.114) 

3) กรณีผูแตง 3 คน ใหระบุชื่อและชื่อสกุลสาหรับผูแตงชาวไทย และระบุ

เฉพาะชื่อสกุลของผูแตงทุกคนสําหรับผูแตงชาวตางประเทศ ชื่อผูแตงแตละคนใหค่ันดวยเครื่องหมาย

จุลภาค “,” หนาผูแตงคนสุดทายตองค่ันดวย “และ” สาหรับคนไทย สวนผูแตงชาวตางประเทศใหใช 

“and” ระหวางคําดังกลาวใหเวนระยะดานหนาและดานหลัง 1 ระยะ 

......(สําราญ สุกัญญา และสุวิทย, 2539, บทคัดยอ) หรือ สําราญ สุกัญญา 

และสุวิทย (2539,บทคัดยอ) ไดกลาวไววา............. 

4) กรณีผูแตงมากกวา 3.คนข้ึนไป ใหระบุ ชื่อสกุลคนแรก เวน 1 ระยะ ตาม

ดวยแลวตามดวย “และคณะ” สาหรับผูแตงชาวไทย และระบุชื่อสกุลคนแรก แลวตามดวย “and 

others” หรือ “et al.” สําหรับผูแตงชาวตางประเทศ 

สําราญ และคณะ (2537 น. 45 - 48) ไดศึกษาพบวา.............................

หรือ.................. (สําราญ และคณะ, 2537, น. 45 - 48)  

5) กรณีผูแตงหลายคน เอกสารหลายเลม และตองการอางอิงพรอมๆ กัน ให

ระบุชื่อผูแตงเรียงตามลําดับตัวอักษร ค่ันดวยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) สําหรับเอกสารภาษาไทย และให

ระบุชื่อสกุลของผูแตงเรียงตามลําดับตัวอักษร ค่ันดวยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) สําหรับเอกสาร

ตางประเทศ 

6) กรณีท่ีหนังสืออางอิงไมมีปท่ีพิมพใหใช “ม.ป.ป.” ซ่ึงมาจากคําวา ไม

ปรากฎปท่ีพิมพ หากเปนเอกสารภาษาตางประเทศใหใช “n.d.” ซ่ึงมาจากคําวา no date 

กรมสงเสริมการเกษตร (ม.ป.ป.,น. 50) ไดระบุวา.............................     

หรือ.................. (กรมสงเสริมการเกษตร, ม.ป.ป., น. 50)  
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7) กรณีเอกสารอางอิงท่ีผูแตงคนเดียวกันและพิมพในปเดียวกัน ใหใสอักษร

ตอทายปท่ีพิมพในกรณีเปนเอกสารภาษาไทย ใช ก ข ค ... ในกรณีท่ีเปนเอกสารภาษาตางประเทศใช “a 

b c …และตองสอดคลองกับท่ีเขียนไวในรายชื่อเอกสารอางอิงตามตัวอยาง 

กรมสงเสริมการเกษตร (2538ข : 20) ไดระบุไววา...................หรือ (กรมสงเสริม

การเกษตร, 2538ก, 10 – 11) หรือ…...(กรมสงเสริมการเกษตร, 2538ข : 20) หรือ กรมสงเสริม

การเกษตร (2538ก : 10 – 11) ไดระบุไววา.............  

8) กรณีเอกสารหรือหนังสืออางอิงท่ีผูแตงเปนชาวตางประเทศ การลงรายชื่อ

ผูแตงใหใสเฉพาะชื่อสกุล ตามตัวอยาง ผูแตงชื่อเต็มวา Allen L. Edward ตองใชชื่อวา Edward เขียนลง

ในอางอิง ตามตัวอยาง 

 Edward (1970 : 17) ไดศึกษาพบวา.................... หรือ 

 ...............(Edward, 1970 : 17)  

1.2.2 การอางอิงเฉพาะบทความบางเรื่องจากหนังสือรวบรวมบทความ ถาหนังสือรวม

บทความนั้นรวมบทความของผู เขียนหลายคนโดยมีชื่อผูรับผิดชอบในการรวบรวมจัดพิมพ หรือ

บรรณาธิการ 

......ภาสกร ศิริยะพันธ. ใน เขียน ธีระวิทย. รวบรวม. 2524 , 46 - 48  

1.2.3 การอางอิงทฤษฎี ผลการสํารวจ หรือผลการวิจัยในลักษณะท่ีเปนการสรุปแนวคิด

เอกสารท้ังเลม หรือจากเอกสารหลายๆ เลม ใหระบุชื่อผูแตงและ ปพิมพโดยไมตองระบุเลขหนา 

......กรมสงเสริมการเกษตร (2560) 

1.2.4 การอางอิงจากเว็บไซต  

.......จันทรา แปนตุม (2541) 

1.2.5 การอางอิงเอกสาร 2 ทอด เปนกรณีท่ีผูเขียนตองการอางอิงขอความท่ีมีอยูใน

เอกสารเลมท่ีผูอ่ืนไดอางอิงไวแลว เชน หากผูเขียนตองการอางอิงถึงขอความของ Fox and Albrecht, 

(1957) ซ่ึงไดอางไวโดย จวงจันทร ดวงพัฒนา, (2529) ในหนังสือเทคโนโลยีเมล็ดพันธุใหอางอิง  

Fox and Albrecht, (1957) อางถึงใน จวงจันทร ดวงพัฒนา, (2529) ศึกษา

พบวา... 

1.2.6 การอางอิงกรณีภาพ หรือตาราง ปฏิบัติเหมือนการอางอิงขอความ โดยใหใสท่ีมา

ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาคคู (:) ชื่อผูแตง หรือชื่อหนวยงาน หรือชื่อหนังสือ เครื่องหมายจุลภาค      

ตามดวยปพิมพ และเลขหนาไมตองมีวงเล็บไวในตารางหรือภาพ เชน 

 ท่ีมา : พรรณี, 2529, 23 – 24 

1.2.7 การอางอิงขอมูลท่ีมาจากมากกวา 1 แหลง การอางอิงท่ีมีเนื้อหาเหมือนกันโดย

มีผูเคยศึกษาและไดผลเหมือนกัน เชน มีผูศึกษาไววาเม่ือถ่ัวลิสงขาดธาตุแคลเซียม ตนจะแคระแกร็น       
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รากสั้น ปริมาณดอกและเข็มลดลง ฝกและเมล็ดจะลีบ เยื่อหุมเมล็ดเหี่ยวยน ซ่ึงรายงานไวโดย ไพบูลย ใน

ป 2537 โสภณ ป 2528 Harris และ Brolmann ป 1966 และ Hallock ป 1980 หลักการเขียน คือ 

เรียงลําดับโดยภาษาไทยข้ึนกอนภาษาตางประเทศ เรียงจากนอยไปมาก ใชเครื่องหมายอัฒภาค (;)         

ก้ันระหวางเลมดังตัวอยาง  

 ไพบูลย, 2527; โสภณ, 2528; Harris and Brolmann, 1966; Hallock, 1980 
 

2. การอางอิงในสวนเอกสารอางอิงทายเลม  

  2.1 การอางอิงเอกสารภาษาไทย  

2.1.1 หนังสือ  

1) รูปเลม 

1.1) ผูเขียนคนเดียว  

ชื่อผูเขียน./ปท่ีพิมพ./ชื่อหนังสือ./(ครั้งท่ีพิมพ(ถามี))./จังหวัด 

ท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ. 

 

 

1.2) ผูเขียน 2 คน 

ชื่อผูเขียน (ผูเขียนคนท่ี 1)./และชื่อผูเขียน (ผูเขียนคนท่ี 2)./ 

ปท่ีพิมพ./ชื่อหนังสือ.(ครั้งท่ีพิมพ(ถามี))./จังหวัดท่ีพิมพ/:/ 

สํานักพิมพ. 
 

 
 

 
 

1.3) ผูเขียนตั้งแต 3 คน (ใสชื่อผูเขียนทุกคน) 

ชื่อผูเขียน (ผูเขียนคนท่ี 1)./ชื่อผูเขียน (ผูเขียนคนท่ี 2)./ 

ชื่อผูเขียน (ผูเขียนคนท่ี 3)./และชื่อผูเขียน 

(ผูเขียนคนท่ี 4)./ปท่ีพิมพ./ชื่อหนังสือ./(ครั้งท่ีพิมพ(ถามี))./ 

จังหวัดท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

     ชนะ เวชกุล. 2539. การเขียนรายงานจากการคนควา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพโอเดียนสโตร. 

     วีนสั พีรวนิชย และสมจิต วัฒนาชยากุล.2561. สถิติสําหรับนักสังคมศาสตร. กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพประการพรึก. 

