
 

 



ค ำน ำ 

 คู่มือการจัดท าเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดท าข้ึน ครั้งแรก 
เมื่อพ.ศ. 2552 และได้ปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2555 ส าหรับข้าราชการ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ใช้เป็นคู่มือในการจัดท าเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน  
 ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเห็นควรให้ มี           
การปรับปรุงคู่มือการจัดท าเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรอีกครั้ง โดยมีการแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาให้มี           
ความสมบูรณ์และทันสมัยยิ่งข้ึน ทั้งนี้ จากการสัมมนาระดมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร มีมติเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนช่ือเรื่องจาก “คู่มือการจัดท าเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร” เป็น “คู่มือ
การจัดท าเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร” เพื่อแยกเนื้อหาเอกสารวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างชัดเจนว่าประกอบด้วยเอกสาร 2 ประเภท ได้แก่ เอกสารวิจัย (บทที่ 1) และเอกสาร
ประเมินผล (บทที่ 2) โดยคู่มือฯ เล่มนี้จะอธิบายถึงรูปแบบเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผลของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเท่านั้น ส าหรับระเบียบวิธีวิจัยหรือประเมินผลซึ่งมีเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างมาก จะแยก
เนื้อหาออกไปต่างหาก เช่น คู่มือการประเมินผล (2556) ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น  

คณะท างานปรับปรุงคู่มือการจัดท าเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัยของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เจ้าหน้าที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ร่วมแสดงข้อคิดเห็น  
ในการประชุมและการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ รวมทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ศ.ดร. ศุภมาศ 
พนิชศักดิ์พัฒนา ผศ.ดร. สุนทรา โตบัว และ ผศ.ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล ที่ได้มีส่วนในการจัดท าคู่มือการจัดท า
เอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เล่มนี้จนส าเร็จลงได้ด้วยดี และหวังเป็น 
อยา่งยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ข้าราชการ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่สามารถจัดท าเอกสารวิจัยและ
เอกสารประเมินผลไดง้่ายและมีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

 
คณะท างานปรบัปรุงคู่มอืการจัดท าเอกสารวิจัยเศรษฐกจิการเกษตร 

ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
สิงหาคม 2559 
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1. บทน ำ 

 การวิจัยถือเป็นกิจกรรมที่ เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา           
ในหลาย ๆ ด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
ของโลก โดยการวิจัยสามารถแบ่งได้หลายประเภท ข้ึนอยู่กับเกณฑ์ในการจัดกลุ่มงานวิจัย (มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา, ม.ป.ป.) เช่น การใช้เกณฑ์ลักษณะของข้อมูล สามารถแบ่งการวิจัยเป็น 2 ประเภท คือ การวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แต่หากใช้เกณฑ์ระเบียบ
วิธีวิจัย จะสามารถแบ่งประเภทการวิจัยเป็น 3 ประเภท คือ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical research)  
การวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research) และการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) เป็นต้น  

ส าหรับเอกสารวิจัยในที่นี้ จะกล่าวถึงการจัดท าเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและเอกสารวิจัยทั่วไป  
ซึ่งเป็นการศึกษาอย่างเป็นระบบและสามารถตอบโจทย์วิจัยหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ตั้งไว้  มีการศึกษา 
รวบรวม วิเคราะห์ ประเด็นทางวิชาการหรือเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติและ
เครื่องมืออื่น ๆ ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อน าเสนอข้อมูลทางวิชาการเฉพาะสาขา เช่น  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และอื่น ๆ และใช้ก าหนดเป็นมาตรการหรือนโยบายส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

1.1 ควำมหมำยของกำรวิจัย 
กำรวิจัย หมายถึง การค้นคว้าหาข้อมูลอย่างถ่ีถ้วนตามหลักวิชา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) สอดคล้องกับ 

OXFORD advanced learner’s dictionary (1994) ที่ให้ความหมายของค าว่า Research ว่า “Careful study 
and investigate” ซึ่งหมายถึง การวิจัยเป็นการศึกษา และการสืบค้นความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความระมัดระวัง
อย่างละเอียดถ่ีถ้วน” (อ้างถึงในสมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ค า
นิยามของ “การวิจัย” ว่าหมายถึง การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือ
วิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ (ศิลป์ชัย นิลกรณ์, 
2551) 

1.2 ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรวิจัย 
การวิจัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ (บุญเฉิด โสภณ, 2558) กล่าวคือ การวิจัย 

เป็นกิจกรรมพัฒนาปัญญาเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่มนุษย์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิถีการด ารงชีวิต
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ทั้งยังใช้ในการปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติและอารยธรรมของโลกที่เปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ งานวิจัยยังมีประโยชน์ในมุมอื่น ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้
1) การวิจัยท าให้ได้ความรู้ใหม่เพื่อสร้างทฤษฎีใหม่ หรือเพื่อเป็นการตรวจสอบยืนยันทฤษฎีเดิมที่มีอยู่แล้ว 
2) การวิจัยช่วยค้นหาสาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด สามารถน าความรู้ที่ได้                    

ไปใช้ในการแก้ปัญหาในองค์กรหรือสังคมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและยุติธรรม 
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3) การวิจัยช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทั้งที่เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ รูปแบบ วิธีการต่าง ๆ      
ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือการท ากิจกรรมใด ๆ 

4) การวิจัยน ามาซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่เช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ส าหรับการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงขององค์กรและสังคม 

กระบวนการวิจัยช่วยให้ได้ข้อมูลที่ดีในการตัดสินใจผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน ได้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อตัดสินคุณค่าของ
สิ่งต่าง ๆ 

1.3 จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัยที่ส าคัญ (นิภา ศรีไพโรจน์, 2544) ประกอบด้วย  
1) กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ใหม่ เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็น อยากทราบเหตุผล   

และปรากฏการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน จึงท าการวิจัยเพื่อค้นหาค าตอบ สิ่งใดที่พอรู้อยู่บ้างก็ท าให้รู้และเข้าใจดี
ยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มพูนวิทยาการให้กว้างขวางลึกซึ้ง   

2) กำรน ำผลไปประยุกต์หรือใช้ให้เป็นประโยชน์ จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้เกิดข้ึนเมื่อมีปัญหาที่จะ           
ต้องค้นคว้าหาความจริง เพื่อน าผลที่ได้จากการวิจัยไปแก้ปัญหา หรือประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป  

จุดมุ่งหมายของการวิจัยทั้ง 2 ประการนี้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ เพราะจุดมุ่งหมายประการแรก  

มุ่งวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ท าให้ค้นพบกฎหรือทฤษฎี ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ตาม

จุดมุ่งหมายของการวิจัยในประการที่ 2  

1.4 ลักษณะของกำรวิจัย 
การวิจัยควรมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544 และ สิน พันธ์ุพินิจ, 2547 อ้างถึงใน สมชาย  

วรกิจเกษมสกุล, 2554) 
1) ความสอดคล้อง มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย/การแก้ปัญหาที่จะสามารถน าผลการวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
2) ความสมบูรณ์ของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องมีการศึกษาอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 

และครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการศึกษา เพื่อน าไปก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและก าหนดสมมติฐานที่ถูกต้องและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคม ตลอดจนเรียงล าดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม 

3) ความถูกต้องและเหมาะสมของระเบียบวิธีการวิจัยในการด าเนินการวิจัย มีการสุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องและ
มีขนาดเหมาะสมโดยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ มีการออกแบบแผนการทดลอง หรือมีการก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 

4) การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม และสอดคล้องกับข้อตกลงของสถิติแต่ละประเภท 
5) การน าเสนอข้อมูล ต้องแปลผลจากการวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์ ใช้ภาษาน าเสนอที่เข้าใจง่าย หรือใช้

วิธีน าเสนอที่น่าสนใจโดยใช้แผนภูมิ หรือภาพประกอบต่าง ๆ 
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6) ความเที่ยงตรง (Validity) ในงานวิจัยใดๆ ต้องค านึงถึงทั้งความเที่ยงตรงภายใน (Internal validity) 
และความเที่ยงตรงภายนอก (External validity) ที่ได้เป็นผลการวิจัยที่เกิดข้ึน ซึ่งสามารถน าไปใช้สรุปอ้างอิงข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) รูปแบบของรายงานการวิจัย เป็นไปตามข้อก าหนดที่แต่ละหน่วยงานหรือองค์กรได้ก าหนดไว้ รวมทั้ง
เนื้อหาสาระตลอดจนรูปเล่มรายงานต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง และสวยงาม 

8) ขอบเขตของเวลา การวิจัยจะต้องด า เนินการให้ เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้นอาจมี                
ความคลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางสังคม หรือ
มนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือค่านิยมอย่างรวดเร็ว 

1.5 ขั้นตอนกำรท ำวิจัย 
 การวิจัยที่ดีจะต้องมีการด าเนินการเป็นข้ันตอน แต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดที่ส าคัญ (ล้วน สายยศ และ 
อังคณา สายยศ, 2538 และ Kerlinger, 1986) ดังนี ้

1) การเลือกหัวข้อที่จะท าการวิจัย (Research topic selection) เป็นข้ันตอนแรกของการวิจัย เมื่อ      
จะท าวิจัยนั้น จะต้องรู้ว่าจะท าหัวข้อวิจัยอะไร ซึ่งอาจเกิดจากความอยากรู้ ความสงสัย การฟัง การค้นคว้า การ
สนทนา การท างาน หรืออาจเกิดจากสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป หัวข้อที่จะท าการวิจัย ควรเป็นประเด็นการวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ทางวิชาการ มีความเกี่ยวข้องด้านนโยบาย และมีความร่วมสมัย เป็นต้น 

2) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Review of literature) หลังจากก าหนดเรื่องที่จะวิจัยจะต้องศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยศึกษาสาระความรู้ แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนั้น ในต ารา หนังสือ วารสาร งานวิจัย และผลงานวิจัยจะช่วยให้ทราบว่ามีใครบ้างที่ได้ท าการวิจัย มีผลการ
ค้นพบอะไรบ้าง มีวิธีด าเนินการอย่างไร เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์อย่างไรซึ่งจะท าให้มีความชัดเจนในเรื่อง
ที่จะท าวิจัยมากข้ึน 

3) การออกแบบการวิจัย (Research design) เป็นโครงสร้าง (Structure) และแนวทางในการด าเนินการ
วิจัยเพื่อให้ตอบปัญหาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด (Kerlinger, 2529) การออกแบบการวิจัยเป็นการวางกรอบ
การวิจัย ส่วนการวางแผนการวิจัยจะปรากฏในรูปโครงการวิจัย (Research proposal) และเป็นการวาง
รายละเอียดภายใต้กรอบการวิจัย 

4) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Instruction) ด าเนินการสร้างตามหลักและข้ันตอน             
การสร้างเครื่องมือประเภทนั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือ การเขียนข้อค าถาม การให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแก้ไข การทดลองและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การปรับปรุงเครื่องมือ  

5) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sample selection) ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาจากประชากร และจะศึกษา              
จากกลุ่มตัวอย่าง ให้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการที่ก าหนดไว้ 
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6) การรวบรวมข้อมูล (Data collection) ในการวิจัยจะใช้การรวบรวมวิธีใดนั้นข้ึนอยู่กับข้อค าถาม               
หรือเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บรวบรวมจากประชากรที่ศึกษาหรือจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนด               
ไว้ในแบบของการวิจัย 

7) การวิเคราะห์ข้อมูล  (Data analysis) เมื่อรวบรวมข้อมูลมาแล้ว น ามาคัดเลือกข้อมูลที่มีความ
สมบูรณ์ จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์  

8) การแปลความหมายหรือการตีความข้อมูล (Interpretation) เป็นการน าตัวเลขจากการวิเคราะห์ข้อมูล
มาแปลความหมายว่าผลการวิเคราะห์เป็นไปอย่างไร ซึ่งการแปลความหมายต้องใช้เกณฑ์หรือใช้มาตรฐาน                
จึงจะท าให้แปลความหมายได้ถูกต้อง  

9) การเขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ์ (Research report and publishing) ต้องเขียนรายงาน           
ตามรูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัยประเภทนั้นๆ เพื่อให้คนอื่นได้ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดลึกซึ้งต่อไป 

1.6 จรรยำบรรณของนักวิจัย 
นักวิจัยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ในการประพฤติและปฏิบัติ เพื่อให้งานวิจัยด าเนินไปโดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน              

ของจริยธรรมและหลักวิชาการที่ เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้ เป็นไป                         
อย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนัก วิจัย  ซึ่ งในการก าหนดจรรยาบรรณนักวิจัยนั้น มี วัต ถุประสงค์                  
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป  โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรมากกว่าจะเป็นข้อบังคับ  
อันจะน าไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป (สภาวิจัยแห่งชาติ, 2541 อ้างถึงใน วรางคณา   
จันทร์คง, 2555) 

จรรยาบรรณนักวิจัยที่สภาวิจัยแห่งชาติก าหนด สามารถสรุปไดด้ังนี ้
1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง หากน าข้อมูลของผู้อื่นมา

ใช้ต้องให้เครดิตเจ้าของผลงานโดยการอ้างอิงแหล่งที่มา 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยของตน ต้องทุ่มเท 

อุทิศเวลาการท าวิจัยเพื่อผลงานของหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนรับผิดชอบงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ 
3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่วิจัย มีจิตส านึกที่ดี และไม่ท าความเสียหายต่อเพื่อนมนุษย์ สัตว์ 

พืช ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของบุคคลอื่น มีความเมตตากรุณาต่อมนุษย์ และสัตว์ที่ใช้ใน           

การทดลอง ตลอดจนรักษาความลับของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
6) นักวิจัยต้องไม่มีอคติในการวิจัย ต้องใช้หลักวิชาการวิเคราะห์ และน า เสนอผลงานวิจัยตาม            

ความเป็นจริง ไม่แก้ไขเบี่ยงเบนผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น หรือเบี่ยงเบนผลงานวิจัยเพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่น 
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7) นักวิจัยต้องน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม       
ไม่แก้ไขผลงานวิจัยให้เกิดข้อค้นพบที่เกินความเป็นจริงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเอง  

8) นักวิจัยต้องเคารพ ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน าไป
ปรับปรุงผลงานวิจัยของตนเองให้ดีข้ึน 

9) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อหัวข้อวิจัยเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ สร้างสรรค์ผลง าน  
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ไม่ท าการวิจัยในหัวข้อที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน 
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2. กำรจัดท ำเอกสำรวิจัย 
 การจัดท าเอกสารวิจัยของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มี ข้ันตอนที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ การเขียน 
เค้าโครงการวิจัยและการเขียนเอกสารวิจัย  
 1) การเขียนเค้าโครงการวิจัย เป็นการเตรียมแผนด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการวิจัยตามแผนอย่างเป็นระบบ และเป็นข้อมูลส าหรับผู้เกี่ยวข้องใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ
ว่า โจทย์/ปัญหาการวิจัยมีความส าคัญเพียงใด มีเหตุผลสมควรท าวิจัยหรือไม่ มีวิธีการและมีโอกาสด าเนินการส าเร็จ
หรือไม่ 
    ลักษณะของเค้าโครงการวิจัยที่ดีควรเขียนในลักษณะที่สามารถปฏิบัติได้ชัดเจน จัดล าดับเนื้อหา  
ไม่ซ้ าซ้อน อ่านแล้วเข้าใจ มองเห็นแผนการด าเนินการวิจัย องค์ประกอบการด าเนินการวิจัยครบถ้วน โดยการเขียน                  
เค้าโครงการวิจัยของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วยหัวข้อทั้งหมด 13 หัวข้อ 
 2) การเขียนเอกสารวิจัย เป็นข้ันตอนการด าเนินการหลังจากการจัดท าเค้าโครงการวิจัย น าเสนอและผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย ผู้ วิจัยจะด าเนิ นการส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลมา
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าเสนอผลวิจัยและข้อเสนอแนะต่อไป โดยการเขียนเอกสารวิจัยของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วยหัวข้อทั้งหมด 14 หัวข้อ  
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2.1 โครงสร้ำงและส่วนประกอบในกำรเขียนเค้ำโครงกำรวิจัย 
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เค้ำโครงกำรวิจัย 

1. ชื่อเรื่อง  ..................................................................................... 
 ช่ือเรื่องเป็นสิ่งแรกที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและท าให้เกิดความเข้าใจในโจทย์ของผู้วิจัย 
ที่ต้องการวิจัยหรือท าการศึกษา ดังนั้น การตั้งช่ือเรื่องควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย และตรงกับประเด็น
ของปัญหาหรือโจทย์วิจัย เครื่องมือการวิจัย หรือขอบเขตการวิจัย ทั้งนี้ ช่ือเรื่องควรเป็นข้อความที่สละสลวย        
ได้ใจความสมบูรณ์ เช่น การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบการผลิต การตลาด
มันส าปะหลังในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกมันส าปะหลัง 
ด้วยระบบน้ าหยดและระบบทั่วไป จังหวัดนครราชสีมา การตัดสินใจปลูกพืชทดแทนของเกษตรกรชาวสวนกาแฟ  
ในจังหวัดชุมพร โดยใช้วิธีแบบจ าลอง (Choice Experiment) เป็นต้น  

2. ประเภทเอกสำร เอกสารวิจัย  

3. ชื่อผู้เสนอโครงกำร ช่ือผู้วิจัยหลัก หรือ หัวหน้าโครงการ 
ส่วน.............................................................................. 
ศูนย์.../ส านัก.../สศท. ที่ .... (ทีร่ับผิดชอบ) 

4. ชื่อกรรมกำรหลัก .....................................................................................  

(ให้ผู้วิจัยเขียนภายหลัง โดยเป็นช่ือกรรมการที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นที่ปรึกษาหรือ
ให้ความเห็นหลงัจากการเสนอเค้าโครงการวิจัย) 

5. ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
กล่าวถึงข้อเท็จจริง หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือความส าคัญของสิ่งที่จะท าการวิจัย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่

โจทย์หรือปัญหำที่จะท าการวิจัย รวมทั้งเหตุผลที่ต้องท าการวิจัย และการวิจัยจะสามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหา
ได้อย่างไร การเขียนความส าคัญของการวิจัยนั้นควรมีการแบ่งเป็นย่อหน้า โดยแต่ละย่อหน้าให้กล่าวถึงปัญหา            
หรือโจทย์วิจัย สถานการณ์ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง (นโยบายรัฐบาล/ข้อเท็จจริง/ข้อมูลทางสถิติ) ในย่อหน้าสุดท้าย
ควรจะกล่าวสรุปเพื่อเช่ือมโยงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและตอบโจทย์ของปัญหาให้ชัดเจนยิ่งข้ึน ทั้งนี้ แต่ละ           
ย่อหน้าควรมีความเช่ือมโยงกันโดยการเขียนจากภาพกว้างไปสู่ภาพที่แคบลง มีความสมเหตุสมผล และควรใช้ภาษา
และการเรียบเรียงที่เข้าใจง่าย  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยสามารถใส่ตาราง แผนภูมิ กราฟ หรือรูปภาพที่มีความเกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการอธิบาย
ได้ เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดให้ผู้อ่านได้เห็นภาพที่ชัดเจนย่ิงข้ึน 

6. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
เป็นการบอกเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่ผู้วิจัยต้องการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงจากการวิจัย ในครั้งนี้ และควรมี

ควำมสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยและสถิติในการวิจัย ทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงค์ควรเขียนเป็นข้อความสั้นๆ เช่น 
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- เพื่อวิเคราะหป์ัจจัยทีส่่งผล/ที่มีอทิธิพล/ทีม่ีผลกระทบ... 
- เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง...และ... 
- เพื่อเปรียบเทียบ...และ... 
- เพื่อศึกษาอิทธิพลของ…ที่มีต่อ... 

7. ขอบเขตของกำรวิจัย 
ระบุให้ทราบว่าการวิจัยมีขอบข่ายกว้างขวางเพียงใด เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถท าการวิจัยได้ครบถ้วนทกุแง่

ทุกมุมของปัญหานั้น ต้องก าหนดขอบเขตของการวิจัยให้แน่นอนว่าจะครอบคลุมในประเด็นใดบ้าง ซึ่งอาจท าได้             
โดยการก าหนดขอบเขตของเรื่องให้แคบลงและมีความชัดเจน ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำง/ประชำกรที่จะวิจัย พ้ืนท่ี           
ที่จะวิจัย และระยะเวลำของข้อมูลที่จะใช้ในการวิจัย ตลอดจนระยะเวลาที่ท าการศึกษา หรือปีที่ท าการศึกษา เช่น
ปีงบประมาณ 2559 หรือ ปีงบประมาณ 2559 – 2564 เป็นต้น 

8. กำรตรวจเอกสำร แนวคิดและทฤษฎี 
ส่วนนี้เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารและงานวิจัย              

ที่เกี่ยวข้องที่มีความส าคัญและมีความสัมพันธ์กับงานวิจัย เป็นการป้องกันการท าวิจัยซ้ าซ้อน ท าให้รู้ว่าสิ่งที่ผู้วิจัย
สนใจอยากศึกษานั้นมีใครเคยท าบ้าง และท าให้ทราบถึงแนวคิดและวิธีการของผู้วิจัยอื่น ๆ อีกทั้งยังท าให้ผู้วิจัย              
เห็นถึงช่องว่างที่สามารถเพิ่มเติมการศึกษาวิจัยหรือในส่วนที่ขาด และหยิบยกประเด็นปัญหาที่ยังไม่มีการศึกษา         
หาค าตอบหรือยังคงเป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือมีผู้ศึกษาจ านวนไม่มากมาศึกษาวิจัยได้ 

นอกจากนี้ ผู้ วิจัยควรมีการสรุปเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นความสัมพันธ์ทั้งส่วนที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน             
และส่วนที่ยังไม่ได้ศึกษาทั้งในแง่ประเด็น เวลา สถานที่ วิธีการศึกษาฯลฯ ซึ่งการเขียนส่วนนี้ท าให้เกิดประโยชน์         
ต่อการตั้งสมมติฐานต่อไป 

8.1 การตรวจเอกสาร  
เป็นการเขียนสรุปย่อเนื้อหาสาระที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย ควรเป็นเอกสารที่มี                  

ความน่าเช่ือถือ โดยควรสรุปเฉพาะหัวข้อหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาเท่านั้น เอกสารที่น ามาศึกษาไม่ควรเกา่
มากกว่า 10 ปี แต่หากเอกสารช้ินนั้นมีช่ือเสียง มีความน่าเช่ือถือ หรือผู้ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ มีจ านวนน้อย 
อนุโลมให้ผู้วิจัยสามารถใช้เอกสารที่เก่ากว่า 10 ปีได้  

การตรวจเอกสารหรือทบทวนเอกสารนั้นควรจัดกลุ่มประเด็นให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน เช่น 
งานวิจัยที่ใช้เครื่องมือวิจัย แนวคิดและทฤษฎี หรือประเภทสินค้าที่คล้ายคลึงกัน และจัดเรียงผลการศึกษาจากปีเก่า
ไปปีปัจจุบัน ในกรณีที่เป็น พ.ศ. เดียวกันและผู้วิจัยคนเดียวกันให้มีตัวอักษรภาษาอังกฤษก ากับ พ.ศ. โดยเรียงจาก   
a b และ c ตามล าดับ โดยการตรวจเอกสารให้เขียนแบบเชิงสังเคราะห์ (รายละเอียด ภาคผนวกที่ 3) โดยเขียน 
ร้อยเรียงกันและสรุปในแต่ละประเด็นให้เป็นย่อหน้า โดยใช้ภาษาของตัวเอง เพื่อแสดงให้เห็นว่าเข้าใจเรื่องนั้นอย่าง
แท้จริง และไม่คัดลอกแล้ววำง (Copy and Paste) เด็ดขำด ซึ่งในทางวิชาการถือว่าเป็นกำรลักลอบผลงำน 
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(Plagiarism) และหลีกเลี่ยงกำรเขียนเป็น “ขนมชั้น” ที่น าเอาเอกสารแต่ละเรื่องมาสรุปต่อ ๆ กันเพียงแต่ว่าใคร
ท าอะไร ปีไหน ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ทั้งนี้ ผู้วิจัยควรมีการสรุปให้เห็นผลจากการประมวล 

8.2 แนวคิดและทฤษฎี  
เป็นการกล่าวถึงภาพกว้างๆ ของแนวคิด หรือ เฉพาะตัวทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมการ

มาตรฐาน (Standard formula) ของ Model ที่ใช้ในการศึกษา รวมทั้งกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย และการ
ตั้งสมมติฐานด้วย 

ทั้งนี้ ควรมีการสรุปสิ่งที่ได้จากการตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี ว่าจะน ามาใช้ประโยชน์ใน
งานวิจัยอย่างไร  

 
 

ตัวอย่ำงแหล่งข้อมลูในกำรค้นหำเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือกำรตรวจเอกสำร 
1. หนังสือ (Books) หรือหนังสือแปล 
2. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เพือ่เผยแพร ่(Journal articles) 
3. เอกสารประกอบการสมัมนาหรือการประชุมวิชาการ หรอืหนังสือรายงานการประชุม 

(Conference proceedings)  
4. เอกสารเผยแพร่ เช่น งานวิจัย บทความ ข่าว จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ (Government and corporate reports) 
5. หนังสือพิมพ์ (Newspapers) หรือบทความในหนังสือพมิพ์ 
6. วิทยานิพนธ์ (Theses and dissertations) 
7. ข่าว บทความ งานวิจัย วารสารหรอืสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพรบ่นอินเทอรเ์น็ต (Internet/Electronic 

journals) 
8. เอกสารสทิธ์ิต่าง ๆ (Patent) 
9. ปริทัศน์งานวิจัย (Research review) 
10. คู่มือ (Handbooks) 
11. รายงานประจ าปี (Yearbooks) 
12. จุลสาร (Pamphlets) 
13. เอกสารทางราชการ (Official documents) 
14. สื่อโสตทัศน์ (Visual media) เช่น CD DVD รายการโทรทัศน์ เป็นต้น 
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9. วิธีกำรวิจัย 
9.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

9.1.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เครื่องมือใดในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือ 
การจัดท ากลุ่มสัมมนาเพื่อระดมความเห็น (Focus group) เป็นต้น 

9.1.2 แหล่งข้อมูล  
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยเป็นผู้ท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

ซึ่งตัวอย่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การทดลอง  หรือการสังเกตการณ์ 
ข้อมูลชนิดนี้เป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ นอกจากนี้ ควรระบุถึงข้ันตอนและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ว่ามีกี่ขั้นตอนและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใด เช่น การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) การสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง หรือไม่เจาะจง ตลอดจนการระบุขนาดตัวอย่างว่ามีจ านวนเท่าใด และใช้วิธีการอะไรในการเลือก
กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยไม่ได้เก็บรวบรวมด้วยตนเอง แต่มี
ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท าการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น เอกสารโครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้า เอกสาร  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ สมาคม บริษัท ส านักงานวิจัย นักวิจัย สถาบันการศึกษา วารสาร 
หนังสือพิมพ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ข้อมูลอาจไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้วิจัยเนื่องจากมีรายละเอียดไม่เพียงพอ หรือข้อมูลนั้นอาจมีความผิดพลาดและคนที่น ามาใช้มักไม่ทราบ
ข้อผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสรุปผลการศึกษาได้ ดังนั้น ผู้ที่จะน าข้อมูลทุติยภูมิมาใช้ควร
ระมัดระวังและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์  

9.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
9.2.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์

ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อมูลตัวเลขหรือสถิติ โดยการจ าแนกหรือการจัดกลุ่ มข้อมูลการเปรียบเทียบเหตุการณ์  
การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเอกสาร เป็นต้น 

9.2.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เป็นการน าข้อมูลทางตัวเลขมาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท  

1) การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ แบ่งเป็น 
1.1) สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

ค่าสถิติประกอบการอธิบาย เช่น ความถ่ี ร้อยละ ฐานนิยม และมัธยฐาน เป็นต้น  
1.2) สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (Inferential statistics) เป็นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล             

จากกลุ่มตัวอย่างเพื่ออ้างอิงสู่ค่าของประชากร โดยเป็นค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง เช่น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
(Regression analysis) สมการหรือแบบจ าลองทางเศรษฐมิติต่าง ๆ รวมถึงการอธิบายตัวแปรที่ต้องการศึกษาวิจัย 
หรือการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) เช่น t-test z-test การทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
เป็นต้น 
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2) การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน 
Linear programming เป็นต้น 

3) การวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีทางด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic information system: GIS) เป็นต้น 

10. นิยำมศัพท์เฉพำะ (ถ้ำมี) 
 ผู้วิจัยให้ความหมายของค าศัพท์ต่าง ๆ ที่มีความส าคัญในงานวิจัย โดยเฉพาะค าศัพท์ที่เป็นตัวแปรหรือ
ปัจจัยที่เป็นนามธรรม เช่น ผลิตภาพการผลิต (Productivity) ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) เป็นต้น เพื่อการ
น าไปใช้ในการเขียนรายงานวิจัยที่ถูกต้อง รวมทั้งสื่อสารให้ผู้อ่านงานวิจัยเข้าใจถึงค าศัพท์ต่าง ๆ และมีความเข้าใจ
ในเนื้อหาหรือตัวแปรที่ศึกษาตรงกันกับผู้วิจัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้การเขียนเค้าโครงการวิจัยมีความรัดกุมขึ้น 

11. แผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ 
 การท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณช่วยแจกแจงระยะเวลาที่ก าหนดในการศึกษาโครงการวิจัย ตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการและการจัดท าเผยแพร่เอกสาร เพื่อก าหนด วันและเวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน 
ข้ันตอนการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ ตลอดจนการระบุถึงระยะเวลาที่ท าแต่ละกิจกรรม ซึ่งควรปฏิบัติ
ให้เสร็จสิ้นตามก าหนดการ เช่นเดียวกับการก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาวิจัยว่าจะใช้งบประมาณ
เท่าใดในแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ การแจกแจงแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ สามารถจัดท าได้ดังตารางที่แสดงต่อไปนี้ 

ตัวอย่ำง แผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ 

กิจกรรม 
ป ี2559 ปี 2560 งบประมำณ 

(บำท) ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย. พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1) ศึกษารายละเอียด

ข้อมูล 

            

350,000 

2) จัดท าเค้าโครงการ

ศึกษาวิจัย 

            

3)  เก็บรวบรวมข้อมลู             

4) ประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูล 

            

5) จัดท ารายงาน             
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12. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 เขียนในรูปของผลลัพธ์ (Outcomes) และควรเขียนอธิบายเป็นข้อ ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์จาก       
งานศึกษาวิจัย สามารถเขียนได้ 2 ประเด็น คือ  

12.1 ประโยชน์ในเชิงวิชาการ  ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้ใดบ้างจากการศึกษาวิจัยในหัวข้อนั้น  ๆ โดยเขียน
เช่ือมโยงจากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย หรืออาจเป็นการค้นพบทฤษฎีใหม่ซึ่งสนับสนุนหรือคัดค้านทฤษฎีเดิม 

12.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยนั้นๆ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง เช่น การน าไปวางแผนและก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้ดีข้ึน เป็นต้น 

โดยผู้วิจัยสามารถปฏิบัติตามแนวทางการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้  
1) ควรเขียนประโยชน์ที่ได้คาดว่าผู้อ่านหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องจะได้รับโดยตรงมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด             

จากการวิจัย 
2) ควรเขียนให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ศึกษา ไม่ควรเขียนขยายความเกินความเป็นจริง 
3) ควรเขียนให้มีความครอบคลุมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนผลทางตรงและทางอ้อม และควร

ระบุถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการวิจัย  
4) ไม่ควรเขียนในลักษณะที่ลอกเลียนมาจากวัตถุประสงค์ เช่น หากผู้วิจัยเขียนวัตถุประสงค์ “1. เพื่อศึกษา

...” ดังนั้น ในส่วนของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้วิจัยไม่ควรเขียนล้อในลักษณะ “1. เพื่อทราบ...” เนื่องจาก
การศึกษาเรื่องใด ๆ ก็ตาม ผู้วิจัยและผู้อ่านย่อมทราบถึงรายละเอียดในเรื่องนั้นอยู่แล้ว จึงควรเขียนในลักษณะว่า 
เมื่อทราบผลการศึกษาแล้ว ผลการศึกษาดังกล่าวจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างไร และใครจะได้ประโยชน์  

13. บรรณำนุกรม  
รายช่ือหนังสือ วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  โสตทัศนวัสดุและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดใน

ตัวเล่มงานวิจัยและที่น าความรู้มาเรียบเรียงโดยไม่ได้อ้างอิงไว้ในเล่ม การเขียนบรรณานุกรมนั้นให้จัดเรียงตามล าดับ
อักษรตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หากเป็นรายการเอกสารภาษาต่างประเทศจะจัดเรียง
อักษรตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Dictionary) และน ำเอกสำรภำษำไทยขึ้นก่อนแล้วจึงเป็นเอกสำรภำษำอังกฤษ 
ท้ังน้ี เอกสำรอ้ำงอิงของต่ำงประเทศ ให้ใช้เป็นปี ค.ศ. ในกรณีที่มีเอกสารอ้างอิงหลายฉบับที่ผู้แต่งเป็นคนเดียวกัน  
ให้เรียงปี (พ.ศ. หรือ ค.ศ.) เก่ำไปหำใหม่  

ลักษณะหรือรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมส าหรับเอกสารทางวิชาการต่าง  ๆ ของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถจัดท าในรูปแบบที่แสดงในส่วนภาคผนวกที่ 2 การเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง 
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2.2 ตัวอย่ำงกำรเขียนเค้ำโครงกำรวิจัย 
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เค้ำโครงกำรวิจัย 

1. ชื่อเรื่อง  ผลิตภาพสินเช่ือครัวเรือนเกษตรภาคเหนือ 

2. ประเภทเอกสำร เอกสารวิจัย  

3. ชื่อผู้เสนอโครงกำร นางสาว......................... 

ส่วนวิจัย....................................................... 

ส านักวิจัยเศรษฐกจิการเกษตร  

4. ชื่อกรรมกำรหลัก นาง................................................... 

5. ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วง 10 ปทีี่ผ่านมา จากผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างปี 2543-2554 ภาคครัวเรือนมีสภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน ครัวเรือนมี
ระดับรายได้และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากที่มีรายได้เฉลี่ย 12,150 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน 
ในปี 2543 เพิ่มเป็น 23,236 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2554 ดังที่แสดงในภาพที่ 1 ซึ่งหมายถึงอ านาจการซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคของครัวเรือนสูงตามไปด้วย ………………………………….  

