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คู่มือ 

การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

 การเขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง เป็นการเลําเรื่องราวเหตุการณ์และผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ด าเนินการ
ศึกษาค๎นคว๎า  รวมถึงสิ่งตํางๆที่เกิดขึ้นซึ่งเก่ียวข๎องกับการศึกษาค๎นคว๎าและเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนางานของผู๎ศึกษา
ค๎นคว๎า เขียนรายงานขึ้นเผยแพรํผลงานการศึกษาค๎นคว๎าให๎สาธารณชนได๎รับรู๎เพ่ือครู หรือนักเรียนคนอ่ืนๆจะได๎น าไปใช๎
ประโยชน์ในการพัฒนางานของตนหรือเป็นแนวทางที่จะท าการศึกษาค๎นคว๎าตํอไป 
องค์ประกอบของรายงานการศึกษาค้นคว้า 

ส่วนที่ 1  ส่วนประกอบตอนต้น 
1. ปกนอก  
2. ปกใน  
3. บทคัดยํอภาษาไทย  
4. บทคัดยํอภาษาอังกฤษ  
6. กิตติกรรมประกาศ 
7. สารบัญ  
8. บัญชีตาราง  
9. บัญชีภาพประกอบ 

 ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหา 
1. ที่มาและความส าคัญ 
2. วัตถุประสงค์ 
3. สมมติฐานการศึกษา 
4. ขอบเขตการศึกษา 
5. หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี 
6. วิธีด าเนินงาน 
7. การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
8. เสนอแนวคิดการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบจากองค์ความรู๎ที่ค๎นพบ 

 
ส่วนที่ 3 ส่วนประกอบตอนท้าย 

1. บรรณานุกรม (Bibliography) หรือการอ๎างอิง (References) 
2. ภาคผนวก (Appendix) 
3. ประวัติยํอผู๎ศึกษา (Biography)   

เลือกอยํางใดอยํางหนึ่งแล๎วแตํถนัด 

ระดับชั้น ม.5 
สํวนเนื้อหาของรายงานเชิง
วิชาการให๎ใช๎ภาษาไทย  
4,000 ค า  เทํานั้น  ไมํรวม
สํวนต๎นและสํวนท๎าย 

ระดับชั้น ม.2 
สํวนเนื้อหาของรายงานเชิง
วิชาการให๎ใช๎ภาษาไทย  
2,500 ค า  เทํานั้น  ไมํรวม
สํวนต๎นและสํวนท๎าย 
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แนวทางการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
แนวการเขียนส่วนที่ 1  ส่วนประกอบตอนต้น 

 1. ปกนอก  ข๎อความบนปกประกอบด๎วยชื่อเรื่องชื่อผู๎ท ารายงานและข๎อความเก่ียวกับการเสนอรายงานการศึกษา
ค๎นคว๎าอ่ืนๆเชํนชื่อรายวิชา ชือ่โรงเรียน  ภาคเรียน ปีการศึกษาที่ท าการศึกษาค๎นคว๎า 
 2. ปกใน มีข๎อความเหมือนกับปกนอก 

3. บทคัดยํอภาษาไทย  เป็นการสรุปแนวคิดและเนื้อหาของการศึกษาค๎นคว๎าเพื่อให๎ผู๎อํานได๎ทราบถึงภาพรวมของ
งาน ให๎เขียนเชิงพรรณนาความ กลําวถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาค๎นคว๎า วิธีด าเนินการศึกษาค๎นคว๎า สถิติท่ีใช๎วิเคราะห์
ข๎อมูล  ผลการศึกษาค๎นคว๎าโดยสรุป และข๎อเสนอแนะที่ส าคัญท่ีได๎จากการศึกษาค๎นคว๎า (การเขียนบทคัดยํอควรใช๎ภาษา
ที่กระชับ รัดกุม ชัดเจน และตรงประเด็น หลีกเลี่ยงการเขียนอธิบายที่ยาวหรือยกตัวอยํางตําง ๆ เพราะผู๎อํานที่สนใจ
จะต๎องติดตามอํานในเนื้อหาของรายงานเอง)   

4. บทคัดยํอภาษาอังกฤษ    ปฏิบัติเชํนเดียวกับบทคัดยํอภาษาไทยเพียงแตํถอดความเป็นภาษาอังกฤษ  โดยผู๎
ศึกษาค๎นคว๎าควรให๎ผู๎เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต๎องในการถอดความด๎วย 
 5. กิตติกรรมประกาศ  เป็นการกลําวแสดงความขอบคุณผู๎ที่ให๎ความชํวยเหลือหรือให๎ความรํวมมือในงานที่
เกี่ยวข๎องกับรายงานการศึกษาค๎นคว๎า โดยการกลําวถึงบุคคลควรใช๎ชื่อและนามสกุลจริง  ค าน าหน๎าของบุคคลทั่วไปใช๎ค า
วํา นาย/นาง/นางสาว หรือคุณก็ได๎  แตํถ๎าบุคคลที่กลําวถึงเป็นผู๎มีต าแหนํงตําง ๆ ให๎ใช๎ค าเต็ม  ความยาวของค าประกาศ
คุณูปการไมํควรเกิน 1 หน๎ากระดาษ 