     ทองสุข พงศทัต. คลุม วัชโรบล. และบัวเรศ คําทอง. 2496. แบบเรียนวิทยาศาสตรท่ัวไป 

สําหรับข้ันเตรียมอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช. 

หมายเหตุ : / หมายถึง การเคาะวรรค 

หมายเหตุ : / หมายถึง การเคาะวรรค 
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1.4) หนังสือท่ีไมปรากฏผูเขียน  

ชื่อเรื่อง./ปท่ีพิมพ./จังหวัดท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ. 
 

 

 
 

1.5) ผูเขียนเปนสถาบัน 

สถาบันท่ีจัดพิมพ./ปท่ีพิมพ/./ชื่อหนังสือ./จังหวัดท่ีพิมพ/:/ 

สํานักพิมพ. 
 

 

 

 
 

 

1.6) ผูเขียนท่ีชื่อซํ้ากัน แตพิมพในปตางกัน ใชเสนตารางแทนการ

เขียนชื่อผูเขียน และเปนลําดับติดตอกัน โดยเสนตรงมีความยาวเทาชื่อผูเขียน 

ชื่อสถาบัน./ปท่ีพิมพ/./ชื่อหนังสือ./(ครั้งท่ีพิมพ(ถามี))./ 

จังหวัดท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ. 
 

 

 

 

 

 
 

 

1.7) ผูเขียนคนเดียวกัน อางอิงหลายเรื่อง ภายในปเดียวกันใหใสอักษร       

ก, ข,.... ในเอกสารภาษาไทยและ a, b,...ในเอกสารตางประเทศไวหลังปท่ีพิมพของเอกสาร โดยเรียงตามลําดับ

อักษรของชื่อเรื่อง ในการเขียนอางอิงผูเขียนท่ีชื่อเหมือนกันไมตองเขียนชื่อผูเขียนในเรื่องถัดไป แตใหใชการขีด

เสนใตแทน ท้ังนี้ หากชื่อผูเขียนมีความยาวใหนับตัวอักษร 12 ตัวอักษร 

ชื่อผูเขียน./ปท่ีพิมพ./“ชื่อเรื่อง”./ชื่อหนังสือ./ชื่อสถาบัน 

หรือภาคท่ีจัดพิมพ/ชื่อคณะท่ีสถาบันหรือภาคท่ีจัดพิมพ/ 

ชื่อมหาวิทยาลัยท่ีสังกัด. 

 

 

 

     ระเบียบปฏิบัติชาวพุทธ. (2516). กรุงเทพฯ : ส.สมบูรณการพิมพ. 

    กรมสงเสริมการเกษตร. 2541. คูมือการเขียนโครงการและรายงานวิจัยและรายงานการ 

ปฏิบัติงานตามงาน/โครงการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพกองเกษตรสัมพันธ. 

     กรมสงเสริมการเกษตร. 2541. คูมือการเขียนโครงการและรายงานวิจัยและรายงานการ 

ปฏิบัติงานตามงาน/โครงการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพกองเกษตรสัมพันธ. 

                           . (2546). หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร และวิศวกรรมเกษตร. (อัดสําเนา) 

หมายเหตุ : / หมายถึง การเคาะวรรค 
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1.8) ไมปรากฏปท่ีพิมพ  

ชื่อผูเขียน./ไมปรากฏปท่ีพิมพ./ชื่อเรื่อง./วิธีการจัดพิมพ 

 

 
 

2) E – Book  

ชื่อผูเขียน./ปท่ีพิมพ/./ชื่อเรื่อง./(พิมพครั้งท่ี)./จังหวัดท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ./ 

จาก/ชื่อเว็บไซตท่ีอยูของหนังสือ (URL). 

 

 

 

 
 

2.1.2 บทความ 

1) สารานุกรม  

ชื่อผูเขียน./ปท่ีพิมพ/./“ชื่อบทความ”./ชื่อสารานุกรม./(เลมท่ี)./ชื่อบรรณาธิการ  

หรือผูรวบรวม./(ครั้งท่ีพิมพ)./จังหวัดท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ./หนา. 
 

 

 
 

 

 

2) รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาวิชาการ  

ชื่อผูเขียน./ปท่ีพิมพ/./“ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือ./(เลมท่ี)./ชื่อบรรณาธิการ 

หรือผูรวบรวม./(ครั้งท่ีพิมพ)./ชื่อชุดท่ีพิมพ./จังหวัดท่ีพิมพ/:/ 

สํานักพิมพ. หนา. 
 

    อุดม  เกิดพิบูลย. 2519ก. “โครงสรางและการแขงขันของตลาดขายสงในกรุงเทพฯ”. รายงาน 

ผลการวิจัยเลขท่ี 3. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

                      . 2519ข. “อุตสาหกรรมเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินชนบท : กรณีศึกษา 

อุตสาหกรรมผักและผลไมบรรจุกระปอง”. รายงานผลการวิจยั. ภาควชิาเศรษฐศาสตร  

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

   กรมสงเสริมการเกษตร. ไมปรากฏปท่ีพิมพ. พัฒนาการระบบสงเสริมการเกษตร. (อัดสําเนา) 

   จํานง ทองประเสริฐ. 2533. “มหาวิทยาลัย”. สารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (เลมท่ี 22). 

ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. หนา42.  

   กรมสงเสริมการเกษตร. (2556). องคความรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสูการเปน Smart  

Officer พืชผัก เห็ด. (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร 

แหงประเทศไทย จํากัด. จาก https://esc.doae.go.th/. 

หมายเหตุ : / หมายถึง การเคาะวรรค 
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3) วารสาร(รูปเลม)  

 ชื่อผูเขียน./ปท่ีพิมพ/./“ชื่อบทความ”./ชื่อวารสาร./ปท่ี./(ฉบับท่ี)./เดือน. 
 

 

 
 

 

4) วารสาร (ออนไลน) 

 ชื่อผูเขียน./ปท่ีพิมพ./“ชื่อบทความ”./ชือ่วารสาร./ปท่ี (ฉบับท่ี)./เลขหนา (ถามี). 

/สืบคนวัน เดือน ป./จาก/ชื่อฐานขอมูลหรือท่ีอยูของบทความ (URL). 

 

 

 
 

 

 

 

5) หนังสือพิมพ  

ชื่อผูเขียน./วัน เดือน ป พศ./“ชื่อบทความ”./ชื่อหนังสือพิมพ./เลขหนา. 

 

 
 

 

6) วิทยานิพนธ  

6.1) รูปเลม  

ชื่อผูเขียน./ปท่ีพิมพ./ชื่อวิทยานิพนธ./(ระดับปริญญา)./มหาวิทยาลัย. 

 

 

 
 

6.2) ฐานขอมูลออนไลน 

ชื่อผูเขียน./ปท่ีพิมพ./ชื่อวิทยานิพนธ./(ระดับปริญญา/มหาวิทยาลัย/ 

จังหวัดท่ีพิมพ)./สืบคน/จาก/ชื่อฐานขอมูลหรือท่ีอยูของบทความ (URL). 

   ปกรณ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 

บริหารการพัฒนาชนบท. หนวยท่ี 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ 

จัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หนา 33 – 34.  

   ศิริชัย กาญจนวาสี. 2532. “โมเดลเชิงสาเหต ุ: การสรางและการวิเคราะห”. วารสารวิธี 

วิทยาการวิจัย. ปท่ี 4. (ฉบับท่ี 3). กันยายน – ธันวาคม. 

   นภา อุบลงาม. 13 กันยายน 2525. “ชาวนาท่ีกําลังจะเปนชาวนา“. ไทยรัฐ. 7.  

   คณิต ไขมุก. 2534. การพัฒนาเกณฑในการเลือกขอสอบท่ีเหมาะสมกับความสามารถของ 

 ผูสอบ. (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พิศมัย จารุจิตติพันธ และเกียรติชัย วีระญาณนนท, (2559). การมีสวนรวมของประชาชนใน 

การบริหารเทศบาลเมือง. วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. ปท่ี 19.  

สืบคน 20 มีนาคม 2563, จาก http://ejournals.swu.ac.th/ 

หมายเหตุ : / หมายถึง การเคาะวรรค 
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2.1.3 รายงานการวิจัย และเอกสารวิจัย  

ชื่อผูเขียน./ปพิมพ./ชื่อเอกสาร./รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย/หนวยงาน.  
 

 

 
 

 

 

2.1.4 ประกาศ  

ชื่อหนวยงานท่ีออกเอกสาร./ปท่ีออกเอกสาร./ชื่อเรื่องเอกสาร./วันท่ีประกาศใช. 
 