 
ภำพท่ี 1 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน หน้ีสินเฉลี่ยเฉพำะครัวเรือนท่ีเป็นหน้ี และ

สัดส่วนหน้ีสินของครัวเรือนท่ีเป็นหน้ีต่อรำยได้ของครัวเรือน ปี 2543-2554 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2556) 

........................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
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6. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 6.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจกู้ยืมสนิเช่ือของครัวเรือนเกษตรภาคเหนอื 
 6.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อรายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรภาคเหนือ 
 6.3 เพื่อศึกษาผลิตภาพสินเช่ือของครัวเรือนเกษตรภาคเหนือ 

7. ขอบเขตของกำรวิจัย 

7.1 พื้นที่ศึกษาทางภาคเหนือ เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีขนาดหนี้สินปลายปีมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภูมิภาคอื่นๆ โดยท าการศึกษา 3 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ ……………………………………………………… 

7.2 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ศึกษาที่มีการกู้ยืมสินเช่ือและครัวเรือนเกษตร 
ที่ไม่มีการกู้ยืมในปี …………….. 

8. กำรตรวจเอกสำร แนวคิดและทฤษฎี 

8.1 กำรตรวจเอกสำร 
..................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 

8.2 แนวคิดและทฤษฎี 

8.2.1 แนวคิดแบบจ าลองโพรบิท (Probit maximum likelihood)  

แบบจ าลองโพรบิทถูกค้นคิดข้ึนโดย Chester Bliss ในปี 1934 ส าหรับการประมาณค่า
ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์หนึ่ง โดยสมมติให้ความน่าจะเป็นดังกล่าวเท่ากับความถ่ีสะสมของการแจก
แจงแบบปกติ (Normal Cumulative Distribution function หรือ CDF) ซึ่งข้อสมมติของแบบจ าลองนี้ คือ 
..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
..................... ..................... ..................... ..................... ...................... 

8.2.2 ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต (Life-cycle theory of consumption) 

ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิตแบ่งช่วงชีวิตของ Franco Modigliani (Mankiw, 2010) 
อธิบายว่า..................................... ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 2.1 
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ภำพท่ี 2.1 แผนภำพแสดงวัฏจักรกำรบริโภคของผู้บริโภค 

ที่มา: Gregory Mankiw (2010) 

8.2.3 แนวคิดการลงทุน 

Kent D. Olson (2011) อธิบายว่า การลงทุน (Investment) หมายถึง............ 
......................................................................................................................................................................................
. ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... 

8.2.4 แนวคิดการจัดการฟาร์ม 

ธนรักษ์ (2553) ได้อธิบายถึงแนวคิดการจัดการฟาร์มไว้ในหนังสือ “การจัดการธุรกิจฟาร์ม  
Farm Business Management” ไว้ว่า . ... ... ... ... ... ... ... ... ......................................................................... 
....................................................................... ......................................................................... 

9. วิธีกำรวิจัย 

 9.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

9.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจข้อมูลครัวเรือนเกษตรภาคเหนือปีเพาะปลูก 2555/56 
ประกอบด้วย................................ 

การเลือกพื้นที่ศึกษาครัวเรือนเกษตรภาคเหนือ เนื่องจาก......................................................
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ...............................ได้จ านวนตัวอย่างรวมทั้งสิ้น ............. ครัวเรือน 
  9.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย ..................................... 

  

 

เงินออม (APC<1) 
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9.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
analysis) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 

9.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) อธิบายลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตร เช่น 
กิจกรรมการผลิตของครัวเรือนเกษตร รายได้-รายจ่ายทางการเกษตรและนอกการเกษตร .........................  

9.2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลโดยอ้างอิงจาก
ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่าง จากการประมาณค่าทางสถิติโดยวิธี………….................. โดยใช้วิธีการสร้างแบบจ าลองและ
เครื่องมือทางเศรษฐมิตเิพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง................................................................... โดยวิธี ................ 

A = β0 + ∑βiXi + ε1 ; i = 1,2,3, … ,n  
หรือ  A = β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+β7X7+ … +βnXn+ε1         (1) 

โดย ตัวแปรอิสระซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการกู้ยืมสินเช่ือจากแหล่ง
เงินทุนในระบบและนอกระบบ ดังต่อไปนี้ 

A คือ ………………….. 
X1 คือ ………………….. 
X2 คือ ………………….. 
…… 
β0 คือ ………………….. 
βi คือ ………………….. 
ε1 คือ ………………….. 

10. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ผลิตภำพ (Productivity) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างผลิตผล (Outputs) ต่อจ านวนปัจจัยการผลิต (Inputs) 

สินเชื่อ (Credit) เป็นความสามารถกู้เงินโดยท าสัญญาช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินต้นที่น ามาใช้ใน

อนาคตและมีความส าคัญต่อการจัดหาและการใช้ทุน กล่าวคือ เป็นความเช่ือถือและไว้วางใจระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย

ในการที่จะให้สินค้าหรือบริการไปใช้ก่อน โดยมีสัญญาก าหนดเงื่อนไขและเวลาการช าระคืนในอนาคต สินเช่ือจะให้

ความส าคัญและค านึงถึงในเรื่องของสภาพคล่อง เช่น สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว มีเงิน

หมุนเวียนในกิจการอย่างไม่ขาดมือ เพียงพอที่จะจับจ่ายใช้สอยประจ าวัน และมีเงินพอที่จะจ่ายให้กับเจ้าหนี้

ทันทีทันใด ซึ่งมี 2 ประเภท คือ สินเช่ือในระบบและสินเช่ือนอกระบบ 

หน้ีสินปลำยปี หมายถึง จ านวนเงินที่บุคคลหรือกิจการเป็นหนีค้้างช าระต่อบุคคลอื่นหรือแหล่งเงินทุนต่าง ๆ  หรือมี
พันธะผูกพันอันเกิดจากการค้า การกู้ยืมหรือจากการอื่น  ซึ่งจะต้องช าระคืนในระยะเวลาที่ก าหนด  

สัดส่วนหน้ีสินปลำยปีต่อรำยได้ หมายถึง ................................................................................................... 
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11. แผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ 

กิจกรรม 
ป ี2559 ปี 2560 งบประมำณ 

(บำท) ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย. พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1) ศึกษารายละเอียด

ข้อมูล 

            

350,000 

2) จัดท าเค้าโครงการ

ศึกษาวิจัย 

            

3)  เก็บรวบรวมข้อมลู             

4) ประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูล 

            

5) จัดท ารายงาน             

12. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

12.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อกู้ยืมสินเช่ือของครัวเรือนเกษตร ช่วยให้เกษตรกรใช้เงินทุน
จากสินเช่ือให้เกิดประโยชน์แก่ครัวเรือนเกษตรในการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 
ตลอดจนเป็นการสะสมเงินทุนในอนาคต เพื่อพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

12.2 เป็นข้อมูลในการพจิารณาก าหนดนโยบาย/มาตรการการใช้สินเช่ือเพื่อการเกษตรของครัวเรือนเกษตรเพื่อ

พัฒนาผลิตภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดภาคเกษตรให้ได้ผลในระยะยาวตามนโยบาย

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลดภาระหนี้สินทีม่ีอยูแ่ละน าไปสูก่ารพึง่พาตนเองได้ในที่สุด 
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2.3 โครงสร้ำงและส่วนประกอบในกำรเขียนเอกสำรวิจัย 
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การเขียนเอกสารวิจัยของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วยหัวข้อทั้งหมด 14 หัวข้อ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

1) ปกนอก  
หน้าปกของเอกสารวิจัย ประกอบด้วย ตราส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ช่ือเรื่อง หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ ชนิดของเอกสาร เลขที่ เอกสาร เดือนและปีที่ได้เลขที่เอกสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
นอกจากนี้ สามารถหาภาพประกอบที่สอดคล้องกับช่ือเรื่อง เพื่อความสวยงามของรูปเล่มเอกสารวิจัย 

2) ปกใน 
ปกในให้พิมพ์เหมือนปกนอกแต่ใช้สีด าบนกระดาษขาว โดยให้มีเฉพาะช่ือเรื่อง และหน่วยงาน ที่จัดท า

รายงานฉบับนี้เท่านั้น 
3) บทคัดย่อ  

เขียนสรุปสาระส าคัญของการศึกษาวิจัยโดยย่อ ให้สั้น กะทัดรัด และชัดเจน ประกอบด้วย ความส าคัญ
ของการวิจัย วัตถุประสงค์ในการวิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ โดยเขียนเป็นความเรียงต่อเนื่อง             
ไม่มีการอ้างอิง และให้เขียนบทคัดย่อท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ โดยให้เรียง
บทคัดย่อภาษาไทยข้ึนก่อน หน้าถัดไปจึงเป็นบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

ทั้งนี้ ควรมีการเขียนค าส าคัญ (Keywords) ท้ายหน้ากระดาษ ซึ่ งเป็นค าที่แสดงเนื้อหาส าคัญ                
ของงานวิจัย จ านวน 3-5 ค า และไม่ควรใช้ค าย่อ เพื่อน าไปใช้ในการท าดัชนีเพื่อการสืบค้น  

4) ค ำน ำ 
การเขียนค าน าควรกล่าวน าให้ทราบถึงเหตุผลที่ท าการศึกษาวิจัยโดยสังเขป  และควรมีการกล่าว

ขอบคุณหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในการศึกษาวิจัย และก ากับลงท้ายด้วย            
ช่ือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เดือนและปีที่ได้เลขที่เอกสาร 

5) สำรบัญ 
เป็นส่วนที่แจ้งให้ทราบถึงล าดับหน้าของส่วนประกอบหรือบทต่าง ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเอกสารวิจัย 

โดยระบุหัวข้อเรื่องในแต่ละบทและเลขหน้าให้ชัดเจน ว่าเริ่มต้นจากหน้าใด เพื่อความสะดวกในการค้นหาบท  
ที่ต้องการอ่าน 

6) สำรบัญตำรำง สำรบัญตำรำงผนวก (ถ้ำมี) 
เป็นส่วนหนึ่งที่แจ้งล าดับหน้าของตารางทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเอกสารวิจัย โดยให้ใช้รูปแบบตัวเลขน า

เป็นเลขบทที่ ตามด้วยล าดับของตารางในบทนั้น ๆ รวมถึงตารางที่อยู่ในภาคผนวก ซึ่งต้องเรียงล าดับตามที่ปรากฏ
ในเล่มงานศึกษาวิจัย ล าดับที่และช่ือของตารางต้องตรงกับที่ก าหนดไว้ในเนื้อหา 

7) สำรบัญภำพ  
เป็นส่วนที่แจ้งล าดับหน้าของภาพประกอบเนื้อหา อาจเป็นกราฟ แผนภูมิ รูปภาพ แผนที่ ฯลฯ           

ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารวิจัยว่าอยู่หน้าใด ซึ่งต้องเรียงล าดับตามที่ปรากฏในเล่มงานศึกษาวิจัย ล าดั บที่และ              

ช่ือของภาพเหล่าน้ันต้องตรงกับที่ก าหนดไว้ในเนื้อหา 
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8) บทท่ี 1 บทน ำ  

บทน าของเอกสารวิจัย ประกอบด้วย 6 หัวข้อย่อย ดังนี้ 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 
1.5 วิธีการวิจัย 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
ในส่วนของบทที่ 1 จะเป็นส่วนที่ผู้วิจัยเคยเขียนในเค้าโครงการวิจัย ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือ

เพิ่มเติมก็สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามสมควร 
9) บทท่ี 2 กำรตรวจเอกสำร แนวคิดและทฤษฎี 

ประกอบด้วย 2 หัวข้อย่อย ดังนี้ 
2.1 การตรวจเอกสาร 
2.2 แนวคิดและทฤษฎี 
บทที่ 2 จะเป็นส่วนที่ผู้วิจัยเคยเขียนในเค้าโครงการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

เนื้อหาจากเค้าโครงการวิจัยก็สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามสมควร 
10) บทท่ี 3 ข้อมูลท่ัวไป/ ข้อเท็จจริง/ สถำนกำรณ์ปัจจุบัน  

บทที่ 3 เป็นส่วนที่อธิบายถึงลักษณะทั่วไปหรือสภาพแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ที่ตั้งและ                
อาณาเขต พื้นที่และการใช้ที่ดิน ลักษณะภูมิประเทศ การปกครอง การคมนาคมและประชากร ลักษณะทั่วไปของ
ครัวเรือน  ภาคเกษตร เป็นต้น รวมถึงข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือหัวข้องานวิจัย 

11) บทท่ี 4 ผลกำรวิจัย 

บทที่ 4 เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดตามวัตถุประสงค์หรือค าถามการ
วิจัย (Research question) ที่ตั้งไว้ โดยควรเขียนตามล าดับวัตถุประสงค์ในการวิจัย การน าเสนอผลการวิเคราะห์
หรือผลการวิจัยสามารถน าเสนอในรูปแบบของข้อความ ตาราง กราฟ รูปภาพ โดยมีการบรรยายประกอบตาราง 
กราฟและรูปภาพตามความเหมาะสม เพื่อ ให้การแปลความหมายของข้อมูลนั้นมีความชัดเจนยิ่ง ข้ึน                   
อย่างไรก็ตาม ควรแปลผลเฉพาะประเด็นส าคัญ ไม่เขียนวกวนซ้ าซ้อน และท่ีส ำคัญ ห้ำมน ำควำมเห็นของผู้วิจัย
เข้ำไปอธิบำยประกอบผลกำรวิเครำะห์  

นอกจากนี้ ควรมีการน าผลการศึกษาที่ได้มาอภิปราย โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยต่าง ๆ  
ที่ได้สรุปไว้ในบทที่ 2 ที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนหรืออธิบายอย่างมีเหตุผล ว่าผลการวิจัยมีความเหมือนความต่างจาก
งานวิจัยหรือจากแนวคิดทฤษฎีของผู้อื่นที่ได้สรุปไว้ในบทที่ 2 อย่างไร ทั้งนี ้ในการอภิปรายผลผู้วิจัยสามารถใช้ความ
คิดเห็นส่วนตัวประกอบได้ 
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12) บทท่ี 5 สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
เป็นการเรียบเรียงให้เห็นภาพรวมการวิจัยทั้งหมด โดยสรุปสาระส าคัญตั้งแต่วัตถุประสงค์ วิธีการ

ด าเนินการวิจัย และผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ หรือเป็นการสรุปข้อค้นพบที่ส าคัญจากการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อปรับปรุงสภาพการณ์ที่
เป็นอยู่ให้ดีข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งต่อไป หรือข้อเสนอแนะเพื่อการค้นคว้า
เกี่ยวกับปัญหาน้ีในด้านอื่น ๆ  

13) บรรณำนุกรม 
รายช่ือหนังสือ วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ โสตทัศนวัสดุและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อ้างอิง

ทั้งหมดในตัวเล่มงานวิจัยและที่น าความรู้มาเรียบเรียงโดยไม่ได้อ้างอิงไว้ในเล่ม การเขียนบรรณานุกรมนั้นให้จัดเรียง
ตามล าดับอักษรตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 หากเป็นรายการเอกสาร
ภาษาต่างประเทศจะจัดเรียงอักษรตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Dictionary) และน ำเอกสำรภำษำไทยขึ้นก่อน
แล้วจึงเป็นเอกสำรภำษำอังกฤษ ท้ังน้ี เอกสำรอ้ำงอิงของต่ำงประเทศ ให้ใช้เป็นปี ค.ศ. ในกรณีที่มีเอกสารอ้างอิง
หลายฉบับที่ผู้แต่งเป็นคนเดียวกัน ให้เรียงปี (พ.ศ. หรือ ค.ศ.) เก่ำไปหำใหม่  

ลักษณะหรือรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมส าหรับเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถจัดท าในรูปแบบที่แสดงในส่วนภาคผนวกที่ 2 การเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง 

14) ภำคผนวก (ถ้ำมี) 

เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แต่ไม่ใช่เนื้อหาของงานวิจัย โดยน ามาเพิ่มเติมไว้ตอนท้ายของเล่มเพื่อ
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในรายละเอียดของข้อมูล เนื้อหากระบวนการของการด าเนินการศึกษาวิจัย และผลการศึกษาวิจยั 
ตัวอย่าง เช่น  

- ตารางที่แสดงรายละเอียดซึ่งมีข้อมูลมากเกินกว่าที่จะบรรจุในเนื้อเรื่องได้ 
- แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 
- ข้อมูลปฐมภูมิ หรือ ข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้ในการศึกษาวิจัย (น ามาเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้) 
- ข้อมูลผลการศึกษาที่ได้จากการค านวณของโปรแกรมทางสถิติหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ

ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้อง 
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2.4 ตัวอย่ำงกำรเขียนเอกสำรวิจัย 
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ตราส านักงานอยู่ด้านบน

และตั้งอยูก่ึ่งกลางของ

หน้ากระดาษ 

ตัวอักษรท้ำยหน้ำปก ใช้ TH SarabunPSK ขนำด 16 พอยท์ ตัวหนำ 
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Enter 8 ครั้ง 

Enter 7 ครั้ง 

ตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK          

ขนำด 26 พอยท์ตัวหนำ  

 

ผลิตภำพสินเชื่อของครัวเรือนเกษตรภำคเหนือ 
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หัวข้อใช้ตัวอักษรขนำด 16 พอยท์ ตัวหนำ และ เน้ือหำใช้ตัวอักษรธรรมดำ ขนำด 16 พอยท์ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาผลิตภาพสินเช่ือของครัวเรือนเกษตรภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจการ

เข้ากู้ยืมสินเช่ือ และผลิตภาพสินเช่ือของครัวเรือนเกษตรตัวอย่าง เพื่อศึกษาสินเช่ือว่าส่งผลให้เกิดรายได้เพิ่มข้ึนหรือไม่          

อันจะเป็นข้อมูลในการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของครัวเรือนเกษตรรวมทั้งการใช้เงินทุนจากสินเช่ือให้เกิดประโยชน์

ในการพัฒนาปรับปรุงการผลิตที่เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนและการสะสมเงินทุนในอนาคต ตลอดจนการลดภาระหนี้สิน

ครัวเรือนและน าไปสู่ความยั่งยืน โดยสุ่มครัวเรือนเกษตรตัวอย่างในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 

เชียงใหม่ และล าพูน ซึ่งเป็น 3 อันดับจังหวัดที่มีระดับการกู้ยืมสินเช่ือจากแหล่งเงินทุนและมีหนี้สินสะสมมากที่สุดของ

ภูมิภาค และใช้แบบจ าลองและวิธีการศึกษาทางเศรษฐมิติ คือ Probit maximum likelihood และ OLS  

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจกู้ยืมสินเช่ือการเกษตร ได้แก่ ขนาดของครัวเรือน แหล่งน้ า  
ที่พอเพียงต่อการเพาะปลูก และกิจกรรมการเพาะปลูกหลักของฟาร์ม พบว่า ครัวเรือนเกษตรที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้นและ
ครัวเรือนเกษตรที่ปลูกข้าว ซึ่งเป็นประเภทกิจกรรมที่ต้องการการดูแลสูงและมีความพิถีพิถัน มีความเป็นไปได้ที่เกษตรกร         
จะตัดสินใจกู้ยืมสินเช่ือมากกว่าครัวเรือนเกษตรประเภทอื่น  ๆได้แก่ ครัวเรือนเกษตรที่ปลูกพืชไร่ ครัวเรือนเกษตรที่ปลูก
พืชผัก/ไม้ดอกไม้ประดับ ครัวเรือนเกษตรที่ท าเกษตรผสมผสาน และครัวเรือนเกษตรที่เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง และผลิตภาพ
สินเช่ือที่ได้จากการศึกษา คือ ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่มีการกู้ยืมสินเช่ือใหม่ทุกปี ทั้งที่ยังมีหนี้ค้างช าระอยู่ ท าให้ภาระหนี้สินครัวเรือน
เกษตรมีปริมาณเพิ่มข้ึน และยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไขได้ยาก ซึ่งการศึกษาช้ีให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มรายได้           
ของครัวเรือนเกษตรจากการใช้สินเช่ือเพื่อการเกษตร ดังนั้น ……………………………………………………… 
 

 

 

 

 

ค ำส ำคัญ: Probit maximum likelihood, ผลิตภาพ, สินเช่ือการเกษตร 

 

 

 

ตัวอย่ำงบทคัดย่อภำษำไทย  



(ค) 
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Abstract 

In Thailand, agricultural sector is the backbone of the nation. Agricultural households are 
also an important unit for economic development, and they usually participate in credit 
programme for some purposes. This research intends to find factors that influence decision 
making of credit borrowing of farmers, and investigate a relationship between agricultural credit 
and its productivity to find whether credit borrowing has any effect on farm income or not. We 
use Probit maximum likelihood, the OLS to estimate the models contain of 250 agricultural 
households from three provinces in the North of Thailand (Chiang Rai, Chiang Mai and Lum Poon) 
as our sample. 

As a result, it is found that there are some relevant variables effects on deciding to 
borrow agricultural credit of Thai agricultural households which are a household’s size, sufficient 
water resource, and number of farm activities. Furthermore, …………………………………………………....... 
and credit productivity that we found is ……………………………………………………. 

Although it is shown that credit benefits to increase farm income for some reasons, most 
of agricultural households have participated in credit programme every year with their debt is 
still behind in payment. Therefore, the debt of these agricultural households has climbed up and 
has been persistent. Hence, the government or a financial institution should provide channels or 
financial policy to manage …………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Keywords: Probit maximum likelihood, Productivity, Agricultural credit borrowing 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงบทคัดย่อภำษำอังกฤษ 

หัวข้อใช้ตัวอักษรขนำด 16 พอยท์ ตัวหนำ และ เน้ือหำใช้ตัวอักษรธรรมดำ ขนำด 16 พอยท์ 

หลักในกำรเขียนบทคัดย่อ/บทสรุปผู้บริหำรภำษำอังกฤษ: 
1. ไม่จ าเป็นต้องแปลทุกค าจากบทคัดย่อภาษาไทย และไม่จ าเป็นต้องเขียนให้ยาว แต่ต้องมีให้ครบทั้งประเด็น 
ความส าคัญของการศึกษา วัตถุประสงค์ในการศึกษา วิธีการศึกษา ผลการศึกษาโดยสรปุ และข้อเสนอแนะ 
2. สรุปจากความเข้าใจของตนเอง แล้วเรียบเรียงเป็นประโยค เป็นย่อหน้า 
3. แบ่งเป็น 3 ย่อหน้า เหมือนกับบทคัดย่อภาษาไทย โดย ย่อหน้ำแรก เป็นการสรปุความส าคัญ วัตถุประสงค์ 
และวิธีการศึกษา ย่อหน้ำท่ี 2 เป็นการสรุปผลการศึกษา และ ย่อหน้ำสุดท้ำย เป็นข้อเสนอแนะ 



(ง) 
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ตัวอย่ำงค ำน ำ 

หัวข้อใช้ตัวอักษรขนำด 16 พอยท์ ตัวหนำ และ เน้ือหำใช้ตัวอักษรธรรมดำ ขนำด 16 พอยท์ 

ค ำน ำ 

 การศึกษาผลิตภาพสินเช่ือของครัวเรือนเกษตรภาคเหนือ เพื่อศึกษาสินเช่ือที่เกษตรกรกู้ยืมมาสามารถ

ยกระดับความเป็นอยู่และระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรได้หรือไม่ และมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ศึกษาปัจจัยที่

เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจเพื่อการกู้ยืมของเกษตรกร และปัจจัยอื่น ๆ  นอกเหนือจากการกู้ยืมสินเช่ือว่ามีผลกระทบ

ต่อรายได้ทางการเกษตรของเกษตรกร ส าหรับเป็นข้อมูลในการจัดการแนวทางในการวางแผนและวางมาตรการ  

หรือนโยบายในเรื่องของการจัดการทางการเงินของครัวเรือนเกษตร เพื่อการพัฒนาเกษตรกร และภาคเกษตรกรรม

ในระยะยาวตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 

 ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของธนาคาร              

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงราย และจังหวัดล าพูน และเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ที่ได้อนุเคราะห์ติดต่อประสานงาน ตลอดจน                 

ให้ความร่วมมือและข้อมูลเป็นอย่างดีย่ิง ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือช้ีแนะทางด้านวิชาการและด้านการปรับปรุงเอกสารวิ จัยฉบับนี้               

จนท าให้เอกสารวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 

  

 

ส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร 

ส านักวิจัยเศรษฐกจิการเกษตร 

มิถุนายน 2559 
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หัวข้ออยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และหน้า

แรกของแต่ละบท ไม่ต้องมเีลขหน้า 

(ข้ึนหน้าใหม)่ 

บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม            
ของครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างปี 2543-2554 ภาคครัวเรือนมีสภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน ครัวเรือน 
มีระดับรายได้และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากที่มีรายได้เฉลี่ย 12,150 บาทต่อเดือนต่อ
ครัวเรือน ในปี 2543 เพิ่มเป็น 23,236 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2554 ดังที่แสดงในภาพที่ 1.1 ซึ่งหมายถึง
อ านาจการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของครัวเรือนสูงตามไปด้วย ………………………………….  

 
ภำพท่ี 1.1 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน หน้ีสินเฉลี่ยเฉพำะครัวเรือนท่ีเป็นหน้ี และ

สัดส่วนหน้ีสินของครัวเรือนท่ีเป็นหน้ีต่อรำยได้ของครัวเรือน ปี 2543-2554 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2556) 

............................................................................................ .......................................................................... 

............................................................................................ ................................................................................ 

............................................................................................ ................................................................................ 

............................................................................................ ................................................................................ 

............................................................................................ ................................................................................ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจกู้ยมืสินเช่ือของครัวเรอืนเกษตรภาคเหนือ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์ต่อรายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรภาคเหนอื 
 1.2.3 เพื่อศึกษาผลิตภาพสินเช่ือของครัวเรือนเกษตรภาคเหนือ 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
1.3.1 พื้นที่ศึกษาทางภาคเหนือ เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีขนาดหนี้สินปลายปีมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

ภูมิภาคอื่นๆ โดยท าการศึกษา 3 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ …………………………………………… 
1.3.2 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ศึกษาที่มีการกู้ยืมสินเช่ือและครัวเรือนเกษตรที่

ไม่มีการกู้ยืมในปี …………….. 

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ผลิตภำพ (Productivity) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างผลิตผล (Outputs) ต่อจ านวนปัจจัยการผลิต 

(Inputs) 

สินเชื่อ (Credit) เป็นความสามารถกู้เงินโดยท าสัญญาช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินต้นที่น ามาใช้ใน
อนาคตและมีความส าคัญต่อการจัดหาและการใช้ทุน กล่าวคือ เป็นความเช่ือถือและไว้วางใจระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย
ในการที่จะให้สินค้าหรือบริการไปใช้ก่อน โดยมีสัญญาก าหนดเงื่อนไขและเวลาการช าระคืนในอนาคต สินเชื่อจะให้
ความส าคัญและค านึงถึงในเรื่องของสภาพคล่อง เช่น สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว มีเงิน
หมุนเวียนในกิจการอย่างไม่ขาดมือ เพียงพอที่จะจับจ่ายใช้สอยประจ าวัน และมีเงินพอที่จะจ่ายให้กับเจ้าหนี้
ทันทีทันใด ซึ่งมี 2 ประเภท คือ สินเช่ือในระบบและสินเช่ือนอกระบบ 

หน้ีสินปลำยปี หมายถึง จ านวนเงินที่บุคคลหรือกิจการเป็นหนี้ค้างช าระต่อบุคคลอื่นหรือแหล่งเงินทุน 
ต่าง ๆ หรือมีพันธะผูกพันอันเกิดจากการค้า การกู้ยืมหรือจากการอื่น  ซึ่งจะต้องช าระคืนในระยะเวลาที่ก าหนด  

สัดส่วนหน้ีสินปลำยปีต่อรำยได้ หมายถึง ................................................................................................... 

1.5 วิธีกำรวิจัย 
 1.5.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจข้อมูลครัวเรือนเกษตรภาคเหนือปีเพาะปลูก 2555/56 
ประกอบด้วย................................ 

การเลือกพื้นที่ศึกษาครัวเรือนเกษตรภาคเหนือ เนื่องจาก..........................ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบ...............................ได้จ านวนตัวอย่างรวมทั้งสิ้น ............. ครัวเรือน 
  2) ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย......................................................................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................
.............................................................................................................................................................. ........................
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 1.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
analysis) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 

1) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) อธิบายลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตร เช่น 
ลักษณะฟาร์ม กิจกรรมการผลิตของครัวเรือนเกษตร........................................................................... 

2) ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลโดยอ้างอิงจาก
ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่าง จากการประมาณค่าทางสถิติโดยใช้วิธีการสร้างแบบจ าลองและเครื่องมือทางเศรษฐมิติเพื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่าง................................................................... ซึ่งมีแบบจ าลอง ดังนี้ 

A = β0+ ∑βiXi+ε1; i = 1,2,3, … ,n  
หรือ  A = β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+β7X7+ … +βnXn+ε1   (1)     

โดย ตัวแปรอิสระซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการกู้ยืมสินเช่ือจากแหล่ง
เงินทุนในระบบและนอกระบบ  

......... 
1.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

 1.6.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อกู้ยืมสินเช่ือของครัวเรือนเกษตร ช่วยให้เกษตรกรใช้เงินทุน

จากสินเช่ือให้เกิดประโยชน์แก่ครัวเรือนเกษตรในการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 

ตลอดจนเป็นการสะสมเงินทุนในอนาคต เพื่อพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

 1.6.2 เป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดนโยบาย/มาตรการการใช้สินเช่ือเพื่อการเกษตรของครัวเรือน

เกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดภาคเกษตรให้ได้ผลในระยะยาวตาม

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลดภาระหนี้สินที่มีอยู่และน าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด 
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(ข้ึนหน้าใหม)่ 
บทท่ี 2  

กำรตรวจเอกสำร แนวคิดและทฤษฎี 

2.1 กำรตรวจเอกสำร  

งานวิจัยของ Calomiris & Himmelberg (1994) พบว่า ในภาคเกษตร โครงการกู้ยืมสินเช่ือช่วยเกษตรกร

ให้สามารถสะสมทุนเพิ่มข้ึนได้อย่างเพียงพออครองที่ดิน...................... ...................... ...................... ...................... 

....... . .............. .... .... .............. . ...... . .............. .... .... .............. .. ...... .............. ..... ... .............. .. ...... .............. 

...................... ...................... ...................... ..................... ...................... ...................... ......................  

2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

2.2.1 แนวคิดแบบจ ำลองโพรบิท (Probit maximum likelihood)  

แบบจ าลองโพรบิทถูกค้นคิดข้ึนโดย Chester Bliss (1934) เป็นแบบจ าลองส าหรับการประมาณค่า
ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์หนึ่ง โดยสมมติให้ความน่าจะเป็นดังกล่าวเท่ากับความถ่ีสะสมของการแจก
แจงแบบปกติ (Normal cumulative distribution function หรือ CDF) ซึ่งข้อสมมติของแบบจ าลองนี้ คือ 
...................................................................................................................... 

การศึกษาครั้ งนึ้จึงได้มีการน าแนวคิดแบบจ าลองโพรบิทที่ ได้กล่าวข้างต้นมาประยุกต์ใช้                
ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการสร้างแบบจ าลองและเครื่องมือทางเศรษฐมิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
.................................................... และสามารถสร้างแบบจ าลองได้ดังต่อไปนี้ 

A = β0 + ∑βiXi + ε1 ; i = 1,2,3, … ,n  
หรือ  A = β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+β7X7+ … +βnXn+ε1                      (1) 

โดย ตัวแปรอิสระซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการกู้ยืมสินเช่ือจากแหล่ง
เงินทุนในระบบและนอกระบบ ดังต่อไปนี้ 

A คือ ………………….. 
X1 คือ ………………….. 
X2 คือ ………………….. 
…… 
β0 คือ ………………….. 
βi คือ ………………….. 
ε1 คือ ………………….. 
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2.2.2 ทฤษฎีกำรบริโภคในวัฏจักรชีวิต (Life-cycle theory of consumption) 

ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิตแบ่งช่วงชีวิตของ Franco Modigliani (Mankiw, 2010) อธิบายว่า
..................................... ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 2.1 
 

  

 

 

 

  

    

 

ภำพท่ี 2.1 แผนภำพแสดงวัฏจักรกำรบริโภคของผู้บริโภค 
ที่มา: Gregory Mankiw (2010) 

2.2.3 แนวคิดกำรลงทุน 

Olson (2011) อธิบายว่า การลงทุน (Investment) หมายถึง ................................... 

2.2.4 แนวคิดกำรจัดกำรฟำร์ม 

ธนรักษ์ เมฆขยาย (2553) ได้อธิบายถึงแนวคิดการจัดการฟาร์มไว้ในหนังสือ “การจัดการธุรกิจฟาร์ม  
Farm Business Management” ไว้ว่า .................................................................................................... 