6. สารบัญ  เป็นรายการแสดงสํวนประกอบส าคัญท่ีปรากฏในรายงานโดยระบุบทที่หัวข๎อและเลขหน๎า 
 7. บัญชีตาราง  เป็นบัญชีรายการของตารางที่เสนอข๎อมูลตําง ๆ โดยระบุ เลขท่ีตาราง ชื่อตารางและเลขหน๎า 

8. บัญชีภาพประกอบ  เป็นบัญชีรายการของภาพประกอบ  แผนภูมิ หรือ แผนที่ โดยระบุเลขที่ภาพประกอบ 
ค าอธิบายภาพ  และเลขหน๎า 
 
แนวการเขียนส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหา 
  สํวนเนื้อหาของรายงานการศึกษาค๎นคว๎าอาจแบํงออกเป็น 8 สํวน ขึ้นอยูํกับความเหมาะสมของ
การศึกษาค๎นคว๎า  ซึ่งไมํได๎ก าหนดตายตัว ซึ่งต๎องมีการเรียบเรียง เพ่ิมเติม  หรือขยายความให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยมี
ข๎อจ ากัดของการเขียนรายงานเชิงวิชาการนี้ให๎ใช๎ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ม.2  เป็นภาษาไทยให๎ใช๎      
2,500 ค า  ระดับชั้น ม.5  เป็นภาษาไทยให๎ใช๎ 4,000 ค า  หรือถ๎าเป็นภาษาอังกฤษให๎ใช๎ 2,500 ค า  รายละเอียดมีดังนี้ 

1. ที่มาและความส าคัญ 
2. วัตถุประสงค์ 
3. สมมติฐานการศึกษา 
4. ขอบเขตการศึกษา 
5. หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี 
6. วิธีด าเนินงาน 
7. การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
8. เสนอแนวคิดการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบจากองค์ความรู๎ที่ค๎นพบ 
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ส่วนที ่1 
การเขียนที่มาและความส าคัญของปัญหา 

                    เป็นการเกริ่นน าหรืออารัมภบทแสดงให๎เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต๎องท าศึกษา  หรือ
เหตุผลที่สมควรต๎องมีการ ศึกษาปัญหาพิเศษเรื่องนี้ โดยพยายามก าหนดปัญหาให๎ชัดเจนทั้งในด๎านการเกิดความรุนแรง 
การกระจายตัวของปัญหา หรือด๎านอื่น ๆ ให๎เข๎าถึงข๎อเท็จจริงของปัญหาอยํางแท๎จริง ด๎วยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 
ตรวจสอบสถิติ สอบถามความเห็นจากบุคคลที่เก่ียวข๎อง และแสวงหาเหตุผลที่นําเป็นไปได๎ จากทฤษฎีและสาขาที่
เกี่ยวข๎อง โดยเขียนโน๎มน๎าว จูงใจให๎ผู๎อํานคล๎อยตามเห็นด๎วยวําท าไมต๎องท าศึกษาเรื่องนี้ เชํนยังประสบปัญหาอยูํแก๎ไข
ไมํได๎  โดยใช๎ความคิดตัวเองให๎มากท่ีสุด 

 ย่อหน้าแรก จะต๎องอภิปรายถึงความเป็นมา ปัญหา ข๎อดี ข๎อเสีย หรือข๎อโต๎แย๎งของการทดลองที่ได๎ท าการกํอน
หน๎า 

 ย่อหน้าที่สอง จะต๎องอภิปรายถึงความส าคัญ ข๎อดีของปัญหา รวมถึงแนวทางแก๎ไขปัญหาในเรื่องที่เราสนใจจะ
ด าเนินการท า ควรมีเอกสารหรือที่มาของปัญหาที่ที่อ๎างอิงเพ่ือสนับสนุนหรือโต๎แย๎งสิ่งที่ เราจะท าการทดลองนั้น  

 ย่อหน้าสุดท้าย ต๎องอภิปรายสรุปเป้าหมายหรือเหตุผลที่จะท า เพื่อแก๎ปัญหาที่งานที่เราจะท า และต๎องทิ้งท๎าย
ด๎วยรูปแบบดังนี้ คือ  

                ดังนั้นปัญหา......ที่เกิดขึ้น คณะผู๎ศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองได๎มุํงศึกษา เรื่อง
.....................................เพ่ือ................................................................................................... ........................................ตํอไป 

 
.................................................. 
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รืสรุปช้ีให้เห็นปัญหา 
ท่ีศึกษาเพื่อแกปั้ญหา 

  

สรุปช้ีใหเ้ห็นปัญหา 

  

สรุปช้ีใหเ้ห็นปัญหา 
งเทัว่ ๆ                           

เร่ืเขียนเร่ืองเฉพาะ 
อง 
ร่ืแองเทัว่ ๆ                           

 
รูปแบบการเขียน       ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
                                      ปัญหาศึกษาเขียนจากกว๎างไปแคบ(ลึก) 
 
 

                                                                         
กว้าง 

                                           
                                                   