 

 
 

 

 

 

2.1.5 หนังสือราชการ 

1) หนังสือภายใน 

ชื่อหนวยงาน./ปท่ีออกหนังสือ./ประเภทหนังสือ./เลขท่ีออกหนังสือ/  

วัน เดือน ป/ท่ีออกหนังสือ./ชื่อเรื่อง.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

2) เอกสารรายงาน 

ชื่อหนวยงาน./ปท่ีพิมพ./ชื่อรายงาน./จังหวัดท่ีพิมพ./ชื่อโรงพิมพ. 

 

 
 

 

 

   วีระ จันทะแจง. 2546. ผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการแกปญหา NPLs ตอการฟนตัว 

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย. เอกสารวิจัยสวนบุคคล วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร. 

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2528. ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้น  

 ปริญญาโทพ.ศ. 2528. ประกาศ ณ วันท่ี 14 มกราคม 2528. 

   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. (2521). รายงานการสัมมนาทางวิชาการแหงชาติเรื่อง 

 ประชากรของประเทศไทย ครั้งท่ี 4. 21 – 25 สิงหาคม 2521. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา. 

   กรมสงเสริมการเกษตร กองแผนงาน. 2540. หนังสือภายใน ท่ี กษ 1007/2459 ลงวันท่ี 2 

กรกฏาคม 2540. เรื่องสรุปผลการสัมมนาบทบาทเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในการ 

สนับสนนุการปฏิบัติงานองคกรทองถ่ิน.  

   พัชรินทร บุญเทียม. 2553. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการมหาวิทยาลัยเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย กรุงเทพฯ). สืบคนจาก http://www.dpu.ac.th/laic 
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3) คําสั่ง 

ชื่อหนวยงาน./เลขท่ีคําสั่ง./ชื่อคําสั่ง./วันท่ีออกคําสั่ง. 

 

 
 

 

 

2.1.6 ราชกิจจานุเบกษา 

ชื่อกฎหมาย./วัน เดือน ป./ราชกิจจานุเบกษา./เลม/ตอนท่ี./หนา. 

 

 

 

 
 

2.1.7 เว็บไซต  

ชื่อผูเขียน./ปท่ีพิมพ./ชื่อบทความ./สืบคน วัน เดือน ป/จาก/ชื่อของเว็บไซตหรือ 

ท่ีอยูของบทความ (URL). 
 

 

 
 

 

2.1.8 เอกสารอัดสําเนา 

ชื่อผูเขียน./ปท่ีพิมพ./ชื่อเอกสาร./ชื่อหนวยงาน./วิธีการพิมพ. 
 

 

 
 

 

 

2.1.9 เอกสารประกอบการสัมมนา 

ชื่อผูเขียน./ปท่ีพิมพ./ชื่อเรื่องท่ีสัมมนา./ชื่อเอกสาร./สถานท่ีจัดสัมมนา.  

 
 

 

 

 
 

 

 

   เจริญ สุขนันพงต. 2539. นโยบายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจําป. เอกสารประกอบการ 

 บรรยายพิเศษในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจําป 2540 ภาคตะวันออก 13 สิงหาคม 2539. 

 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียนบีชเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. (อัดสําเนา)  

   กรมวิชาการเกษตร. (2559). ขอมูลการนําเขาสารเคมี. สืบคน 28 มีนาคม 2560. จาก http:// 

www.doa.go.th/ard/ index.php.  

   สุพรรณี ไชยอําพร. 2532. แนวคิดและรูปแบบเครื่องชี้วัดการพัฒนาสังคมของไทย. สถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (อัดสําเนา)  

   สํานักนายกรัฐมนตรี. คําสั่งท่ี 66/2523. เรื่อง นโยบายการตอสูเพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต.  

 23 เมษายน 2523. 

   ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑวิธีการและหลักสูตรการฝกอบรม  

ความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ พ.ศ. 2549. 30 พฤศจิกายน 2549.  

ราชกิจจานุเบกษา. เลม 123 ตอนท่ี 125 ง. หนา 55-64. 
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2.1.10 บทสัมภาษณ  

ชื่อบุคคล./ตําแหนงผูใหการสัมภาษณ./ปท่ีสัมภาษณ/(วัน เดือนท่ีสัมภาษณ)./ 

หนวยงานผูใหการสัมภาษณ./วิธีไดรับขอมูล.  

 

 

 
 

2.1.11 การอางอิงสองทอด 

ชื่อผูเขียนเอกสารปฐมภูมิ./ปท่ีพิมพ./อางถึงใน/ชื่อผูเขียนเอกสารทุติยภูมิ./ 

ปท่ีพิมพของผูอาง./ชื่อเรื่องของผูอาง./สถานท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ. 
 

 

 

 

2.2 การอางอิงเอกสารภาษาอังกฤษ 

2.2.1 หนังสือ 

1) ผูเขียนคนเดียว 

นามสกุล,/อักษรแรกของชื่อแรก./อักษรแรกของชื่อกลาง./ปท่ีพิมพ./ชื่อหนังสือ./ 

ชื่อรัฐ/เมืองท่ีพิมพ/:/ชื่อโรงพิมพ.  
 

 

 
 

 

2) ผูเขียน 2 คน หรือมากกวา 

นามสกุล,/อักษรแรกของชื่อแรก./อักษรแรกของชื่อกลาง./อักษรแรกของชื่อแรก.  

และชื่อกลาง./ตามดวยนามสกุลผูเขียนคนท่ี 2, ตามลําดับ โดยใช and กอน  

ชื่อคนสุดทาย/ปท่ีพิมพ./ ชื่อหนังสือ./ชื่อสถานท่ีพิมพ/:/ชื่อโรงพิมพ.  
 

 

 
 

 

 

3) เอกสารอางอิงหลายเรื่องโดยผูเขียนคนเดียวกัน ภายในปเดียวกัน ใช

เสนตรงแทนการเขียนชื่อผูเขียนเปนลําดับติดตอกันเชนเดียวกับหลักการเขียนภาษาไทย 

 

   สุรพล จันทราปตย. หัวหนาฝายสงเสริมและเผยแพร สํานักสงเสริมและฝกอบรม 2531  

(25 พฤศจิกายน). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. สัมภาษณ.  

   Maslow, A. H. n.d. อางถึงใน งามตา วนินทานนท. 2537. จิตวิทยาสังคม.  

กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเพรสมีเดีย. 

   Ghiselli, E. E. 1964. Theory of Psychological Measurement. New York : McGraw Hill. 

Allen, M. J. and M.W. Yen, 1974. Introduction to Measurement Theory. Monterey, 

CA : Brooks/code. 
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2.2.2 บทความวารสาร  

นามสกุล,/อักษรแรกของชื่อแรก./อักษรแรกของชื่อกลาง./ปท่ีพิมพ./ชื่อบทความ./ 

ชือ่วารสาร./(ฉบับท่ี)./เลขท่ีหนา. 

 

 

 

 
 

2.2.3 ไมปรากฏผูพิมพ 

ไมปรากฏชื่อ./ปท่ีพิมพ./“ชื่อบทความ”./ชื่อวารสาร./(เดือน วัน, ปท่ีพิมพ)/:/เลขท่ีหนา 

 

 
 

2.2.4 งานวิจัยของวิทยานิพนธ  

นามสกุล,/อักษรแรกของชื่อแรก./ปท่ีสําเร็จ./ชื่อเรื่อง./(ระดับของวิทยานิพนธ,/ชื่อมหาวิทยาลัย). 

 

 

 

 

2.2.5 บทคัดยอในซีดีรอม 

นามสกุล,/อักษรแรกของชื่อแรก./อักษรแรกของชื่อกลาง./ปท่ีพิมพ./ชื่อบทความ./ 

ชนิดของสื่อ. /แหลงของบทคัดยอ/:/หมายเลขบทคัดยอ.  
 

 

 

 

 
 

 

Caudill, H. 1976 a.  A Darkness at Dawn : Applacchain Kentucky and the Future.  

Lesington : University Press of Kentucky. 

             . 1976 b.  The Watches of the Night.  Boston : Little, Brown and Company. 

Harrison, D. A. (1986). Robustness of IRT Parameter Estimation to Violations of 

         the Unidimensionality Assumption. Journal of Educational Statistics.   

         (Vol. 11). 91 - 115. 

Anonymous.  (1972).  “The Blood Business”.  Time.  (September 11, 1972) : 47 – 78 

Punnitamai, W. 1992  An Application of Item Response Theory Methods to The 

         Marlowe-Gowne Social Desirability Scale. (Doctoral Dissertation, University of Georgia). 