เงินออม (APC<1) 

เงินออมสะสมส าหรบัใช้

จ่ายหลงัเกษียณ (APC>1) 

การกู้ยืม 

(APC>1) 

เส้นรายได้ 

เส้นการบริโภค 

70 60 50 40 30 20 
อายุ (ปี) 

รา
ยไ

ด้ค
รัว

เรือ
น,

 ก
าร
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ิโภ
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บทท่ี 3  

ข้อมูลท่ัวไป 

3.1 ลักษณะท่ัวไปของครัวเรือนเกษตร 

3.1.1 อำยุของหัวหน้ำครัวเรือนเกษตร 

อายุเป็นตัวแปรส าคัญตัวหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจกู้ยืมสินเช่ือโดยอ้างอิงจากทฤษฎีการบรโิภคในวัฏ
จักรชีวิตซึ่งอยู่ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎี จากการรวบรวมข้อมูลด้านอายุ ได้มีการก าหนดให้หัวหน้าครัวเรือน
เกษตรเป็นตัวแทนของครัวเรือน  เนื่องจากหัวหน้าครัวเรือนถือเป็นผู้ตัดสินใจในการท าธุรกรรมด้านการเงิน และ
เป็นผู้น าในการผลิต และอายุเป็นปัจจัยที่สามารถก าหนดความต้องการกู้ยืมสินเช่ือได้ อ้างอิงจากทฤษฎีการบริโภค
ในวัฏจักรชีวิต เมื่อเฉลี่ยทุกประเภทครัวเรือนเกษตร พบว่า อายุเฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือนเกษตร 56.08 ปี โดย
หัวหน้าครัวเรือนเกษตรตัวอย่างร้อยละ 46 อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี และอยู่ในช่วงอายุ 61-70 ปี ร้อยละ 22.4  
ดังแสดงในตารางที่ 3.1 

ตำรำงท่ี 3.1 ประเภทหัวหน้ำครัวเรือนเกษตร แบ่งตำมช่วงอำยุของหัวหน้ำครัวเรือนเกษตร 

หน่วย: ครัวเรือน 
ช่วงอำยุ 

(ปี) 

หัวหน้ำ

ครัวเรือน

เกษตร 

ข้ำว พืชไร่ พืชผัก/        

ไม้ดอก       

ไม้ประดับ 

ไม้ผล/            

ไม้ยืนต้น 

ปศุสัตว์/

ประมง 

เกษตร

ผสมผสำน 

31-40  5 (2) 2 2 - - 1 - 

41-50  60 (24) 12 10 9 15 2 12 

51-60  115 (46) 31 18 14 22 7 23 

61-70  56 (22.4) 12 4 6 20 6 8 

71-80  13 (5.2) 2 2 3 5 - 1 

81-90  1 (0.4) 1 - - - - - 

อำยุเฉลี่ย  56.08 56.5 54.25 55.6 58.06 55.5 54.77 

รวม 250 (100) 60 36 32 62 16 44 

ที่มา: ค านวณจากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงเป็นร้อยละ 
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3.1.2 ระดับกำรศึกษำของหัวหน้ำครัวเรือนเกษตร 

............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................... 

.................................................. 

3.2 ขนำดครัวเรือนเกษตรและแรงงำนเกษตร 

............................................................................................ ......................................................................... 

............................................................................................ ................................................... 

3.3 เน้ือท่ีเพำะปลูก    

............................................................................................ ...................................................................... 

............................................................................................ ................................................... 

3.4 ............................................................................................ .............................................................. 

............................................................................................ ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
47 
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บทท่ี 4  

ผลกำรวิจัย 

เงินลงทุนเป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในการผลิตของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม 
ครัวเรือนเกษตรมีภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตและในครัวเรือน ตลอดจนภาระหนี้สินสะสม ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตร
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน สินเช่ือจึงเป็นหนทางที่ช่วยให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินแก่ครัวเรือนเกษตร และท า
หน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตภายในฟาร์ม เพื่อเพิ่มระดับผลผลิตและรายได้ทางการ
เกษตร การตัดสินใจกู้ยืมสินเช่ือของเกษตรกรจึงข้ึนอยู่กับบางปัจจัย โดยจ านวนครัวเรือนเกษตรตัวอย่างที่เก็บได้
จากการลงพื้นที่ส ารวจมีจ านวนทั้งหมด 250 ครัวเรือน หลังจากนั้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ท าการคัดกรองข้อมูล
แล้วเหลือจ านวนครัวเรือนเกษตรตัวอย่างในการศึกษาทั้งสิ้น 232 ครัวเรือน 

การประมาณค่าจากแบบจ าลองในงานวิจัยน้ี เพื่อศึกษาหาค าตอบตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

4.1 ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรตัดสินใจกู้ยืมสินเชื่อของครัวเรือนเกษตรภำคเหนือ 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................ ................................................................................ 

4.2 ……………………………….. 

4.3 ……………………………….. 

(ข้ึนหน้าใหม)่ 

บทท่ี 5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................ ................................................................................ 

............................................................................................ ................................................................................ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ...................................................................................................................................... 

5.2.2 ..................................................................................................................................... 

. 
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(ข้ึนหน้าใหม)่ 

ภำคผนวกท่ี 1  

กำรให้เงินกู้ตำมลักษณะของกำรใช้เงินกู้และคุณสมบัติของลูกค้ำเงินกู้ (ธ.ก.ส.) 

ธนาคารจะให้กู้เงินตามลักษณะของการใช้เงินกู้ ดังนี้ 

1. เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ  

เป็นการให้กู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตทางการเกษตร เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร หรือ

เพื่อการประกอบอาชีพอย่างอื่นในรอบปี ซึ่งในรอบปีหนึ่งๆ อาจมีการผลิตรอบเดียวหรือหลายรอบก็ได้ 

2. เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ 

  เป็นการให้กู้ เงินเพื่อเป็นค่าลงทุนในสินทรัพย์ซึ่งต้อง ใช้ระยะเวลานานกว่า 1 ปี จึงจะให้

ผลตอบแทนคุ้มการลงทุน 

  สินทรัพย์ที่ธนาคารจะให้กู้เงินไปลงทุนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นสินทรัพย์ที่น ามาใช้เพื่อการก่อ

ประโยชน์งอกเงย หรือก่อให้เกิดรายได้เพิ่มข้ึน เช่น การซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายการผลิตให้เพียงพอต่อการด ารง

ชีพของคนในครัวเรือนลูกค้า เป็นต้น หรือช่วยลดต้นทุนการผลิต การซื้อเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลที่ทดแทน

แรงงานคนซึ่งมีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกษตร เป็นต้น การลงทุนประเภทนี้จะไม่ท าให้รายได้เพิ่มแต่

มีก าไรเพิ่มข้ึนเพราะค่าใช้จ่ายลดลง 

3. เงินกู้เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ 

  เงินกู้เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ ตามความหมายในข้อบังคับฉบับที่ 44 หมายความว่าเป็นเงินกู้

เพื่อการส่งเสิรม พัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพที่ เกี่ยวเนื่องกับ

เกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอื่น เพื่อเพิ่มรายได้ของลูกค้าที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพจนเป็นเหตุให้ไม่

สามารถช าระหนี้แก่ธนาคารได้....................................................................................................... .............. 

......................................................................................................................................................................................
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1. บทน ำ 
 
1.1 ควำมหมำยของกำรประเมินผล 
 กำรประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของแผนงานหรือโครงการด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล              
แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อน าผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด ทั้งนี้ สอดคล้องกับ
ความหมายที่นักวิชาการด้านการประเมินหลายท่านให้ความหมายไว้ ดังนี้  
 Suchman (1967 อ้างใน Stufflebeam & Shinkfield, 1990) ให้ความหมายของการประเมินโครงการ 
ว่าหมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริง
และเช่ือถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพื่อการตัดสินใจว่าโครงการดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็นการค้นหาว่า                  
ผลของกิจกรรมที่วางไว้ในโครงการประสบความส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ 
  Worthen & Sander (1987) ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นการพิจารณาคุณค่าของสิ่ง ๆ หนึ่ง 
ประกอบด้วย การจัดหาสารสนเทศ เพื่อตัดสินคุณค่าของแผนงาน ผลผลิต กระบวนการ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ 
หรือการพิจารณาศักยภาพของทางเลือกต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  พิสณุ  ฟองศรี (2549) ให้ความหมายของการประเมินว่าเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด  
โดยน าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

1.2 ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรประเมินผล 
ความส าคัญและประโยชน์ของการประเมินผลสามารถสรุปได้ดังนี้    
1) ช่วยในการตัดสินใจน าโครงการไปใช้  ได้แก่  การประเมินผลเพื่อให้ทราบว่าโครงการที่จัดท าข้ึนนั้น      

มีความจ าเป็นมากน้อย หรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีความคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปมากน้อยเพียงใด โครงการ
เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นข้อมูลที่จะน ามาใช้ในประกอบ การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
 2) ผลจากการประเมินจะช่วยให้ทราบว่า โครงการดังกล่าวยังมีความจ าเป็นต้องท าต่อไปหรือไม่ หรือ          
ต้องขยายโครงการออกไป  
   3) น าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของโครงการ เช่น วิธีการด าเนินงาน
โครงการ  กิจกรรมของโครงการ หรืออื่นๆ ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของโครงการมากยิ่งข้ึน 

4) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร และมีสาเหตุอะไร
ที่เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จนั้น 

5) น าไปใช้วางแผนในโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือ คล้ายคลึงกันต่อไป 

1.3 จุดมุ่งหมำยของกำรประเมินผล 
จุดมุ่งหมายของการประเมินผลเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์เพื่อดูว่าโครงการนั้นประสบผลส าเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ในการประเมินผลนั้น สามารถประเมินผล
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ก่อนการด าเนินโครงการ (Pre-evaluation) ระหว่างการด าเนินโครงการ (Ongoing evaluation) หรือเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ (Post-evaluation) โดยจุดมุ่งหมายของการประเมินผล สรุปได้ดังนี้  

1) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้บ ริหาร             
ในการตัดสินคุณค่าของโครงการ 
  2) เพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขโครงการที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
  4) เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินโครงการว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่ 
1.4 ลักษณะของกำรประเมินผล 

จากความหมายของการประเมินผลซึ่งเป็นการตัดสินคุณค่าของแผนงานหรือผลการด าเนินงานโครงการ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์หนึ่งๆเพื่อตอบค าถามถึงความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ ดังนั้น เพื่อให้เกิด               
การประเมินผลที่ดี นักประเมินจะต้องทราบว่าจะประเมินผลในรูปแบบแนวคิดของใคร เช่น  
 -  แนวคิดของ Tyler เป็นการประเมินผลแบบเน้นจุดมุ่งหมายเป็นหลัก โดยการเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนจริง
หลังสิ้นสุดโครงการ กับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ 
 - แนวคิดของ Cronbach เป็นการประเมินผลที่เน้นการตัดสินใจในการปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรม            
การด าเนินงานของโครงการ วัดทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกิจกรรมโครงการ  (Attitude measurement) 
ตลอดจนการติดตามผลจากการที่กลุ่มเป้าหมายได้มีการน าผลของกิจกรรมที่ด าเนินโดยโครงการไปปฏิบัติต่อเนื่อง
หรือไม่ (Follow-up studies)  
 -  แนวคิดของ Scriven เป็นการ ประเมินผลเพื่อปรับปรุง และตัดสินคุณค่าหลังโครงการสิ้นสุดการพัฒนา 
โดยใช้กลุ่มเปรียบเทียบ และให้ความส าคัญกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
 -  แนวคิดของ Kirkpatrick เป็นการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินการอบรม 
เช่น ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction evaluation) เป็นการประเมินว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้สึกอย่างไร 
ประเมินการเรียนรู้ (Learning evaluation) ประเมินว่าผู้เข้าอบรม ได้รับ ความรู้ ทักษะอะไรบ้าง ประเมิน
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Behavior evaluation) ประเมินว่าผู้รับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่ 
และ ประเมินผลลัพธ์ (Results evaluation) ประเมินว่าการอบรมให้ผลดีต่อหน่วยงานหรือไม่ นอกจากนี้            
ยังมีแนวคิดของนักคิดด้านการประเมินผลในรูปแบบอื่นซี่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในคู่มือการประเมินผล (2556) 
 จากแนว คิดข้างต้นจึงท าให้เกิดลักษณะหรือรูปแบบการประเมินผลต่าง ๆ ข้ึนอยู่กับว่านักประเมินต้องการ
ประเมินสิ่งใด เวลาใด และเพื่ออะไร  และท าให้เกิดการประเมินผลประเภทต่าง ๆ คือ กำรประเมินผล               
ก่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำร (Pre-evaluation) กำรประเมินผลระหว่ำงด ำเนินโครงกำร  (Ongoing 
evaluation) และ กำรประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร (Post-evaluation) 
 กำรประเมินผลก่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำร (Pre-evaluation) คือ การประเมินก่อนที่จะเริ่มด าเนินงาน
โครงการ ได้แก่ การประเมินความต้องการ หรือความจ าเป็นในเบื้องต้นก่อนที่จะด าเนินงานโครงการ การประเมิน
แบบนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs assessment) และการประเมินเพื่อพิจารณา
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ความเป็นไปได้ของโครงการ หรือสิ่งที่จะด าเนินการ โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จ าเป็นต่อความส าเร็จ  ได้แก่ 
ความเป็นไปได้ด้านเทคนิควิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสภาพแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งมีนักประเมินผล
หลายท่านเรียกการประเมินผลแบบนี้ว่าการประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility study) 
 กำรประเมินผลระหว่ำงด ำเนินโครงกำร (Ongoing evaluation) คือ การประเมินผลโครงการในขณะที่
มีการด าเนินงานโครงการ หลังจากที่มีการด าเนินโครงการไประยะหนึ่ ง เพื่อทราบความก้าวหน้าหรือปัญหา              
ในการด าเนินโครงการ เพื่อน าผลไปใช้แก้ไขปรับปรุงโครงการให้สามารถด าเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายที่วางไว้ การประเมินผลแบบนี้ มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการประเมินความก้าวหน้า  (Formative 
evaluation) 
 กำรประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร (Post-evaluation) คือการประเมินผล เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
เพื่อตัดสินว่าการด าเนินโครงการประสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่  มากน้อยเพียงใด             
ผลของการประเมินจะช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ  ซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงการ             
ที่เราท าการประเมินผลแล้ว การประเมินผลแบบนี้มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการประเมินผลสรุปของโครงการ  
(Summative evaluation) ในการด าเนินการของโครงการใดโครงการหนึ่ง ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับ             
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อมองวัตถุประสงค์ของโครงการประเมิน โดยอาจท าในรูปของการก ากับติดตาม หรือ
ประเมินโครงการ แนวคิดดังกล่าวนี้ก็คือ ภาพรวม หรือมโนทัศน์ของการติดตามและประเมินผลโครงการ นั่นเอง 

1.5 ขั้นตอนกำรประเมินผล 
 การประเมินผลที่ดีต้องมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) ศึกษาความต้องการใช้ของผู้ใช้ข้อมูลการประเมินผล นักประเมินผลจ าเป็นต้องรู้ความต้องการของผู้ใช้
ผลว่าต้องการทราบอะไรบ้าง เพื่อป้องกันการหลงประเด็นที่จะส่งผลให้เมื่อประเมินผลแล้วไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ได้ 

2) ศึกษารายละเอียดของโครงการ  ในข้ันตอนน้ีผู้ท าหน้าที่ในการประเมินจะต้องท าความเข้าใจในรายละเอียด
ของโครงการอย่างลึกซึ้งเสียก่อน โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่ตอบสนองให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์  ระยะเวลา การด าเนินงาน  สภาพแวดล้อมของโครงการตลอดจนถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโครงการ  เป็นต้น 

3) ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตที่จะประเมิน ในการก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมินผล
จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะประเมินผลอะไรบ้าง มีขอบเขตการประเมินอยู่แค่ไหน ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นทิศทาง           
ในการออกแบบการประเมินในข้ันตอนต่อไป 

4) ก าหนดประเภทการประเมินผล ตัวช้ีวัด และเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินหรือเปรียบเทียบสิ่งที่ผู้ประเมินผล             
จะต้องให้ความส าคัญในการก าหนดตัวช้ีวัดนั้น กล่าวคือ ตัวช้ีวัดที่ถูกก าหนดต้องสามารถตอบวัตถุประสงค์                 
ของการประเมินผลได้ และสามารถก าหนดเกณฑ์การตัดสิน หรือเปรียบเทียบ  เพื่อให้การวัดผลท าได้อย่างเป็น
รูปธรรมและแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างชัดเจน 
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5) ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตามความเป็นจริง และ
สามารถใช้เป็นตัวแทนประชากรของโครงการได้ ดังนั้น ในข้ันตอนนี้จึงเป็นอีกข้ันตอนหนึ่งที่ผู้ประเมินต้องให้
ความส าคัญในการเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล  และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลให้มี                
ความสอดคล้องกัน และต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะของโครงการ 

6) เก็บรวบรวมข้อมูล ตามวิธีการที่ได้ก าหนดแล้วในข้ันตอนที่ 5 ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล นักประเมิน
จะต้องสร้างความเข้าใจหรือให้รายละเอียดโครงการที่จะถูกประเมิน วัตถุประสงค์ การประเมิน กลุ่มตัวอย่างที่จะ
เป็นแหล่งข้อมูล และที่ส าคัญคือ แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกตให้แก่ทีมผู้ออกเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้ตรงกัน  สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในประเด็นที่ตรงต่อความต้องการน ามาใช้  

7) ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อแสดงผลลัพธ์  ผู้ประเมินผลจะต้องจัดเตรียม
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประมวลผลไว้ให้พร้อมเพื่อการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์          
โดยไม่มีอคติ หรือ ความล าเอียง 

8) เขียนรายงาน พร้อมจัดส่งให้ผู้ใช้ข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลถึงแม้จะท าได้ดีเพียงใด แต่หาก
ไม่มีการน าออกเผยแพร่แล้วก็เท่ากับเป็นการสูญเปล่า ดังนั้น ข้ันตอนนี้จึงเป็นข้ันตอนการเผยแพร่ผลการประเมิน           
สู่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่จะน าผลไปใช้ประโยชน์ในการเขียนรายงานนั้น ผู้ประเมินจะต้องน าเสนอผลการประเมินผล        
ให้ เห็นภาพทั้งหมดที่ เกิดข้ึนอันเป็นผลมาจากการด าเนินงานของโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค                   
ในการด าเนินงานโครงการ และสิ่งที่จะขาดไม่ได้ คือ ข้อเสนอแนะที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่ามีประโยชน์ต่อโครงการ 
กล่าวคือ สามารถแก้ไขปัญหา หรือจุดบกพร่องให้แก่โครงการ และที่ส าคัญต้องสามารถน าข้อเสนอแนะนั้นไปใช้
ปฏิบัติจริงได้ ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่จะถูกน าไปใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ                  
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

1.6 จรรยำบรรณของนักประเมินผล 
กระบวนการประเมินผลมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณค่า ค่านิยม การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ รวมทั้งการ

ที่จะบรรลุผลการประเมินที่เป็นมาตรฐานด้านคุณค่าการน าไปใช้ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความแม่นย า
ถูกต้อง ด้วยเหตุน้ีนักประเมินผลจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนทางด้านการประเมินมาโดยตรง จรรยาบรรณทีส่ าคัญ
ซึ่งนักประเมินผลพึงยึดถือเพื่อเป็นแนวปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ 

1) ต้องซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ นักประเมินผลควรใช้หลักวิชาการอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อมูล ไม่อ้างผล
เกินความจริง ต้องอุทิศเวลาและท าหน้าที่ เต็มความสามารถ ไม่คาดว่าผลจะต้องเป็นผลบวกเสมอไป                     
ในขณะเดียวกัน จะต้องไม่มีอคติต่อโครงการอันอาจจะน าไปสู่ความล าเอียงของการประเมินได้ 

2) ต้องมีความรับผิดชอบ นักประเมินผลต้องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องเคารพสิทธิของสาธารณชน และตระหนักถึงเหตุผลของผู้จัดท าโครงการ โดยค านึงถึงผลได้ ผลเสียของทุกฝ่าย 
ไม่ควรท าการติดตามและประเมินผลเพียงเพื่อเอาใจผู้บริหารโครงการ หรือเพื่อให้บรรลุนโยบายเท่านั้น แต่ต้อง
ปกป้องมิให้มีการน าผลไปใช้ในทางที่ผิด โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง นอกจากนั้นควรตรงต่อเวลา 
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และรายงานผลให้ตรงตามก าหนด เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของเวลาหรือเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

3) ต้องรักษาความลับอย่างเคร่งครัด นักประเมินผลอาจต้องเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งต้อง
ระมัดระวังเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูล  เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้ให้ ข้อมูล หรือในกรณีเป็นเรื่อง                        
ที่มีความละเอียดอ่อนและไม่อาจเปิดเผยได้  จ าเป็นต้องเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังมากยิ่งข้ึน 

4) ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ในการติดตามรวบรวมข้อมูล ไม่ควรเรียกร้องหรือขู่เข็ญผู้เกี่ยวข้อง
กับโครงการ แต่ควรมีการเห็นพ้องต้องกันโดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดข้ึน รวมทั้งข้อจ ากัดต่าง ๆ เป็นหลัก                 
ถ้าเป็นโครงการที่จ าเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการ ก็ควรจะ
รวบรวมข้อมูลเหล่าน้ันจากกลุ่มบุคคลที่สมัครใจจะให้ความร่วมมือ โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์
ของโครงการเป็นอย่างดี และควรหาแนวทางที่จะตอบแทนบ้างตามที่เห็นสมควร 

5) ต้องมีคุณธรรม  นักติดตามและประเมินผลต้องมีคุณธรรม กล่าวคือควรท าการประเมินเฉพาะโครงการ 
ที่จะก่อให้เกิดคุณค่า ไม่ควรท าการประเมินโครงการใด ๆ เพื่อเห็นแก่สินจ้างรางวัลเป็นใหญ่ เป็นต้นว่า ไม่ควรท า
การติดตามและประเมินผลตามที่ผู้บริหารขอร้องให้กระท า เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข เท่านั้น โดยไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของสาธารณชนและการสิ้นเปลืองงบประมาณ ในทางตรงกันข้ามจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
ยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องรายงานผลตามความเป็นจริง พร้อมทั้งช้ีให้เห็นข้อจ ากัด  ประเด็นปัญหา  
โดยน ามาอภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ต่องานและสังคม  

6) ความเป็นอิสระของการประเมินผล นักประเมินผลจะต้องมีความอิสระด้านความคิดและกระบวนการ
การประเมินผล ไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องมีความเป็นเอกภาพที่จะประเมินผลโครงการ โดยปราศจากการ
แทรกแซงจากบุคคลภายนอก 
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2. กำรจัดท ำเอกสำรประเมินผล 
เอกสารประเมินผลเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการ แผนงาน ยุทธศาสตร์ และ

แผนพัฒนาการเกษตร ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ และปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน
โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกการด าเนินงานในระยะ
ต่อไป ในการประเมินผลโครงการ ผู้ประเมินจะต้องมีความชัดเจนว่าจะประเมินสิ่งใด เพื่ออะไร และโครงการ         
ที่ประเมินนั้นสิ้นสุดการด าเนินการแล้วหรือยัง และที่ส าคัญที่สุดคือผู้ประเมินจะต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ        
ของตัวเองด้วย  

การจัดท าเอกสารประเมินผลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีขั้นตอนที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ เค้าโครงการ
ประเมินผล และรายงานการประเมินผลโครงการ 

การเขียนเค้าโครงการประเมินผล มีลักษณะเช่นเดียวกับการเขียนเค้าโครงการวิจัยทั่วไป ประกอบด้วย 13 
หัวข้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อนักประเมินเอง           
ในการน าแผนการประเมินโครงการไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น  รายละเอียดในเค้าโครงการประเมินผลจะต้องมี            
ความชัดเจนถึงขอบเขตการ ศึกษา ขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ต ลอดจนตัว ช้ีวัดและเกณฑ์                   
ในการประเมินผลโครงการ 

หลังจากที่เค้าโครงการประเมินผลโครงการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว นักประเมินผล         
จึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 14 หัวข้อ  
การประเมินผลโครงการจ าเป็นต้องมีการสรุปรายละเอียดโครงการ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบความเป็นมาของโครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนกิจกรรมการด าเนินงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนนิงานโครงการ 
ตลอดจน สรุปผลส าเร็จของโครงการตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างชัดเจน  
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2.1 โครงสร้ำงและส่วนประกอบในกำรเขียนเค้ำโครงกำรประเมินผล 
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เค้ำโครงกำรประเมินผล 
 

1. ชื่อเรื่อง  .....................................................................................  
 ช่ือเรื่องเป็นสิ่งแรกที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและท าให้เกิดความเข้าใจในโจทย์ของ นัก
ประเมินผลที่ต้องการท าการประเมิน ดังนั้น การตั้งช่ือเรื่องควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย และตรงกับ
ประเด็นของโครงการที่ต้องการประเมิน ทั้งนี้ ช่ือเรื่องควรเป็นข้อความที่สละสลวยได้ใจความสมบูรณ์ เช่น การผลิต
เมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดีสู่สากล การประเมินผลโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม)        
การประเมินผลโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (ต าบลละล้าน) 
โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร เป็นต้น  

2. ประเภทเอกสำร เอกสารประเมินผล 

3. ชื่อผู้เสนอโครงกำร ช่ือผู้ประเมินผลหลัก หรือ หัวหน้าโครงการ  
ส่วน.............................................................................. 
ศูนย์.../ส านัก.../สศท. ที่ .... (ทีร่ับผิดชอบ) 

4. ชื่อกรรมกำรหลัก .....................................................................................  
 (ให้ผู้วิจัยเขียนภายหลัง โดยเป็นช่ือกรรมการที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นที่ปรึกษาหรือ
ให้ความเห็นหลงัจากการเสนอเค้าโครงการวิจัย) 

5. ควำมส ำคัญของกำรประเมินผล  

กล่าวถึงข้อเท็จจริง หรือสถานการณ์ของโครงการ หรือความส าคัญ ของโครงการ วัตถุประสงค์              
ของโครงการที่จะท าการประเมินผล  

การเขียนความส าคัญของการศึกษานั้นควรมีการแบ่งเป็นย่อหน้า โดยย่อหน้ำแรกเป็นสรุปความเป็นมา  
และวัตถุประสงค์ของโครงการ ย่อหน้ำท่ี 2 เป็นวิธีการด าเนินงานโครงการและเป้าหมาย ย่อหน้ำสุดท้ำยเป็นเหตุผล
ความจ าเป็นที่ต้องประเมินผล  

ทั้งนี้ สามารถเพิ่มเติมข้อความหรือเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม และแต่ละย่อหน้าควรมีความเช่ือมโยงกัน 
โดยการเขียนจากภาพกว้างไปสู่ภาพที่แคบลง มีความสมเหตุสมผล และควรใช้ภาษาและการเรียบเรียงที่สละสลวย 
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ ผู้วิจัยสามารถใส่ตาราง แผนภูมิ กราฟ หรือรูปภาพที่มีความเกี่ยวข้อง
กับโครงการที่จะประเมินผลได้ เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดให้ผู้อ่านได้เห็นภาพที่ชัดเจนย่ิงข้ึน 
6. วัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล 

เป็นการบอกจุดมุ่งหมายที่ผู้วิจัยต้องการประเมินผลโครงการและควรมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และสถานภาพการด าเนินงานของโครงการ ทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงค์ควรเขียนเป็นข้อความสั้น ๆ เช่น 

- เพื่อประเมินประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิต/กระบวนการ/ผลลัพธ์โครงการ 
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- เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการ 
- เพื่อประเมินผลกระทบ/ความยั่งยืนของโครงการ ตลอดจนความสัมพันธ์หรือความเช่ือมโยงของโครงการ

กับเรื่องต่าง ๆ 

7. ขอบเขตของกำรประเมินผล 
ขอบเขตของการประเมินผลประกอบด้วย พ้ืนท่ีเป้ำหมำยของโครงการ/เป้าหมายในการประเมินผล  

กลุ่มตัวอย่ำง/ประชำกรที่เข้าร่วมโครงการ และระยะเวลำของข้อมูลที่จะท าการประเมินผล เช่น ข้อมูลปีเพาะปลูก 
2559/60 เป็นต้น 

8. กำรตรวจเอกสำร แนวคิดและทฤษฎี 

การตรวจเอกสารของเอกสารประเมินผลจะเป็นการน าเอาแนวคิดและทฤษฎี และผลการศึกษาต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงวิธีการของการประเมินผลว่ามีแนวทางอย่างไร จะตัง้ประเดน็
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผลอย่างไร   

  8.1 การตรวจเอกสาร 

เป็นการเขียนสรุปย่อเนื้อหาสาระที่ส าคัญและเกี่ยวข้องในการประเมินผล และควรน าเสนอเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือเรื่องที่ประเมินผล เอกสารที่น ามาศึกษาไม่ควรเก่ามากกว่า 10 ปี แต่ถ้าผู้ศึกษาเกี่ยวกบั
หัวข้อนั้น ๆ มีจ านวนน้อย อนุโลมให้ผู้ศึกษาสามารถใช้เอกสารที่เก่ากว่า 10 ปีได้ โดยการตรวจเอกสารนั้น ให้เขียน
เรียง พ.ศ. จาก พ.ศ. ใหม่ไปหา พ.ศ. เก่ากว่า  และเรียงตามอักษร ในกรณีที่เป็น พ.ศ. เดียวกันและผู้แต่งคนเดียวกัน
ให้มีตัวอักษรภาษาอังกฤษก ากับ พ.ศ. โดยเรียงจาก a b c ตามล าดับ และควรเป็นเอกสารที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น 
หนังสือ หรือบทความที่ได้รับการยอมรับจากใน/ต่างประเทศ เป็นต้น และในย่อหน้าสดุทา้ยของการตรวจเอกสารควร
มีบทสรุปว่าเอกสารแต่ละเรื่องเกี่ยวข้องและน ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้อย่างไร ทั้งนี ้การตรวจเอกสารนัน้ควรจดักลุม่
ประเด็นให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน เช่น งานวิจัยที่ใช้เครื่องมือการประเมินผล แนวคิดและทฤษฎี หรือโครงการ  
ที่คล้ายคลึงกัน โดยการเขียนนั้นให้ด าเนินการเขียนแบบเชิงสังเคราะห์ (รายละเอียด ภาคผนวกที่ 3)  โดยเขียนร้อย
เรียงกันและสรุปในแต่ละประเด็นให้เป็นย่อหน้า โดยใช้ภาษาของตัวเอง เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าเข้าใจเรือ่งนัน้อยา่งแทจ้รงิ 
และไม่คัดลอกแล้ววำง (Copy and Paste) เด็ดขำด ซึ่งในทางวิชาการถือว่าเป็นกำรลักลอบผลงำน (Plagiarism) 
และหลีกเลี่ยงกำรเขียนเป็น “ขนมชั้น” ที่น าเอาเอกสารแต่ละเรื่องมาสรุปต่อ ๆ กันเพียงแต่ว่าใครท าอะไร ปีไหน 
ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ทั้งนี้ นักประเมินผลควรมีการสรุปให้เห็นผลจากการประมวล  
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 8.2 แนวคิด และทฤษฎี  
เป็นการกล่าวถึงภาพกว้าง  ๆ ของแนวคิดและทฤษฎี หรือ แบบจ าลองที่ เกี่ยวข้องกับการ

ประเมินผลแผนงาน/โครงการ (รายละเอียดดูในหนังสือคู่มือประเมินผล, 2556)  

  8.3 กรอบแนวคิดในการประเมินผล (ถ้ามี)  

 เป็นการเขียนสรุปความเช่ือมโยงปัจจัยการผลิต กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
โดยมีประเด็นตัวช้ีวัดในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้มองเห็นภาพว่าจะประเมินผลโครงการนั้นอย่างไร 

9. วิธีกำรประเมินผล 

9.1 รูปแบบและประเภทการประเมินผล (รายละเอียดดูในหนังสือคู่มือประเมินผล, 2556) 

9.1.1 รูปแบบการประเมินผล คือ กรอบความคิดหรือแบบแผนในการประเมินที่แสดงให้เห็นถึง
รายการที่ควรประเมินหรือกระบวนการของการประเมินซึ่งแต่ละรูปแบบจะบอกให้ทราบว่าในการประเมินโครงการ
ใดโครงการหนึ่งนั้น เราควรพิจารณาในเรื่องอะไรบ้าง (What) ในขณะเดียวกัน บางรูปแบบอาจมีการเสนอแนะด้วย
ว่าในการประเมินแต่ละรายการ/แต่ละเรื่อง ควรพิจารณาหรือตรวจสอบอย่างไร ซึ่งเป็นลักษณะของการเสนอแนะ
วิธีการ (How) เช่น Ralph W. Tyler หรือ Marvin C. Alkin หรือ Daniel L. Stufflebeam เป็นต้น  

9.1.2 ประเภทการประเมินผล เป็นการก าหนดประเภทการประเมินผลว่าเป็นประเภทใด คือ                  
การประเมินผลก่อนด าเนินโครงการ (Pre-evaluation) ระหว่างโครงการ (Ongoing evaluation) และ เมื่อสิ้นสุด
โครงการ (Post-evaluation) 

9.1.3 แผนแบบการประเมินผล เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์จากโครงการ เช่น เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานใน-นอกโครงการ ก่อน-หลังโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการกับค่าเฉลี่ย/มาตรฐานต่าง ๆ เป็นต้น 

9.2 ประเด็นและตัวช้ีวัด (รายละเอียดดูในหนังสือคู่มือมาตรฐานตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ, 2559) 

ตัวอย่ำงแหล่งข้อมลูในกำรค้นหำเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือกำรตรวจเอกสำร 
1. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เพือ่เผยแพร ่(Journal articles) 
2. เอกสารเผยแพร่ เช่น งานวิจัย บทความ ข่าว จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ (Government and corporate reports) 
3. ข่าว บทความ งานวิจัย วารสารหรอืสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพรบ่นอินเทอรเ์น็ต (Internet/Electronic 

journals) 
4. เอกสารทางราชการ (Official documents) 
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เป็นการวัดผลลัพธ์ของการประเมินโครงการ โดยก าหนดเป็นประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การ
ประเมินผลและระดับคะแนน  

ตัวอย่าง เช่น โครงการ ก. มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตลงร้อยละ 15 เมื่อเก็บข้อมูลและ
ประเมินผลแล้ว สามารถวัดผลได้ตามค่าคะแนน ดังนี้  

ประเด็น ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
ต้นทุนกำร
ผลิต 

ค่าแรงงานลดลง 

 

ค่าปุ๋ยที่ใช้ลดลง 

ร้อยละ 15 

 

ร้อยละ 15 

ร้อยละ 12-14 

 

ร้อยละ 12-14 

ร้อยละ 9-11 

 

ร้อยละ 9-11 

ร้อยละ 6-8 

 

ร้อยละ 6-8 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 6 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 6 

โดยเกณฑ์การวัดอาจก าหนดว่าผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จที่ระดับคะแนน 4 ข้ึนไป  
เป็นต้น  

หรือหากก าหนดตัวช้ีวัดตามตารางข้างล่าง เกณฑ์การประเมินอาจระบุว่าต้องมีผู้ที่มีค่าแรงงาน 
และการใช้ปุ๋ยลดลงร้อยละ 15 จ านวน...ราย จึงถือว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จในการลดต้นทุนการผลิต 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์กำรประเมิน 
ต้นทุนกำรผลิต - ค่าแรงงาน 

- ค่าปุ๋ย 

ลดลงร้อยละ 15 

ลดลงร้อยละ 15 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่โครงการไม่ได้ระบุตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมิน ให้นักประเมินผล 
ด าเนินการก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