                                                                                      

 ลึก 

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

                                                                                 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   แเขียนเร่ืองทัว่ๆไป 
ร่ืแองเทัว่ ๆ                           
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ตัวย่าง  การเขียนความส าคัญและความเป็นมาของปัญหาศึกษา 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  โรคเบาหวาน 
                  โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไมํติดตํอที่เกิดขึ้นทั่วโลก สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติประมาณการณ์วําปี พ.ศ.
2546 มีประชากรป่วยเป็นเบาหวาน 194 ล๎านคน และในปี พ.ศ.2568 (อีก 22 ปี ข๎างหน๎า) จะมีผู๎ป่วยเบาหวานเพ่ิมขึ้น
เป็น 333 ล๎านคนทั่วโลก และเป็นการเพ่ิมในคนเอเซียถึงร๎อยละ 75.4 ซึ่งจ านวนผู๎ป่วยโรคเบาหวานในประเทศอินเดีย 
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และปากีสถาน มีมากที่สุดในโลก ส าหรับในประเทศไทย โรคเบาหวานมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นจาก 33.3 ตํอ
ประชาการ 100,000 คน ใน พ.ศ.2538 เพ่ิมเป็น 91.0 ใน พ.ศ. 2537 และเป็น 586.8 ตํอประชาการ 100,000 คน ใน 
พ.ศ.2549  

ในกลุํมประชากรที่ระดับเศรษฐกิจสังคมยากจนที่สุด พบวํา อัตราสํวนการตายมาตรฐานของโรคเรื้อรัง 3 โรค 
ได๎แกํ เบาหวาน หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานมีอัตราสํวนการตายมากที่สุด คิดเป็น 84.36 รองลงมา 
ได๎แกํ หัวใจขาดเลือด คิดเป็น 51.08 และหลอดเลือดสมอง คิดเป็น 46.30 (พินิจ ฟ้าอ านวยผล และ ปัตมา วําพัฒนวงศ์, 
2548 ใน สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ , 2551) 

อาจกลําวได๎วํา ปัญหาโรคเบาหวานเป็นปัญหาทางด๎านสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งการเจ็บป่วยด๎วย
โรคเบาหวานจะกํอให๎เกิดปัญหาทางด๎านครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ เพราะโรคเบาหวานเป็นโรคที่ถํายทอดทางพันธุกรรม 
และเกิดภาวะแทรกซ๎อนที่สํงผลให๎เกิดความพิการทางด๎านรํางกายและสํงผลกระทบ  ตํอการประกอบอาชีพ รายได๎ของ
ผู๎ป่วยและครอบครัว ซึ่งประชากรไทยทุกๆ 100 คนจะมีผู๎เป็นเบาหวานถึง 6 คน และประมาณวําร๎อยละ 9.6 ของ
ประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปในประเทศไทยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ร๎อยละ 95 จากรายงานของส านักนโยบายและแผน
สาธารณสุขในปี 2542-2546 พบสาเหตุการตายด๎วยโรคเบาหวานมีอัตราร๎อยละ 11.4 ,12.2,13.2,11.8 และ 10.4 
ตามล าดับ 

โรคแทรกซ๎อนของเบาหวานมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของการเป็นโรคเบาหวาน  กลําวคือ ยิ่งเป็นเบาหวาน
นานเทําใดโอกาสเกิดโรคแทรกซ๎อนก็จะมากขึ้นเทํานั้น ผู๎ที่เป็นเบาหวานนาน 12 ปี และ 20 ปี มีโอกาสเกิดโรคสมองตีบ
มากกวําคนปกต ิ2 และ 2.2 เทําตามล าดับ และจากการศึกษาภาวะแทรกซ๎อนในผู๎ป่วยเบาหวานของสมาคมโรคเบาหวาน
ในประเทศ ออสเตรเลีย เมื่อปี 1999 พบวํา โรคเบาหวานเป็นสาเหตุการตายมากถึงร๎อยละ 2.3 และเป็นโรคที่ท าให๎เกิด
ภาวะแทรกซ๎อนตํางๆได๎ เชํนร๎อยละ 19 การเกิดภาวะแทรกซ๎อนทางตา ร๎อยละ 48 เส๎นประสาทสํวนปลายเสื่อม ร๎อยละ 
34 เกิดโรคกล๎ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและร๎อยละ 32 เกิดโรคหลอดเลือดสํวนปลาย และพบวํา โรคเบาหวานท าให๎
สิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ และเสียคําใช๎จํายในการรักษามากกวําคนปกติถึง 3 เทําจังหวัดกาฬสินธุ์ มีรายงานพบผู๎ป่วย
เบาหวานที่ได๎รับการตรวจและวินิจฉัยโรคในกลุํมประชากรอายุ ตั้งแตํ 35 ปี ขึ้นไปในปี 2551 พบวํามีผู๎ป่วยเบาหวานเข๎า
มารับการรักษาในสถานบริการกระทรวงสาธารณสุขใน พ้ืนที่ คิดเป็นอัตราป่วย 446.25 ตํอแสนประชากรและในพ้ืนที่
อ าเภอยางตลาด มีผู๎ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและรับการรักษาในคลินิกเบาหวานในปี พ.ศ. 2551 จ านวน 2,900 ราย 
คิดเป็นอัตราป่วย 2,416 ตํอแสนประชากร ส าหรับศูนย์แพทย์ชุมชนโคกศรี ต าบลอํุมเมํา อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีผู๎ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและรับการรักษาในคลินิกเบาหวานในปี พ.ศ.  2551 จ านวน 219 ราย คิดเป็น
อัตราป่วย 2,766.89 ตํอแสนประชากร ผู๎ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลในเลือดได๎ดีจ านวน 151 ราย คิดเป็น 68.95 % 
ผู๎ป่วยที่ควบคุมน้ าตาลในเลือดได๎ไมํดีจ านวน 68 รายคิดเป็น 31.05 % มีภาวะแทรกซ๎อนทางไตจ านวน 16 ราย คิดเป็น 
7.31 % มีภาวะแทรกซ๎อนความดันโลหิตสูงจ านวน 109 ราย คิดเป็น 49.77 % มีภาวะแทรกซ๎อนทางตาจ านวน 5 ราย 
คิดเป็น 2.28 % มีภาวะแทรกซ๎อนเป็นแผลเรื้อรังจ านวน 2 ราย คิดเป็น 0.91% 
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จากการศึกษาในทางระบาดวิทยาพบวํามีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และเป็นสาเหตุของ การเกิดโรคเบาหวาน ซึ่งท า