หมายเหตุ : / หมายถึง การเคาะวรรค 

Tarnowski, B. L. 1998. Creativity in the Practicing Home Care Nurse : An Exploratory  

Descriptive Study. CD – Rom Abstract from : Proquset File Dissertation Abstracts,  

Item : MQ 29017. 
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2.2.6 บทสัมภาษณ 

นามสกุล,/อักษรแรกของชื่อแรก./อักษรแรกของชื่อกลาง./ปท่ีสัมภาษณ./ชื่อเมือง 

ท่ีสัมภาษณ./ชื่อรัฐ./วันท่ีสัมภาษณ. 

 
 

 

 

2.2.7 เว็บไซต 

นามสกุล,/อักษรแรกของชื่อแรก./ปท่ีพิมพ./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือ./วันท่ีสืบคน./ 

ชื่อเว็บไซต. 
 

 

 

 

Meartz, P. 1995. “The rule of 90”. The Island Sun. Retrieved October 17, 1995, 

         from http://www.vesu.nodak.edu/masu/geogpel.html. 

Payne, H. C. 1998. Interview by the author. Williamstown, Mass., 22 May. 

หมายเหตุ : / หมายถึง การเคาะวรรค 

 
 

 



สวนที่ 3 
. 

การจัดพิมพโครงการวิจัย รายงานความกาวหนาและรายงานการวิจัย 
 

1. หลักเกณฑท่ัวไป  

1.1 กระดาษท่ีใชพิมพ เปนกระดาษขนาด A4 พิมพเพียงหนาเดียว 

1.2 ตัวพิมพ และขนาดของตัวพิมพ (Font) ใหใชตัวอักษรสีดํา คมชัด และเปนแบบ

เดียวกันตลอดท้ังเลม ใหใชตัวพิมพโดยพิจารณาจากฟรอนท TH Sarabun เปนหลักตัวอักษรธรรมดา

ขนาด 16 points ในการพิมพเนื้อหาท่ัวไป ตัวอักษรหนาขนาด 18 points ในการพิมพชื่อบท ไมขีดเสนใต  

1.3 การเวนท่ีวางริมขอบกระดาษใหเวนขอบกระดาษ ดังนี้ 

ดานซาย 1.50 นิ้วหรือ 3.81 ซม.  ดานขวา 0.75 นิ้วหรือ 1.91 ซม. 

ดานบน  1.50 นิ้วหรือ 3.81 ซม.  ดานลาง 1.00 นิ้วหรือ 2.54 ซม. 

1.4 การพิมพเลขหนา หนาแรกของแตละสวนและบทท่ี “ไมตองพิมพเลขหนา” โดย

พิมพเลขหนาตั้งแตหนาท่ี 2 เปนตนไป ใหพิมพไวตอนบนทางมุมขวามือของหนากระดาษ โดยพิมพหาง

จากขอบบน และดานมุมบนขวา ดานละ 1 นิ้ว ท้ังนี้ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ ใหนับเลขหนาตอเนื่อง

จากสารบัญแตใส (...) และไมควรมีหนาแทรก เชน หนา 2ก หนา 2ข   

1.5 การใชตัวยอ ใหหลีกเลี่ยงการใชตัวยอในเนื้อหาและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ยกเวน

บางกรณีท่ีอาจจะตองใชแตตองมีคําอธิบายกํากับ ในการเขียนครั้งแรกใหเขียนคําเต็ม และเขียนคํายอไวใน

วงเล็บ เขียนครั้งตอไปใชคํายอได กรณีตารางหรือรูปภาพ อาจใชตัวยอได เพ่ือประหยัดพ้ืนท่ีและควรมี

คําอธิบายไวใตตารางและรูปภาพ หามใชตัวยอในบทคัดยอเพราะอาจทําใหเขาใจผิดหรือไมเขาใจได 

1.6 การยอหนา โดยในการพิมพเนื้อหาเเม่ือมีการข้ึนยอหนาใหม โดยเวนหางจาก

ขอบกระดาษซายซ่ึงเวนไว 1.50 นิ้ว (ซ่ึงเวนไวกอนแลว) เวนเขาไป 1.0 นิ้ว หรือ เทากับ 2 Tab อัตโนมัต ิ

ท้ังนี้ ในการพิมพเอกสารอางอิงทายเลมนั้น หากไมสามารถเขียนอางอิงไดจบในบรรทัดเดียวกัน เม่ือข้ึน

บรรทัดใหมใหมีการยอหนาโดยเวนเปนระยะ 0.5 นิ้ว หรือ 1 Tab กอนท่ีจะพิมพเนื้อหาตอไป 

1.7 การเวนระยะระหวางบรรทัด ใหเวนระยะหางท่ีระยะหนึ่งเทา (Single space) ท้ังนี้ 

การเวนระยะหางระหวางคําวา บทท่ี... และชื่อของแตละบท ใหเวนระยะ 1 บรรทัดพิมพ 
 

2. หลักเกณฑการพิมพหัวขอ ตาราง และรูปภาพประกอบ 

2.1 การพิมพหัวขอ 

2.1.1 หัวเรื่อง ใหพิมพชิดซายหางจากบรรทัดบน 1 บรรทัดพิมพ ใชอักษรหนา

(Bold) ขนาด 16 points  หมายเหตุ ขอแนะนําในการพิมพบทและหัวขอในบท กรณีท่ีข้ึนหัวขอใหม แตมี

บรรทัดเหลือท่ีจะพิมพบรรทัดเนื้อความเพียง 1 บรรทัด ใหข้ึนหัวขอใหมนั้นในหนาถัดไป  
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2.2 การพิมพตาราง และภาพประกอบ สวนประกอบท่ีเก่ียวของ คือ เลขท่ีตารางหรือ

ภาพ ชื่อตารางหรือชื่อภาพ ขอความในตาราง ภาพ แหลงท่ีมา หมายเหตุ  การอางถึงตาราง และ

ภาพประกอบใหเขียนเลขท่ีตารางหรือภาพ เชน ตามตารางท่ี ...ดังตารางท่ี ... ตามภาพท่ี... ดังภาพท่ี ... 

รูปแบบการพิมพตารางและรูปภาพมีลักษณะ ดังนี้ 

2.2.1 ตาราง  

1) การพิมพเลขท่ีตารางและชื่อตาราง เลขท่ีตารางใหพิมพชิดซายเหนือตาราง 

เลขท่ีตาราง  ใหใชเลขท่ีบทตามดวยลําดับท่ีของตาราง พิมพคําวา ตารางท่ี เวน 1 ระยะตัวอักษร พิมพ

เลขท่ีของตารางดวยอักษรตัวหนา (Bold) ขนาด 16 points เชน ตารางท่ี 1.2 ตารางท่ี 1.3 ในขณะท่ี 

ชื่อตารางพิมพดวยตัวอักษรธรรมดา เวนหางจากเลขท่ีตาราง 2 ตัวอักษร ถาชื่อตารางยาวมากกวา 1 

บรรทัด ข้ึนบรรทัดใหมพิมพตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตารางบรรทัดแรก 

2) การพิมพขอความในตาราง ขนาดความกวางของตาราง ไมควรเกินกรอบของ

หนากระดาษ สวนตารางท่ีกวางเกินกวาหนากระดาษจัดพิมพตามแนวขวางของหนาได ตารางควรพิมพอยู

ในหนาเดียวกัน ท้ังนี้ตัวอักษรและตัวเลขในตารางใหพิจารณา 16 points เปนหลักแตสามารถปรับไดตาม

ความเหมาะสมถาตารางท่ีมีความยาวเกิน 1 หนา ใหข้ึนหนาใหม โดยระบุเลขท่ีตาราง และคําวา (ตอ) เชน 

ตารางท่ี 1.1 (ตอ) 

3) ลักษณะตารางท่ีจัดพิมพ ใหจัดพิมพตารางท่ีมีเสนตารางเฉพาะหัวเรื่อง 

และเสนตารางขอความบรรทัดสุดทาย โดยเวนระยะหางบรรทัดจากคําวา ตารางท่ี 1 บรรทัดพิมพ  

2.2.2 ภาพประกอบ ไดแก กราฟ แผนภูมิ แผนท่ี ภาพเขียน ภาพถาย ใหพิมพชิด

ซายใตภาพหางจากภาพ 1 บรรทัดพิมพ เลขท่ีภาพใหใชเลขท่ีบทตามดวยลําดับท่ีของภาพ พิมพคําวา 

ภาพท่ี เวน 1 ระยะตัวอักษร พิมพเลขท่ีภาพดวยอักษรตัวหนา (Bold) ขนาด 16 points เชน ภาพท่ี 3.5 

2.2.3 แหลงท่ีมา การพิมพแหลงท่ีมาของตารางและภาพประกอบใหพิมพชิดซาย 

ในขณะท่ีการพิมพแหลงท่ีมาของภาพประกอบให โดยใชอักษรตัวหนา (Bold) ขนาด 16 points        

พิมพคําวา แหลงท่ีมา : และเวน 1 ระยะ ตัวอักษร จึงพิมพขอความดวยตัวอักษรปกติ ท้ังนี้ รูปแบบการ