9.2.1 ก าหนดตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค์/กิจกรรม/เป้าหมาย โดยใช้ตัวแทนที่มีค่าใกล้เคียงกับ     
ค่าต่างๆ ข้างต้นที่โครงการกล่าวถึง หรือเทียบกับผลการปฏิบัติงานในอดีตในเรื่องใกล้เคียงกันกับที่เคยด าเนินการ
หรือหน่วยงานอื่นเคยด าเนินการ หรือเทียบกับค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปที่เคยมีการรวบรวมข้อมูลไว้ แล้วน ามาเป็นคู่เทียบ     
ในตัวช้ีวัดนั้นๆ เช่น โครงการระบุไว้ในวัตถุประสงค์ว่าเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลง แต่ไม่ได้บอกว่าต้นทุน
ประเภทใด ลดลงเท่าไร ดังนั้นผู้ประเมินจึงต้องท าการตรวจเอกสารในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรว่า
ต้นทุนการผลิตที่ส าคัญประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง และโดยเฉลี่ยแล้วเกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้ร้อยละเท่าไร จึง
ก าหนดระดับคะแนนตามตัวอย่างตารางข้างต้น  

9.2.2 ส่วนในเรื่องเกณฑ์การตัดสินใจว่าผลการด าเนินงานโครงการในแต่ละตัวช้ีวัดได้คะแนนระดับใด 
จึงถือว่าโครงการนั้นประสบความส าเร็จ ควรหารือกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อให้ผลการประเมินถูกต้องและ
ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9.3 การรวบรวมข้อมูล ข้อมลูในการศึกษาได้มาจากแหลง่ข้อมูล 2 แหลง่ ดังนี ้
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9.3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เครื่องมือใดในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
หรือ การจัดท ากลุ่มสัมมนาเพื่อระดมความเห็น (Focus group) เป็นต้น 

9.3.2 แหล่งข้อมูล  

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่นักประเมินผลควรเป็นผู้ท าการเก็บข้อมูล
ด้วยตนเองซึ่งตัวอย่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม หรือการสังเกตการณ์ 
ข้อมูลชนิดนี้เป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ นอกจากนี้ ควรระบุถึงข้ันตอนและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ว่ามีกี่ขั้นตอนและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใด เช่น การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling: SRS) 
การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง หรือไม่เจาะจง เป็นต้น ตลอดจนการระบุขนาดตัวอย่างว่ามีจ านวนเท่าใด และใช้วิธีการ
อะไรในการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว เช่น กลุ่มตัวอย่างของประชากรใน/นอกโครงการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่นักประเมินผลควรไม่ได้เก็บรวบรวมด้วย
ตนเองแต่มีผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นๆ ท าการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น เอกสารวิชาการ รายงานความก้าวหน้าโครงการ
ต่าง ๆ เอกสารที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็น
ต้น ท้ังน้ี ผู้ท่ีจะน ำข้อมูลทุติยภูมิมำใช้ควรระมัดระวังและตรวจสอบคุณภำพข้อมูลก่อนท่ีจะน ำไปวิเครำะห์  

9.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

9.4.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปผลการประเมิน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อมูลตัวเลขหรือสถิติ โดยการจ าแนก หรือการจัดกลุ่มข้อมูล                    
การเปรียบเทียบเหตุการณ์ การวิเคราะห์ส่วนประกอบ การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) และ               
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเอกสาร เป็นต้น 

9.4.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เป็นการน าสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  

1) การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ แบ่งเป็น 

1.1) สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ค่าสถิติประกอบการอธิบาย เช่น ความถ่ี ร้อยละ ฐานนิยม มัธยฐาน เป็นต้น  

1.2) สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (Inferential statistics) เป็นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล             
จากกลุ่มตัวอย่างเพื่ออ้างอิงสู่ค่าของประชากร โดยเป็นค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง เช่น ค่าความแปรปรวน (Variance 
analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Regression analysis) สมการหรือแบบจ าลองทางเศรษฐมิติต่าง ๆ เป็นต้น 

2) การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน 
Linear programming เป็นต้น 
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10. นิยำมศัพท์เฉพำะ (ถ้ำมี) 
 นักประเมินผลให้ความหมายของค าศัพท์ต่าง ๆ ที่มีความส าคัญในงานประเมินผล โดยเฉพาะค าศัพท์ที่เป็น
ตัวแปรหรือปัจจัยที่เป็นนามธรรม เช่น ผลิตภาพการผลิต (Productivity) ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) เป็นต้น 
เพื่อการน าไปใช้ในการเขียนงานประเมินผลที่ถูกต้อง รวมทั้งสื่อสารให้ผู้อ่านงานประเมินผลเข้าใจถึงค าศัพท์ต่าง ๆ 
และมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือตัวแปรที่ศึกษาตรงกันกับนักประเมินผล อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้การเขียนเค้า
โครงการวิจัยมีความรัดกุมข้ึน 

11. แผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ 
ตัวอย่ำง แผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ 

กิจกรรม 
ป ี2559 ปี 2560 งบประมำณ 

(บำท) ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค.  ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

11.1 ศึกษารายละเอียด

ข้อมูลโครงการ 

            

300,000 

11.2 จัดท าเค้าโครงการ 

ประเมินผล 

            

11.3 เตรียมแบบสอบถาม

และเก็บรวบรวมข้อมูล 

            

11.4 ประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูล 

            

11.5 จัดท ารายงาน             

 

12.ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรประเมินผล 

เขียนในรูปของผลลัพธ์ (Outcomes) และควรเขียนอธิบายเป็นข้อ ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์จาก       
งานประเมินผล สามารถเขียนได้ 2 ประเด็น คือ  

12.1 ประโยชน์ในเชิงวิชาการ  ผู้ประเมินผลได้รับองค์ความรู้ใดบ้างจากการประเมินผล ในหัวข้อนั้น ๆ โดย
เขียนเช่ือมโยงได้จากวัตถุประสงค์ของการประเมินผล  

12.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ สามารถน าผลการประเมินไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง เช่น การน าไปวางแผนและก าหนดนโยบายต่าง ๆ หรือประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหา
แนวทางการพัฒนาให้ดีข้ึน เป็นต้น 
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โดยผู้ประเมินสามารถปฏิบัติตามแนวทางการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้ดังต่อไปนี้  
   1) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการประกอบการวางแผน/ ก าหนดนโยบายใน
การด าเนินโครงการต่อไป 
   2) ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อการศึกษาวิจัย/ประเมินผลในการจัดท าโครงการใหม่ในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน 

13. บรรณำนุกรม  
รายช่ือหนังสือ วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ โสตทัศนวัสดุและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อ้างอิง

ทั้งหมดในตัวเล่มงานวิจัยและที่น าความรู้มาเรียบเรียงโดยไม่ได้อ้างอิงไว้ในเล่ม การเขียนบรรณานุกรมนั้นใหจ้ัดเรียง
ตามล าดับอักษรตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.  2542 หากเป็นรายการเอกสาร
ภาษาต่างประเทศจะจัดเรียงอักษรตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Dictionary) และน ำเอกสำรภำษำไทยขึ้นก่อน
แล้วจึงเป็นเอกสำรภำษำอังกฤษ ท้ังน้ี เอกสำรอ้ำงอิงของต่ำงประเทศ ให้ใช้เป็นปี ค.ศ. ในกรณีที่มีเอกสารอ้างอิง
หลายฉบับที่ผู้แต่งเป็นคนเดียวกัน ให้เรียงปี (พ.ศ. หรือ ค.ศ.) เก่ำไปหำใหม่  

ลักษณะหรือรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมส าหรับเอกสารทางวิชาการต่าง  ๆ ของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถจัดท าในรูปแบบที่แสดงในส่วนภาคผนวกที่ 2 การเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง 
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2.2 ตัวอย่ำงกำรเขียนเค้ำโครงกำรประเมินผล 
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เค้ำโครงกำรประเมินผล 

1. ชื่อเรื่อง  การประเมินผลโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ปี 2555 

2. ประเภทเอกสำร เอกสารประเมินผล  

3. ชื่อผู้เสนอโครงกำร นางสาว............................................... 
ส่วนวิชาการการประเมินผล 
ศูนย์ประเมินผล  

4. ชื่อกรรมกำรหลัก ................................................... 

5. ควำมส ำคัญของกำรประเมินผล 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ปี 2555 เป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากโครงการ

ปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร (เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง) ปี 2554 โดยปี 2554 เป็นการด าเนิน
โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรี... 

การด าเนินงานท าโดยจัดเตรียมและขยายพันธ์ุมัน รวมทั้งการให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดเตรียมพันธ์ุ
มันส าปะหลังพันธ์ุดี ส าหรับฤดูกาลปลูกปีต่อไป โดยมีกิจกรรม คือ .................. วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ
............... โดยมีเป้าหมายเกษตรกรจ านวน 17,160 ราย ใน 45 จังหวัด ที่เป็นแหล่งปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญ          
ในประเทศไทย 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผลเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ          
ในการผลิตมันส าปะหลังให้เกษตรกรโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาลในการสร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ               
จึงเห็นสมควรประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  

6. วัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล 
6.1 เพื่อประเมินผลได้และผลกระทบของโครงการ 
6.2 เพื่อประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่โครงการ 

7. ขอบเขตกำรประเมินผล 
7.1 พ้ืนท่ีเป้ำหมำย พื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง 46 จังหวัด ในพื้นที่ภาค............ 
7.2 ประชำกรเป้ำหมำย 

7.2.1 เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ใน 46 จังหวัด 
7.2.2 เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการแปลงต้นแบบลดต้นทุนและแปลงเปรียบเทียบการผลิต               

มันส าปะหลังจ านวน 11,440 ราย 
7.3 ระยะเวลำข้อมูล ข้อมูลโครงการ ปี 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 
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8. กำรตรวจเอกสำร แนวคิดและทฤษฎี 
 8.1 กำรตรวจเอกสำร 

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

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

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

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

 8.2 แนวคิด และทฤษฏี 
8.2.1 แนวคิดการประเมินผล 

การประเมินผลครั้งนี้ใช้แนวคิดของ Stake ที่มุ่งเน้นการประเมินผลโดยเปรียบเทียบผล 

ที่เกิดข้ึนจริงกับผลที่คาดหวัง และเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ควรจะเป็น........................................................... 

8.2.2 แนวคิดการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิค 
แนวคิดการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency: TE) จากเส้นพรมแดน 

การผลิตการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคสามารถท าได้ 2 แนวทาง คือ  
1) .............................................................. 
2) …………………………………………………….. 

8.2.3 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิต 
................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................ 
8.3  กรอบแนวคิดในกำรประเมินผล 

...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................. 
9. วิธีกำรประเมินผล 

9.1 รูปแบบประเมินผล การประเมินผลครั้งนี้ใช้แนวคิดของ Stake ซึ่งมีรูปแบบการประเมินผล คือประเมิน
เพื่อตัดสินว่าโครงการนั้นจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะ
ตามที่ต้องการหรือไม่ โดยใช้แบบจ าลอง IPOO Model กล่าวคือเน้นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ปัจจัย 
กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
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9.2 ประเภทการประเมินผล โครงการมีระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี ตามงบประมาณปี 2555          
การประเมินผลครั้งนี้เป็นแบบการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ (Post Evaluation) เพื่อวิเคราะห์ผลของ            
การด าเนินโครงการว่าบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งใช้แผนแบบเปรียบเทียบในและนอก......................... 

9.3 แผนแบบการประเมินผล การประเมินผลครั้งนี้เป็นเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนจริงกับผลที่คาดหวัง และ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ควรจะเป็น โดย................................................................................................. 

9.4 ประเด็นและตัวช้ีวัด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ตำรำงท่ี 9.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรวัด ของกำรประเมินผลโครงกำร 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยน าเข้า   
1.1 ปัจจัย ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริง 

 
จ านวนพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ของที่ได้รับจัดสรร 
เท่ากับเป้าหมาย 

..   
1.2 การบริหารโครงการ 
..... 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ เท่ากับเป้าหมาย 

2. กระบวนการด าเนินการ   
2.1 แปลงต้นแบบลดต้นทุน   
...   
3. ผลผลิตของโครงการ   
3.1 ความรู้ของเกษตรกร 
 

  

3.2 การผลิตมันส าปะหลัง   
....   
4. ผลลัพธ์   

   4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   
...   
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9.5 การรวบรวมข้อมูล 
9.5.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 

และแบบสอบถามเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารโครงการ เอกสารวิชาการเรื่องการปลูกมันส าปะหลัง 
และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

9.5.2 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
1.1) การก าหนดขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ใช้สูตรค านวณหาขนาดตัวอย่าง ... 

…………………. สามารถก าหนดขนาดตัวอย่างได้ ดังนี ้………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมจากเอกสารรายงานความก้าวหน้า
โครงการของกรม…………………………….. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

9.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
9.6.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  

1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสังเกต จากการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล                  
เพื่ออธิบายผลการประเมินโครงการว่าสอดคล้องวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่ หรือควรมีการปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร  
จึงจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ และวิเคราะห์ความพึงพอใจของเกษตรกรโดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท                 
(Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ .......................................................................................... 

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) แบ่งการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
2.1) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการรวบรวม

ข้อมูลดา้นสภาพการผลิต และปจัจยัการผลิต โดยใช้สถิติอยา่งง่าย เช่น ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ ประกอบการพรรณนา 
2.2) การวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลอง Stochastic Frontier เพื่อวัดประสิทธิภาพการผลิต

ด้านผลิต (Output - Oriented Measure) ด้วยวิธี Maximum Likelihood ในการประมาณค่าสมการพรมแดนการผลิต 
และสมการความด้อยประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตมันส าปะหลัง ใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด ในการประมาณ                        
ค่าสัมประสิทธ์ิ แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษาใช้แบบจ าลองการผลิต  Stochastic Frontier ที่อยู่ในรูปแบบ  
Cobb – Douglas ดังนี ้………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. แผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ 

กิจกรรม 
ปี 2559 ปี 2560 งบประมำณ 

(บำท) ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค.  ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

10.1 ศึกษารายละเอียด

ข้อมูลโครงการ 

            

300,000 

10.2 จัดท าเค้าโครงการ 

ประเมินผล 

            

10.3 เตรียมแบบสอบถาม

และเก็บรวบรวมข้อมูล 

            

10.4 ประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูล 

            

10.5 จัดท ารายงาน             

11. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรประเมินผล 
11.1 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการด าเนินงานต่อไป 
11.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการประเมินผลใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน

โครงการที่เกี่ยวเนื่องกันในระยะต่อไป รวมทั้งเพื่อให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและเป็นประโยชน์
ต่อเกษตรกรในระยะยาว 

บรรณำนุกรม 

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2527). การปลูกมันส าปะหลัง [ออนไลน์].เข้าถึงไดจ้าก: 
www.doae.go.th/library/html/cassava (วันที่สบืค้นข้อมลู: 10 กรกฎาคม 2556). 

กรมวิชาการเกษตร. (2555). ระบบฐานข้อมูลมันส าปะหลัง [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก: 
http://it.doa.go.th/vichakan/print.php?newsid (วันทีส่ืบค้นข้อมลู: 14 พฤศจิกายน 2555). 

กรมวิชาการเกษตร. (2556). จ าแนกพันธ์ุมันส าปะหลงั [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก: 
http://210.246.186.198/~cassava/var/varhb80.html (วันทีส่ืบค้นข้อมลู: 9 กรกฎาคม 2556). 

กัลยา  วาณิชย์บัญชา. (2551). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติส าหรับการบริหารและวิจัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์          
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
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2.3 โครงสร้ำงและส่วนประกอบในกำรเขียนเอกสำรประเมินผล 
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การเขียนเอกสารประเมินผลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วยหัวข้อทั้งหมด 14 หัวข้อ 

ดังต่อไปนี้ 

1) ปกนอก 

หน้าปกของเอกสารวิจัย ประกอบด้วย ตราส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ช่ือ เรื่อง หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ชนิดของเอกสาร เลขที่เอกสาร เดือนและปีที่ได้เลขเอกสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ 
สามารถหาภาพประกอบที่สอดคล้องกับช่ือเรื่อง เพื่อความสวยงามของรูปเล่มเอกสารประเมินผล 

2) ปกใน 
ปกในให้พิมพ์เหมือนปกนอกแต่ใช้สีด าบนกระดาษขาว โดยให้มีเฉพาะช่ือเรื่อง และหน่วยงาน ที่จัดท า

รายงานฉบับนี้เท่านั้น  

3) บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
การสรุปสาระส าคัญของการประเมินผลทั้งหมดโดยย่อ ให้สั้น กะทัดรัด และชัดเจน ประกอบด้วย การ

สรุปสาระของการประเมินผลทั้งหมดโดยย่อ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการประเมินผล  สิ่งที่ค้นพบและ

ข้อเสนอแนะ โดยเขียนเป็นความเรียงต่อเนื่อง ไม่มีการอ้างอิง และให้เขียนบทสรุปส าหรับผู้บริหารท้ังภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ อย่างละ 1-2 หน้ากระดาษ ข้ึนอยู่กับขนาดโครงการและสารสนเทศจากการประเมิน 

ทั้งนี้ ควรมีการเขียนค าส าคัญ (Keywords) ไว้ท้ายหน้ากระดาษ ซึ่งเป็นค าที่แสดงเนื้อหาส าคัญของงาน

ประเมินผล จ านวน 3-5 ค า และไม่ควรใช้ค าย่อ เพราะจะน าไปใช้ในการท าดัชนีเพื่อการสืบค้น  

4) ค ำน ำ   
การเขียนค าน าควรกล่าวน าให้ทราบถึงเหตุผลที่ท าการประเมินผลโดยสังเขป และควรมีการกล่าว

ขอบคุณหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในการประเมินผล โดยย่อหน้าแรกกล่าวน า

ให้ทราบถึงเหตุผลที่ท าการประเมินผลอย่างย่อ ๆ ย่อหน้าที่สอง (ถ้ามี) กล่าวขอบคุณหน่วยงาน/กลุ่มต่าง ๆ  ที่ให้การ

สนับสนุนการประเมินผล และย่อหน้าสุดท้ายเป็นช่ือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  (ระดับศูนย์/ส านัก/สศท.)  พร้อมระบุ

เดือน – ปทีี่ได้เลขที่เอกสาร 

5) สำรบัญ 

เป็นส่วนที่แจ้งให้ทราบถึงล าดับหน้าของส่วนประกอบหรือบทต่าง ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร

ประเมินผล โดยระบุหัวข้อเรื่องในแต่ละบทและเลขหน้าให้ชัดเจนว่าเริ่มต้นจากหน้าใด เพื่อความสะดวก               

ให้การค้นหาบทที่ต้องการอ่าน 
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6) สำรบัญตำรำง สำรบัญตำรำงผนวก (ถ้ำมี) 

เป็นส่วนหนึ่งที่แจ้งล าดับหน้าของตารางทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประเมินผล โดยให้ใช้รูปแบบ

ตัวเลขน าเป็นเลขบทที่ ตามด้วยล าดับของตารางในบทนั้น ๆ รวมถึงตารางที่อยู่ในภาคผนวก ซึ่งต้องเรียงล าดับ

ตามที่ปรากฏในเล่มรายงานประเมินผลล าดับที่และช่ือของตารางต้องตรงกับที่ก าหนดไว้ในเนื้อหา 

7) สำรบัญภำพ  

เป็นส่วนที่แจ้งล าดับหน้าของภาพประกอบเนื้อหา อาจเป็นกราฟ แผนภูมิ รูปภาพ แผนที่ ฯลฯ ที่

ปรากฏอยู่ในเอกสารประเมินผลว่าอยู่หน้าใด ซึ่งต้องเรียงล าดับตามที่ปรากฏในเล่มรายงานประเมินผล ล าดับที่และ

ช่ือของภาพเหล่าน้ันต้องตรงกับที่ก าหนดไว้ในเนื้อหา 

8) บทท่ี 1 สำระส ำคัญของโครงกำร 

สาระโครงการที่ท าการประเมินผล ประกอบด้วย 6 หัวข้อย่อย ดังนี้ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ 

1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 

1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 

9) บทท่ี 2 ระเบียบวิธีกำรประเมินผล   

ระเบียบวิธีการประเมินผล ประกอบด้วย 7 หัวข้อย่อย ดังนี้ 
2.1 ความส าคัญของการประเมินผล   

2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล  

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

2.4 นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี)  

2.5 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี  

2.6 วิธีการประเมินผล  

2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากการประเมินผล  

บทที่ 2 จะเป็นส่วนที่รวมหัวข้อที่ผู้ประเมินผลเคยเขียนในเค้าโครงการประเมินผลไว้แล้ว ซึ่งในแต่ละ
หัวข้อผู้ประเมินผลสามารถดึงเนื้อหาจากที่เคยเขียนในเค้าโครงการประเมินผลมาได้เลย หากมีการเปลี่ยนแปลงหรอื
เพิ่มเติมเนื้อหา จากเค้าโครงการประเมินผลก็สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตามสมควร  
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10) บทท่ี 3 ข้อเท็จจริง/สภำพท่ัวไปของกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร     
บทที่ 3 เป็นส่วนที่อธิบายถึงสภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงสภาพทั่วไปและข้อมูล

พื้นฐานของข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ การคมนาคม สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรเป้าหมาย หรือ
ตัวอย่าง เป็นต้น 

 
11) บทท่ี 4 ผลกำรประเมิน 

บทที่ 4 เป็นการน าเสนอผลการประเมินโครงการ โดยเขียนให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่ได้ก าหนดไว้ในเค้า
โครงการประเมินผล ตลอดจนรูปแบบและประเภทการประเมินผล เช่น ถ้าใช้รูปแบบการประเมินของโพรวัส 
(Provas) โดยเน้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการปฏิบัติที่เกิดข้ึนจริงตามการด าเนินงานโครงการ               
กับมาตรฐานที่ก าหนดข้ึนมา ก็สามารถอธิบายได้ว่าโครงการด าเนินงานไปได้เท่าไร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยหรือ
เกณฑ์มาตรฐานแล้วท าได้ร้อยละเท่าไร เป็นต้น ทั้งนี ้ควรมุ่งตอบค าถามในประเด็นหลัก คือ  

 ประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการของโครงการ (Process) ผลลัพธ์ 
(Output)  

 ประสิทธิผล หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  

 ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ (Positive/ Negative)  

 ความยั่งยืนของโครงการหากโครงการยังคงด าเนินต่อไป 

 ความพึงพอใจต่าง ๆ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
การน าเสนอผลการประเมินสามารถน าเสนอในรูปแบบของข้อความ ตาราง กราฟ รูปภาพ หรือใช้การ

บรรยายประกอบตาราง กราฟและรูปภาพก็ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การแปลความหมายของข้อมูลนั้นมีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม ควรแปลผลเฉพาะประเด็นส าคัญ ไม่เขียนวกวนซ้ าซ้อน และห้ำมน ำควำมเห็นของ
ผู้วิจัยเข้ำไปอธิบำยประกอบผลกำรประเมิน  

12) บทท่ี 5 สรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุป 

เป็นการเรียบเรียงให้เห็นภาพรวมการประเมินทั้งหมดโดยสรุปสาระส าคัญตั้งแต่วัตถุประสงค์ 
วิธีการประเมินผล ผลที่ได้จากการประเมินผลในบทที่ 4 และข้อค้นพบจากการประเมินผล 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินโครงการในระยะต่อไป หรือน าไปพัฒนาเป็นโครงการใหม่ในพื้นที่

อื่น และเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่น ๆ ต่อไป 
13) บรรณำนุกรม 

รายช่ือหนังสือ วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ โสตทัศนวัสดุและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อ้างอิงทั้งหมด
ในตัวเล่มงานวิจัยและที่น าความรู้มาเรียบเรียงโดยไม่ได้อ้างอิงไว้ในเล่ม การเขียนบรรณานุกรมนั้นให้จัดเรียงตามล าดบัอกัษร
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ตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หากเป็นรายการเอกสารภาษาต่างประเทศจะจัดเรียงอักษรตาม
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Dictionary) และน ำเอกสำรภำษำไทยขึ้นก่อนแล้วจึงเป็นเอกสำรภำษำอังกฤษ ท้ังน้ี
เอกสำรอ้ำงอิงของต่ำงประเทศ ให้ใช้เป็นปี ค.ศ. ในกรณีที่มีเอกสารอ้างอิงหลายฉบับที่ผู้แต่งเป็นคนเดียวกัน ให้เรียงปี 
(พ.ศ. หรือ ค.ศ.) เก่ำไปหำใหม่  

ลักษณะหรือรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมส าหรับเอกสารทางวิชาการต่าง  ๆ  ของส านักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร สามารถจัดท าในรูปแบบที่แสดงในส่วนภาคผนวกที่ 2 การเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง 

14) ภำคผนวก 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประเมินผล แต่ไม่ใช่เนื้อหาของการประเมินผล โดยน ามาเพิ่มเติมไว้ตอนท้าย

ของเล่มเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในรายละเอียดของข้อมูล เนื้อหากระบวนการด าเนินการประเมินผล และผลการ
ประเมินผล เช่น รายละเอียดโครงการ แบบสอบถาม ตารางผนวก รายละเอียดผลการวิเคราะห์ (ถ้ามี) กรณีที่ใช้
สถิต/ิเศรษฐมิติ (ถ้ามี) เป็นต้น 
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2.4 ตัวอย่ำงกำรเขียนเอกสำรประเมินผล 
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ตัวอักษรท้ำยหน้ำปก ใช้ TH SarabunPSK ขนำด 16 พอยท์ ตัวหนำ 

 

ตราส านักงานอยู่ด้านบน

และตั้งอยูก่ึ่งกลางของ

หน้ากระดาษ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กำรประเมินผล 
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลัง ปี 2555 

Evaluation for Efficiency Enhancement of Cassava 
Production Project in 2012 
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ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร   Office of Agricultural Economics 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   Ministry of Agricultural and Cooperatives 
เอกสำรวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร เลขที่ 124 Agricultural Economics Research No. 124 
สิงหำคม 2556  AUGUST 2013   

ตัวอย่ำงปกนอก 

ชื่อเรื่อง ตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK ขนำด 24 พอยท์ ตัวหนำ 
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Enter 8 ครั้ง 

Enter 7 ครั้ง 

ตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK          

ขนำด 26 พอยท์ตัวหนำ  

กำรประเมินผล 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลัง ปี 2555 
 

 

 

 

 

 

 

โดย 

 

 

     

 

  

 

ศูนย์ประเมินผล 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ตัวอย่ำงปกใน 



(ข) 
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หัวข้อใช้ตัวอักษรขนำด 16 พอยท์ ตัวหนำ และ เน้ือหำใช้ตัวอักษรธรรมดำ ขนำด 16 พอยท์ 

บทสรุปผู้บริหำร 
 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ปี 2555 ครอบคลุมพื้นที่ 8,400 ไร่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 8,330 ราย (พื้นที่ 8,330 ไร่) การประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลได้และผลกระทบของ
โครงการ 2) เพื่อประเมินผลปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง โดยสุ่มเกษตรกรตัวอยา่งจ านวน 
212 ราย ในจังหวัดกาญจนบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร บุรีรัมย์ สระแก้ว นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา โดยใช้
........และวิธี Stochastic Frontier Analysis (SFA)  เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิต....... 

ผลการประเมิน พบว่า การทดสอบความรู้เกษตรกรที่ได้รับจากการอบรมมีความรู้อยู่ในระดับดีเฉลี่ยร้อยละ 
69.10 และดีมากเฉลี่ยร้อยละ 16.20 โดยมีความรู้เรื่องการแช่ท่อนพันธ์ุมากที่สุด รองลงมาเป็น การคัดเลือกกิ่งพันธ์ุ          
การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูมันส าปะหลัง การตรวจวิเคราะห์ดิน และการปรับปรุงดินและวิธีการใส่ปุ๋ย เมื่อ
เปรียบเทียบผลผลิตมันส าปะหลังระหว่างแปลงลดต้นทุนและแปลงเปรียบเทียบ พบว่า ผลผลิตเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอ้ยละ 9.25 
และต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมลดลงร้อยละ 9.40 ซึ่งทั้งผลผลิตที่เพิ่มข้ึนและต้นทุนการผลติทีล่ดลง ต่ ากว่าเปา้หมายทีต่ัง้
ไว้ที่ระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.80 เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของ
การผลิตด้วยวิธี Stochastic Frontier Analysis (SFA)  พบว่า แปลงลดต้นทุนมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (ร้อยละ 
93.40) สูงกว่าแปลงเปรียบเทียบ (ร้อยละ 88.00) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 99 แสดงว่าปริมาณการใช้
ปัจจัยการผลิตของแปลงลดต้นทุนมีความเหมาะสมมากกว่าแปลงเปรียบเทียบ โดยแปลงลดต้นทุนมีจ านวนวัน
ท างาน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ที่เพิ่มข้ึน ท าให้ผลผลิตมันส าปะหลังเพิ่มข้ึน แต่จ านวนท่อนพันธ์ุที่เพิ่มข้ึนท าให้ผลผลิต 
มันส าปะหลังลดลง ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับระดับคะแนนความรู้ จ านวนปีการศึกษา และจ านวนปีประสบการณ์ท างาน
ไม่มีผลต่อความด้อยประสิทธิภาพในการผลิต ส่วนแปลงเปรียบเทียบมีจ านวนวันท างาน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และ
ฮอร์โมนที่เพิ่มข้ึน ท าให้ผลผลิตมันส าปะหลังเพิ่มข้ึน แต่จ านวนท่อนพันธ์ุที่เพิ่มข้ึนท าให้ผลผลิตมันส าปะหลังลดลง 
และระดับคะแนนความรู้ที่เพิ่มข้ึนท าให้ความด้อยประสิทธิภาพในการผลิตลดลง แต่จ านวนปีการศึกษา และจ านวน
ปีประสบการณ์ท างานไม่มีผลต่อความด้อยประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์ด้วย SFA 
พบว่า แปลงลดต้นทุนและแปลงเปรียบเทียบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อีกร้อยละ 6.60 และ 12.00 
ตามล าดับ 

การประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า โครงการผ่านเกณฑ์การวัดตามตัวช้ีวัดในระดับผ่านแต่ต้องปรับปรุง
เรื่องให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องการคัดเลือกกิ่งพันธ์ุ ท าแปลงพันธ์ุ ปรับปรุงดิน ควรมี
การบูรณาการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินกับกรมพัฒนาที่ดิน และแนะน าให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์           
ในปริมาณที่เหมาะสมกับคุณภาพดินของแต่ละพื้นที่ และปลูกมันส าปะหลังในระยะห่างที่เหมาะสมตามค าแนะน า
ของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งเพิ่มการดูแลเอาใจใส่แปลงมันส าปะหลัง เพื่อให้การผลิตมันส าปะหลังมีประสทิธิภาพ
เพิ่มข้ึน 
 

ค ำส ำคัญ: Stochastic Frontier Analysis, ประสิทธิภาพการผลิต, มันส าปะหลัง, การประเมินผล

ตัวอย่ำงบทสรุปผู้บริหำรภำษำไทย 



(ค) 
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หัวข้อใช้ตัวอักษรขนำด 16 พอยท์ ตัวหนำ และ เน้ือหำใช้ตัวอักษรธรรมดำ ขนำด 16 พอยท์ 

หลักในกำรเขียนบทคัดย่อ/บทสรุปผู้บริหำรภำษำอังกฤษ: 
1. ไม่จ าเป็นต้องแปลทุกค าจากบทคัดย่อภาษาไทย และไม่จ าเป็นต้องเขียนให้ยาว แต่ต้องมีให้ครบทั้งประเด็น 
ความส าคัญของการศึกษา วัตถุประสงค์ในการศึกษา วิธีการศึกษา ผลการศึกษาโดยสรปุ และข้อเสนอแนะ 
2. สรุปจากความเข้าใจของตนเอง แล้วเรียบเรียงเป็นประโยค เป็นย่อหน้า 
3. แบ่งเป็น 3 ย่อหน้า เหมือนกับบทคัดย่อภาษาไทย โดย ย่อหน้ำแรก เป็นการสรปุความส าคัญ วัตถุประสงค์ 
และวิธีการศึกษา ย่อหน้ำท่ี 2 เป็นการสรุปผลการศึกษา และ ย่อหน้ำสุดท้ำย เป็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

Executive summary 

 The efficiency improvement on cassava production project covers the area of 8,400 Rai. 

This study aims to 1)........................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.................................................... 

Results reported that............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 Overall, this project passed criterias of evaluation; nevertheless, it has to be improved in .............................. 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Keywords: Stochastic Frontier Analysis, Production Efficiency, Cassava, Evaluation 

 

 

 
 

ตัวอย่ำงบทสรุปผู้บริหำร 

ภำษำอังกฤษ 



(ง) 

 
85 

หัวข้อใช้ตัวอักษรขนำด 16 พอยท์ ตัวหนำ และ เน้ือหำใช้ตัวอักษรธรรมดำ ขนำด 16 พอยท์ 

ค ำน ำ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังปี 2555 เป็นโครงการที่สง่เสรมิเกษตรกรใหเ้รยีนรูก้ารใสปุ่ย๋เคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดิน  รวมทั้งการส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูมันส าปะหลัง และการอบรมให้ความรู้เกษตรกร จ านวน 
572 ศูนย์ศัตรูจัดการพืชชุมชน โดยด าเนินการมาครบ 1 ปี และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีข้ึน ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเห็นว่าโครงการดังกล่าว             
มีประโยชน์กับเกษตรกรมาก ซึ่งประเมินผลโครงการเพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานและผลกระทบที่เกิดข้ึน และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อจะได้ปรับปรุงการด าเนิน งานที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรต่อไป 

รายงานการประเมินฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคที่ให้ข้อมูล รวมทั้งประสานงานนัดหมายเกษตรกร ส่งผลให้การประเมินผลโครงการส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี และหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์จากเอกสารการประเมินผลฉบับนี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 
 

          ศูนย์ประเมินผล 
       ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

          สิงหาคม 2556 
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หัวข้ออยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และ      

หน้าแรกของแต่ละบท ไม่ต้องมีเลขหน้า 

(ข้ึนหน้าใหม)่ 

 บทท่ี 1  

สำระส ำคัญของโครงกำร 
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ปี 2555 เป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากโครงการ

ปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร (เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง) ปี 2554 โดยปี 2554 เป็นการด าเนิน

โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรี ที่มีมติเห็นชอบหลักการโครงการจัดการเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง

ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยเน้นให้จัดเตรียมและขยายพันธ์ุมันส าปะหลังพันธ์ุดีส าหรับฤดูกาลปลูก          

ปีต่อไป .................................................................................................... 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1.2.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังให้สูงข้ึน  
1.2.2 เป็นการเพิ่มพูนความรู้เรื่องการจัดการมันส าปะหลังให้แก่เกษตรกร 

1.3 เป้ำหมำยและงบประมำณของโครงกำร 
 เกษตรกรในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง 46 จังหวัด จ านวน 11,440 ราย โดยมีกิจกรรมและงบประมาณ ทั้งสิ้น 

89,032,420 บาท ประกอบด้วย …………………………………………………………………………………………………………... 
1.4 วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 1.4.1 แปลงต้นแบบลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 

1) อบรมและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
เป้าหมาย : สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 572 ศูนย์ๆ ละ 20 ราย รวม 11,440 ราย 
วิธีการด าเนินงาน : จัดการอบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 2 ครั้ง....................... 