ให๎สามารถวางแผนป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได๎ลํวงหน๎า (วิทยา ศรีดามา,2545) ปัจจัยคือ ปัจจัยทางพันธุกรรม และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อม โดยปัจจัยด๎านพันธุกรรมพบวําโรคเบาหวานสามารถถํายทอดทางพันธุกรรมได๎  และใน
สํวนปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อม พบวําปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อม ที่สํงผลปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน 
จากสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ ในปัจจุบันท าให๎การด าเนินชีวิตของบุคคลต๎องปรับเปลี่ยนเพ่ือให๎สามารถด าเนิน  ชีวิตใน
สังคมปัจจุบันได๎ พฤติกรรมตํางๆของบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ เชํน  พฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนเป็นนิยมบริโภคอาหาร ไขมันสูง โปรตีนสูง กากใยต่ า ประกอบกับขาดการออกก าลังกาย หรือ
แม๎กระท่ังภาวะเครียดที่สะสม ได๎สํงผลตํอภาวะสุขภาพของบุคคล เป็นปัจจัยเสี่ยงที่กํอให๎เกิดโรคตํางๆเกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ไมํเหมาะสม ของบุคคล เชํน ภาวะความอ๎วนโดยเฉพาะผู๎ที่มีคําดัชนีมวลกาย (BMI) มากกวําหรือเทํากับ 25 กก./
ม2 (อภิชาต วิชญาณรัตน์,2546) เป็นปัจจัยเสี่ยงตํอโรคเบาหวาน โดยเฉพาะอยํางยิ่งบุคคลนั้นขาดการออกก าลังกาย มี
ภาวะเครียด (รัชตะ รัชตะเวทิน และ ธิดา นิงสานนท์, 2544) ซึ่งปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดเป็นผลจากพฤติกรรม ดังนั้นการที่จะ
พยายามหาทางป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน สิ่งที่ส าคัญที่จะต๎องค านึงถึง คือ การได๎ผลที่คุ๎มคํา ตรงกับความต๎องการ และ
ตรงกลุํมเป้าหมาย (พงศ์อมร บุญนาค,2542) ซึ่งสามารถท าได๎โดยการปรับเปลี่ยนจากพฤติกรรมเสี่ยงเป็นพฤติกรรม
สุขภาพที ่เหมาะสม 