เขียนแหลงท่ีมาใหเขียนลักษณะเดียวกับการเขียนเอกสารอางอิง และถามีท้ังแหลงท่ีมาและหมายเหตุ ให

ระบุแหลงท่ีมา กอน หมายเหตุ 

2.2.4 หมายเหตุ พิมพชิดซาย ใตภาพหรือใตตาราง หางจากตารางหรือภาพ          

1 บรรทัดพิมพ ถามีแหลงท่ีมา ใหพิมพหาง 1 บรรทัดพิมพ ใชอักษรตัวหนา (Bold) ขนาด 16 points 

พิมพคําวา หมายเหตุ : และเวน 1 ระยะ ตัวอักษร จึงพิมพขอความดวยตัวอักษรปกติ 
 

 

 

 

 

 

 



35 
 

3. การจัดพิมพรายงานการวิจัยและการตั้งคาหนากระดาษ  

  การจัดพิมพรายงานการวิจัย โดยสวนใหญมีความคลายคลึงกันท้ังหนวยงานวิชาการ 

หนวยงานการศึกษา แตอาจจะมีรูปแบบบางประการท่ีแตกตางกัน ดังนั้นกรมสงเสริมการเกษตรจึง         

ไดจัดทําการพิมพรายงานการวิจัยและการตั้งคาหนากระดาษ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้   
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รายงานการวิจัย  
 (ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 ตัวหนา) 

เร่ือง 
(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 ตัวหนา) 

--------------------------------------------- (ช่ือเร่ือง)-------------------------------------------- 
(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 ตัวหนา) 

 

 

 

 

โดย 
(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 ตัวหนา) 

(ช่ือผูวิจัยทุกคน) 

(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวหนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ช่ือหนวยงานท่ีหัวหนาโครงการสังกัด) 

พ.ศ.   (ปงบประมาณท่ีรายงานผล) 

 (ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวหนา) 
  

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

0.75 นิว้/1.91 ซม. 
1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

(ปกนอก) 

1.00 นิ้ว/2.54 ซม.  
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ทะเบียนวิจัยเลขท่ี........................... 

 

รายงานการวิจัย 

(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 ตัวหนา) 

เร่ือง 
(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 ตัวหนา) 

--------------------------------------------- (ช่ือเร่ือง)-------------------------------------------- 
(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 ตัวหนา) 

 

 

 

โดย 
(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 ตัวหนา) 

(ช่ือผูวิจัยทุกคน) 

(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวหนา) 

 

 

 

 

(ช่ือหนวยงานท่ีหัวหนาโครงการสังกัด) 

พ.ศ.   (ปงบประมาณท่ีรายงานผล) 

(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวหนา) 

 

  

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

0.75 นิ้ว/1.91 ซม. 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

(ปกใน) 

1.00 นิ้ว/2.54 ซม.  
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บทคัดยอ  
(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 ตัวหนา) 

 

 เปนการยอหรือสรุปความของงานวิจัยใหสั้น กะทัดรัด ชัดเจน ไดใจความครอบคลุม

สาระสําคัญของการวิจัย บทคัดยอจะบอกใหผูอานทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการวิจัย และสรุป

ผลการวิจัยท่ีไดคนพบตามวัตถุประสงค บทคัดยอควรความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 มักนิยมเขียน

ใหตอเนื่องกันโดยไมเปนขอ ๆ และมียอหนาใหนอยท่ีสุด ท้ังนี้ รูปแบบการเขียนบทคัดยอ อาจเปน 2 ยอ

หนา  

 

  

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 0.75 นิ้ว/1.91 ซม. 

1.00 นิ้ว/2.54 ซม.  
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คํานํา  
(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 ตัวหนา) 

 

รายงานการวิจัยอาจมีคํานํา กลาวถึงความเปนมาของโครงการวิจัยโดยยอ สาเหตุท่ีทํา

วิจัย ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ และมักจะขอบคุณผูใหความชวยเหลือในการทําวิจัย 

 

 

 

 

 

ชือ่............................................ 

เดือน/ป.................................... 

  

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

0.75 นิ้ว/1.91 ซม. 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

1.00 นิ้ว/2.54 ซม.  
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กิตติกรรมประกาศ (ถาม)ี 
(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 ตัวหนา) 

 

เปนการกลาวขอบคุณผูใหความชวยเหลือในการทําวิจัย นอกจากนี้ยังอาจระบุเอกสาร

สําคัญท่ีใชประกอบการวิจัยดวย มักพิมพคําวา “กิตติกรรมประกาศ” ไวกลางหนากระดาษดานบน 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่............................................ 

เดือน/ป.................................... 

  

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

0.75 นิ้ว/1.91 ซม. 1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

1.00 นิ้ว/2.54 ซม.  
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สารบัญ 
(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 ตัวหนา) 

 

           หนา 

บทคัดยอ          (   ) 

คํานํา               (   ) 

กิตติกรรมประกาศ(ถามี)         (   ) 

สารบัญตาราง          (   ) 

สารบัญภาพ          (   ) 

บทท่ี 1 บทนํา 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ขอบเขตของการวิจัย  

นิยามศัพท (ถามี) 

บทท่ี 2 การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การตรวจเอกสาร 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดในการวิจัยและสมมติฐาน (ถามี) 

บทท่ี 3 วิธีการวิจัย 

***กรณีโครงการศึกษาวิจัยดานสงเสริมการเกษตร ประเด็นยอยเรียงลําดับ ดังนี้  
ประชากร 

กลุมตัวอยางและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 

การตรวจสอบความนาเชื่อถือ 

ระยะเวลาการวิจัย 

***กรณีโครงการวิจัยดานการทดสอบและการทดลอง ประเด็นยอยเรียงลําดับ ดังนี้ 

อุปกรณ 

วิธีการ 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

0.75 นิ้ว/1.91 ซม. 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

1.00 นิ้ว/2.54 ซม.  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 

การตรวจสอบความนาเชื่อถือ 

ระยะเวลาการวิจัย 

 

บทท่ี 4 ผลการวิจัย  

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

เอกสารอางอิง 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก.(   ชื่อ   ) 

 ภาคผนวก ข.(   ชื่อ   ) 

ประวัติผูเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 0.75 นิ้ว/1.91 ซม. 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

1.00 นิ้ว/2.54 ซม.  
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สารบัญตาราง 

(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 ตัวหนา) 

หนา 

ตารางท่ี 

   1  

   2  

   3  

   4  

   5  

   6  

 

ตารางผนวกท่ี 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

 

 

 

  

(2) 

1.0น้ิว/2.54 ซม. 

1.0น้ิว/2.54 ซม. 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

0.75 นิ้ว/1.91 ซม. 

1.0นิ้ว/2.54 ซม. 
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สารบัญภาพ 
(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 ตัวหนา) 

ภาพท่ี           หนา 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

 

ภาพผนวกท่ี 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

 

 

 

  

(3) 

1.0น้ิว/2.54 ซม. 

1.0น้ิว/2.54 ซม. 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

0.75 นิ้ว/1.91 ซม. 

1.00 นิ้ว/2.54 ซม.  
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
(ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 ตัวหนา) 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

   
 

ขอบเขตของการวิจัย 

  
 

นิยามศัพท 

 

 

 

 

  

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

0.75 นิ้ว/1.91 ซม. 

1.00 นิ้ว/2.54 ซม.  
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บทที่ 2 

 

การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  สรปุในยอหนาใหเห็นวาจะตรวจเอกสารใดบาง.................................................................. 

............................................................................ซ่ึงมีประเด็นการตรวจเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

คือ 

  1. ..................................................................................................... 

  2. .................................................................................................... 

  3. .................................................................................................... 

  4. ................................................................. ................................... 
 

การตรวจเอกสาร 

      

   วิธีการเรียงลําดับหัวขอในเอกสาร 

1. .............................................. 

  1.1 .............................................. 

       1.1.1 .............................................. 

 1)................................................................................... 