2) จัดท าแปลงต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
เป้าหมาย : แปลงต้นแบบลดต้นทุนการผลิต 572 ศูนย์ๆ ละ 20 ไร่ รวม 11,440 ไร่ 
วิธีการด าเนินงาน: ............................ 

1.5 หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  
 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

1.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับของโครงกำร 
 1.6.1 เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการผลิตสามารถเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลังได้ 
 1.6.2 เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศัตรูมันส าปะหลังอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.6.3 เกษตรกรมีข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืชใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาเฝ้าระวังและวางแผนบริหารจัดการศัตรูพืชและ
เตือนการระบาดศัตรูพืช 
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หัวข้ออยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และ          

หน้าแรกของแต่ละบท ไม่ต้องมีเลขหน้า 

(ข้ึนหน้าใหม)่ 
บทท่ี 2  

ระเบียบวิธีกำรประเมินผล 
2.1 ควำมส ำคัญของกำรประเมินผล 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ปี 2555 เป็นโครงการที่เน้นการอบรมให้ความรู้เกษตรกร
ทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตมันส าปะหลังอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการผลิตโดยด าเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ดิน และแจกปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมทั้งมีการแนะน าให้เกษตรกรทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ
ต้องแช่ท่อนพันธ์ุ ซึ่งทางโครงการจะสนับสนุนปัจจัยการผลิต นอกจากนี้................................................................ 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
2.2 วัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล 

2.2.1 เพื่อประเมินผลได้และผลกระทบของโครงการ 
2.2.2 เพื่อประเมินผลปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 

2.3 ขอบเขตของกำรประเมินผล 
2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง 46 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออก และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2.3.2 ประชากรเป้าหมาย 

1) เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ใน 46 จังหวัด 
2) เกษตรกรที่ เ ข้าร่วมโครงการแปลงต้นแบบลดต้นทุนและแปลงเปรียบเทียบการผลิต                 

มันส าปะหลังจ านวน 11,440 ราย 
2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล ข้อมูลโครงการ ปี 2555 (1 ตุลาคม  2554 – 30 กันยายน 2555) 

2.4 กำรตรวจเอกสำร แนวคิดและทฤษฎี 
2.4.1 กำรตรวจเอกสำร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
 2.4.2 แนวคิด และทฤษฏี 

1) แนวคิดการประเมินผล…การประเมินผลครั้งนี้ใช้แนวคิดของ Stake ที่มุ่งเน้นการประเมินผล
โดยเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนจริงกับผลที่คาดหวัง และเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ควรจะเป็น...................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) แนวคิดการวัดประสทิธิภาพทางเทคนิค 
แนวคิดการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency:TE) จากเส้นพรมแดนการผลิต            

การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคสามารถท าได้ 2 แนวทาง (อ้างใน อัครพงศ์, 2546) คือ 
2.1) การวัดประสิทธิภาพการผลิตด้านปัจจัยการผลิต (Input - Oriented Measure)            

เพื่อวัดประสิทธิภาพของการใช้สัดส่วนของปัจจัยการผลิตที่ต้นทุนต่ าที่สุด ณ ปริมาณการผลิตหนึ่งๆ ซึ่งภายใต้            
ข้อสมมติของการผลิตสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ (Constant Returns to 
Scale) และปัจจัยการผลิตสองชนิดนั้น เส้นผลผลิตเท่ากัน (Isoquant) ของหน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพสามารถก าหนด
ข้ึนมาได้  โดยหน่วยผลิตที่มีการใช้สัดส่วนปัจจัยการผลิตบนเส้นนี้ แสดงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด              
ในการผลิตสินค้า ณ ปริมาณที่ก าหนด 

2.2) การวัดประสิทธิภาพการผลิตด้านผลผลิต (Output - Oriented Measure) พิจารณา           
จากเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต (Production Possibility Frontier: PPF) ซึ่งสมมติให้มีผลผลิตสองชนิดและ
ปัจจัยการผลิตหนึ่งประเภท และลักษณะของเส้น PPF จะเป็นเส้นโค้งเข้าหรือโค้งออก (Convex and Concave) หรือเป็น
เส้นตรงข้ึนอยู่กับข้อสมมติของความสามารถในการทดแทนของการใช้ปัจจัยการผลิตในผลผลิตแต่ละประเภท 

3) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิต  
3.1) ฟังก์ชันการผลิต (Production Function) หมายถึงความสัมพันธ์เชิงเทคนิค 

(Technical Relationship) ระหว่างปัจจัยการผลิต (Inputs) และปริมาณผลผลิต (Outputs) ของกระบวนการผลิต
ฟังก์ชันการผลิตของผู้ผลิตใช้เป็นตัวแทนแสดงถึงความสัมพันธ์ของปริมาณผลผลิตที่มากที่สุดของผู้ผลิตที่ผลิตได้จาก
การใช้ปริมาณของปัจจัยการผลิตที่ก าหนดซึ่งสามารถแสดงในเชิงคณิตศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

 
 

โดย   คือ ปริมาณผลผลิต (Outputs) 

  คือ ปริมาณปัจจัยการผลิต (Inputs) 
3.2) ปัจจัยที่ใช้ก าหนดวิธีการวัดสมรรถภาพของหน่วยผลิต 

(ก) ข้อจ ากัดของข้อมูลที่สามารถจัดหาได้ เช่น บางวิธีต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณของปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ใช้  แต่บางวิธีต้องการข้อมูลทั้งด้านราคาและปริมาณของทั้งปัจจัยการผลิต
และผลผลิต 

(ข) ข้อสมมติฐานที่ก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของเทคโนโลยี          
การผลิต (Production Technology) เช่น รูปแบบฟังก์ชัน Cobb – Douglas, Quadratic, Tran log 

(ค) ข้อสมมติฐานเชิงพฤติกรรม (Behavioral Assumption) ทางเศรษฐศาสตร์         
ของหน่วยผลิต เช่น ต้องการก าไรสูงสุด (Profit Maximization)  ต้องการต้นทุนต่ าสุด (Cost  Minimization)  
หรือต้องการรายรับสูงสุด (Revenue Maximization) 
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3.3) ประสิทธิภาพของหน่วยผลิต 
(ก) ประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) หมายถึง ประสิทธิภาพ 

การผลิตที่เกิดจากการใช้เทคนิคการผลิตที่เหมาะสมรวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการกระบวนการผลิต 
(ข) ประสิทธิภาพทางราคา (Price Efficiency) หมายถึง ประสิทธิภาพ      

การผลิตที่เกิดจากการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่ท าให้ได้ดุลยภาพทางด้านราคาของปัจจัยการผลิต 
(ค) ประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Efficiency) หมายถึง 

ประสิทธิภาพทั้งหมดในการผลิตซึ่งเป็นผลรวมของประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคและทางด้านราคา 
3.4) การวัดประสิทธิภาพด้วยวิธี Stochastic Frontier Analysis (SFA)  

ในปี ค.ศ. 1977 Aigner, Lovel and Schmidt (1977) และ Meeusen and 
Van den Broeck (1977) ได้น าเสนอแบบจ าลองเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม (SFA) ซึ่งต่อมาได้มีนักเศรษฐศาสตร์
หลายท่านได้พัฒนาและเสนอการประยุกต์ใช้แบบจ าลองเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม  โดยส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลใน         
การวิเคราะห์อยู่ 2 ประเภท คือ ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross Sectional Data) และข้อมูลภาคตัดขวางตามเวลา
(Panel Data) รูปแบบของแบบจ าลองเป็นดังนี้  
  

                                   (1) 
 

โดยที่  คือ ผลผลิต (Outputs) 
     คือ ปัจจัยการผลิต (Inputs) 
     คือ พารามิเตอร์ 
     คือ ค่าความคลาดเคลื่อน  

     คือ ตัวอย่างที่ 1,2,3,...,N 
ดังนั้นเขียนแบบจ าลองใหม่ได้เป็น 

                                      (2) 
 
โดยที่  คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น โรค  และมีลักษณะการแจกแจงแบบ 

สองด้าน (Symmetric; ;  ~ N(0, )  
   คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่สามารถควบคุมได้ เช่น วิธีปลูก  และมีลักษณะการแจกแจงแบบ 

ด้านเดียว (One – Sided; ;  ~ N(0, )  
 คือ  ค่าที่บ่งช้ีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของหน่วยผลิต ถ้าออกมามาก  มีค่าสูงหน่วยผลิตจะมี

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคน้อย  แต่ถ้าค่า  มีค่าน้อยหน่วยผลิตจะมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคมาก และถ้า = 0 
หน่วยผลิตจะมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคมากที่สุด……….………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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2.5 วิธีกำรประเมินผล 
2.5.1 รูปแบบการประเมินผล ใช้แนวคิดของ Stake ซึ่งมีรูปแบบการประเมินผล คือประเมินเพื่อตัดสินว่า

โครงการนั้นจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะตามที่ต้องการ
หรือไม่ โดยใช้แบบจ าลอง IPOO Model กล่าวคือเน้นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของโครงการ 

2.5.2 ประเภทการประเมินผล โครงการมีระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี ตามงบประมาณปี 2555           
การประเมินผลครั้งนี้เป็นแบบการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ (Post Evaluation) เพื่อวิเคราะห์ผลของการ
ด าเนินโครงการว่าบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งใช้แผนแบบเปรียบเทียบในและนอกโครงการ  
โดยคาดว่าระดับความรู้และประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรเพิ่มข้ึน 

2.5.3 แผนแบบการประเมินผล การประเมินผลครั้งนี้เป็นเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนจริงกับผลที่คาดหวัง และ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ควรจะเป็น โดยรายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลอยู่ในหัวข้อถัดไป 
 2.5.4 ประเด็นและตัวช้ีวัด (ตารางที่ 2.1) 

ตำรำงท่ี 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรวัด ของกำรประเมินผลโครงกำร 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์กำรวัด 

1. ปัจจัยน าเข้า   
1.1 ปัจจัย ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริง 

 
จ านวนพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ของที่ได้รับจัดสรร 
เท่ากับเป้าหมาย 

 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เท่ากับเป้าหมาย 
 จ านวนปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรได้รับ เท่ากับเป้าหมาย 
1.2 การบริหารโครงการ จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ เท่ากับเป้าหมาย 
 จ านวนครั้งการจัดอบรมความรู้ เท่ากับเป้าหมาย 
2. กระบวนการด าเนินการ   
2.1 แปลงต้นแบบลดต้นทุน 
 
 
 

จ านวนหลักสูตรที่เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด 
ความรู้ 
จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
จ านวนเกษตรกรที่มีการตรวจวิเคราะห์ดิน 

ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร 
 
เท่ากับเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย 

2.2 ส ารวจติดตามสถานการณ์ 
     ศัตรูมันส าปะหลัง 

จ านวนแปลงของการติดตามสถานการณ์ศัตรู 
มันส าปะหลัง 

เท่ากับเป้าหมาย 
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ตำรำงท่ี 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรวัด ของกำรประเมินผลโครงกำร (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์กำรวัด 

2. กระบวนการด าเนินการ   
2.3 ธนาคารเช้ือพันธ์ุ 
     มันส าปะหลัง 
 
2.4 ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ 

จ านวนต้นพันธ์ุมันส าปะหลังที่ได้จากการ 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
จ านวนพื้นที่แปลงธนาคารพันธ์ุมันส าปะหลัง 
จ านวนพ่อแม่พันธ์ุศัตรูธรรมชาติ  
จ านวนศัตรูธรรมชาติที่ปล่อยแบบครอบคลุมพื้นที่ 

เท่ากับเป้าหมาย 
 
เท่ากับเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย 

 
2.5 การจัดการเพลี้ยแป้ง 

จ านวนศัตรูธรรมชาติที่ปล่อยควบคุมการระบาด 
จ านวนพื้นที่การจัดการเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 

เท่ากับเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย 

3. ผลผลิตของโครงการ   
3.1 ความรู้ของเกษตรกร ร้อยละของเกษตรกรที่มีความรู้ผ่านตามเกณฑ์ 

ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มี 
การน าความรู้ไปใช้ 
ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถใช้ศัตรูธรรมชาติ 
ควบคุมศัตรูมันส าปะหลังได ้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 

3.2 การผลิตมันส าปะหลัง จ านวนเกษตรกรที่ท าแปลงเปรียบเทียบกับแปลงลดต้นทุน 
จ านวนเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีตามการตรวจวิเคราะห์ดิน 

เท่ากับเป้าหมาย 
เท่ากับเป้าหมาย 

 ร้อยละของเกษตรกรที่ใช้พันธ์ุของโครงการปรับ 
ระบบการผลิตสินค้าเกษตรปี 2554 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

4. ผลลัพธ์   
4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 

ร้อยละของต้นทุนต่อกิโลกรัม 
 
ร้อยละของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
 

ต่ ากว่าแปลงเปรียบ 
เทียบร้อยละ 20 
สูงกว่าแปลงเปรียบ 
เทียบร้อยละ 20 

4.2 รายได้ของเกษตรกร 
 

ร้อยละของเกษตรกรที่มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน 
ร้อยละของเกษตรกรที่ท าแปลงลดต้นทุนมีรายได้ที่ 
เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับแปลงเปรียบเทียบ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 

4.3 ความพึงพอใจ ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงาน
โครงการ 

เท่ากับระดับมาก 
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กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินภำพรวมของโครงกำร ก าหนดโดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานโครงการ

กับเป้าหมาย/เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดข้ึนในแต่ละตัวช้ีวัดทุกด้าน หากสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายของโครงการ 

21 ตัวข้ึนไป ถือว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จ รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 
 

ตำรำงท่ี 2.2 กำรสรุปผลกำรประเมินภำพรวมกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดโครงกำร  
 

 จ ำนวนตัวชี้วัดท่ีผ่ำนเกณฑ์ ผลกำรประเมิน 
 1. 21 - 26 ผ่าน 
 2. 16 - 20 ผ่านแต่ต้องปรับปรงุ 
 3.  0 - 15 ไม่ผ่าน 

ที่มา: จากการศึกษา 

2.5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
1) วิธีการรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และ

แบบสอบถามเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารโครงการ เอกสารวิชาการเรื่องการปลูกมันส าปะหลัง และ
งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 2.1.1) การก าหนดขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ใช้สูตรค านวณหาขนาดตัวอย่างส าหรับ 

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

2.1.2) สุม่ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้วิธี การสุม่ตัวอย่าง 

2 ข้ัน  (Two – Stage Cluster Sampling) รายละเอียดดงัตารางที.่......................................................... 

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมจากเอกสารรายงานความก้าวหน้า
โครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารเผยแพร่ของกรมวิชาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2.5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  
1.1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงลึกและการสังเกต จากการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล

เพื่ออธิบายผลการประเมินโครงการว่าสอดคล้องวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่ หรือควรมีการปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร 
จึงจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ... ………………………………………………………………………………………………. 

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) แบ่งการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
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2.1) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการรวบรวมข้อมูล
ด้านสภาพการผลิต และปัจจัยการผลิต โดยใช้สถิติอย่างง่าย เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละประกอบการอธิบายตามตัวช้ีวัด          
ที่ก าหนด 

2.2) การวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลอง Stochastic Frontier เพื่อวัดประสิทธิภาพการผลิต            
ด้านผลิต (Output - Oriented Measure) ด้วยวิธี Maximum Likelihood ในการประมาณค่าสมการพรมแดนการผลิต 
และสมการความด้อยประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตมันส าปะหลัง ใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด ในการประมาณค่า
สัมประสิทธ์ิ 

แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษาใช้แบบจ าลองการผลิต Stochastic Frontier ที่อยู่ในรูปแบบ              
Cobb – Douglas ดังนี…้..................... 
2.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรประเมินผล 

2.6.1 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการด าเนินงานต่อไป 
2.6.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการประเมินผลใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน

โครงการที่เกี่ยวเนื่องกันในระยะต่อไป  รวมทั้งเพื่อให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรในระยะยาว 
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หัวข้ออยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และหน้า

แรกของแต่ละบท ไม่ต้องมเีลขหน้า 
(ข้ึนหน้าใหม)่ 

บทท่ี 3  
สภำพท่ัวไปของกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร 

3.1 สภำพท่ัวไปของมันส ำปะหลัง 
 มันส าปะหลังเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งมีช่ือเรียกทั่วไปในภาษาอังกฤษว่า Cassava หรือ Tapioca มีถ่ินก าเนิด 
ในอเมริกาใต้ เช่น เปรู เม็กซิโก กัวเตมาลา ฮอนดูรัส และบราซิล ส าหรับประเทศไทยนั้น ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่า      
มีการน ามันส าปะหลังเข้ามาปลูกเมื่อใด แต่คาดว่าน่าจะมีการน ามันส าปะหลังมาจากประเทศมาเลเซียเมื่อปี 2329 
โดยเข้ามาทางภาคใต้ของประเทศไทยปัจจุบันมันส าปะหลังที่ปลูกในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ … 

3.2 ข้อมูลท่ัวไปของครัวเรือนเกษตรกรเป้ำหมำย 
 ในส่วนนี้เป็นข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ปี 2555 
เกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา สมาชิกในครอบครัว อาชีพ ประสบการณ์การปลูกมันส าปะหลัง พื้นที่ปลูก               
มันส าปะหลัง สภาพของพื้นที่และลักษณะดิน เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการ การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
แหล่งเงินทุนของการปลูกมันส าปะหลังในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นครสวรรค์ ก าแพงเพชร อุทัยธานี นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ และสระแก้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
3.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปี 2555 ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
 จากรายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการ ปี 2555 ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการใน
กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมแปลงลดต้นทุนการผลิต (ค่าปุ๋ย) ด าเนินการได้ 11,365 ไร่ จากแผน ............... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................... 
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หัวข้ออยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และหน้า

แรกของแต่ละบท ไม่ต้องมเีลขหน้า 

(ข้ึนหน้าใหม)่ 
บทท่ี 4  

ผลกำรประเมิน 

ผลการประเมินแบ่งออกเป็น ... ส่วน ส่วนแรกเป็นผลการประเมินตามตามช้ีวัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ ส่วนที่ 2 เป็นผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตมันส าปะหลัง ที่ใช้การวิเคราะห์เส้นพรมแดนการผลิตแบ บของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งในแปลงลดต้นทุนและแปลงเปรียบเทียบ…………………………………………………………… 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

....................................................................... 
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หัวข้ออยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และหน้า

แรกของแต่ละบท ไม่ต้องมเีลขหน้า 

(ข้ึนหน้าใหม)่ 
บทท่ี 5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุป 
 ........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
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ภำคผนวกท่ี 1 
กำรพิมพ์รำยงำน 

กำรจัดหน้ำกระดำษ กำรล ำดับและพิมพ์เลขหน้ำ 
1. การจัดหน้ากระดาษ 

ตั้งค่าเค้าโครงหน้ากระดาษ โดยให้ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวา มีระยะห่าง ดังนี้ 
- ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน ประมาณ 3 เซนติเมตร  
- ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านล่าง ประมาณ 2 เซนติเมตร 
- ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย ประมาณ 3 เซนติเมตร  
- ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านขวา ไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร 

2. การล าดับและพิมพ์เลขหน้า 
การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า ก าหนดเป็น 2 แบบดังนี้ 

2.1 การล าดับหน้าในส่วนประกอบตอนต้นของเอกสาร ได้แก่ หน้าปกใน บทคัดย่อ Abstract 
ค าน า สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญตารางผนวก และสารบัญภาพ ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามล าดับพยัญชนะ             
ในภาษาไทย (ก, ข, ค,…) โดยเริ่มนับหน้าปกในเป็นหน้า (ก) แต่ไม่ต้องพิมพ์ล าดับหน้า (ก) ของหน้าปกใน ดังนั้น 
การพิมพ์ล าดับหน้า จึงเริ่มต้นพิมพ์หน้า (ข) ตั้งแต่บทคัดย่อภาษาไทยเป็นต้นไป 

2.2 การล าดับหน้าในส่วนประกอบเนื้อเรื่องและตอนท้าย ตั้งแต่บทที่ 1 ไปจนกระทั่งจบเล่มให้ใช้
เลข 1, 2, 3,… เรียงตามล าดับ โดยนับทุกหน้าและพิมพ์เลขหน้าอยูก่ึ่งกลางด้านบนของหน้ากระดาษ โดยหน้าแรก
ของแต่ละบท หน้าแรกของบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง หน้าแทรกหรือค่ันก่อนหน้าภาคผนวก และหน้าแรก
ของภาคผนวกแต่ละภาคไม่ต้องลงเลขหน้าก ากับ แตใ่ห้นับจ านวนหน้ารวมไปด้วย 
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ชนิดและขนำดตัวอักษร 
1. ชนิดตัวอักษร TH SarabunPSK 
2. ขนาดตัวอักษรที่ใช้เป็นพื้น 16 พอยท์ (point) 
3. ขนาดตัวอักษรที่ใช้เป็นช่ือบท 16 พอยท์ (point) ตัวหนา  
4. ตัวอักษรที่ใช้เป็นช่ือเรื่อง 

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

 
24 พอยท์ ตัวหนา 
24 พอยท์ ตัวหนา 

5. ตัวอักษรที่อยู่ท้ายหน้าปก 16 พอยท์ (point) ตัวหนา 
6. หัวข้อส าคัญ 16 พอยท์ (point) ตัวหนา 
7. หัวข้อย่อย 16 พอยท์ (point) 
8. บทคัดย่อ 16 พอยท์ (point) 
9. เลขหน้า 16 พอยท์ (point)  

กึ่งกลาง ด้านบนของหน้ากระดาษ 
หน้ำแรกของแต่ละบท ไม่มีเลขหน้ำ  
แต่ให้นับเลขหน้ำด้วย 

10. ช่ือตาราง หรือ รูปภาพ 16 พอยท์ (point) ตัวหนา 
11. ที่มาและหมายเหตุใต้ตารางหรือรูปภาพ 14 พอยท์ (point)  
12. ระยะบรรทัดปกติ 1 เท่า 
13. ตัวเลขที่ใช้ในการเขียน เลขอารบิก (1, 2, 3, ...)  

 

รูปแบบกำรย่อหน้ำและกำรจัดท ำหัวข้อย่อย  
1. รูปแบบการย่อหน้า 

การย่อหน้าให้ตั้ง Tab ที่ระยะ 1.25 เซนติเมตร 
ข้อความที่ คัดลอกมาเพื่อวิพากษ์วิจารณ์หรือข้อความที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความเดิม เช่น              

พระราชด ารัส ไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์ต่อไปในเนื้อหา ไม่ต้องข้ึนบรรทัดใหม่และให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ 
(“…”) ก ากับ  

ถ้าข้อความที่คัดลอกมายาวเกิน 3 บรรทัด ไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ แต่ให้พิมพ์ข้ึนบรรทัดใหม่ 
ย่อหน้าเข้ามาโดยตั้ง Tab ที่ระยะ 1.25 เซนติเมตร ทุกบรรทัดของข้อความที่คัดลอกมาแล้วให้อ้างอิงที่มา                
แบบอ้างอิงนาม-ปี  

การพิมพ์ข้อความที่ยกมาอ้างอิงที่มิใช่ข้อความที่คัดลอกมาโดยตรง ให้พิมพ์ต่อในเนื้อหาตามปกติ โดย            
ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศก ากับ แล้วระบุบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ๆ 
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2. การจัดท าหัวข้อส าคัญ หัวข้อย่อย 
บท เมื่อเริ่มบทใหม่ให้ข้ึนหน้าใหม่ทุกครั้ง พิมพ์ค าว่า “บทที่”และเลขประจ าบทไว้กลางหน้ากระดาษ 

บรรทัดต่อมาพิมพ์ช่ือบทกลางหน้ากระดาษไม่ต้องขีดเส้นใต้ 
หัวข้อใหญ่ หมายถึง หัวข้อที่ก าหนดสาระส าคัญของบทเป็นส่วน ๆ ซึ่งมิใช่เป็นช่ือเรื่องประจ าบทให้พิมพ์

ชิดขอบซ้าย และพิมพ์ห่างจากบรรทัดบน 1 บรรทัด กรณีที่หัวข้อส าคัญยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ข้ึนบรรทัดใหม่ชิด
ขอบซ้าย 

หัวข้อย่อย ให้พิมพ์หัวข้อย่อยตั้ง Tab ที่ระยะ 1.25 เซนติเมตร โดยหัวข้อย่อยนี้อาจมีหมายเลขก ากับ
หรือไม่ก็ได้ ถ้ามีหมายเลขก ากับให้พิมพ์ตัวเลข หลังตัวเลขใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) จากนั้นกด Space bar 1 
ครั้งหัวข้อย่อยต่อ ๆ ไป ตั้ง Tab ที่ระยะ 2.25, 3.25 และ 3.50 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยหลังตัวเลขไม่ต้องใส่
เครื่องหมายมหัพภาค (.)  

การข้ึนย่อหน้าใหม่ของหัวข้อย่อยทุกหัวข้อ ให้เริ่มพิมพ์ตรงกับหมายเลขของหัวข้อย่อยนั้นๆ ในแต่ละบท
ไม่จ าเป็นต้องแบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกันทุกบท โดยทั่วไปในบทสรุปอาจไม่มีหัวข้อย่อยก็ได้ ท้ังน้ี กำรเขียนหัวข้อ
ย่อย ไม่ควรมีจุดเกิน 3 หัวข้อย่อย  

 
ตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย 
1. หัวข้อใหญ่น้ีตั้งชิดริมขอบกระดำษด้ำนซ้ำย 

1.1 หัวข้อย่อยน้ีตั้ง Tab ที่ระยะ 1.25 เซนติเมตร (0.5 นิ้ว) 
1.1.1 หัวข้อย่อยน้ีตั้ง Tab ที่ระยะ 2.50 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 

1) หัวข้อย่อยนีต้ั้ง Tab ที่ระยะ 3.50 เซนติเมตร (1.38 นิ้ว) 
1.1) หัวข้อย่อยนีต้ั้ง Tab ที่ระยะ 4.00 เซนติเมตร (1.63 นิ้ว) 
1.2) หัวข้อย่อย................................................................ 

2) หัวข้อย่อย................................................................. 
1.1.2 หัวข้อย่อย............................................................ 

1.2 หัวข้อย่อย……………...…………………………………...…………..…...… 
2. หัวข้อใหญ่...................................................................... 

 
 

กำรจัดวำงรูปแบบกำรจัดท ำตำรำง แผนภูมิ กรำฟ และรูปภำพ 
1. การพิมพ์ตาราง 

ตารางแต่ละตารางต้องมหีมายเลขและช่ือตารางก ากบั โดยหลงัหมายเลขให้กด Space bar 1 ครั้ง แล้วจึง
พิมพ์ช่ือตาราง การเรียงล าดับหมายเลขตารางให้ใช้ค าว่าตารางที่ โดยเริ่มจากตารางที่ 1 ไปกระทั่งจบเลม่รวมทัง้ 
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ตาราง ในภาคผนวก ด้วย หรืออาจเรียงล าดับตารางตามบท เช่น บทที่ 1 เขียนเป็นตารางที่ 1.1, 1.2, 1.3 
และบทที่ 2 เขียนเป็นตารางที่ 2.1, 2.2, 2.3 เป็นต้น ท้ังน้ี ถ้ำใช้แบบใด ให้ใช้เหมือนกันท้ังเล่ม 

ช่ือตาราง ควรสั้นแต่ชัดเจนและได้ใจความ ไม่มีรายละเอียดมากเกินไป หมายเลขและช่ือตารางให้พิมพ์
ด้ำนบนของตำรำง และพิมพ์ชิดขอบซ้ายมือของหน้ากระดาษ ถ้าช่ือตารางยาวกว่า 1 บรรทัด ให้ข้ึนบรรทัดใหม่
โดยพิมพ์ให้ตรงกับพยัญชนะตัวแรกของช่ือตาราง และการตีเส้นตาราง ให้ตีเส้นเดี่ยวทั้งหมด เช่น 

ตำรำงท่ี 4.1 ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระของแบบจ ำลอง Probit maximum likelihood     
ท่ีมีต่อกำรตัดสินใจกู้ยืมของครัวเรือนเกษตร 

ตัวแปรตำม ตัวแปรอิสระ ค่ำสัมประสิทธิ์ t-stat Std. err. 

Pr
(C

re
di

t b
or

ro
wi

ng
 =

 1
 | 

x)
 

(ก
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ตัด
สิน

ใจ
กู้ย

ืมส
ินเ

ชื่อ
ขอ

งค
รัว

เรือ
นเ

กษ
ตร

) 

ขนาดของครัวเรือน (hh_size) 0.2044** 2.49 0.0822 

อายุของหัวหน้าครัวเรือน (hhhage) 0.0725 0.75 0.4560 

อายุของหัวหน้าครัวเรือนยกก าลัง 2 (hhhage_2) - 0.0007 -0.87 0.3830 

การมี แหล่ งน้ าที่ เ พี ย งพอต่อการ เพาะปลู ก 

(sufficiency) 

0.4828 * 2.38 0.0170 

สภาพคล่องทางการเงินของครัวเรือน (liquidity) - 0.3288 -1.50 0.2188 

จ า น วนปี ก า ร ศึ กษาขอ งหั วห น้ า ค รั ว เ รื อ น 

(yr_hhheduc) 

- 0.0261  -0.78 0.3330 

ครัวเรือนเกษตรที่ปลูกข้าว (d_rice) 0.9458 *** 2.38 0.3976 

ครัวเรือนเกษตรที่ปลูกพืชไร่ (d_fcrop) 0.6586 ** 1.55 0.4262 

ครัวเรือนเกษตรที่ปลูกพืชผัก/ไม้ดอกไม้ประดับ 

(d_veg) 

0.6620 1.55 0.4271 

ครัวเรือนเกษตรที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น (d_fruit) 0.9088 ** 2.30 0.3955 

ครัวเรือนเกษตรที่ท าเกษตรผสมผสาน (d_mixed) 0.8435 ** 2.02 0.4181 

ค่าคงที่ (ß0 ) (Constant term) -2.6476 -0.89 2.9625 

หมายเหตุ  (*)  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 หรือ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 90 % 
    (**)  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 %  
  (***)  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หรือ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 % 

 
นอกจากนี้ ในเนื้อความควรอ้างทุกตารางที่น าเสนอ และอธิบายข้อมูลเด่นๆ ที่ปรากฏในตารางนั้นตาราง

แต่ละตารางจึงควรเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อความ และเข้าใจได้ง่ายในตัวเอง โดยอธิบายค าย่อที่ใช้ในตาราง ยกเว้น ค า
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ย่อทางสถิติ เช่น SESDx ,, หรือ df เป็นต้น และต้องระบุหน่วยนับต่าง ๆ ในตารางด้วย เช่น หน่วย บาท กรัม             
เป็นต้น การน าเสนอตารางทั้งหมดควรมีความคงที่เพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการน าเสนอ 
หัวข้อ และค าศัพท์ที่ใช้ในกรณีที่ตารางมีหมายเหตุ ซึ่งเป็นการอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตารางโดยรวม 
หรืออธิบายค าย่อหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในตารางจะใช้ค าว่า “หมายเหตุ” และขีดเส้นใต้พิมพ์ใต้ตารางชิดขอบซ้าย  
แต่ถ้าเป็น หมายเหตุเฉพาะ ซึ่งเป็นการอ้างถึงคอลัมน์ แถว หรือรายการใดรายการหนึ่ง โดยจะพิมพ์ 1, 2, 3 หรือ 
a, b, c เยื้องมุมขวาบนของข้อความที่ต้องการหมายเหตุ ส่วนหมายเหตุที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็นทางสถิติ เช่น         
p < 0.05 ให้พิมพ์ใต้ตารางโดยพิมพ์ชิดขอบซ้าย ดังตัวอย่างที่แสดงต่อไปนี้ 

กรณีข้อมูลในตารางมาจากแหล่งเดียว ให้ระบุที่มาของข้อมูลไว้ใต้ตาราง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี 1.1 พ้ืนท่ีเพำะปลูกข้ำว ข้ำวโพด และมันส ำปะหลัง ปีเพำะปลูก 2555/56 

หน่วย: ไร่/ครัวเรอืน 
รำยกำร ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคตะวันออก เฉลี่ย 
ข้ำว     
ข้ำวโพด     
มันส ำปะหลัง     
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 
หมายเหตุ:    1. …………… 
    2. ……….. 

กรณีข้อมูลในตารางมาจากหลายแหล่ง ให้ใช้ตัวเลขก ากับอยู่ด้านบนของข้อมูลแต่ละตัว เพื่อระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลต่าง ๆ เช่น 1/กรมการข้าว 2/ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ จากการส ารวจ เป็นต้น  
ตำรำงท่ี 1.1 พ้ืนท่ีเพำะปลูกข้ำว ข้ำวโพด และมันส ำปะหลัง ปีเพำะปลูก 2555/56 

หน่วย: ไร่/ครัวเรอืน 
รำยกำร ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคตะวันออก เฉลี่ย 
ข้ำว1/     
ข้ำวโพด2/     
มันส ำปะหลัง2/     
ที่มา: 1/ กรมการข้าว (2558) 

2/ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 
หมายเหตุ:    1. …………… 
    2. ……….. 