นอกจากนี้ ปัญหาการดูแลรักษาผู๎ป่วยเบาหวาน พบวํา ผู๎ป่วยเบาหวานยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่อง
โรคเบาหวาน วิธีการควบคุมรักษาและการปฏิบัติตนให๎เหมาะสมกับโรค (วัลลา ตันตโยทัย,2525) ผู๎ป่วยเบาหวานยังต๎องมี
การเรียนรู๎และปรับแบบแผนการดูแลตนเองให๎สอดคล๎อง กับการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องการควบคุม
อาหาร การออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ การใช๎ยาอยํางถูกต๎อง การควบคุมน้ าหนัก  การดูแลรักษาเท๎าและการดูแล
สุขภาพอนามัยทั่วไป ซึ่งสิ่งเหลํานี้ถ๎าผู๎ป่วยเบาหวานมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต๎องดังกลําว จะท าให๎การควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดผู๎ป่วยเบาหวานให๎กลับสูํสภาวะปกติหรือ ใกล๎เคียงภาวะปกติและไมํเกิดภาวะแทรกซ๎อนตํางๆ (วรรณี นิธิยานันท์
,2533) 
          จากข๎อมูลดังกลําวทั้งหมดท าให๎ผู๎ศึกษาทราบถึงปัญหาของผู๎ป่วยเบาหวานวําผู๎ป่วยเบาหวานมีปัญหาในเรื่องการ
ขาดความรู๎,ขาดการดูแลตนเองอยํางเพียงพอและตํอเนื่องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ไมํถูกต๎อง ซึ่งจากการสอบถาม
และการสังเกตผลการรักษาผู๎ป่วยมารับบริการที่ศูนย์แพทย์ ชุมชนโคกศรี พบวําสาเหตุที่ท าให๎ผู๎ป่วยควบคุมน้ าตาลใน
เลือดได๎ไมํด ีเกิดจาก การที่ผู๎ป่วยลืมรับประทานยา การปรับยาทานเอง การไมํมารับยาตามนัด การปฏิบัติตัวไมํถูกต๎องใน
เรื่องการควบคุมอาหาร การขาดการออกก าลังกาย มีภาวะเครียด รวมทั้งการขาดคนดูแลใกล๎ชิด โดยเฉพาะกลุํมผู๎สูงอายุ 
เป็นต๎น ดังนั้นผู๎ศึกษาจึงได๎ศึกษาย๎อนหลังเชิงพรรณนาเกี่ยวกับความรู๎,แบบแผนการ ดูแลตนเอง,การปฏิบัติตัวตํอระดับ
น้ าตาลในเลือดของผู๎ป่วยเบาหวาน ที่ขึ้นทะเบียนและรับการรักษาในคลินิกเบาหวานของศูนย์แพทย์ชุมชนโคกศรี  เพ่ือน า
ข๎อมูลมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ การให๎บริการ ควบคุม ดูแลรักษาโรคเบาหวาน โดยมุํงหมายให๎การดูแลรักษา
เบาหวานมีคุณภาพและประสิทธิผลที่ดี สามารถลดปัญหาตํางๆ ที่เกิดตํอไป 
 

อกัษรสีน ้าเงิน  เป็นสภาพท่ีเป็นปัญหาท่ี
นกัเรียนจะตอ้งเขียนบรรยายปัญหา 
ในโรงเรียนท่ีนร.เลือกศึกษาอยา่งละเอียด 
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ส่วนที่ 2 
การเขียนวัตถุประสงค์ 

 
หมายถึง  แนวทางหรือทิศทางในการค้นหาค าตอบ เป็นเรื่องท่ีต้องการท า 
-  เป็นการก าหนดวําต๎องการศึกษาในประเด็นใดบ๎างในเรื่องที่จะท าการศึกษา   โดยบํงบอกสิ่งที่จะท า            

ทั้งขอบเขต และค าตอบที่คาดวําจะได๎รับ   
- เป็นการน าเอาความคิดของประเด็นปัญหามาขยาย รายละเอียด  โดยใช๎ภาษาท่ีชัดเจน เข๎าใจงําย 

เขียนเป็นข๎อหรือเขียนรวมเป็นข๎อเดียวกัน 
- อยําน าประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับมาเขียนเพราะประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับเป็นผลที่คาดวําจะเกิดขึ้นหลังจาก

สิ้นสุด   การศึกษา 
 
แนวการเขียนวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.วัตถุประสงค์เขียนในรูปเป้าหมายการศึกษาไมํใชํวิธีการ 
 2.วัตถุประสงค์สอดคล๎องกับชื่อเรื่อง 
 3.วัตถุประสงค์ชัดเจน ไมํก ากวม  
  4. ให๎ใช๎ค าวํา “เพ่ือ” 
 
ค าที่ใช้ส าหรับการเขียนวัตถุประสงค์ 
            เชํน เพ่ือศึกษา  เพ่ือส ารวจ เพ่ือค๎นหา  เพ่ือบรรยาย  เพื่ออธิบาย   เพื่อพัฒนา  เพ่ือเปรียบเทียบ...กับ...  เพ่ือ
พิสูจน์ เพ่ือแสดงให๎เห็น     เพื่อศึกษาความสัมพันธ์        เพ่ือประเมิน        เพ่ือสังเคราะห์     เพ่ือเปรียบเทียบ....กบั
........เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ......ที่มีตํอ..        เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ...ที่มีตํอ...       ทดลอง   เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มี / 
สํงผล/อิทธิพล/ผลกระทบ... 
 
 ตัวอย่าง 
 เช่น  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพสังคมของผู๎ติดเชื้อเอดส์ที่มีอายุระหวําง 18 -24 ปี 
 2. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและความต๎องการของผู๎ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัวและชุมชน 
 3. เพ่ือศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบที่ใช๎ในการคัดเลือกโดยพิจารณาความเที่ยงและความตรงของแบบสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

ส่วนที่ 3 
การเขียนสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานการศึกษา (hypothesis)  คือข๎อความที่ระบุความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร หรือแนวคิด (concept)     
ซึ่งผู๎ศึกษาต๎องการจะทดสอบวําเป็นความจริงหรือไมํ โดยเป็นข๎อความที่คาดคะเนค าตอบหรือท านายไว๎ลํวงหน๎าอยําง
สมเหตุสมผลตํอปัญหาการศึกษาที่ต๎องการศึกษาหาค าตอบ  และเป็นข๎อความที่กลําวถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแตํ 2 
ตัวขึ้นไป ข๎อความนี้อาจถูกต๎องหรือไมํถูกต๎องก็ได๎ จึงต๎องมีการทดสอบหรือพิสูจน์โดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูล 
 