(1).............................................................................................. 
 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 

แนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐาน 

   

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

0.75 นิ้ว/1.91 ซม. 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

1.00 นิ้ว/2.54 ซม.  
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บทที่ 3 

 

วิธีการวิจัย 

 

***กรณีโครงการศึกษาวิจัยดานสงเสริมการเกษตร มีหัวขอและรายละเอียดดังนี้ 

 

ประชากร  
  

กลุมตัวอยางและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง  
  

การเก็บรวบรวมขอมูล  
  

การวิเคราะหขอมูล  
  

การตรวจสอบความนาเชื่อถือ 
 

ระยะเวลาการวิจัย   

 
  

***กรณีโครงการวิจัยดานการทดลอง มีหัวขอและรายละเอียดดังนี้ 

 

อุปกรณ  
  

วิธีการ 
  

การเก็บรวบรวมขอมูล  
  

การวิเคราะหขอมูล  
  

ระยะเวลาการวิจัย  

  

 

  

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

0.75 นิ้ว/1.91 ซม. 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

1.00 นิ้ว/2.54 ซม. 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิจัย  

 

ตัวอยางการเขียนตาราง 

ผลการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตคะนาระหวางการผลิตตามกรรมวิธีของนักวิจัยทองถ่ินและวิธี

แนะนํา (ตารางท่ี...) พบวา ตนทุนการผลิตคะนาตามวิธีของนักวิจัยทองถ่ินอยูท่ี 7,300 บาท ในขณะท่ีวิธี

แนะนํามีตนทุนการผลิตอยูท่ี 5,800 บาท เม่ือดูจากรายละเอียดคาปจจัยการผลิตแลวพบวา วิธีของ

นักวิจัยทองถ่ินมีคาใชจายจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีมากกวาวิธีแนะนํา แตรายละเอียด

คาใชจายอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน ซ่ึงนักวิจัยทองถ่ินสนใจท่ีจะใชกรรมวิธีแนะนําเพราะคาใชจายท่ีถูกกวาและ

เม่ือเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ีไดรับท่ีแตกตางกันดังคําพูดของนักวิจัยทองถ่ินเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2561 

“ผักคะนาท่ีไมไดรับสารเคมี กล่ินไมฉุน กรอบ หวาน เก็บไดนาน” ท้ังนี้ ผลผลิตจากแปลงทดสอบสาร

ชีวภัณฑมีจําหนายไดกิโลกรัมละ 20 บาท เปรียบเทียบกับผักคะนาท่ีใชสารเคมีจะจําหนายไดกิโลกรัมละ 

15 บาท  
 

ตารางท่ี4.xx  เปรียบเทียบตนทุนการผลิตคะนาโดยวิธีการของนักวิจัยทองถ่ินและวิธีแนะนําขอเกษตรกร 

                  อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 
 

รายละเอียดคาใชจาย ตนทุนวิธีนักวิจัยทองถ่ิน ตนทุนวิธีแนะนํา 

1. เมล็ดพันธุ 600 600 

2. คาแรงงาน 2,000 2,000 

3. คาปจจัยการผลิต 

   3.1 ปุยเคมี 

   3.2 ปุยคอก 

   3.3 สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

   3.4 สารชีวภัณฑ  

4,700 

2,200 

500 

1,500 

500 

3,200 

2,200 

500 

- 

500 

รวม 7,300 5,800 

 

 

 

 

 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 
0.75 นิ้ว/1.91 ซม. 

1.00 นิ้ว/2.54 ซม. 
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บทที่ 5 

 

สรุปและอภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

 

สรุปและอภิปรายผล 
 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 0.75 นิ้ว/1.91 ซม. 

1.00 นิ้ว/2.54 ซม.  



50 
 

เอกสารอางอิง 

ขนิษฐา กาญจนรังสี. 2544. แนวคิดการวิจัยและพัฒนา : วิธีการและเทคนิคของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยาง 

มีสวนรวม. สืบคนวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2547 จาก http:// www. rajabhat.ac.th 
 

จําเนียร ศิลปะวานิช ,2538. หลักและวิธีสอน. กรุงเทพมหานคร : เจริญรุงเรืองการพิมพ. 
 

จุฬาภรณ โสตะ. 2546. กลยุทธการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ. ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
 

เฉลิมชนม ไวศยดําารง. (2549). The Global Traceability Standard. วารสาร ASIA PACIFIC FOOD 

 INDUSTRY THAILAND. ปท่ี 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 0.75 นิ้ว/1.91 ซม. 

1.00 นิ้ว/2.54 ซม. 
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ภาคผนวก 

(ใสก่ึงกลางกระดาษ) 
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ นามสกุล   

ท่ีอยู 

โทรศัพท 

โทรสาร 

E-mail 

ประวัติการศึกษา   ใสขอมูลเฉพาะการศึกษาสูงสุด 

ประวัติการทํางาน 

 

 

 

 

 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

1.50 นิ้ว/3.81 ซม. 

0.75 นิ้ว/1.91 ซม. 

1.00 นิ้ว/2.54 ซม.  



สวนที่ 4  

 

การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามงาน/โครงการ 
 

กรมสงเสริมการเกษตรไดมีแนวทางในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ตาม

รูปแบบการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ซ่ึงมีสวนประกอบเขียน ดังนี้ 

1. ปกนอก 

2. ปกใน 

3. คํานํา 

4. คํานิยม (ถามี) 

5. สารบัญ 

6. สารบัญตาราง (ถามี) 

7. สารบัญภาพ (ถามี) 

8. บทท่ี 1 บทนํา 

       หลักการและเหตุผล 

       วัตถุประสงค 

       ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

       ขอบเขตการศึกษา 

       วิธีการศึกษา 

       ระยะเวลาการดําเนินการ 

9. บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ (ช่ือโครงการ) 

       หลักการและเหตุผล (ของโครงการ) 

       วัตถุประสงคและเปาหมาย (ของโครงการ) 

       วิธีการดําเนินการ (ของโครงการ) 

10. บทท่ี 3 ผลการดําเนินงาน (ตามโครงการ) 

        ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวในบทท่ี 1 

11. บทท่ี 4 ปญหาอุปสรรค และการดําเนินการแกไข 

12. บทท่ี 5 สรุปและขอเสนอแนะ 

13. เอกสารอางอิง 

14. ภาคผนวก (ถามี) 

ซ่ึงมีรายละเอียดการเขียนรายงานผลหารปฏิบัติงานตามงาน/โครงการ ดังนี้ 
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ปกนอก   สวนท่ีระบุรายละเอียดของรายงาน ประกอบดวย ยอหนา ชื่อเรื่อง  

ชื่อผูรับผิดชอบและคณะ หนวยงานท่ีสังกัด ปท่ีรายงานผล 

ปกใน   ระบุขอความและวางรูปแบบเหมือนปกนอก 

คํานํา   การกลาวถึงสาเหตุท่ีจัดทํารายงาน กลาวขอบคุณผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

คํานิยม (ถามี)  การกลาวขอบคุณผูใหความชวยเหลือในการจัดทํารายงาน และผูท่ีมี 

สวนเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ ซ่ึงอาจเขียนรวมอยูในคํานําก็ได 

สารบัญ   การบอกโครงสรางของรายงานท้ังหมด โดยระบุหัวขอของแตละบท เรียงลําดับ 

   หัวขอตามเนื้อหาในรายงานพรอมท้ังระบุเลขหนากํากับ โดยเริ่มลําดับหนาตั้งแต 

   สารบัญเปนตนไป 

สารบัญตาราง (ถามี) สวนท่ีแจงตําแหนงหนาของตารางท้ังหมด ทําใหผูอานคนหาตารางในรายงาน 

ไดสะดวก สารบัญตารางตองบอกเลขท่ีของตาราง ชื่อตาราง และเลขหนาของ 

ตาราง 

สารบัญภาพ (ถามี) สวนท่ีแจงตําแหนงหนาของภาพท้ังหมด ภาพท่ีประกอบในรายงาน ไดแก  

รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ และกราฟตาง ๆ ซ่ึงชวยประกอบใหเขาใจรายงาน 

ไดดีข้ึน การเขียนสารบัญภาพ จะเขียนเชนเดียวกับสารบัญตาราง 

บทท่ี 1 บทนํา  

1.1 หลักการและเหตุผล เปนการเขียนถึงหลักการและเหตุผลท่ีจัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ  

1.2 วัตถุประสงค เปนการเขียนถึงวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน/

โครงการ โดยเชื่อมโยงกับหลักการและเหตุผล เชน  

เพ่ือประมวลผลการดําเนินงานตามโครงการ…………………………ป…………………… 

เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงานตามโครงการฯ  เปนตน 

1.3 ประโยชนคาดวาท่ีจะไดรับ เปนการเขียนใหทราบถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการทํา

รายงานครั้งนี้  เชน เพ่ือนําผลท่ีไดเปนขอมูลในการเสนอแนะในการแกไขปญหา  ปรับปรุงวิธีการ

ดําเนินงาน  และใชประกอบในการพัฒนาและวางแผนโครงการ……………………………………………ใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เปนตน 

1.4 ขอบเขตการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาในเรื่องใดบาง หากมีควรระบุไว 