กรณีข้อมูลในตารางมาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ให้ระบุแหล่งท่ีมำเป็นชื่อของหน่วยงำน สถำบัน หรือ
แหล่งท่ีมำของข้อมูล ไม่ควรใส่ URL ใต้ตำรำง ส่วนรายละเอียดของเว็บไซต์และวันที่สืบค้นข้อมูล ให้น าไปไว้ใน
บรรณานุกรมท้ายเล่มรายงาน 
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ตัวอย่ำง  

 
ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2557) 
ที่มา: United States Department of Agriculture (2015) 

 
ที่มา: www.moac.go.th (2557) 
ที่มา: http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=food-nutrition (2015) 

 
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ตารางให้อยู่ในหน้าเดียวกันได้ ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าต่อไป โดยหัวตาราง               

ในหน้าถัดไปให้พิมพ์ “ตารางที่” พร้อมระบุเลขล าดับ ช่ือตารางและพิมพ์ค าว่า “(ต่อ)” และให้ใส่ “ที่มา” ของ
ข้อมูลในตารางที่ท้ายตารางทั้ง 2 ตาราง 

 
ตำรำงท่ี 1.1 พ้ืนท่ีเพำะปลูกข้ำว ข้ำวโพด และมันส ำปะหลัง ปีเพำะปลูก 2555/56 

หน่วย: ไร่/ครัวเรือน 

รำยกำร ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคตะวันออก เฉลี่ย 
ข้ำว     
ข้ำวโพด     
มันส ำปะหลัง     
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 

 
ตำรำงท่ี 1.1 พ้ืนท่ีเพำะปลูกข้ำว ข้ำวโพด และมันส ำปะหลัง ปีเพำะปลูก 2555/56 (ต่อ) 

หน่วย: ไร่/ครัวเรือน 

รำยกำร ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคตะวันออก เฉลี่ย 
ข้ำว     
ข้ำวโพด     
มันส ำปะหลัง     
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 
 

ส าหรับตารางที่มีข้อมูลเป็นจ านวนมาก ขนาดตัวอักษรไม่ควรต่ ากว่า 12 พอยท์ หรือใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
ย่อส่วนหรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม แต่จะต้องชัดเจน อ่านง่าย และควรปรับขนาดตัวอักษรของที่มาและ
หมายเหตุให้สอดคล้องกับขนาดของตัวอักษรในตารางด้วย 

ส่วนตารางที่กว้างเกินกว่าหน้ากระดาษ ควรจัดพิมพ์ตามแนวขวางของหน้ากระดาษ โดยจัดให้ส่วนบนของ
ตารางนั้นชิดขอบซ้ายของหน้า เมื่อต้องการแปลผลตารางให้ข้ึนหน้าใหม่ แล้วพิมพ์เนื้อหาในแนวตั้งตามปกติ 
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2. การพิมพ์ภาพประกอบเนื้อหา 
ภาพประกอบเนื้อหามีหลายประเภท เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด แผนภูมิ แปลน แผนผังผังงาน กราฟ แผ่น

ภาพ และแผ่นพับโฆษณา เป็นต้น ให้ใส่หมายเลขล าดับและช่ือหรือค าอธิบายก ากับเช่นเดียวกับตาราง                 
การเรียงล าดับหมายเลขภาพประกอบเนื้อหาให้ใช้ค าว่าภาพที่ โดยเริ่มจากภาพที่ 1 ไปกระทั่งจบเล่ม รวมทั้งภาพ 
ในภาคผนวกด้วย หรือเรียงล าดับภาพตามบท เช่น บทที่ 1 เขียนเป็นภาพที่ 1.1, 1.2, 1.3 และบทที่ 2 เขียนเป็น
ภาพที่ 2.1, 2.2, 2.3 เป็นต้น  

ช่ือภาพควรสั้นแต่ชัดเจนและได้ใจความไม่มีรายละเอียดมากเกินไป หมายเลขและช่ือภาพให้ พิมพ์ไว้ใต้
ภำพและให้ใช้ตัวหนำท้ังหมด และจัดวางให้อยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษ  

ถ้าช่ือภาพยาวกว่า 1 บรรทัด ให้ข้ึนบรรทัดใหม่โดยพิมพ์ให้ตรงกับช่ือภาพเช่นเดียวกับการพิมพ์ช่ือตาราง 
ดังตัวอย่างที่แสดงต่อไปนี้ 

 
 

 

  

 

 

 

  

    

ภำพท่ี 2.1 แผนภำพแสดงวัฏจักรกำรบริโภคของผู้บริโภค 

ที่มา: Gregory Mankiw (2010) 

รูปแบบกำรพิมพ์สูตรหรือสมกำร 
1. การพิมพ์สมการในเนื้อหา 

การพิมพ์สูตรหรือสมการ สามารถท าได้โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Word โดยพิมพ์ในบรรทัด
เดียวกับเนื้อหา เช่น  a = [(1+b)/x]½ หรืออาจพิมพ์สูตรหรือสมการโดยการเลือกหัวข้อ “แทรก” หรือ “Insert” 
แล้วเลือก “สมการ” หรือ “Equation” ยกตัวอย่าง เช่น 

 
x

b
a




1  

เงินออม (APC<1) 

เงินออมสะสมส าหรบัใช้
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การน าเสนอเศษส่วนในบรรทัดให้เขียนเครื่องหมายทับ (/) และวงเล็บเล็ก และวงเล็บใหญ่ โดยใช้  ( ) 
ก่อนแล้วจึงใช้ [( )] และ {[( )]} เป็นล าดับสุดท้าย การใช้วงเล็บเล็กและวงเล็บใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน เช่น 
a/b+c มีความหมายเช่นเดียวกันกับ (a/b)+c แต่คนละความหมายกับ a/(b+c) 

 
2. การพิมพ์สมการที่ต้องน าเสนอเฉพาะ  

การแสดงสมการ ให้เริ่มพิมพ์บรรทัดใหม่ โดยใส่ตัวเลขก ากับสมการที่แสดงตามล าดับทั้งหมด             
และให้อยู่ในวงเล็บและพิมพ์ชิดขอบขวา ตัวอย่างเช่น 

  KALq   (1) 

กำรพิมพ์ชื่อวิทยำศำสตร์และภำษำต่ำงประเทศด้วยภำษำไทย 
การเขียนช่ือวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต อาทิ จุลชีพ พืช สัตว์ ให้ใช้ตามประมวลนามศาสตร์สาก ล 

(International code of nomenclature) โดยท าให้เด่นชัดแตกต่างจากอักษรหรือข้อความอื่น ๆ โดยพิมพ์ด้วย  
ตัวเอน ช่ือวิทยาศาสตร์เป็นไปตามระบบทวินาม (Binomial system) ประกอบด้วย 2 ค า ค าแรกเป็นช่ือสกุล 
(Genus) ข้ึนต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ ค าหลังเป็นช่ือชนิด (Species) และข้ึนต้นด้วยตัวเล็ก ท้ายช่ือวิทยาศาสตร์มักมี
ช่ือของบุคคลแรกที่ก าหนดช่ือก ากับอยู่ด้วย ให้พิมพ์ด้วยตัวตรงปกติ เช่น Escherichia coli, Cocos nucifera 
Linn. (มะพร้าว) ตัวอย่างการเขียนครั้งต่อไป เช่น E. coli 

การพิมพ์ภาษาต่างประเทศให้เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยและวงเล็บภาษาต่างประเทศ ก ากับในการ
กล่าวถึงครั้งแรก ส่วนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้มีการบัญญัติศัพท์ไว้แล้วโดยราชบัณฑิตยสถานให้ใช้ตามนั้น และ
วงเล็บภาษาอังกฤษก ากับในการกล่าวถึงครั้งแรก โดยพิมพ์อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นค า เช่ือม อาทิ 
ค าสันธาน ให้พิมพ์เป็นตัวพิมพ์เล็ก 

การพิมพ์ภาษาต่างประเทศโดยใช้ตัวอักษรภาษาไทยไม่นิยมใส่รูปวรรณยุกต์ก ากับเสียงสูงต่ า เช่น 
Bering sea  เป็น ทะเลเบริง 
Byte  เป็น ไบต ์
Technology  เป็น เทคโนโลยี 

ค าที่เป็นพหูพจน์ไม่เติม “ส” หรือ “ส”์ ในภาษาไทย เช่น 
Integrals  เป็น อินทิกรัล 
Semigroups  เป็น เซมิกรุป 
Games  เป็น เกม 

ยกเว้นค านามที่ใช้เป็นช่ือเฉพาะ เช่น 
Wales  เป็น เวลส์ 
New York Times เป็น นิวยอร์ค ไทมส์ 
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กำรเขียนค ำภำษำอังกฤษก ำกับค ำภำษำไทย  
การเชียนภาษาอังกฤษก ากับค าภาษาไทยในเนื้อหาของงานวิจัยสามารถใช้ได้ 2 แบบ คือ 1) ค าแรกของ

ภาษาอังกฤษควรเขียนเริ่มต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ และค าต่อๆ ไป จะเริ่มด้วยตัวอักษรตัวเล็ก 2) เริ่มต้นด้วยอักษร
ภาษาอังกฤษตัวใหญ่ทุกค า โดยให้ใช้แบบใดแบบหน่ึงเหมือนกันท้ังเล่ม  

ตัวอย่ำง  

 
ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต (Life-cycle Theory of Consumption) 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

 
กับดักตัวแปรหุ่น (dummy variable trap) 

สมการถดถอยโดยเริ่มจากจุดก าเนิด (regression through the Origin) 
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ภำคผนวกท่ี 2 
รูปแบบกำรเขียนรำยงำน 

กำรเขียนปกนอกและปกใน 
ปกนอก หรือหน้าปกของเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผล ประกอบด้วย ตราส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ช่ือเรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชนิดของเอกสาร เลขที่เอกสาร เดือนและปีที่ได้เลขที่เอกสาร โดยจัดให้
ตราส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ตรงกลาง ชิดด้านบนของหน้ากระดาษ ย่อหน้าถัดมาเป็นช่ือเรื่อง ตัวอักษร       
ที่ใช้พิมพ์มีขนาด 24 พอยท์และเป็นตัวหนา ตรงกลางเป็นรูปภาพตกแต่งให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องตามวิจารณญาณ
ของผู้จัดท า ด้านล่างเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ชนิดของเอกสาร เลขที่เอกสาร เดือนและปีที่ได้เลขที่เอกสาร 

ปกใน ปกในให้พิมพ์เหมือนปกนอกแต่ใช้สีด าบนกระดาษขาว โดยให้มีเฉพาะช่ือเรื่อง และหน่วยงาน               
ที่จัดท ารายงานฉบับนี้เท่านั้น โดยใช้ตัวอักษรขนาด 26 พอยท์ จัดวางแต่ละบรรทัดให้อยู่กึ่งกลางของกระดาษ 
กำรเขียนบทคัดย่อและบทสรุปผู้บริหำรภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract) และ บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) คือ เนื้อความย่อหรือสรุป
เนื้อหาที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ของเอกสารวิจัย เอกสารประเมินผล หรือเอกสารวิชาการทั้งเล่มโดยสังเขป 
ได้แก่ ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย/ประเมินผล สรุปผลการวิจัย/ประเมินผล และ
ข้อเสนอแนะ บทคัดย่อและบทสรุปผู้บริหารควรมีความยาวไม่เกิน 1-2 หน้ากระดาษโดยใช้อักษรขนาด 16 พอยท์  

บทคัดย่อและบทสรุปผู้บริหารที่ดีควรมีความถูกต้องและสมบูรณ์ เรื่องใดที่ไม่ได้น าเสนอในเนื้อหาจะต้อง
ไม่ปรากฏในบทคัดย่อและบทสรุปผู้บริหาร ไม่ใช้ค าย่อหรือค าที่ไม่คุ้นเคย ให้เขียนค าเต็มทั้งหมด ส่วนนี้จะช่วยให้
ผู้อ่านทราบเนื้อหาโดยสรุปและท าความเข้าใจเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผลได้อย่างรวดเร็ว  
กำรเขียนสำรบัญ สำรบัญตำรำง และสำรบัญภำพ 

ช่ือหัวข้อและหน้าที่แสดงในสารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ และสารบัญตารางผนวกต้องตรงกับ
เนื้อหา ค าว่า สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ และสารบัญตารางผนวก (ขนาด 16 พอยท์ ตัวหนา) ให้พิมพ์ไว้
กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบบน 1.5 นิ้ว ส่วนค าว่า “หน้า” ให้พิมพ์พิมพ์ชิดขอบขวา ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 

สำรบัญ 

 หน้ำ 

บทท่ี 1 บทน ำ 1 

1.1 ความส าคัญของการวิจัย 1 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 
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และหากสารบัญมีมากกว่า 1 หน้า เมื่อข้ึนหน้าต่อไปใหเ้ขียน “(ต่อ)” ไว้ข้างท้ายหน้าสารบัญ สารบญั
ตาราง สารบัญภาพ และสารบัญตารางผนวก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

สำรบัญ (ต่อ) 

     หน้า 

บทท่ี 5 สรุปและข้อเสนอแนะ 45 

 
กำรเขียนอ้ำงอิงในเน้ือหำ 

การอ้างอิง (Citation) หมายถึง การบันทึกที่มาของข้อความที่ยกมากล่าวอ้างหรืออ้างอิง ในการศึกษา
ค้นคว้า และการวิจัยเพื่อให้ผู้อ่านทราบแหล่งที่มาและสามารถติดตามแหล่งวัสดุอ้างอิงที่สมบูรณ์ เป็นการให้เกียรติ
แก่เจ้าของผลงานที่น ามาอ้างอิง รวมทั้งเป็นจรรยาบรรณของนักวิจัย ในกำรเขียนเอกสำรวิจัยและเอกสำร
ประเมินผลให้ใช้รูปแบบกำรอ้ำงอิงแบบนำม -ปี (Author-date) ตลอดท้ังเล่ม และให้น ำสิ่งท่ีอ้ำงอิง          
ทุกรำยกำรท่ีปรำกฏในเน้ือหำ ใส่ไว้ในส่วนของบรรณำนุกรมท้ำยเล่ม 
1. รูปแบบการอ้างอิง  

1.1  กรณีสรุปเนื้อหาสาระที่น ามาอ้างอิง 
หากผู้วิจัยสรุปเนื้อหาสาระที่น ามาอ้างอิงก่อนระบุช่ือผู้แต่ง ให้ใส่ช่ือผู้แต่งและปีที่พิมพ์อ้างอิง              

ไว้ในวงเล็บหลังเนื้อหาน้ันๆ ในกรณีที่ช่ือผู้แต่งอยู่ก่อนเนื้อหาหรือแทรกอยู่ในเนื้อหาให้เขียนช่ือผู้แต่งไว้นอกวงเล็บ
และเขียนปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บหลังช่ือผู้แต่ง ในการอ้างอิงครั้งต่อไป ถ้าระบุช่ือผู้แต่งและปีที่พิมพ์อ้างอิง                     
ลงในเนื้อหามาก่อนแล้วไม่จ าเป็นต้องระบุช่ือผู้แต่งในวงเล็บซ้ าอีก 

1.2  กรณีที่เป็นการอ้างอิงข้อความที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความเดิม 
ให้พิมพ์ต่อไปในเนื้อหาไม่ต้องข้ึนบรรทัดใหม่และให้ใส่เครื่องหมำยอัญประกำศ (“…”) ก ำกับ และ

ต้องระบุแหล่งที่มาในการอ้างอิงบางครั้งผู้เขียนต้องการจะอ้างอิงถึงหนังสือ หรือวัสดุอ้างอิงโดยเจาะจงเฉพาะส่วน 

ช่ือผู้แต่งอยู่ก่อนหรอืแทรกอยู่ในเนื้อหา : 
วัสดุอ้างอิงภาษาไทย :  
วัสดุอ้างอิงต่างประเทศ : 

ช่ือผู้แต่งอยู่ในวงเล็บหลังเนือ้หา :  
วัสดุอ้างอิงภาษาไทย :  
วัสดุอ้างอิงต่างประเทศ : 

 
ช่ือและนามสกุลผู้แต่ง/(ปีที่พมิพ์) “.......................” 
นามสกลุผู้แตง่/(ปีที่พิมพ)์ “.......................” 

 
“.......................” (ช่ือและนามสกลุผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ)์ 
“.......................” (นามสกลุผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ)์ 

หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 
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ตัวอย่ำง กรณีใส่ชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ  
การปรับวิสัยทัศน์ พบว่ารูปแบบภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร……………….. 
(จามจุรี จาเมือง, 2548) 

ตัวอย่ำง กรณีใส่ชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไว้นอกวงเล็บ  
ยุพาสินี วันชูเสริม (2551) ศึกษาจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนมัธยม  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 1........  

ตัวอย่ำง กรณีใส่ชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์แทรกอยู่ในเน้ือหำ  
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียน วัดและชุมชน ได้ผลสอดคล้องกับ พัลลภ เชวงชุติรัตน์ (2552) ที่รายงาน......... 
นอกจากนั้นการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1........ 

ตัวอย่ำง กรณีกำรอ้ำงอิงข้อควำมท่ีไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อควำมเดิม 
“สารสนเทศ หมายถึง ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ที่ผ่านกระบวนการประมวลผล มีการถ่ายทอดและการบันทึกไว้ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพิวเตอร์ ตลอดจนถ่ายทอดใน
รูปแบบอื่นๆ เช่น ค าพูด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับสารได้ทราบ” (ประภาวดี สืบสนธ์ิ, 2543)  
หรือ 
He also stated that professional learning communities in schools “lead to strong and 
measurable improvements in pupils’ learning” (Hargreaves, 2003). 

2. หลักการเขียนผู้แต่ง 
2.1 การเขียนนามผู้แตง่ 

2.1.1 ถ้าผู้แต่งเป็นคนไทยใหล้งช่ือและตามด้วยช่ือสกุล เช่น (สมศรี อมาตยกุล, 2549) 
2.1.2 ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศใหล้งเฉพาะช่ือสกลุเท่านัน้ เช่น (Victor, 2008) หรือ 

(Wooldridge, 2008) เป็นต้น 
2.1.3 ใส่ฐานันดรศักดิ์บรรดาศักดิ์ สมณะศักดิ์ตามปรากฏ เช่น พระยาธรรมศักดิ์มนตรี พลตรี 

ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) หรือ Sir, Mark เป็นต้น 
2.1.4 ไม่ต้องลงค าน าหน้าช่ือ ยศทางทหาร ต ารวจต าแหนง่ทางวิชาการ/วิชาชีพ เช่น นาย 

นางสาว นาง ดร. ศาสตราจารย์นายแพทย์ พันเอก หรือ Mr. Mrs. Miss Dr. Prof. เป็นต้น  
2.2 การอ้างอิงผู้แต่งที่เป็นบุคคล 

2.2.1 กรณีผู้แต่ง 1 คนให้ปฏิบัติตามข้อ 2. 
2.2.2 กรณีผู้แต่ง 2 คนให้อ้างช่ือทัง้ 2 คนทุกครั้งโดยเริ่มพมิพ์ช่ือผู้แต่งคนที ่1 ถ้าเป็นเอกสาร

ภาษาไทยเช่ือมด้วยค าว่า “และ” ส่วนเอกสารภาษาอังกฤษให้ใช้ค าว่า “and” 
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2.2.3 กรณีผู้แต่ง 3 คนข้ึนไปให้อ้างช่ือผู้แตง่เฉพาะคนแรกเท่านั้น แล้วตามด้วย “และคณะ” 
หรือ “et al.” 

2.3 การอ้างอิงผู้แต่งที่เป็นสถาบัน 
การอ้างอิงเอกสารที่มีสถาบันเป็นผู้แต่ง ให้ระบุช่ือสถาบัน โดยเขียนช่ือเต็มในการอ้างครั้งแรก  

ถ้าสถาบันนั้นมีช่ือย่อที่เป็นทางการให้ระบุช่ือย่อไว้ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] ด้วย การอ้างครั้งต่อไปให้ใช้ช่ือย่อนั้นได้           
ในกรณีที่ไม่มีช่ือย่อหรือช่ือย่อนั้นไม่เป็นที่รู้จักกันดี การอ้างครั้งต่อ ๆ ไปให้ระบุช่ือสถาบันเต็มทุกครั้ง 

2.4 การอ้างอิงผู้แต่งคนเดียว แต่มีวัสดุอ้างอิงหลายช้ิน 
2.4.1 เอกสารจัดพมิพ์ในปเีดียวกันมากกว่าหนึ่งเรื่อง 

ในกรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกันมีวัสดุอ้างอิงที่จัดพิมพ์ในปีเดียวกันมากกว่าหนึ่งเรื่องและผู้วิจัย             
ได้น ามาอ้างอิงมากกว่าหนึ่งเรื่อง เพื่อเป็นการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นวัสดุอ้างอิงในเรื่องใด ให้ใส่อักษร ก ข ค ส าหรับ
วัสดุอ้างอิงภาษาไทยท้ายปีที่พิมพ์เรียงล าดับก่อนหลังในการอ้างอิงหรือ a b c ในวัสดุอ้างอิงภาษาอังกฤษ                     
โดยพิมพ์เว้นระยะห่างหนึ่งตัวอักษรระหว่างเลข พ.ศ. กับตัวอักษร ก ข ค….. หรือ a b c….. โดยใส่อักษร ก ข 
ค….. หรือ a b c….. ในส่วนของบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงท้ายเล่มด้วย และต้องตรวจสอบการพิมพ์นี้ในส่วน
ของบรรณานุกรมและส่วนอ้างอิงให้ตรงกัน 

2.4.2 เอกสารหลายช้ินจัดพิมพ์ต่างป ี
ในการอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องที่เขียน โดยผู้แต่งคนเดียวกัน แต่ปีที่พิมพ์ต่างกันให้ระบุ               

ช่ือผู้แต่งครั้งเดียวแล้วระบุปีที่พิมพ์ โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ันระหว่างปีที่พิมพ์ 
รูปแบบ  
(ช่ือผู้แต่ง,/[ปีที่พมิพ]์ก,/[ปีที่พิมพ]์ข) 
ตัวอย่ำง เอกสำรจัดพิมพ์ในปีเดียวกันมำกกว่ำหน่ึงเรื่อง 
(เจอื สตะเวทิน, 2516ก, 2516ข) 
รูปแบบ 
(ช่ือผู้แต่ง,/[ปีที่พมิพ]์ก,/[ปีที่พิมพ]์ข) 
ตัวอย่ำง เอกสำรหลำยชิ้นจัดพิมพ์ต่ำงปี 
(บุญยงค์ เกศเทศ, 2516, 2520, 2523) 
หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

2.5 การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งหลายคน 
ให้อ้างอิงไว้ในวงเล็บเดียวกันโดยมีเครื่องหมายอัฒภาค  (;) ค่ันระหว่างเอกสารอ้างอิงนั้น               

โดยเรียงล าดับปีเก่าไปยังปีล่าสุด และเรียงตามล าดับตัวอักษร  
ในกรณีที่นักวิจัยหรือนักประเมินผลอ้างเอกสารทั้งผู้แต่งที่เป็นของประเทศไทยและต่างประเทศ 

ให้อ้างช่ือผู้แต่งที่เป็นของประเทศไทยจนครบก่อน แล้วจึงตามด้วยช่ือผู้แต่งของต่างประเทศตามกฎเกณฑ์ข้างต้น 
ที่ได้กล่าวมาแล้ว 
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รูปแบบ 
(ช่ือผู้แต่ง,/ปีที่พมิพ;์/ช่ือผู้แต่ง,/ปทีี่พิมพ;์/ช่ือผู้แต่ง,/ปีทีพ่ิมพ์;/....) 
ตัวอย่ำง 
(เปลื้อง ณ นคร, 2512; เจือ สตะเวทิน, 2516; ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และ ประภาศรี สหีอ าไพ, 2519; ทองสุข
นาคโรจน์, 2519) 
(Woodward, 1965; Fiedler, 1967; Thompson, 1967; Kast and Rosenzweig, 1973) 
(เปลื้อง ณ นคร, 2512; เจือ สตะเวทิน, 2516; Woodward, 1965; Thompson, 1967; Kast and 
Rosenzweig, 1973 ) 
หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

2.6 การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง 
2.6.1 เอกสารที่ไมป่รากฏช่ือผู้แตง่ใหล้งช่ือเรื่องแทนช่ือผู้แตง่ 
2.6.2 เอกสารที่ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง มีแต่ผู้ท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม ให้ลงช่ือ

บรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม หลังจากนั้นพิมพ์เครื่องหมายจุลภาค “,” แล้วจึงพิมพ์ค าว่า “บรรณาธิการ” หรือ               
“ผู้รวบรวม”  

“บรรณาธิการ”ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Ed. (ส าหรับบรรณาธิการ 1 คน) หรือ Eds. (ส าหรับ
บรรณาธิการมากกว่า 1 คน) และ “ผู้รวบรวม”ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Comp. (ส าหรับผู้รวบรวม 1 คน) หรือ 
Comps. (ส าหรับผู้รวบรวมมากกว่า 1 คน) 
ตัวอย่ำง กรณีใส่ชื่อเรื่อง 

(จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัต,ิ 2555) 
(Global Warming Effects and Causes, 2009) 

ตัวอย่ำง กรณีใส่ชื่อบรรณำธิกำร  
(ชมัยภร บางคมบาง และพเิชฐ แสงทอง, บรรณาธิการ, 2555) 
(Dorai, Ed., 2009) 

2.7 การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปทีี่พิมพ ์
เอกสารที่ไมป่รากฏปีที่พมิพ์ ให้ระบุ “ม.ป.ป.” (ไมป่รากฏปทีี่พิมพ์) หรือ “n.d.” (No date of 

publication) ส าหรบัวัสดุอ้างอิงภาษาอังกฤษ 
ตัวอย่ำง 

(เกศินี หงสนันท,์ ม.ป.ป.) 
หรือ   เกศินี หงสนันท์ (ม.ป.ป.) พบว่า .............................. 

(Woodward, n.d.) 
หรือ   Woodward (n.d.) อธิบายไว้ว่า………………….. 
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2.8 การอ้างอิงเอกสารที่อ้างอิงในเอกสารอื่น 
ระบุนามผู้แต่งและปพีิมพ์ของเอกสารต้นฉบับ ตามด้วย “อ้างถึงใน”หรือ“cited in” นามผู้แต่งที่

น าข้อมูลมาอ้างและปีพิมพ์ของเอกสาร 
รูปแบบ 

(ช่ือผู้แต่งที่ถูกอ้าง,/ปีที่พมิพ์/อ้างถงึใน/ช่ือผู้แต่งทีอ่้าง,/ปีทีพ่ิมพ์) 
ตัวอย่ำง  

(เทื้อน ทองแก้ว, 2544 อ้างถึงใน จามจุรี จาเมือง, 2549) 
(Bjerrum, 1954 อ้างถึงใน รุ้งลาวัลย์ ราชัน, 2555) 

หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

2.9 การอ้างอิงการสื่อสารระหว่างบุคคล 
การสือ่สารระหว่างบุคคล อาจเป็นจดหมาย บันทึก การสนทนา การสมัภาษณ์ ฯลฯให้ระบุช่ือ

ของผูส้ื่อสารพร้อมวันที ่
รูปแบบ 

(ช่ือผู้จัดท า,/ประเภทวัสด,ุ/วันที่) 
ตัวอย่ำง  

………………………. (จิราพร บานลา, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2554) 
หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

2.10 การอ้างอิงโสตทัศนวัสด ุ
รูปแบบ 

 (ช่ือผู้จัดท า,/ประเภทวัสด,ุ/ปีที)่ 
ตัวอย่ำง  

(ไพบูลยเ์กียรติ เขียวแก้ว, ซีด,ี 2552) 
(Lashway, slide, 2005) 

หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

2.11 การอ้างอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส ์
รูปแบบ 

 (ช่ือผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ)์ 
ตัวอย่ำง 

(วรากรณ์ สามโกเศศ, 2554) 
หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 
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ค ำแนะน ำในกำรอ้ำงอิงโดยสรุป 

ล ำดับ
ท่ี 

หลักเกณฑ์ ตัวอย่ำง 

1. หลักกำรเขยีนผู้แต่ง  
 1.1 การเขียนนามผู้แตง่  
 1.1.1 ผู้แต่งเป็นชาวไทย: ให้ใส่ช่ือและตามด้วย

นามสกลุ 
(เปลื้อง ณ นคร, 2551) 

 1.1.2 ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ : ให้ใสเ่ฉพาะ
นามสกลุ 

(Fontana, 1985) 

 1.1.3 ใสฐานันดรศักดิ์บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ (ถามี) แต่
ไม่ใส่ ยศทางทหาร ต ารวจต าแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพเช่น 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ พันเอก 

(ม.ล.บญุเหลือ เทพยสุธรรณ, 2520) 

 1.2 การอ้างอิงผู้แต่งที่เป็นบุคคล  
 1.2.1 ผู้แต่ง 1 คน (เปลื้อง ณ นคร, 2511) 
 1.2.2 ผู้แต่ง 2 คน (จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ และ ทวี สวน

มาล,ี 2519) 
(Schlachter and Thompson, 1974) 

 1.2.3 ผู้แต่ง 3 คนข้ึนไป (สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ, 2535) 
(Takac et al., 1982) 

 1.3 การอ้างอิงผู้แต่งที่เป็นสถาบัน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558) 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 

 1.4 การอ้างอิงผู้แต่งคนเดียวกัน หลายครัง้  
 1.4.1 อ้างครั้งแรก ใสช่ือเต็ม และช่ือย่อ (ถ้ามี) ครั้งแรก (องค์การรบัสง่สินค้าและพัสดุ

ภัณฑ์ [ร.ส.พ.], 2519) 
 1.4.2 อ้างครั้งต่อไป ใสช่ือย่อ (ถ้ามี) /ถ้าไม่มีช่ือย่อใส่

ช่ือเต็ม 
ครั้งทีส่อง 
ถ้ามีช่ือย่อ (ร.ส.พ., 2519) 
หรือถ้าไม่มีช่ือยอ่ (องค์การรบัสง่สินค้า
และพัสดุภัณฑ,์ 2519) 

 1.5 การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งคนเดียวกัน  
 1.5.1 ปีพิมพ์ซ้ ากัน (เจอื สตะเวทิน, 2516ก, 2516ข) 

(Bruce, 1980a, 1980b,1980c) 
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ล ำดับ
ท่ี 

หลักเกณฑ์ ตัวอย่ำง 

1. 1.5 การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งคนเดียวกัน  
 1.5.2 ปีพิมพ์ต่างกัน (บุญยงค์ เกศเทศ, 2516, 2520, 2523) 
 1.6 การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งหลายคน  
 1.6.1 เรียงตามตัวอักษรของนามผู้แต่งตามด้วย ปพิมพ์

และใสเครื่องหมาย ( ; ) ค่ันเอกสารแต่ละเรื่อง 
(เปลื้อง ณ นคร, 2512;เจอื สตะเวทิน, 
2516) 

 1.6.2 เรียงตามปีพิมพ์และใสเครื่องหมาย ( ; ) ค่ัน
เอกสารแตล่ะเรื่อง 

(Woodward, 1965; Fiedler, 1967) 

 1.7 การอ้างอิงที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง  
 1.7.1 ใส่ช่ือเรื่อง (ภูมิศาสตรแ์ห่งทวีปเอเชีย, 2482) 

 1.7.2 ใส่ช่ือบรรณาธิการ (ทวน วิริยาภรณ์, บรรณาธิการ, 2505) 

2. กำรอ้ำงอิงเอกสำรท่ีไม่ปรำกฏปีท่ีพิมพ์ (เกศินี หงสนันท,์ ม.ป.ป.) 
(Woodward, n.d.) 