มีลักษณะท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ 
 1. เป็นข๎อความที่กลําวถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแตํ 2 ตัวข้ึนไป 
 2. สามารถทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหลํานี้ได๎ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลซึ่งอาจต๎องใช๎วิธีการ
ทางสถิติประกอบด๎วย  
 
สมมติฐานการศึกษามีกี่ประเภท 
 สมมติฐานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. สมมติฐานทางการศึกษา (research hypothesis) เป็นสมมติฐานที่เป็นข๎อความที่ใช๎ภาษาเป็นสื่อในการ
อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งแบํงได๎ 2 แบบ คือ  
  1.1 สมมติฐานแบบมีทิศทาง (directional hypothesis)  
  เป็นสมมติฐานที่สามารถระบุได๎แนํนอนถึงทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปรวําสัมพันธ์ในทางใด (บวก
หรือลบ) หรือสามารถระบุได๎ถึงทิศทางของความแตกตําง เชํน มากกวํา-น๎อยกวํา ดีกวํา-เลวกวํา สูงกวํา-ต่ ากวํา    เป็นต๎น  
 ตัวอย่าง  
  - มีความสัมพันธ์ในทางบวกระหวํางเมล็ดพันธ์กับผลผลิต 
  - ผู๎ที่สูงบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกวํา   ผู๎ที่มิได๎สูบบุหรี่ 
  1.2 สมมติฐานแบบไมํมีทิศทาง (nondirectional hypothesis)  
    เป็นสมมติฐานที่ไมํระบุทิศทางในความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือทิศทางของการเปรียบเทียบ เพียงแตํระบุ
วํามีความสัมพันธ์หรือมีความแตกตํางระหวํางตัวแปร  
  
 
 ตัวอย่าง 
  - การใช๎โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอนมีความสัมพันธ์กับการเรียนของนิสิต 
  - การปฏิบัติงานของเกษตรต าบลในจังหวัดทางภาคเหนือและทางภาคใต๎จะแตกตํางกัน 
  - จะมีความแตกตํางของน้ าหนักโดยเฉลี่ยของหินอํอนที่ผลิตโดยโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 
 

 2. สมมติฐานทางสถิติ (statistical hypothesis)  
 เป็นสมมติฐานที่เปลี่ยนรูปมาจากสมมติฐานทางการศึกษาให๎อยูํในรูปของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์หรือสถิติท่ี
แทนคุณลักษณะของประชากรที่เรียกคําพารามิเตอร์ (parameter) มาเขียนอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรหรืออธิบาย
ความแตกตํางระหวํางตัวแปร ซึ่งแบํงออกได๎ 2 แบบ ดังนี้ 
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  2.1 สมมติฐานเป็นกลาง หรือวําง หรือศูนย์ (null hypothesis)  
  2.2 สมมติฐานทางเลือกหรือไมํเป็นกลาง หรือส ารอง (alternative hypothesis)  
 

จะตั้งสมมติฐานการศึกษาได้อย่างไร 
 1. พิจารณาจุดมุํงหมายของการศึกษากํอนวํา มีจุดมุํงหมายอยํางไร แล๎วจึงตั้งสมมติฐานทางศึกษา ซึ่งจะตั้งแบบ
มีทิศทางหรือไมํมีทิศทางก็ได๎  
 2. ถ๎ามีข๎อมูลมากพอที่จะใช๎ยืนยัน ก็ตั้งแบบมีทิศทาง 
 3. ถ๎ามีข๎อมูลไมํพอหรือไมํแนํใจก็ตั้งแบบไมํมีทิศทาง 
 4. เมื่อตั้งสมมติฐานทางศึกษาได๎แล๎ว จั้งตั้งสมมติฐานทางสถิติ และการตั้งสมมติฐานทางสถิติ จะต๎อง
ตั้งสมมติฐานเป็นกลางและสมมติฐานทางเลือกหรือไมํเป็นกลางควบคูํกันไป  
 (ข้อสังเกตที่เกี่ยวกับการตั้งสมมติฐาน คือสมมติฐานทางสถิติแบบทางเลือกจะมีลักษณะสอดคล้องกับ
สมมติฐานทางการศึกษาที่ตั้งไว้ นั่นคือ ถ้าตั้งสมมติฐานทางศึกษาแบบมีทิศทางสมมติฐานทางสถิติแบบทางเลือกก็ต้อง
ตั้งแบบมีทิศทางด้วย และถ้าสมมติฐานทางศึกษาเป็นแบบไม่มีทิศทาง สมมติฐานทางสถิติแบบทางเลือกก็ต้องตั้งแบบ
ไม่มีทิศทางด้วย) 
 