เชน จะศึกษา “โครงการ…………………………………………..ของป…………..เทานั้น” เปนตน 

1.5 วิธีการศึกษา เปนการนําเสนอวา จะใชวิธีการศึกษาในครั้งนี้อยางไร  ประกอบดวย   

วิธีการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลใดซ่ึงอาจไดแก รายงานผลการนําเนินงานผล       

การติดตามและประเมินผล ผลจากการศึกษา โดยจัดทําแบบสอบถาม 
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1.6 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะห และอภิปรายผลท่ีเกิดข้ึน เม่ือการดําเนินโครงการ

เสร็จสิ้นแลว 

1.7 ระยะเวลาดําเนินการ โดยเริ่มตั้งแตการวางแผนการศึกษา ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

จนถึงการรายงานผล 

บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

2.1 ช่ือโครงการท่ีปฏิบัติและรายงาน เชน โครงการสงเสริมการจัดการศัตรูไมผลแบบ

ผสมผสาน 

2.2 หลักการและเหตุผล (ตามโครงการหลัก) กลาวถึงความเปนมา สถานการณ และความ

จําเปนของงานหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีดําเนินการ (ไมควรเกินหนึ่งหนากระดาษ) 

2.3 วัตถุประสงคและเปาหมาย เขียนแสดงถึงวัตถุประสงคและเปาหมายระดับพ้ืนท่ี

ปฏิบัติการ ท้ังนี้ ทุกวัตถุประสงคตองมีคําตอบในผลสําเร็จของงาน 

2.3.1 ระดับจังหวัด เกษตรกรผูปลูกไมผล จํานวน ๕๐ กลุม ๑,๒๕๐ คน ในอําเภอ ตาง 

ๆ ของจังหวัดจันทบุรี ไดเรียนรูและปฏิบัติ IPM 

2.3.2 ระดับอําเภอ เกษตรกรผูปลูกไมผล จํานวน ๓ กลุม ๗๕ คน ของอําเภอมะขาม 

จังหวัดจันทบุรี ไดเรียนรูและปฏิบัติ IPM เปนตน 

2.4 วิธีการดําเนินงานของโครงการ แจกแจงรายละเอียดประกอบโครงการ ซ่ึงเปนเง่ือนไข

สําคัญท่ีตองปฏิบัติ เชน โครงการปองกันและกําจัดศัตรูไมผลโดยวิธีผสมผสาน ซ่ึงตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  

2.4.1 การคัดเลือกเกษตรกรและกลุมท่ีจะดําเนินงานสงเสริม 

2.4.2 จัดประชุมตอเนื่อง ๖ ครั้ง ตลอดฤดู 

2.4.3 ดําเนินกิจกรรมในสวน 

2.4.4 บันทึกขอมูลการประชุมกลุม ประเด็นตาง ๆ 

2.4.5 ประเมินผลเบื้องตนและรายงานผล 

2.4.6 วัสดุ อุปกรณ/งบประมาณ 

บทท่ี 3 ผลการดําเนินงาน (ตามโครงการ) 

ซ่ึงการนําเสนอผลการดําเนินงานสามารถนําเสนอไดหลายลักษณะ ดังนี้  

3.1 ผลของงาน/โครงการ ซ่ึงสามารถแยกไดเปน ๒ ดาน คือ 

3.1.1 ผลของงานเชิงปริมาณ จํานวนของสิ่งท่ีไดทําไปและสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 

จํานวนกลุม จํานวนสมาชิกของกลุม จํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรม รายละเอียดหัวขอเรื่องตาง ๆ จาก

การใชงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เชน 

1) ผลการบริหารการดําเนินงาน/โครงการ ไดแก ดานคน ดานวัสดุ ดานเงิน ดาน

เวลา และดานวิชาการและการบริหาร  
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2) ผลตอบแทนท่ีไดจากการดําเนินงาน ไดแก ผลท่ีเปนตัวเงิน เชน ผลกําไร ตนทุนท่ี

ลดลง และผลท่ีไมเปนตัวเงิน เชน การลดเวลาการปฏิบัติ การลดลงของปจจัยการผลิตท่ีเปนพิษตอ

สภาพแวดลอม เปนตน 

3.1.2 ผลสําเร็จของงานเชิงคุณภาพ ท่ีสามารถตอบวัตถุประสงค ท่ีมีความเปนไปไดใน    

การใชประโยชนและมีท่ีมาของขอมูล ไดแก คุณภาพของสิ่งท่ีไดทําหรือเกิดจากการดําเนินงาน โดยจัดเปน

ความถูกตองตรงตามแผน ตรงกับความตองการของผูรับบริการ เชน  

 1) ผลความพึงพอใจกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของ คือ ผูรับบริการ ผูใหบริการ ผูบริหาร  

และเกษตรกร ชุมชน 

 2) ผลความรูและประสบการณของผูรวมงานและผูรับบริการ 

** ท้ังนี้การนําเสนอในลักษณะดังกลาว ใหพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละโครงการ 

บทท่ี 4 ปญหาอุปสรรคและการดําเนินแกไข 

การเสนอสาเหตุของปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานตามโครงการฯ หรือผลจากการติดตาม

ประเมินผลโครงการ ท้ังในระหวางการดําเนินงาน และหลังจากสิ้นสุดโครงการ รวมถึงผลการแกไข (หากมี

การดําเนินการแกไข) หรือแนวทางท่ีควรดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

บทท่ี 5 สรุปและขอเสนอแนะ 

การสรุปผลการศึกษาอยางยอๆ ตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน รวมถึงวิธีการภายใต

ขอบเขตท่ีจัดทํารายงาน และขอวิจารณสําหรับขอเสนอแนะนั้น  อาจเปนขอเสนอแนะเก่ียวกับการ

ดําเนินงานตามโครงการและแนวทางท่ีจะนําไปรับใชใหเกิดประโยชนตอไป 

เอกสารอางอิง 

การรวบรวมรายชื่อเอกสารท่ีใชอางอิงในการจัดทําศึกษาท้ังหมด โดยเขียนตามแบบการเขียน

เอกสารอางอิง 

ภาคผนวก 

  สวนท่ีจะเสนอรายละเอียดบางอยางเพ่ิมเติม ซ่ึงรายละเอียดเหลานั้น ไมจําเปนตองใสไวในเนื้อหา 

แตควรจะเสนอไวดวย เพ่ือใหผูอานมีความเขาใจไดชัดเจนยิ่งข้ึน เชน แบบสอบถาม เปนตน 

หมายเหตุ :  

1. ตัวอักษรใชรูปแบบไทยสารบรรณ (TH SarabunIT9)  

2. ขนาดตัวอักษร 

2.1 ปกนอกและปกใน ใชตัวอักษรขนาด 22 

    2.2 ชื่อเรื่อง ใชตัวอักษรขนาด 20 หัวขอใหญ ใชตัวอักษรขนาด 18 หัวขอรอง ใชตัวอักษรขนาด 17 

    2.3 เนื้อหาภายในเลม ใชขนาด 16  

3. ตัวอักษรตัวหนา ใชเฉพาะหัวขอหลักและหัวขอรอง 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอยางแบบการเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย  

และการเขียนรายงานการวิจัย 
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ตัวอยางแบบการเขียนโครงการวิจัย รายงานความกาวหนา และรายงานวิจัย 

 

1. ตัวอยางแบบการเขียนโครงการวิจัย (แบบ ว – 1 ) 

2. ตัวอยางแบบการเขียนรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย (แบบ ว – 2) 

3. ตัวอยางแบบการเขียนรายงานการวิจยั (แบบ ว – 3) 

 

 

สามารถดาวนโหลดตัวอยาง 3 แบบไดท่ี QR code  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอยางการนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตาราง 
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ตัวอยางการนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตาราง 

 

 การนําเสนอผลการวิจัยสามารถนําเสนอไดหลายลักษณะข้ึนอยูกับเนื้อหาและวิธีการนําเสนอ     

***รูปแบบการนําเสนอจะอธิบายผลไวดานบนตาราง โดยในเนื้อหาผลท่ีอธิบายจะใสวงเล็บเลขท่ี

ตารางไว เชน ผลการศึกษา.............(ตารางท่ี...) ท้ังนี้ จะนําเสนอตัวอยางเปนแนวทางในการนําเสนอผล          

ในรูปแบบตาราง ดังนี้ 

ตัวอยางท่ี 1 รูปแบบการนําเสนอขอมูลตารางทางสถิติเชิงพรรณนา 

คําอธิบายตาราง : นักวิจัยทองถ่ินเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 66.7 และเปนเพศชาย รอยละ 

33.3 โดยมีอายุระหวาง 51 – 60 ป คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมามีอายุระหวาง 41 – 50 คิดเปนรอยละ 

26.7 โดยมีอายุเฉลี่ย 53.00 ป เม่ือพิจารณาอายุของนักวิจัยทองถ่ินอําเภอบางเสาธงแลว จะเห็นถึง

สถานการณของแรงงานภาคการเกษตรท่ีกําลังเขาสูวัยผูสูงอายุซ่ึงมีผลโดยตรงตอการจัดการสวนมะมวง 

(ตารางท่ี...) 
 