3. กำรอ้ำงอิงเอกสำรท่ีอ้ำงอิงในเอกสำรอ่ืน  
 ระบุนามผู้แต่งและปพีิมพ์ของเอกสารต้นฉบับ ตามด้วย 

“อ้างถึงใน”หรอื“cited in”นามผู้แต่งที่น าข้อมลูมาอ้างและ
ปีพิมพ ์

(สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 
2495 อ้างถึงใน 
แม้นมาส ชวลิต, 2509) 

4. กำรอ้ำงอิงกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล เช่น กำรสัมภำษณ์ (อภิชาต สืบสมบัต,ิ สัมภาษณ์, 5
กันยายน 2529) 

5. กำรอ้ำงอิงเอกสำรพิเศษ หรือ โสตทัศนวัสดุ                
เช่น จดหมาย รายการวิทยุโทรทัศน์ สไลด์ เทป 

(กรมพระยาด ารงราชานุภาพ,รายการ
โทรทัศน์ชุด “มรดกไทย”) 
(กรมส่งเสริมการเกษตร,สไลด)์ 

6. กำรอ้ำงอิงสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2554) 
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กำรเขียนบรรณำนุกรมหรือรำยกำรอ้ำงอิง 
พิมพ์ค าว่า “บรรณานุกรม” ไว้กลางหน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์หนา และห่างจากขอบบน 3 

เซนติเมตร (ในระดับเดียวกับการข้ึนต้นบทใหม่) และพิมพ์วัสดุอ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศแยกกัน โดย
ให้เรียงตามตัวอักษร ตามด้วยเรียงปี โดยเรียงจากปีเก่าไปปีใหม่ เอกสารภาษาไทยก่อนแล้วจึงเป็นเอกสาร
ภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ เอกสารเผยแพร่ของต่างประเทศ ให้ใช้เป็นปี ค.ศ. ทั้งนี้ การพิมพ์วัสดุอ้างอิงแต่ละรายการ 
ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย บรรทัดต่อไปให้ย่อหน้าโดยตั้ง Tab ที่ระยะ 1.25 นิ้ว  

บรรณานุกรม (Bibliography) หรือรายการอ้างอิง (References) เป็นการรวบรวมรายการอ้างอิงท้ายเล่ม 
ผู้วิจัยสามารถเลือกใช้ค าว่า “บรรณานุกรม” หรือ “รายการอ้างอิง” อย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ถ้าเป็นรายการ
วัสดุอ้างอิงที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดในเอกสารงานวิจัยและที่น าความรู้มาเรียบเรียงโดยไม่ได้อ้างอิงไว้ในเอกสาร ให้ใช้ค า
ว่า “บรรณานุกรม” แต่ถ้าอ้างอิงเฉพาะวัสดุอ้างอิงที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงานวิจัยเท่านั้น ให้ใช้ค าว่า “รายการ
อ้างอิง” 

1. การเรียงล าดับเอกสารอ้างอิง 
ให้เรียงวัสดุอ้ำงอิงตำมล ำดับตัวอักษรตัวแรกตำมแบบพจนำนุกรมไทยฉบับรำชบัณฑิตยสถำน ถ้ามี

วัสดุอ้างอิงภาษาอังกฤษด้วย ให้เรียงล าดับตัวอักษรเช่นเดียวกันและให้เรียงต่อจากภาษาไทย และหากนามสกุล
ของผู้แต่งชาวต่างประเทศซ้ ากันให้เรียงจากตัวอักษรของช่ือต้น และช่ือกลางตามล าดับ โดยให้เรียงตามล าดับ
ตัวอักษรที่เขียนจริงไม่ใช่เรียงตามเสียงที่อ่าน ตัวอย่าง Mc ต้องเรียงตามหลัง Mac เช่น MacArthor มาก่อน 
McAlister 

ในกรณีที่วัสดุอ้างอิงที่มี ช่ือผู้แต่งซ้ า ให้พิมพ์ช่ือผู้แต่งทุกคนและทุกรายการ โดยไม่ใช้เครื่องหมาย 
“_______” และเรียงล าดับปีที่พิมพ์จากปีเก่าจนถึงปีล่าสุด ดังตัวอย่างที่แสดงต่อไปนี้ 

 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2554). รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบ
ผสมผสาน เชิงเกษตรอินทรีย์แบบน าร่องกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง . กรุงเทพฯ: กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2556). การศึกษาเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของภาคการเกษตร . 
กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2554). รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบ    
            ผสมผสาน เชิงเกษตรอินทรีย์แบบน าร่องกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: กระทรวง 
            เกษตรและสหกรณ์. 
_________. (2556). การศึกษาเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของภาคการเกษตร. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตร 
            และสหกรณ์. 
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2. หลักเกณฑ์การเขียนช่ือผู้แตง่ในบรรณานุกรม 
2.1 ถ้าผู้แต่งเป็นคนไทย ให้ลงช่ือและตามด้วยช่ือสกุล 
2.2 ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้พิมพ์นามสกุลน าหน้าค่ันด้วยจุลภาค (Comma) “,” ตามด้วย            

ตัวย่อของช่ือแรกและตัวย่อของช่ือกลาง (ถ้ามี) 
2.3 ใส่ฐานันดรศักดิ์บรรดาศักดิ์ สมณะศักดิ์ตามปรากฏ เช่น พระยาธรรมศักดิ์มนตรี ม .ร.ว.คึกฤทธ์ิ 

ปราโมช พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) หรือ Sir, Mark เป็นต้น 
2.4 ไม่ใส่ยศทางทหาร ต ารวจต าแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ เช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์ พันเอก              

เป็นต้น 
2.5 กรณีผู้แต่งหลายคน ไม่ว่าจะกี่คนก็ตาม ให้ระบุช่ือผู้แต่งให้ครบทุกคน ช่ือแต่ละคนให้ค่ัน                    

ด้วยเครื่องหมายจุลภาค “,” หน้าช่ือคนสุดท้ายต้องค่ันด้วย “และ” ส าหรับผู้แต่งคนไทย ส่วนผู้แต่งชาว
ต่างประเทศให้ใช้ “&” หรือ “and” 

2.6 หนังสือรวมทั้งวัสดุอ้างอิงอื่น ๆ ที่จัดท าข้ึนในนามของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวง กรม องค์การ 
สถาบัน หรือ สมาคม ให้ลงช่ือหน่วยงานน้ัน ๆ เป็นผู้แต่ง โดยยึดหลักดังนี้ ถ้าวัสดุอ้างอิงนั้นออกในนามหน่วยงาน
ระดับกรมหรือหน่วยงานที่เล็กกว่ากรม แต่สังกัดอยู่ในกรมนั้น ๆ แม้จะปรากฏช่ือกระทรวง หรือหน่วยงานเล็กกว่า
กรมอยู่ในวัสดุอ้างอิงก็ตามให้ลงช่ือกรมเป็นผู้แต่ง  ส่วนช่ือของหน่วยงานที่เล็กกว่ากรมให้ใส่ไว้ในส่วน                        
ของส านักพิมพ์ 

ตัวอย่ำงกรณีผู้แต่งเป็นคนไทย (ภำษำไทย) 
อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย 
คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว. 
พระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู ธมฺมจิตฺโต) 

ตัวอย่ำงกรณีผู้แต่งเป็นคนไทย (ภำษำอังกฤษ) 
Pongsrihadulchai, A. 

ตัวอย่ำงกรณีผู้แต่งเป็นคนต่ำงชำติ 
Mark, J. R., Sir 
Barrett, C. B. 

ตัวอย่ำงกรณีผู้แต่งหลำยคน 
ศักดิ์ไทย สุรกจิบวร, นิตยา นวลนิ่ม, ไชยา ภาวะบุตร และวาโร เพ็งสวัสดิ ์ 
Sergiovanni, T. J., Kelleher, P., McCarthy, M. M., & Wirt, F. M.  

ตัวอย่ำงกรณีผู้แต่งเป็นสถำบัน 
ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
Provincial Public Health Office of Chachoengsao 
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3. การเขียนรายการอ้างอิงตามประเภทเอกสาร 
การเขียนช่ือวารสาร ช่ือหนงัสือและปีที่ ใช้ตัวเอียง โดยช่ือหนังสือภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรใหญ่เฉพาะ

อักษรแรก นอกนั้นใช้ตัวเล็ก 

3.1 หนังสือ 
รูปแบบ 
ช่ือผู้แต่ง./(ปีที่พมิพ)์./ช่ือหนังสือ/(ครั้งทีพ่ิมพ(์ถ้าม)ี)./สถานที่พิมพ:์/ส านักพมิพ.์ 
ตัวอย่ำง 
ไพลิน ฤกษ์จิรสวัสดิ.์ (2555). หลักพื้นฐานของกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กกล้า. กรงุเทพฯ: ส านักพมิพ์แหง่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ราชบัณฑิตยสถาน. (2555). ศัพท์นิติศาสตร ์ฉบับราชบัณฑติยสถาน (พิมพ์ครัง้ที ่7 แก้ไขเพิ่มเตมิ). กรุงเทพฯ: 

อรุณการพมิพ.์  
Eugene, W. R., Baird, R. B., Eaton, A. D., & Clesceri, L. L. (Eds.). (2012). Standard methods for 

examination of water and wastewater (22nd ed.). Washington, DC: American Public 
Health Association.  

Poque, D. (2012). OS X mountain lion: The missing manual. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. 
หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

3.2 หนังสือแปล 
รูปแบบ:             
ช่ือผู้แต่ง./(ปีที่พมิพ)์./ช่ือหนังสือ/(ช่ือผู้แปล, แปล)./สถานทีพ่ิมพ:์/ส านักพิมพ.์  
ตัวอย่ำง 
ทาคาชิ, ไซโต. (2555). ท างานส าเร็จได้ภายใน 1 นาท ี(วีณา หวัง, แปล). กรุงเทพฯ: สยามอินเตอรบ์ุ๊คส.์  
Kiyosaki, R. T., & Lechter, S. L. (2010). Fu ba ba xiong ba ba [Rich dad, poor dad] (L. Qinggi, & S. 

L. Zhu, Trans.). Hai Kou: Nan Hai Chu Ban She. 
หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

3.3 บทความในหนังสือ 
รูปแบบ:  
ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ)์./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บรรณาธิการถ้าม)ี,/ช่ือหนังสือ/(หน้า/เลข

หน้า)./สถานที่พิมพ:์/ส านักพิมพ.์ 
ตัวอย่ำง 
ปภานิจ สวงโท. (2552). โรคอุจจาระร่วง = Acute diarrhea. ใน ภาสกร อัครเสวี (บรรณาธิการ), สรปุรายงาน
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การเฝ้าระวังโรคประจ าป ี2551 = Annual epidemiological surveillance report 2008 (หน้า 126-
127). นนทบุร:ี ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. 

ปิยทัศน ์ทัศนาวิวัฒน.์ (2550). ประวัติโรคไหลตาย. ใน สุมาล ีนิมมานนิตย ์และปรีดา มาลาสิน (บรรณาธิการ), 
โรคไหลตาย: Sudden unexplained death syndrome (หน้า 12-25). กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.  

Bellah, R. N. (2003). The ritual roots of society and culture. In M. Dillon (Ed.), Handbook of the 
sociology of religion (pp. 31-44). United Kingdom: Cambridge University Press.  

Christiano, K. (2005). Religion and family in modern American culture. In S. H. Knecht, & J. 
Pankhurst (Eds.), Family religion and social change in diverse societies (pp. 43-78). New 
York: Oxford University Press.  

หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

4. วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
รูปแบบ 
ช่ือผู้ท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์./(ปีที่พิมพ)์./ช่ือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์./ระดับวิทยานิพนธ์หรือดุษฎี

นิพนธ์,/ช่ือสาขาวิชา,/คณะ,/ช่ือมหาวิทยาลัย. 
ตัวอย่ำง 
พิชัย กันทะชัย. (2555). ผลกระทบของการรบัสัมผสัสารประกอบไอโซไซยาเนตต่อการเกิดอาการผิดปกติทางเดิน

หายใจของพนักงานผลิตโฟมโพลียรูีเทน ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย, คณะสาธารณสุขศาสตร,์ มหาวิทยาลัยบรูพา.  

อัญชนา เอี่ยมวสันต์. (2555). แนวทางการพฒันาชุมชนวัดโคกท่าเจริญและสมาคมสว่างอุทยานธรรมสถาน (เซียน
ซือ) ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบรุ ีให้เป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมสี่วนร่วม
ของชุมชน. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ, วิทยาลัยพาณิชยศาสตร,์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา.  

Kim, B. J. (2011). Factors that influence quality of life among low-income elderly Korean 
immigrants in Adult Day Health Care (ADHC). Doctoral dissertation, Social Welfare, 
University of California.  

Wisarapun, P. (2009). The effects of breastfeeding-promoting program on the rate and duration 
of exclusive breastfeeding in working mothers. Master’s thesis, Maternal-Newborn and 
Women's Health Nursing, Faculty of Nursing, Mahidol University.  

  
หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 
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5. สิ่งพิมพ์ตอ่เนื่อง 
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodicals) หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีก าหนดออกต่อเนื่องเป็นประจ า ได้แก่วารสาร 

(Journals) นิตยสาร (Magazines) จดหมายข่าว (Newsletters) หนังสือพิมพ์ (Newspapers) มีการเขียนดังนี้ 
5.1 บทความในวารสาร 

รูปแบบวำรสำรท่ัวไป 
ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปีที่หรอืเล่มที(่ฉบับที ่(ถ้ามี)),/เลขหน้า. 
ตัวอย่ำง 
ดรุณี ชิงชัย. (2554). การพฒันาโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุความสุขส่วนตนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี. 

วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 9(1), 90-98.  
ปิยะวิทย ์ทิพรส. (2553). การจัดการป้องกันและลดสารใหก้ลิ่นโคลน Geosmin ใน ผลิตภัณฑ์แปรรปูสัตว์น้ า. 

วารสารสุทธิปริทัศน์, 24(72), 103-119.  
Foster, W. P. (2004). The decline of the local a challenge to educational leadership. Education 

Administration Quarterly, 40(2), 176-191.  
Koulouglioti, C., Cole., R., & Kitzman, H. (2009). The role of children’s routines of daily living, 

supervision, and maternal fatigue in preschool children’s injury risk. Research in Nursing & 
Health, 32, 517-529.  

รูปแบบบทควำมวำรสำรอ่ืนๆ 
1) บทความวารสารที่มหีมายเลขฉบบัเพิม่เตมิ (Supplement) โดยใส่ค าว่า Suppl. ตามด้วยหมายเลขไว้ในวงเลบ็ 
หลงัปีที่ของวารสาร 
ตัวอย่ำง 
Weiden, P. T. (2009). Treatment in the prodomal phase of schizophrenia improves patient 

outcomes. Journal of Clinical Psychiatry, 70(Suppl. 1), 27-31.  

2) วารสารที่ได้รับการตอบรับการตีพมิพ์ และอยู่ในระหว่างรอตีพิมพ์ให้ใช้ค าว่า “อยู่ระหว่างการตีพิมพ”์ หรือ “in 
press” แทนที่ปีพมิพ์  
ตัวอย่ำง 
Zuckerman, M., & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in face-ism: Does facial prominence 

imply dominance? Journal of Personality and Social Psychlogy. 

3) บทความวารสารที่เป็นบทคัดย่อ (Abstract) ของวารสารต้นฉบับ ให้พิมพ์ค าว่า [บทคัดย่อ] หรือ [Abstarct] 
ตามหลงัช่ือบทความ 
ตัวอย่ำง 
Nierenberg, A. A. (2009). Diagnosing and treating patients with symptoms of depression 
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[Abstarct]. Journal of Clinical Psychiatry, 70, 105. 

4) บทความวารสารที่มลีักษณะพเิศษ ให้ข้อความที่บอกลักษณะพิเศษของบทความ เช่น [Editor], [Editorial], 
[Letter to the editor] เป็นต้น ไว้ในวงเลบ็หลังช่ือบทความ 
ตัวอย่ำง 
Lancino, G., & Boccarchi, E. (2009). Posterior fossa dural arteriovenous [Editorial]. The Journal of 

Neurosurgery, 111, 887-888. 

5) บทความวารสารสบืค้นจากฐานข้อมูลไทย 
รูปแบบ 
ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปีที่หรอืเล่มที(่ฉบับที ่(ถ้ามี)),/เลขหน้า. ค้นเมื่อวัน เดือน 

ปี, จาก ช่ือ URL หรือ ช่ือฐานข้อมลู 
ตัวอย่ำง 
พัชนี สมก าลงั และชนาทิพย์ สันติวงศ์. (2551). การพยาบาลตามความเช่ือของคริสเตียน. วารสารคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 31, 59-65. ค้นเมื่อ 4 ธันวาคม 2552, จาก ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
และเอกสารฉบบัเต็ม ของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ThaiLIS). 

6) บทความวารสารสบืค้นจากฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ (E-Journal) 
ตัวอย่ำง 
Salter, K. (2009). Beating the trauma of a bad birth experience. Mental Health Today, 28, 14-15. 

Retrieved November 26, 2009, from CINAHL with Full Text database. 

7) บทความวารสารทีส่ืบค้นจากฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) แต่มีเฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) ให้ใช้ 
Abstract retrieved month day, year, from หรือบทคัดย่อค้นเมื่อ วัน เดือน ป,ี จาก  

ตัวอย่ำง 
Buvanendran, A. Kroin, K. S. (2009). Multimodal analgesia for controlling acute post-operative 

pain. Acute Pain, 3, 145-146. Abstract retrieved December 3, 2009, from ScienceDirect 
database. 

8) บทความวารสารจากฐานข้อมูล ทีม่ีเลข DOI (Digital Object Identifier) 
ตัวอย่ำง 
Riddoch, C. R., Leary, S. D. (2009). Salt intake, stroke, and cardiovascular disease: Meta-analysis 

of prospective studies. British Medical Journal, 339, b4567. doi: 10.1136/bmj.b4567 (ไม่มีจุด
ตามหลงัหมายเลข) 

หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 
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5.2 บทความในจดหมายข่าว 
รูปแบบ 
ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือจดหมายข่าว,/ปีที่หรือเล่มที(่ฉบับที ่(ถ้ามี)),/เลขหน้า. 
ตัวอย่ำง 
ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล. (2555). สุขภาพจิตคนไทยในรอบปี 2554. สุขภาพจิตประชากร & สังคม, 2(1), 2-3.   
หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

5.3 บทความในนิตยสาร 
รูปแบบ 
ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ,์/วันที่/เดือน)./ช่ือบทความ./ช่ือนิตยสาร,/ปีที่หรือเลม่ที,่/เลขหน้า.  
ตัวอย่ำง 
ปริทรรศน ์พันธุบรรยงก.์ (2554, พฤษภาคม-มิถุนายน). โลกร้อน. อินโนแล๊บ, 20-22. 
Goldman, D. (2004, January). What makes a leader? Harvard Business Review: Inside the Mind of 

the Leader, 82(1), 82-91. 
หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

5.4 บทความในหนังสือพิมพ ์
รูปแบบ 
ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ,์/วันที่/เดือน)./ช่ือบทความ./ช่ือหนังสอืพิมพ,์/หน้า/เลขหน้า.  
ตัวอย่ำง 
รังสรรค์ ศรีวรศาสตร.์ (2554, 28-29 เมษายน). มารูจ้ัก DRG. สยามรัฐ, หน้า 16.  
สกุณา ประยรูศุข. (2552, 23 พฤศจิกายน). วิกฤตโลกวันทีข้ั่วโลกเหนือไม่เหลอืน้ าแข็ง. มติชน, หน้า 20.  
Associated Press, Brussels. (2006, April 12). Europe wants WTO moves reciprocated. The Nation, 

p. 10B.  
Sachs, J. (2006, April 5). Populism in Latin America is democracy in action. The Nation, p. 12A. 
หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

6. เอกสารของหน่วยงานที่ไมเ่ป็นเล่ม ได้แก่ จดหมายเหตุ ค าสั่ง ประกาศ 
รูปแบบ 
ช่ือหน่วยงาน./(ปีที่พิมพ,์/วันที่/เดือน)./ช่ือของเอกสาร./เลขที่ของเอกสาร(ถ้ามี).  
ตัวอย่ำง 
กรมศลิปากร. (2445, 27 พฤศจิกายน). ลายพระหัตถ์กรมหลวงด ารงราชานุภาพกราบทลูกรมหลวงเทวะวงษ์วโร

ปการ. เลขที ่3/197.  
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มหาวิทยาลัยบูรพา. (2555, 27 เมษายน). เรื่อง การใหทุ้นอดุหนุนการวิจัยระดบับัณฑิตศึกษา ครั้งที ่2 
ปีงบประมาณ 2555. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0265/ 2555. 

มหาวิทยาลัยบูรพา. (2555, 12 พฤศจิกายน). เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน Journal of Science, 
Technology, and Humanities. ค าสั่งที ่2813/ 2555. 

หอสมุดแห่งชาติ. (จ.ศ. 1206). จดหมายเหตรุัชกาลที ่3. เลขที่ 12. 
หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

7. สูจิบัตร แผ่นพบั โฆษณา แผ่นปลิว และเอกสารที่ไมเ่ป็นเล่ม 
รูปแบบ 
ช่ือผู้แต่ง./(ปีที่พมิพ)์./ช่ือเรื่อง./สถานที่พิมพ:์/สานักพิมพ.์/ลกัษณะเอกสาร.  
ตัวอย่ำง 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2553). ดูแลตนเองใหป้ลอดภัยในภาวะน้ าท่วม. นนทบุร:ี โรง

พิมพ์กองสุขศึกษา. แผ่นปลิว. 
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบรูพา. (2554). สูจิบัตรงานพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรแกผู่้ส าเรจ็การศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2554. ชลบุร:ี งานประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยบรูพา. สูจิบัตร.  
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีวิจัยทางพฤติกรรมและสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ส านักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. เอกสารการสอน. 
อังคนา อัศวบุญญาเดช. (2553). ต้อลม. ชลบุร:ี ศูนย์วิทยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา. แผ่นพับ.  
หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

8. เอกสารพิเศษ ได้แก่ จดหมายที่ติดต่อระหว่างหน่วยงาน หรือบุคคล และต้นฉบับตัวเขียน  
รูปแบบ 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของต้นฉบบัตัวเขียน./(ป,ี/วันที่/เดือน)./ช่ือเอกสาร./เลขทะเบียน./ลักษณะเอกสาร.  
ตัวอย่ำง 
มูลนิธิศาสตราจารย ์ดร.แถบ นีละนิธิ. (2548, 5 เมษายน). จดหมาย.  
Bradford, A. (1995, July 25). Letter to Emery Brown. 
หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 
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9. ราชกิจจานุเบกษา 
รูปแบบ 
ช่ือกฎหมาย./(ปีที่พมิพ,์/วันที่/เดือน)./ราชกิจจานุเบกษา./หน้า/เลขหน้า.  
ตัวอย่ำง 
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติพุทธศักราช 2542. (2542, 15 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. หน้า 42-48. 
หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

10. รายงานการประชุมวิชาการหรอืการสัมมนาทางวิชาการ  
เอกสารทีร่วมบทความที่จัดเตรียมไว้ก่อนเพื่อน าเสนอหรือจดัท าข้ึนภายหลังการประชุมหรือสัมมนาทาง

วิชาการ 
รูปแบบ 
ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ)์./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือการประชุมหรือสัมมนา/(หน้า/เลขหน้า)./สถานที่พมิพ:์/

ส านักพิมพ.์ 
ตัวอย่ำง 
หัทยา ศรีวงษ์. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน ความสามารถในการท างาน และบรรยากาศองค์การกับ

ความสุขในการทางานของพยาบาลส่วนงานอุบัตเิหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาลชุมชนในเขตภาคกลาง. ใน การ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที ่5” (หน้า 1-13). 
ฉะเชิงเทรา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร.์  

หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

11. เอกสารทุกประเภทที่ไมป่รากฏช่ือผู้แต่ง ไม่ปรากฏสถานที่หรอืปีทีพ่ิมพ์ 
ให้ใช้รูปแบบตามแบบแผนหลักของวัสดุอ้างอิงนั้นๆเช่นถ้าเป็นหนังสือให้ใช้แบบแผนของหนังสือโดยใช้ช่ือ

เรื่องหรือช่ือเอกสารแทนที่ช่ือผู้แต่งใช้ค าย่อ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) หรือ n.d. (no date of publication) 
แทนปีที่พิมพ์และ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) หรือ n.p. (no place of publication) แทนสถานที่พิมพ์ 
ตัวอย่ำงไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง 
จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัต.ิ (2555). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
City politics: The political economy of urban America. (2006). New York: Pearson.  

ตัวอย่ำงไม่ปรำกฏปีท่ีพิมพ์และไม่ปรำกฏสถำนท่ีพิมพ์ 
ส.กลิ่นหอมหวล. (ม.ป.ป.). แม่คะนิ้ง-น้าค้างแข็ง คืออะไร. ม.ป.ท.  
Kuehner, K. J., & Reque, J. T. (n.d.). Language: Structure and use. n.p. 
 
 



 

 

133 

12. โสตทัศนวัสด ุ
โสตทัศนวัสดุมีหลายประเภทได้แก่ ภาพยนตร์ (Motion picture) ภาพเลื่อน (Film strip) ภาพนิ่ง 

(Slide) วีดิทัศน ์(Video tape) แถบเสียง (Cassette tape) แผ่นเสียง (Sound disc) ภาพ (Picture) และแผนที่ 
(Map) 
รูปแบบ 
ช่ือผู้จัดท า/(หน้าที่รับผิดชอบ)./(ปีทีจ่ัดท า)./ช่ือเรื่อง/[ลักษณะของโสตทัศนวัสด]ุ./ช่ือเมือง:/ผู้รบัผิดชอบ           

ในการจัดท า.  
ตัวอย่ำง 
บมจ.เวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์(ผู้ผลิต). (2555, 2 กันยายน). ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ [รายการโทรทัศน์]. 

กรุงเทพฯ: ไทยทีวีส ีช่อง 3. 
พันจันทร ์ธนวัฒนเถียร, อัมรินทร ์เพ็ชรกลุ และปิยะ นากสงค์ (ผู้บรรยาย). (2554). Windows 7 & Office 2010 

ฉบับสมบรูณ์ [ซีดีรอมมัลตมิีเดีย]. กรุงเทพฯ: ซิมพลฟิาย. 
American Psychology Association (Producer). (2000). Responding therapeutically to patient 

expressions of sexual attraction: A stimulus training tape [Motion picture]. (Available from 
the American Psychological Association, 750 First Street, NE, Washington, DC 20002-4242). 

Harrison, J. (Producer), & Schmiechen, R. (Director). (1992). Changing our minds: The story of 
Evelyn Hooker [Motion picture]. (Available from Changing Our Minds, Inc., 170 West End 
Avenue, Suite 25R, New York, NY 10023). 

หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

13. การสัมภาษณ์ 
รูปแบบ 
ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์./(ป,ี/วันที่/เดือน)./ต าแหน่ง(ถ้าม)ี./สัมภาษณ์.  
ตัวอย่ำง 
บุญสม ทองศรีพราย. (2555, 12 ธันวาคม). ประธานสมาพนัธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนใต้. สัมภาษณ์.  
พนิตา กาภู ณ อยุธยา. (2555, 29 พฤศจิกายน). ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สัมภาษณ์.  
Bear, T. (2006, August 11). President. Interview. 
หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 

 

 

 



 

 

134 

14. เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ 
ให้เขียนตามรูปแบบของหนังสือ บทความ ตามประเภทดังกล่าวข้างต้นโดยระบุแหล่งที่เข้าถึงข้อมูล

ดังกล่าว และให้ระบุวันที่สืบค้นข้อมูลด้วย ทั้งนี้ ช่ือ URL ไม่ต้องขีดเส้นใต้ 
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ จำกเว็บเพจ มีผู้แต่งหรือหน่วยงำนรับผิดชอบ 
รูปแบบ 
ผู้แต่งหรือหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ./(ปพีิมพ)์./ช่ือบทความ/[ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก:/www.xxxxxxxxxx/(วันที่

สืบค้นข้อมลู:/วันที่/เดือน/ป)ี. 
ตัวอย่ำง 
สุรชัย เลี้ยงบญุเลิศชัย. (2554). จัดระเบียบส านกังานทนายความ [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก:  

http://www.lawyerscouncil.or.th/2011/index.php?name=knowledge (วันที่สบืค้นข้อมูล: 21 
มิถุนายน 2554). 

National Statistical Office. (2004). Household debt [Online]. เข้าถึงไดจ้าก: 
http://service.nso.go.th/nso/data/02/02_5_files/dept.pdf (วันที่สืบค้นข้อมูล: 23 กุมภาพันธ์ 
2555). 

วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง หรอื ช่ือหน่วยงาน./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ/[ออนไลน]์./ช่ือวารสาร,/เลขปีที/่(ฉบับที)่,/เลขหน้า./เข้าถึงได้

จาก:/www.xxxxxxxxxx (วันที่สบืค้นข้อมลู:/วันที่/เดือน/ป)ี. 
ตัวอย่ำง 
บงการ หอมนาน. (2551). เทคโนโลยีกับการควบคุมด้วยตรรกะฟซัซ ีตามขั้นตอนและฟังก์ช่ันสมาชิก [ออนไลน]์. 

ไมโครคอมพิวเตอร,์ 26(271), 153-156. เข้าถึงไดจ้าก: 
http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=5753 (วันที่สืบค้นข้อมลู: 22 มิถุนายน 2554). 

ฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ (2545). Wireless lan เครือข่ายแห่งอนาคต [ออนไลน]์. จดหมาย
ข่าวส านักหอสมุด, 18(12), 2-5. เข้าถึงได้จาก http://www.lib.ku.ac.th/newsnov45.html (วันที่สืบค้น
ข้อมูล: 22 กันยายน 2550). 

Cornia, G. A. (1985). Farm size, land yields and the agricultural production function: An analysis 
of fifteen countries [Online]. World development, 13(4), 513–534. เข้าถึงไดจ้าก:  
http://193.146.160.29/gtb/sod/usu/$UBUG/repositorio/10311698_Cornia.pdf (วันที่สืบค้น
ข้อมูล: 29 สิงหาคม 2555). 
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บทควำมจำกข่ำวสำร จดหมำยขำ่ว จัดท ำเป็นรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
รูปแบบ 
1) ผู้แต่ง./(ปีพิมพ,์/วัน/เดือน)./ช่ือบทความ [ออนไลน]์./ช่ือข่าวสาร,/เลขของปทีี/่(ฉบับที)่./เข้าถึงได้

จาก:/www.xxxxxxxxxx (วันที่สบืค้นข้อมลู:/วันที่/เดือน/ป)ี.                                                
2) ช่ือบทความ./(ปีพิมพ,์ วัน เดือน)./ช่ือข่าวสาร/[ออนไลน์],/เลขของปีที/่(ฉบับที)่./เข้าถึงได้

จาก:/www.xxxxxxxxxx (วันที่สบืค้นข้อมลู:/วันที่/เดือน/ป)ี. 
ตัวอย่ำง 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก. (2554, มิถุนายน). DLO Tax 

Newsletter [ออนไลน]์. (8). เข้าถึงไดจ้าก: http://www.dlo.co.th/node/394 (วันที่สบืค้นข้อมูล: 21 
มิถุนายน 2554). 

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
รูปแบบ 
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ,์/วัน/เดือน)./ช่ือบทความ/[ออนไลน]์./ช่ือหนังสือพมิพ.์/เข้าถึงได้จาก:/www.xxxxxxxxxx (วันที่

สืบค้นข้อมลู:/วันที่/เดือน/ป)ี. 
ตัวอย่ำง 
วรากรณ์ สามโกเศศ. (2554, 21 เมษายน). สถิติการศึกษาไทย [ออนไลน]์. มติชน. เข้าถึงไดจ้าก:  
        http://mic.matichon.co.th/imagedoc/54/21/19/54211902.PDF (วันที่สืบค้นข้อมลู: 3 พฤษภาคม 

2554). 
ทีมข่าวเศรษฐกจิ. (2554, 3 พฤษภาคม). บางจากฟุ้งไตรมาสแรกป ี54 ก าไรพุ่งกว่า 1.4 พันล้าน [ออนไลน]์. 

ไทยรัฐ. เข้าถึงไดจ้าก: http://www.thairath. co.th/content/eco/168677 (วันที่สืบค้นข้อมลู: 3 
พฤษภาคม 2554). 

เอกสำรกำรประชุมวิชำกำร  
รูปแบบ  
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ/[ออนไลน]์./ใน/ช่ือการประชุม./สถานที่:/หน่วยงานจัดการประชุม./เข้าถึงไดจ้าก:/ 

www.xxxxxxxxxx/(วันที่สืบค้นข้อมลู:/วันที่/เดือน/ป)ี. 
ตัวอย่ำง 
เยาวมาลย ์เสือแสงทอง และร าไพ แก้ววิเชียร. (2555). 5 ปขีองการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลและเทศบาล: การกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข ป ี2551-2554 [ออนไลน]์. ใน เอกสาร
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย. นนทบรุ:ี 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส านักงานวิจัยและ
พัฒนาก าลงัคนด้านสุขภาพ (สวค.). เข้าถึงได้จาก: 
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http://www.hsri.or.th/sites/default/files/browse/p1.doc (วันที่สบืค้นข้อมลู: 2 มิถุนายน 2554). 
Tan, G., & Lewandowsky, S. (1996). A comparison of operator trust in humans versus machines 

[Online]. In The CybErg 96 Virtual Conference. เข้าถึงไดจ้าก: http://www.curtin. 
edu.au/conference/cyberg/ centre/outline.cgi/frame?dir=tan (วันที่สืบค้นข้อมลู: 2 มิถนุายน 
2554). 

ข้อควำมจำกเว็บไซด์ของหน่วยงำน  
รูปแบบ  
ช่ือหน่วยงาน./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ/[ออนไลน]์./เข้าถึงไดจ้าก:/ www.xxxxxxxxxx/(วันที่สืบค้นข้อมลู:/วันที่/

เดือน/ป)ี. 
ตัวอย่ำง 
กรมสุขภาพจิต. (ม.ป.ป.). แบบวัดความเครียดสวนปรงุ [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก: http://www.dmh. go.th/ 

test/stress/ asheet.asp?qid=6 (วันที่สืบค้นข้อมูล: 25 มถุินายน 2554). 

ตัวอย่ำงวัสดุอ้ำงอิงท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลทำงสถิติ  
รูปแบบ  
ช่ือหน่วยงาน./(ปีพิมพ)์./ช่ือข้อมูล/[ออนไลน์]./เข้าถึงไดจ้าก:/ www.xxxxxxxxxx/(วันที่สืบค้นข้อมลู:/วันที่/เดือน/

ป)ี. 
ตัวอย่ำง 
ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร. (2555). สถิติการส่งออก (Export) ข้าวหอมมะล:ิ ปริมาณและมูลค่าการสง่ออก

รายเดือน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.oae.go.th/ oae_report/ 
export_import/export_result.php (วันที่สืบค้นข้อมลู: 15 สิงหาคม 2555). 

หมำยเหต ุเครื่องหมาย “/” หมายถึง กดแป้น Space bar 1 ครั้ง 
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กำรเขียนภำคผนวก 
ภาคผนวก คือ ส่วนที่เพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูลและเนื้อหามากข้ึน ภาคผนวกอาจ

มีหลายลักษณะ ได้แก่ ตาราง ภาพ แบบสอบถาม ค าศัพท์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

หน้าแรกของภาคผนวกให้ข้ึนหน้าใหม่ แล้วพิมพ์ค าว่า “ภาคผนวก” ด้วยตัวหนาขนาด 48 พอยท์ โดย
พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ เพื่อแสดงว่าหน้าถัดไปเป็นส่วนของภาคผนวกโดยไม่ต้องใส่เลขก ากับหน้า แต่ต้องนับ
จ านวนหน้าด้วย  

เอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผลบางเรื่องอาจมีภาคผนวกเดียว ให้ใช้ค าว่าภาคผนวก แต่ถ้ามีหลาย
ภาคผนวกให้ใช้อักษรก ากับ เช่น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค หรือ ภาคผนวกที่ 1 ภาคผนวกที่ 2 
ภาคผนวกที่ 3 ตามล าดับที่ได้กล่าวถึงในเนื้อหานั้น (โดยให้ใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น – ตัวเลข หรือ 
ตัวอักษร) เมื่อต้องการให้ผู้อ่านติดตามอ่านเพิ่มเติม และให้ข้ึนหน้าใหม่เมื่อข้ึนภาคผนวกใหม่  
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ภำคผนวกท่ี 3 ค ำถำมท่ีพบบ่อย  

(Frequently asked questions: FAQ) 

1. เอกสารเผยแพร่ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีอะไรบ้าง 

ค ำตอบ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีการแบ่งประเภทเอกสารเผยแพร่ เอาไว้               
4 ประเภท ซึ่งจัดแบ่งตามจุดมุ่งหมายในการจัดท าเอกสาร ดังนี้  
 1) เอกสำรวิจัย (Research paper) เป็นเอกสารที่มีการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ประเด็นทางวิชาการ
หรือเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ การวิเคราะห์ SWOT การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีทางด้านระบบสารสนเทศ ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อน าเสนอข้อมูลทางวิชาการเฉพาะ
สาขา เช่น  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านนโยบาย ด้านสารสนเทศ และอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัยของ สศก. หรือผู้บริหาร สศก. ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถใช้เอกสารวิจัยในการอ้างอิงต่อไป  โดยเอกสารวิจัย            
ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

1.1) เอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (Agricultural economic research paper) ได้แก่ รายงาน
การศึกษาวิจัยที่หน่วยงานจัดท าข้ึนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ สศก. เป็นต้น 

1.2) เอกสารวิจัยทั่วไป (Research paper) ได้แก่ งานวิจัยเชิงนโยบาย งานวิจัยด้านสารสนเทศ 
งานวิจัยเพื่อสังคมและชุมชน เป็นต้น  

 2) เอกสำรประเมินผล (Evaluation paper) เป็นเอกสารที่น าเสนอผลการด าเนินโครงการ แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการเกษตร การบรรลุหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนผลกระทบ          
ทั้งทางบวกและทางลบของการด าเนินโครงการ ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประกอบการตัดสินใจปรับปรุง ขยายผล 
หรือยกเลิกการด าเนินงานในระยะต่อไป ได้แก่ รายงานการประเมินผลโครงการ แผนงาน ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาการเกษตรที่หน่วยงานจัดท าข้ึนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ สศก.  