สมมติฐานการศึกษามาจากไหน 
 1. จากทฤษฎีและแนวคิดที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในศาสตร์แตํละสาขาวิชา 
 2. จากผลงานศึกษาที่เคยมีผู๎ท าการศึกษาแล๎ว ยังคงเป็นจริงอยูํหรือไมํ ในสถานการณ์ใหมํ ในคนกลุํมใหมํ          
ระยะเวลาใหมํ หรือในตํางท๎องที่กัน ซึ่งเป็นการศึกษาเพ่ือศึกษาหรือพิสูจน์ซ้ า 
 3. จากการเปรียบเทียบ (analogy) กับศาสตร์ในสาขาอ่ืนๆ 
 4. จากวัฒนธรรม ขนบประเพณี วิถีปฏิบัติ และสภาวะทางสังคม สิ่งตํางๆที่เป็นพ้ืนฐานทางความเชื่อและทาง
ทฤษฎีในแตํละสังคม 
 5. ข๎อสงสัยตํางๆของผู๎ศึกษา 
 
แหล่งที่จะช่วยท าให้ผูศ้ึกษาสามารถตั้งสมมติฐานการศึกษาได้ดี 
 1. จากการศึกษาเอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง 
 2. จากการสนทนากับผู๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญ 
 3. จากความรู๎ของผู๎ศึกษาเองที่ได๎ท างานคลุกคลีกับเรื่องนั้นมากํอน 
 4. จากการได๎รํวมอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษากับบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องนั้นๆ 
 5. จากการสังเกตพฤติกรรม สังเกตความสัมพันธ์ของตัวแปรตํางๆของพฤติกรรมนั้นๆ 
 6. จากความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
 

สมมติฐานการศึกษาที่ดีมีลักษณะอย่างไร 
 1. สอดคล๎องกับปัญหาหรือจุดมุํงหมายของการศึกษา 
 2. อธิบายหรือตอบค าถามได๎หมด ครอบคลุมปัญหาทุกด๎าน และอยูํในรูปแบบที่สามารถสรุปได๎วําจะสนับสนุน
หรือคัดค๎าน 
 3. แตํละข๎อควรใช๎ตอบค าถามเพียงข๎อเดียวหรือประเด็นเดียวนั่นคือ ถ๎ามีหลายตัวแปรหรือหลายประเด็นควร
แยกเป็นสมมติฐานการศึกษายํอยๆ เพราะจะท าให๎สามารถลงสรุปวํา ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการศึกษาได๎ชัดเจน 
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 4. สอดคล๎องกับสภาพที่เป็นจริงที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน 
 5. สมเหตุสมผลตามทฤษฎีและความรู๎พ้ืนฐาน 
 6. เขียนแสดงความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรด๎วยถ๎อยค าท่ีอํานเข๎าใจงําย ความชัดเจนส าหรับคนทั่วไป 
 7. สามารถทดสอบได๎ มีข๎อมูลหรือหลักฐานที่จะน ามาสนับสนุนหรือค๎นคว๎าได๎สมมติฐานการศึกษาที่ดีไมํ
จ าเป็นต๎องถูกต๎องเสมอไป 
 8. มีขอบเขตพอเหมาะไมํแคบหรือกว๎างไป ถ๎าแคบเกินไปจะท าให๎อธิบายตัวแปรที่เกี่ยวข๎องได๎ไมํหมด ถ๎ากว๎าง
เกินไปก็จะท าให๎เลือนรางได๎ และไมํสามารถหาข๎อมูลทดสอบได๎เพียงพอ 
 9. มีอ านาจในการพยากรณ์สูงและน าไปใช๎อ๎างอิงถึงกลุํมประชากรได๎ 
 

การตั้งสมมติฐานการศึกษาควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1. การตั้งสมมติฐานการศึกษา ควรกระท าหลังจากที่ได๎ศึกษาเอกสาร และงานศึกษาที่เกี่ยวข๎องเรียบร๎อยแล๎ว 
 2. การตั้งสมมติฐานการศึกษา ควรเขียนในรูปของประโยคบอกเลํามากกวําประโยคค าถาม 
 3. การตั้งสมมติฐานการศึกษา ควรแยกตั้งตามประเด็นยํอยๆให๎มากพอกับปัญหา เพ่ือตอบปัญหาได๎ทุกข๎อ 
 4. ข๎อความในประโยคสมมติฐานการศึกษา จะต๎องมีความชัดเจนไมํก ากวม ถ๎าเป็นศัพท์เฉพาะหรือค าที่มี
ความหมายได๎หลายอยําง ผู๎ศึกษาต๎องนิยามให๎ชัดเจน 
 5. ควรเขียนสมมติฐานการศึกษาในลักษณะที่จะเป็นแนวทางในการสรุปวํายอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน      
การศึกษา 
 6. ควรเขียนสมมติฐานการศึกษาไว๎ในบทแรกของงานศึกษา 
 7. ควรเขียนในรูปของความแตกตําง เพ่ือจะได๎ทดสอบวําแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไมํ 
สมมติฐานการศึกษามีประโยชน์อย่างไร  
 1. ชํวยจ ากัดขอบเขตของปัญหา 
   2. ชํวยชี้แนวทางในการออกแบบการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
การเขียนขอบเขตการศึกษา 