ตารางท่ี ... ขอมูลของนักวิจัยทองถ่ินผูปลูกมะมวงในพ้ืนท่ีอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการจําแนกตามอายุ 

(n=30)  

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน(คน) รอยละ 

เพศ   

ชาย 10 33.3 

หญิง 20 66.7 

ชวงอายุ (ป)   

นอยกวาหรือเทากับ 30 1 3.3 

31 – 40 2 6.7 

41 – 50 8 26.7 

51 - 60 15 50.0 

61 - 70 2 3.3 

มากกวา 70  2 3.3 

คาเฉลี่ย = 53.00 ป , S.D. = 10.100 , min = 29 ป , max = 76 ป 
 

ตัวอยางท่ี 2 รูปแบบการนําเสนอขอมูลตารางทางสถิติเชิงพรรณนา 

 คําอธิบายตาราง : ความรูความเขาใจและทัศนคติตอการใชสารเคมีและสารชีวภัณฑดานเศรษฐกิจ 

พบวา นักวิจัยทองถ่ินมีความรูความเขาใจและทัศนคติตอการใชสารเคมีและสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัด

ศัตรูพืชดานเศรษฐกิจ (ตารางท่ี...) ในระดับปานกลางท้ังกอนเขารวมโครงการ (คาเฉลี่ย = 0.60) และหลัง

เขารวมโครงการ (คาเฉลี่ย = 0.58) 
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ตารางท่ี ... ความรูความเขาใจและทัศนคติตอการใชสารเคมีและสารชีวภัณฑของนักวิจัยทองถ่ิน อําเภอ 

นาหม่ืน จังหวัดนาน 

(n = 21) 
ความรู ความเขาใจ และทัศนคติ

ของ นักวิจัยทองถ่ิน 

กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 

จํานวนคน

ที่ตอบถูก

(รอยละ) 

จํานวนคน

ที่ตอบผิด 

(รอยละ) 

คาเฉลี่ย แปล

ผล 

จํานวนคน

ที่ตอบถูก 

(รอยละ) 

จํานวนคน

ที่ตอบผิด 

(รอยละ) 

คาเฉลี่ย แปล

ผล 

ดานเศรษฐกิจ         

1. สารเคมีปองกันกําจัด

ศัตรูพืชท่ีมีความรุนแรงมีขอดี

คือ ไมตองฉีดพนบอย* 

10 

(47.6) 

11 

(52.4) 

0.48 

 

ปาน 

กลาง 

5 

(23.8) 

16 

(76.2) 

0.24 นอย 

2. กอนใชสารเคมีปองกัน

กําจัดศัตรูพืชไมจําเปนตอง

สํารวจโรคและแมลงกอน* 

13 

(61.9) 

 

8 

(38.1) 

 

0.62 ปาน 

กลาง 

 

20 

(95.2) 

 

1 

(4.8) 

 

0.95 

 

มาก 

3. การใชสารเคมีปองกัน

กําจัดศัตรูพืชทําใหผลผลติ

เพ่ิมข้ึน 

10 

(47.6) 

11 

(52.4) 

0.48 ปาน 

กลาง 

19 

(90.5) 

2 

(9.5) 

0.90 มาก 

4. การใชสารชีวภัณฑ

สามารถกําจัดโรคและแมลง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

19 

(90.5) 

 

2 

(9.5) 

 

0.90 มาก 13 

(61.9) 

 

8 

(38.1) 

 

0.62 ปาน

กลาง 

 

5. สารเคมีปองกันกําจัด

ศัตรูพืชจําเปนตอการผลิต 

13 

(61.9) 

8 

(38.1) 

0.62 ปาน 

กลาง 

12 

(57.1) 

9 

(42.9) 

0.57 ปาน 

กลาง 

6. การใชสารชีวภัณฑเปน

เรื่องยุงยาก* 

10 

(47.6) 

11 

(52.4) 

0.48 

 

ปาน 

กลาง 

5 

(23.8) 

16 

(76.2) 

0.24 นอย 

รวมดานเศรษฐกิจ   0.60  ปาน 

กลาง 

  0.58  ปาน 

กลาง 
 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  คําถามเชิงลบ  

    ระดับความรูความเขาใจและทัศนคติฯ  

    นอย  คะแนน 0 – 0.33   

    ปานกลาง คะแนน 0.34 – 0.66   

    มาก คะแนน 0.67 – 1.00 
 

ตัวอยางท่ี 3 รูปแบบการนําเสนอขอมูลตารางประกอบการอธิบายเชิงปริมาณ 

 คําอธิบายตาราง : จากการศึกษา พบวา ความงอกของออยปลูกพันธุ ขอนแกน 3 และพันธุเค      

95-84 ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (ตารางท่ี 1) เชนเดียวกันกับ จํานวนลําตอไร และความยาวลําของ  
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ออยปลูกท้ัง 2 พันธุไมมีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงสงผลทําใหผลผลิตของออยท้ัง 2 พันธุไมแตกตางกัน

(ตารางท่ี 1) 

 
 

ตัวอยางท่ี 4 รูปแบบการนําเสนอขอมูลตารางประกอบการอธิบายเชิงคุณภาพ 

คําอธิบายตาราง : แมลงศัตรูพืชพริกท่ีนักวิจัยทองถ่ินพบในแปลง ไดแก เพลี้ยแปง และเพลี้ยไฟ 

นักวิจัยทองถ่ินมีการใชสารชีวภัณฑ ไดแก ไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรีย เมทาไรเซียม เปนตน (ตาราง ...) 

ตารางท่ี ... ขอมูลโรค แมลงศัตรูพืช ท่ีพบและชนิดของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีใชในแปลงปลูกพริก  

 อ. นาหม่ืน จ.นาน 
 

โรค แมลงศัตรูพืช  สารชีวภัณฑ และสารเคมีท่ีใช 

แมลงศัตรูพืช  

เพลี้ยแปง ไตรโคเดอรมา 

สบูลาย 

บิวเวอรเรีย 

 เมทาซาน (ชื่อสามัญ เมทาไรเซียม) 

เพลี้ยไฟ ไตรโคเดอรมา 

สบูลาย 

บิวเวอรเรีย 

 เมทาซาน (ชื่อสามัญ เมทาไรเซียม) 
 

ตัวอยางท่ี 6 รูปแบบการนําเสนอขอมูลตารางประกอบการอธิบายขอมูลเชิงคุณภาพ 

 คําอธิบายตาราง : ผลการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตคะนาระหวางการผลิตตามกรรมวิธีของ

นักวิจัยทองถ่ินและวิธีแนะนํา (ตารางท่ี ...) พบวา ตนทุนการผลิตคะนาตามวิธีของนักวิจัยทองถ่ินอยูท่ี 

7,300 บาท ในขณะท่ีวิธีแนะนํามีตนทุนการผลิตอยูท่ี 5,800 บาท ซ่ึงรายละเอียดคาใชจายอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

นักวิจัยทองถ่ินสนใจท่ีจะใชกรรมวิธีแนะนําเพราะคาใชจายท่ีถูกกวาและเม่ือเปรียบเทียบกับราคาผลผลิตท่ี
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ไดรับท่ีแตกตางกัน คือ คะนาท่ีใชสารชีวภัณฑจําหนายไดกิโลกรัมละ 20 บาท เปรียบเทียบกับผักคะนาท่ีใช

สารเคมีจะจําหนายไดกิโลกรัมละ 15 บาท 

ตารางท่ี ... เปรียบเทียบตนทุนการผลิตคะนาโดยวิธีการของนักวิจัยทองถ่ินและวิธีแนะนําของ  

               อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน  
 

รายละเอียดคาใชจาย ตนทุนวิธีนักวิจัยทองถิ่น ตนทุนวิธีแนะนํา 

1. เมล็ดพันธุ 600 600 

2. คาแรงงาน 2,000 2,000 

3. คาปจจัยการผลิต 4,700 3,200 

    3.1 ปุยเคมี 2,200 2,200 

    3.2 ปุยคอก 500 500 

    3.3 สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 1,500 - 

   3.4 สารชีวภัณฑ 500 500 

รวม 7,300 5,800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ข้ันตอนการนําเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 
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ภาคผนวก 
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