 3) เอกสำรวิชำกำร (Technical paper) เป็นเอกสารที่มีการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และจัดท าข้อมูล 
ประเด็นทางวิชาการโดย ใช้เครื่องมือด้านสถิติเศรษฐศาสตร์ สังคม และอื่น ๆ ในการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อน าเสนอ
ข้อมูลทางวิชาการเฉพาะสาขา เช่น  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และอื่น ๆ ต่อผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานภายในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ซึ่งจะผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย สศก. หรือไม่ก็ได้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ                 
และประสิทธิผล ตลอดจนสามารถใช้เป็นเอกสารวิชาการในการอ้างอิงต่อไป ตัวอย่างเอกสารวิชาการ ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐาน (Backgrounders) จุลสาร (Mini review) วิเทศปริทัศน์ (Foreign article review)  Discussion paper 
หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดท าข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้       
ทางวิชาการเฉพาะสาขา เป็นต้น 
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 4) เอกสำรสถิติ (Statistical paper) เป็นเอกสารซึ่งมีการจัดท าข้อมูลสถิติ และข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรที่ส าคัญ ด้วยวิธีการส ารวจด้วยตัวอย่าง (Sample survey) การรายงานข้อมูล (Reporting system) 
การจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีการตั้งแปลงทดสอบผลผลิต (Crop cutting survey) การพยากรณ์               
การส ารวจข้อมูลโดยใช้ภาพดาวเทียม และศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก สศก. เอกสาร
สถิติของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ ข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญทั้งพืช ปศุสัตว์ และ
ประมง ข้อมูลต้นทุนการผลิต ข้อมูลราคา ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือนเกษตรกร ข้อมูลการใช้ที่ดิน
ทางการเกษตร ข้อมูลเชิงพื้นที่  ข้อมูลพยากรณ์ปริมาณการผลิต ข้อมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทย ข้อมูล
สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า ข้อมูลสถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ และตัวช้ีวัดทาง
เศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย 

ในปัจจุบัน เอกสารเผยแพร่ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นอกเหนือจากเอกสารวิจัย เอกสาร
วิชาการ และเอกสารประเมินผล) มีรายช่ือและหน่วยงานที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
ล ำดับท่ี รำยชื่อเอกสำร หน่วยงำน 

1. รายงานประจ าปสี านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
ส านักเลขานุการกรม 

2. วารสารเศรษฐกจิการเกษตร 
3. วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 

4. ค านิยามข้อมูลสถิติการเกษตร 
5. ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย 
6. สารสนเทศเศรษฐกจิการเกษตรรายสินค้า 
7. สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ 
8. สถิติการเกษตรของประเทศไทย 
9. รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกจิ

การเกษตร 
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกจิ
การเกษตร 

10. รายงานประจ าปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กองนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตร 

11. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและแนวโนม้ 
12. งบประมาณโดยสังเขปประจ าปงีบประมาณ.......(ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์) 
13. สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม ส านักวิจัยเศรษฐกจิ

การเกษตร 
14. รายงานประจ าปีศูนย์ประเมินผล ศูนย์ประเมินผล 
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2.  ท าไมนักวิจัยและนักประเมินผลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงต้องยึดคู่มือฯ เล่มนี้                        
เป็นหลักในการเขียนเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผล 

ค ำตอบ เอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผลที่จะเผยแพร่ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จ าเป็นต้องด าเนนิการ

ตามมติคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและอยู่ในรูปแบบที่คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยเห็นชอบ   

ซึ่ งคณะกรรมการได้ก าหนดรูปแบบเอกสารโดยให้จัดท า คู่ มือ ข้ึนเป็นแนวทางการด า เนินงานวิจัย                       

และงานประเมินผล จึงต้องใช้คู่มือเล่มนี้เป็นแนวทางการด าเนินการดังกล่าว ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน              

และเป็นมาตรฐานของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3. กรอบระยะเวลาและกระบวนการการด าเนินงานเอกสารวิจัย และเอกสารประเมินผล มีขั้นตอน               
การด าเนินการอย่างไรบ้าง  

ค ำตอบ  โดยทั่วไป เอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีกระบวนการ

ด าเนินการภายในระยะเวลา 15 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคมถึงธันวาคมในปีต่อไป โดยมีคณะกรรมการพิจารณา

โครงการวิจัยของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร อันประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อ านวยการและผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้

และความเช่ียวชาญเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและประเมินผล เป็นผู้ให้ค าปรึกษา กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้อง 

ตลอดจนตรวจสอบความเป็นไปได้ของการด าเนินการโครงการวิจัยและโครงการประเมินผล  

โดยเบื้องต้น นักวิจัยหรือนักประเมินผลจะต้องเสนอเค้าโครงการวิจัยหรือโครงการประเมินผล                  

ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยกลั่นกรองภายในเดือนมีนาคม หลังจากนั้น เมื่อเค้าโครงการวิจัยหรือ

โครงการประเมินผลผ่านการพิจารณา นักวิจัยหรือนักประเมินผลจึงสามารถด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวม

ข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งควรเสร็จสิ้นกระบวนการภายในสิงหาคม ก่อนจะน าเผยแพร่ผล

การศึกษาและเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยต่อไป  

หากรูปเล่มรายงานนั้นผ่านการพิจารณาและมีการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณา

โครงการวิจัยแล้ว จึงจะสามารถขอเลขที่เอกสารเผยแพร่ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยการขอเลขที่

เอกสารนั้นไม่ควรล่าช้ากว่าเดือนธันวาคม  

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรอบระยะเวลาและข้ันตอนการด าเนินงานเอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรแสดง

ในตารางผนวกที่ 3.1 (หน้า 141) และภาพผนวกที่ 3.1 (หน้า 142) 



 

 

ตำรำงผนวกท่ี 3.1 กรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนเอกสำรวิจัยและเอกสำรประเมินผล  

กิจกรรม 
ปีงบประมำณ.......... ปีงบประมำณ.......... 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. จัดท าเ ค้าโครงการ ศึกษาวิจัย/เ ค้าโครงการ
ประเมินผล (Proposal) 

               

2 .  เ ส นอ เ ค้ า โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย /ป ร ะ เ มิ นผ ล ต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย 

                

3.  ปรับปรุงเค้าโครงการวิจัย/ประเมินผลตาม

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม 

               

4.  ส่งฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อให้ผู้วิจารณ์หลักเซ็น

อนุมัติผ่าน และแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ 

               

5. ทีมวิจัย/ประเมินผลด าเนินการส ารวจและเก็บ

รวบรวมข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

               

6. น าเสนอผลการ วิจัย/ผลการประเมินในเวที
สาธารณะ 

               

7. ปรับปรงุแก้ไขและส่งผลงานวิจัย/งานประเมินผล
ต่อคณะกรรมการฯ 

               

8. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 
( ภาย ใ น  1  เ ดื อ น ห ลั ง จ ากคณ ะกร ร มก า ร ฯ  
ให้ข้อคิดเห็น) เพื่อขอเลขที่เอกสารเผยแพร่ 

               

9. จัดพิมพ์และเผยแพรเ่อกสาร                



 

 
142 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ 

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ 

ไม่ผ่านการพิจารณา

และให้ปรับปรุง 

ไม่ผ่านการ

พิจารณาจาก

คณะกรรมการฯ 

1. จัดท าเค้าโครงการวิจัย/เค้าโครงการประเมินผล (Proposal) 

2. เสนอเค้าโครงการวิจัย/เค้าโครงการประเมินผลต่อคณะกรรมการพจิารณาโครงการวิจัย 

 

4. ปรับปรงุเค้าโครงการวิจัย/ประเมินผลตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม 

5. ส่งฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อให้ผู้วิจารณ์หลักเซ็นอนุมัติผ่าน และแจง้เวียนให้คณะกรรมการฯ ทราบ 

6. ทีมวิจัยด าเนินการส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู 

7. น าเสนอผลการวิจัย/ผลการประเมินเบื้องต้นในเวทีสาธารณะ  

 

8. ปรับปรงุแก้ไขและส่งผลการวิจัย/ผลการประเมินต่อคณะกรรมการฯ 

10. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ (ภายใน 1 เดือนหลังจากคณะกรรมการฯ          
ให้ข้อคิดเห็น) เพื่อขอเลขทีเ่อกสารเผยแพร ่

9. คณะกรรมการพจิารณา               

เอกสารวิจัย/เอกสารประเมินผล 

11. จัดพิมพ์และเผยแพรเ่อกสารวิจัย/เอกสารประเมินผล และจัดท าในรูปแบบของไฟล์ PDF             

เพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของ สศก. 

3. คณะกรรมการพจิารณา                   

เค้าโครงการวิจัย/เค้าโครงการประเมินผล 

ภำพผนวกท่ี 3.1 กระบวนกำรจัดท ำเอกสำรวิจัยและเอกสำรประเมินผล 
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4. เอกสารวิจัยแตกต่างจากเอกสารวิชาการหรือไม่ อย่างไร 

ค ำตอบ เอกสารวิจัย ต่ำงจำก เอกสารวิชาการ ทั้งโครงสร้างการเขียน รูปแบบการจัดท า ตลอดจนข้ันตอน             

การพิจารณา โดยเอกสารวิจัยจะต้องผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบทั้งโครงร่างและเอกสารรายงาน               

ผลการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยของ สศก. แต่เอกสารวิชาการ อาจไม่จ าเป็นต้องผ่าน            

การพิจารณาและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยของ สศก. ก็ได ้

5. เอกสารเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีการด าเนินการออกเลขท่ีเอกสาร
อย่างไร 

ค ำตอบ การออกเลขที่ เอกสารวิจัย เอกสารวิชาการ และเอกสารประเมินผลจะต้องผ่านความเห็นชอบ               
ของคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรก่อน และฝ่ายเลขานุการ คณะ
กรรมการฯ จะด าเนินการท าเรื่องขอเลขที่เอกสารไปถึงเลขานุการกรม เพื่อให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ด าเนินการต่อไป 
ในขณะที่ เอกสารสถิติการเกษตร ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร ก่อนที่จะด าเนินการท าเรื่องขอเลขที่เอกสารไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน เอกสารเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  

1) เอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (Agricultural economic research papers) ใช้เลขที่เอกสารข้ึนต้น
ด้วย เลข 1 เช่น 101, 102, 103 เป็นต้น 

2) เอกสารวิจัยทั่วไป (Research papers) ใช้เลขที่เอกสารข้ึนต้นด้วย เลข 2 เช่น 201, 202, 203 เป็นต้น 

3) เอกสารวิชาการ (Technical papers) ใช้เลขที่เอกสารข้ึนต้นด้วย เลข 3 เช่น 301, 302, 303 เป็นต้น 

4) เอกสารสถิติการเกษตร (Agricultural statistics) ใช้เลขที่เอกสารข้ึนต้นด้วย เลข 4 เช่น 401, 402, 
403 เป็นต้น 

5) เอกสารประเมินผล (Evaluation papers) ใช้เลขที่เอกสารข้ึนต้นด้วย เลข 5 เช่น 501, 502, 503             
เป็นต้น 
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6. โครงสร้างและองค์ประกอบของการท าเค้าโครงการวิจัยและเค้าโครงการประเมินผลมีความแตกต่างกัน
อย่างไรบ้าง 

ค ำตอบ 

เค้ำโครงกำรศึกษำวิจัย เค้ำโครงกำรประเมินผล 

1. ช่ือเรื่อง  ......................................... 
2. ประเภทเอกสาร เอกสารวิจัย  
3. ช่ือผู้เสนอโครงการ ช่ือผู้วิจัยหลัก หรือ          

หัวหน้าโครงการ 
   ส่วน...................... 

ศูนย์.../ส านัก.../สศท. ที่ ....   
(ที่รบัผิดชอบ) 

4. ช่ือกรรมการหลัก  ................ (เขียนภายหลงั) 

1. ช่ือเรื่อง  .......................................... 
2. ประเภทเอกสาร เอกสารประเมินผล 
3. ช่ือผู้เสนอโครงการ ช่ือผู้ประเมินผลหลัก หรือ 

หัวหน้าโครงการ 
ส่วน....................... 
ศูนย์.../ส านัก.../สศท. ที่ ....  
(ที่รบัผิดชอบ) 

4. ช่ือกรรมการหลัก  .............. (เขียนภายหลัง) 
5. ความส าคัญของการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
7. ขอบเขตของการวิจัย 
8. การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

8.1 การตรวจเอกสาร 
8.2 แนวคิด และทฤษฎี  

5. ความส าคัญของการประเมินผล  
6. วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
7. ขอบเขตของการประเมินผล 
8. การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

8.1 การตรวจเอกสาร 
8.2 แนวคิด และทฤษฎี  
8.3 กรอบแนวคิดในการประเมินผล (ถ้าม)ี 

9. วิธีการวิจัย 
9.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

9.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

9. วิธีการประเมินผล 
9.1 รูปแบบการประเมินผล 
9.2 ประเภทการประเมินผล  
9.3 แผนแบบการประเมินผล 
9.4 ประเด็นและตัวช้ีวัด  
9.5 การรวบรวมข้อมูล 
9.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  

10. นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 10. นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 
11. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 11. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  12.ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการประเมินผล  
13. บรรณานุกรม 13. บรรณานุกรม  
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7. โครงสร้างและองค์ประกอบของการท าเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผลมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

ค ำตอบ 

เอกสำรวิจัย เอกสำรประเมินผล 

ปกนอก 
ปกใน 

บทคัดย่อ 
- ภาษาไทย (1-2 หน้ากระดาษ) 

- ภาษาอังกฤษ (1-2 หน้ากระดาษ) 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

- ภาษาไทย (1-2 หน้ากระดาษ) 
- ภาษาอังกฤษ (1-2 หน้ากระดาษ) 

ค ำน ำ 
สำรบัญ 

สำรบัญตำรำง สำรบัญตำรำงผนวก (ถ้ำมี) 
สำรบัญภำพ (ถ้ำมี) 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ (ถ้ำมี) 
บทท่ี 1 บทน ำ 

1.1 ความส าคัญของการวิจัย 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 
1.5 วิธีการวิจัย 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

บทท่ี 1 สำระส ำคัญของโครงกำร                                        
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.3 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ 
1.4 วิธีการด าเนินงานโครงการ 
1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 

บทท่ี 2 กำรตรวจเอกสำร แนวคิดและทฤษฎี 
2.1 การตรวจเอกสาร 
2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

บทท่ี 2 ระเบียบวิธีกำรประเมินผล   
2.1 ความส าคัญของการประเมินผล  
2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล  
2.3 ขอบเขตของการประเมินผล  
2.4 นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 
2.5 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี  
2.6 วิธีการประเมินผล  
2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากการประเมินผล 
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เอกสำรวิจัย เอกสำรประเมินผล 

บทท่ี 3 ข้อมูลท่ัวไป/ ข้อเท็จจริง/ สถำนกำรณ์
ปัจจุบัน เช่น 

- ที่ตั้งและอาณาเขต 
- พื้นที่และการใช้ที่ดิน 
- ลักษณะภูมิประเทศ 
- การปกครอง การคมนาคมและประชากร 
- ลักษณะทั่วไปของครัวเรือนภาคเกษตร 

บทท่ี 3 ข้อเท็จจริง/สภำพท่ัวไปของกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำร  เช่น  

- สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
- สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของข้อมูลทุติยภูมิ  
- ลักษณะภูมิประเทศ  
- การคมนาคม  
- สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรเป้าหมาย 

บทท่ี 4 ผลกำรวิจัย บทท่ี 4 ผลกำรประเมิน 
บทท่ี 5 สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
บรรณำนุกรม 

ภำคผนวก เช่น 
- ตารางที่แสดงรายละเอียดมากเกินกว่าที่จะบรรจุ

ในเนื้อเรื่องได้  
- แบบสอบถาม แบบส ารวจหรือแบบสัมภาษณ์ที่

ใช้ในงานวิจัย 
- ข้อมูลปฐมภูมิ  หรือ  ข้อมูลทุติย ภูมิที่ ใ ช้ ใน

การศึกษาวิจัย (น ามาเพียงบางส่วน) 
- ข้อมูลผลการศึกษาที่ได้จากการค านวณของ

โปรแกรมทางสถิติหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
- รูปภาพกิจกรรม 

ภำคผนวก เช่น 
- รายละเอียดโครงการทีป่ระเมินผล 
- ตารางที่แสดงรายละเอียดมากเกินกว่าที่จะบรรจใุน

เนื้อเรื่องได้  
- แบบสอบถาม แบบส ารวจหรือแบบสัมภาษณ์ที่ใช้

ในงานวิจัย 
- ข้อมูลปฐมภูมิ หรือ ข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้ในการศึกษา

วิจัย (น ามาเพียงบางส่วน) 
- ข้อมูลผลการ ศึกษาที่ ได้จากการค านวณของ

โปรแกรมทางสถิติหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
- รูปภาพกิจกรรม  
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8. หากผู้วิจัยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการวิจัย/ประเมินผล เช่น ไม่ได้ส่งเค้าโครงการวิจัยให้คณะกรรมการ
พิจารณาโครงการวิจัยก่อนท่ีจะท าวิจัยแต่มีความประสงค์จะออกเลขท่ีเอกสารเพื่อเผยแพร่ จะท าอย่างไร 

ค ำตอบ นักวิจัยและนักประเมินผลที่ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ หรือต้องการเผยแพร่เอกสารวิจัยหรือ

เอกสารประเมินผลต้องผ่านกระบวนการตามที่คณะพิจารณาโครงการวิจัยก าหนดไว้  ดังนั้น นักวิจัยและนัก

ประเมินผลทุกคนจะต้องเตรียมการและด าเนินการตามกรอบและกระบวนการการจัดท าเอกสารวิจยัและประเมนิผล

ของ สศก. 

 น าเรื่องเข้าที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย เพื่อผ่านกระบวนการตามที่คณะพิจารณา
โครงการวิจัยก าหนดไว้ 

9. หากผู้วิจัยส่งเค้าโครงการวิจัย/ประเมินผล หรือเอกสารวิจัย/ประเมินผล แล้วไม่ได้รับการตอบกลับจาก
คณะกรรมการหรือผู้วิจารณ์หลัก ผู้วิจัยควรด าเนินการอย่างไร 

ค ำตอบ นักวิจัยและนักประเมินผลต้องติดต่อกับผู้วิจารณ์หลักโดยตรง เพื่อหาแนวทางแก้ไขในเบื้องต้น 

10 . หากผู้ วิจัยด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการไม่ ทันตามก าหนด ผู้ วิจัย                 
ควรด าเนินการอย่างไร 

ค ำตอบ นักวิจัยและนักประเมินผลควรติดต่อประสานงานกับผู้วิจารณ์หลักโดยตรงเพื่อขอเลื่อนระยะเวลาในการ

แก้ไขออกไป 

11. เทคนิคการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) หรือบทสรุปผู้บริหารภาษาอังกฤษ (Executive 
summary) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

ค ำตอบ 1) ไม่จ าเป็นต้องแปลทุกค าจากบทคัดย่อภาษาไทย และไม่จ าเป็นต้องเขียนให้ยาว แต่ต้องมีให้ครบทั้ง
ประเด็น ความส าคัญของการศึกษา วัตถุประสงค์ในการศึกษา วิธีการศึกษา ผลการศึกษาโดยสรุป และข้อเสนอแนะ 

2) สรุปจากความเข้าใจของตนเอง แล้วเรียบเรียงเป็นประโยค เป็นย่อหน้า3. แบ่งเป็น 3 ย่อหน้า เหมือนกับ
บทคัดย่อภาษาไทย โดย ย่อหน้ำแรก เป็นการสรุปความส าคัญ วัตถุประสงค์ และวิธีการศึกษา ย่อหน้ำท่ี 2 เป็นการ
สรุปผลการศึกษา และ ย่อหน้ำสุดท้ำย เป็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

12. เทคนิคการเขียนการตรวจเอกสารเชิงสังเคราะห์ มีวิธีการอย่างไรบ้าง 

ค ำตอบ 1) การตรวจเอกสารโดยการเขียนเชิงสังเคราะห์ เบื้องต้นควรจัดท าสรุปและจ าแนกข้อมูลเป็นหัวข้อหรือ
หมวดหมู่ เช่น ช่ือเรื่อง ผู้แต่งหรือผู้วิจัย ปีที่พิมพ์ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา สรุปผลการศึกษา และจุดเด่นและจุด
ด้อยที่พบในงานวิจัยหรืองานประเมินผลนั้น ๆ และควรจัดท าในรูปแบบของตาราง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและง่าย
ต่อการเขียน ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้ 
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ล ำดับที่ ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ปีที่

ตีพิมพ ์

วัตถุประสงค์ วิธีกำรศึกษำ สรุปผลกำรศึกษำ วิจำรณ์ 

จุดเดน่/ด้อย 

1.     - OLS 
- SWOT 
- Focus Group 
- อ่ืน ๆ  

อธิบายเป็นประเด็น

หลัก โดยใช้ Bullet 

 ............... 

 .......... 

 

2.        

3.        

2) น าตารางที่ท าในข้อ 1) มาเปรียบเทียบกันโดยจัดกลุ่มประเด็นวิจัยให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน เช่น งานวิจัย
ที่ใช้เครื่องมือวิจัย แนวคิดและทฤษฎี หรือประเภทสินค้าที่คล้ายคลึงกัน และจัดเรียงผลการศึกษาจากปีเก่าไปปี
ปัจจุบัน ให้เห็นภาพรวม ตลอดจนความเหมือนและความแตกต่างของงานวิจัยที่ได้มีการศึกษามาก่อนหน้ านี้ และ
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้วิจัยก าลังด าเนินการวิจัยในปัจจุบัน ว่ามีประเด็นวิจัยใดเพิ่มเติมจากการวิจัยในอดีต 

ประเด็นวิจัย ผู้วิจัย ก 

(ปี 2549) 

ผู้วิจัย ข 

(ปี 2550) 

ผู้วิจัย ค 

(ปี 2551) 

ผู้วิจัย ง 

(ปี 2551) 

........ กำรศึกษำนี้ 

(ปี 2555) 

1. สภาพมลภาวะของ

ประเทศไทย   

      

   1.1 มลภาวะทางเสียง √      

   1.2 มลภาววะทาง

อากาศ 

 √  √   

   1.3 มลภาวะทางน้ า   √   √ 

2. การประเมินผล

กระทบจากมลภาวะ 

      

   2.1 การประเมิน

ทางตรง 

√   √  √ 

   2.2 การประเมิน

ทางอ้อม 

 √ √   √ 

3. เครื่องมือทางที่ใช้

ประเมินผลกระทบจาก

มลภาวะ 
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ประเด็นวิจัย ผู้วิจัย ก 

(ปี 2549) 

ผู้วิจัย ข 

(ปี 2550) 

ผู้วิจัย ค 

(ปี 2551) 

ผู้วิจัย ง 

(ปี 2551) 

........ กำรศึกษำนี้ 

(ปี 2555) 

   3.1 วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ 

√  √    

   3.2 Contingent 

Valuation Method: 

CVM 

 √  √  √ 

   3.3 Benefit-Cost 

Analysis: BCA 

√      

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการ

จัดการมลภาวะ 

      

    4.1 ปัจัยด้านบุคคล 

          - เพศ 

          - การศึกษา  

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

  

√ 

√ 

   4.2 ปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจ 

         - รายได้สุทธิจาก

ภาคเกษตร 

         - รายได้สุทธิจาก

นอกภาคเกษตร  

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

  

 

√ 

 

√ 

    4.3 ปัจจัยด้านสังคม 

          - การรวมกลุ่ม 

          - ข้อมูลข่าวสาร  

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

√ 

5. การศึกษาด้าน ABC         

   5.1 AAAAA      √ 

   5.2 BBBBBB      √ 

   5.3 CCCCC      √ 

 
 

 
หัวข้อที่ 5 การศึกษาด้าน ABC จะเป็นหัวข้อที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ซึ่งควรระบุความแตกต่างจากงานวิจัยที่

ผ่านมาในด้านใดบ้าง 
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3) น าผลสรุปที่ได้มาเรียบเรียงแบบเชิงสังเคราะห์ โดยเขียนร้อยเรียงกันและสรุปในแต่ละประเด็นให้เป็นย่อ
หน้า เรียบเรียงโดยใช้ภาษาของตัวเอง มีการใช้ค าเช่ือมเพื่อให้มีความสละสลวย เพื่อแสดงให้เห็นว่าเข้าใจเรื่องนั้น
อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้วิจัยควรมีการสรุปให้เห็นผลจากการประมวล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงกำรตรวจสอบเอกสำรเชิงสังเครำะห์  
ตัวอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรือ่ง “โครงสร้างการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิไทย” 

โดย ผศ. ดร. อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตุลาคม 2557) 

************ 
กำรผลิตและประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวหอมมะลิในระดับฟำร์ม  

การศึกษาการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับฟาร์มส่วนใหญ่จะเน้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกร โดยงานวิจัยที่ผ่านมาระบุว่า การพัฒนาภาคการผลิตข้าวกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมาไม่ได้ยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรไทย (Srisompun and Isvilanonda, 2012) โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ระดับ
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคต่ ากว่าข้าวสายพันธ์ุอื่น (Wiboonpong and Sribonchitta, 2000; Sriboonchitta and 
Wiboonpong, 2004; นงนุช, 2547) นอกจากนั้นยังพบว่าผลกระทบจากฝนแล้งที่รุนแรง เมื่อเทียบกับการที่ไม่มีภัย
แล้งท าให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 35 แต่การมีน้ าชลประทานสามารถเพิ่มผลผลิตได้เพียงร้อยละ  15 เท่านั้น 
(Sriboonchitta and Wiboonpong, 2004) ในขณะที่การรวมกลุ่มและการวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบของ
เกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิแบบอินทรีย์จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิสูงกว่าเกษตรกรทีป่ลกูข้าวหอม
มะลิทั่วไป (Songsrirode and Singhapreecha, 2007) เพราะปัจจัยส าคัญที่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิของ
เกษตรกร คือ ..............................................................………………………………………………………………………………
นอกจากนั้น ระบบสารสนเทศดังกล่าวยังได้จ าแนกระบบความช้ืนของดินและการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ส าหรับพืช
หลังนา ซึ่งข้อมูลจากการวิจัยดังกล่าวเป็นประโยชน์สาหรับการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิตามความเหมาะสมของ
ดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในปัจจุบัน 
ตลำดและโครงสร้ำงตลำดข้ำวหอมมะลิ  

ข้าวหอมมะลิของไทยประมาณ 5.82 ล้านตัน หรือประมาณร้อยละ 75 ของผลผลิตข้าวหอมมะลิทั้งหมด ถูกใช้
ประโยชน์ในประเทศ ดังนั้นตลาดข้าวหอมมะลิในประเทศจึงถือเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายข้าวหอมมะลิที่ส าคัญอีก
ช่องทางหนึ่ง โดยวิถีการตลาดจะเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการอธิบายโครงสร้างตลาดข้าวในประเทศไทย 
การศึกษาของศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544) แสดงให้เห็นว่าในตลาดข้าวหอม
มะลิในภาคเหนือ ผู้รวบรวมท้องถ่ิน/ท่าข้าวที่กระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆ เป็นช่องทางการกระจายข้าวเปลือกหอมมะลิ
ที่ส าคัญที่สุด โดยผลผลิตข้าวหอมมะลิประมาณร้อยละ 89 ถูกจ าหน่ายผ่านคนกลางกลุ่มนี้ ส่วนที่เหลือจะถูกจ าหน่าย
ไปยัง…………………………................................................................................................................... .....................ดังนั้น
การศึกษาวิถีการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายข้าวหอมมะลิในปัจจุบันเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตที่
ผ่านมาจึงเป็นอีกประเด็นส าคัญในการเช่ือมโยงผลกระทบจากนโยบายของรัฐต่อโครงสร้างตลาดข้าวหอมมะลิใน
ประเทศไทย 
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ตัวอย่ำงกำรตรวจสอบเอกสำรเชิงสังเครำะห์ (ต่อ) 
กำรส่งออกและปัจจัยก ำหนดอุปสงค์ต่อข้ำวหอมมะลิไทย  

ในปี 2553 ประเทศไทยผลิตข้าวหอมมะลิได้ประมาณ 7.62 ล้านตันต่อปี ใช้บริโภคในประเทศ 5.32 ล้านตัน 
และส่งออกประมาณ 2.36 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.57 ของปริมาณข้าวหอมมะลิที่ผลิตได้ทั้งหมด (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2554) นารายได้เข้าประเทศ 6,207 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 36.91 ของมูลค่าการ
ส่งออกทั้งหมด (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย , 2554) ซึ่งถือว่าเป็นชนิดข้าวที่สร้างรายได้จากการส่งออกสูงสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับข้าวชนิดอื่นๆ เนื่องจากราคาส่งออกที่สูงกว่าข้าวชนิดอื่นๆ รวมทั้งราคาส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยยัง
สูงกว่าราคาข้าวหอมของประเทศอื่นๆ เพราะ …………………………………………………………………………………………………….
ดังนั้นจากการศึกษาและเอกสารวิชาการที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นว่าปัญหาส าคัญของภาคการส่งออกไทย นอกจาก
ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้ว ที่ผ่านมาการด าเนินนโยบายของรัฐที่เกิดในประเทศเป็นปัจจัยส าคัญทีส่ง่ผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งการตลาดข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลก ดังนั้น การรักษาคุณภาพของข้าวหอมมะลิตั้งแต่กระบวนการผลิต
ต้นน้ าคือระดับฟาร์ม จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการรักษาตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิของไทย 

**************************** 

หมำยเหต:ุ การอ้างองิในการตรวจเอกสาร ใหผู้้จัดท าดูวิธีการอ้างองิในภาคผนวกที่ 2  
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13. การเลือกทฤษฎีท่ีมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย/ประเมินผล มีวิธีการอย่างไร 

ค ำตอบ การเลือกแนวคิดและทฤษฎีเพื่อสนับสนุนหัวข้องานวิจัย/ประเมินผลข้ึนอยู่กับบริบท เนื้อหา หรือ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยองค์ความรู้หรือเครื่องมือที่ต้องการใช้นั้น ควรเหมาะสมและเกี่ยวข้องกับการศึกษา

ในเรื่องต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 

การศึกษาเกี่ยวกบัการผลิตและต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร - ทฤษฎีการผลิต  

- ทฤษฎีต้นทุนการผลิต 

การศึกษาผลกระทบต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศทีม่ีผลต่ออุปสงค์ 

อุปทาน การส่งออกและการน าเข้า ตลอดจนราคาของสินค้าเกษตร 

- ทฤษฎีอุปสงค์-อุปทาน 

- หลักการตลาด 

- ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 

- ทฤษฎีการเงินและการคลงั 

การวิเคราะห์หาจุดทีเ่หมาะสมในการผลิตสินค้าหรือจัดสรรทรัพยากร

การผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ 

- Linear Programming Model 

การวิเคราะหผ์ลกระทบเชิงนโยบายต่าง ๆ หรือการพยากรณ์ - Econometrics Model 

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์สินค้า หรือการบริหารจัดการองค์กร - SWOT Analysis 

- Balance Score Card 

การวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ - Revealed Comparative Advantage (RCA) 

- Domestic Resource Cost (DRC) 

การศึกษาสถานะทางการเงินและการคลงัของครัวเรือนเกษตร - การวิเคราะหผ์ลตอบแทนการท าฟาร์ม 

การศึกษาภาวะความยากจนและความรุนแรงของความยากจน - Head Count Ratio 

- GINI Coefficient 

- Lorenze Curve 

- FGT Index 

การประเมินความเป็นไปได้หรอืความคุ้มค่าของโครงการ - Project Analysis 

- Benefit-Cost Analysis 
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รำยชื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัย 

1. รองเลขาธิการ ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร (นางสาวจริยา สุทธิไชยา) ประธานกรรมการ 

2. ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกจิการเกษตร  รองประธาน 

3. ผู้อ านวยการศูนย์ประเมินผล  กรรมการ 

4. ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกจิการผลิตและการตลาด  กรรมการ 

5. ผู้เช่ียวชาญด้านระบบข้อมลูสถิติการเกษตร กรรมการ 

6. ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกจิทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร กรรมการ 

7. ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายพฒันาการเกษตรชนบท กรรมการ 

8. ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร กรรมการ 

9. ผู้เช่ียวชาญด้านประเมินผลพัฒนาการเกษตร กรรมการ 

10. ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกจิการแปรรปูสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กรรมการ 

11. ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร กรรมการ 

12. นายจิรชาย เจริญ 

เศรษฐกรช านาญการ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

13. นายปิยยุทธ จิตต์จ านงค์ 

เศรษฐกรปฏิบัติการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รำยชื่อคณะท ำงำนปรับปรุงคู่มือกำรจัดท ำเอกสำรวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร 

1. นายเปรมชัย เกตุส าเภา ประธานคณะท างาน 

2. นางสาวกัญญารัตน์ ว่องวิทย์เดชา รองประธาน 

3. นางสาวตาปี วัชรางกรู คณะท างาน 

4. นางสาวนริศรา เอี่ยมคุ้ย คณะท างาน 

5. นายอนุวัฒน์ ผิวอ่อน คณะท างาน 

6. นายสุรศักดิ์ อินอุดม คณะท างาน 

7. นายจิรชาย เจริญ คณะท างาน 

8. นางศุภจิต ศรีอริยวัฒน ์ คณะท างาน 

9. นายปิยยุทธ จิตต์จ านงค์ คณะท างาน 

10. นางสาวส่องสกณ บุญเกิด คณะท างานและเลขานุการ 

11. นางสาวอันติมา แสงสุพรรณ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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