 
เนื่องจากการท าศึกษาในแตํละเรื่องเราไมํสามารถที่จะศึกษาได๎ครอบคลุมในทุกประเด็น  การก าหนดขอบเขตของ

การศึกษา  จะท าให๎งานศึกษามีความชัดเจน  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การศึกษาที่ได๎ก าหนดเอาไว๎  ซึ่งในสํวนของ
ขอบเขตการศึกษานั้น  จะประกอบด๎วย 

1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง  ซึ่งผู๎ศึกษาต๎องระบุวําประชากรเป็นใคร  ใช๎เป็นกลุํมตัวอยํางจ านวนเทําไร   และ
กลุํมตัวอยํางได๎มาโดยวิธีใด 

2.  ตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษา  ผู๎ศึกษาต๎องระบุตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช๎ในการศึกษาท้ังหมด 
                ในงานศึกษาบางเรื่องอาจจะระบุขอบเขตด๎านเนื้อหาเข๎าไปด๎วย เพื่อให๎มองเห็นของเขตในการศึกษาได๎            
มากขึ้น  การเขียนขอบเขตการศึกษานี้ผู๎ศึกษาจะต๎องครอบคลุมวําจะศึกษาตัวแปรอะไรบ๎าง  ซึ่งควรสอดคล๎องกับกรอบ
ความคิดของการศึกษา ( Research  framework )  ควรมีการระบุเหตุผลที่เราน าเอาตัวแปรเหลํานั้นเข๎ามาศึกษา  ใน
กรอบความคิด  ไมํควรระบุแตํชื่อตัวแปรที่ศึกษาวําคืออะไรเทํานั้น  แตํต๎องขยายความให๎เห็นแนวคิดเบื้องหลัง  เพ่ือให๎
ผู๎อํานรายงานการศึกษาเข๎าใจวิธีคิดหรือทฤษฎีที่ผู๎ศึกษาใช๎เป็นฐานในการก าหนดกรอบแนวคิด 
                สํวนขอบเขตประชากรนั้น  ผู๎ศึกษาต๎องอธิบายวํากลุํมเป้าหมายที่เกี่ยวข๎องจริง  แล๎วครอบคลุมคนกลุํมใด  
ท าไมเราจึงสนใจที่จะศึกษาเฉพาะกลุํมเทํานั้น 
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ส่วนที่ 5 
การเขียนหลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี 

 
  อาจเรียกวํา การทบทวนวรรณกรรม สํวนนี้เป็นการเขียนถึงสิ่งที่ผู๎ศึกษาได๎มาจากการศึกษาค๎นคว๎าเอกสารตํางๆ 
ทั้งทฤษฎี และงานศึกษาท่ีเกี่ยวข๎องได๎แกํ ทฤษฎี หลักการ ข๎อเท็จจริงตํางๆ แนวความคิดของผู๎เชี่ยวชาญ ตลอดจนผลงาน
ศึกษาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับปัญหาของผู๎ศึกษา รวมทั้งมองเห็นแนวทางในการด าเนินการศึกษารํวมไปกับผู๎ศึกษาด๎วย โดย
จัดล าดับหัวข๎อหรือเนื้อเรื่องที่เขียนตามตัวแปรที่ศึกษา และในแตํละหัวข๎อเนื้อเรื่องก็จัดเรียงตามล าดับเวลาด๎วย เพ่ือให๎
ผู๎อํานได๎เห็นพัฒนาการตํางๆ ที่เกี่ยวกับปัญหา นอกจากนี้ผู๎ศึกษาควรจะต๎องมีการสรุปไว๎ด๎วย เพ่ือให๎ผู๎อํานได๎เห็น
ความสัมพันธ์ทั้งสํวนที่สอดคล๎องกัน ขัดแย๎งกัน และสํวนที่ยังไมํได๎ศึกษาทั้งในแงํประเด็น เวลา สถานที่ วิธีการศึกษาฯลฯ 
การเขียนสํวนนี้ท าให๎เกิดประโยชน์ตํอการตั้งสมมติฐานด๎วย 
  หลังจากท่ีผู๎ศึกษาได๎เขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรมแล๎ว ควรมีการประเมินงานเขียนเรียบเรียงนั้นอีกครั้ง
หนึ่ง วํามีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา ภาษา และความตํอเนื่องมากน๎อยแคํไหน ส าหรับการประเมินการเขียนเรียบเรียงการ
ทบทวนวรรณกรรม ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะที่ส าคัญไว๎ โดยการให๎ตอบค าถามตํอไปนี้ 
   5.1 รายงานนั้นได๎มีการเชื่อมโยงปัญหาที่ศึกษากับปัญหาศึกษาที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งศึกษามากํอนแล๎ว 
หรือไม ํ
     5.1.1 รายงานนั้นได๎เรียบเรียงจากแหลํงเอกสารทุติยภูมิมากเกินไปหรือไมํ ซึ่งตามความ 
เป็นจริงแล๎วควรใช๎แหลํงเอกสารปฐมภูมิ (ต๎นฉบับ) ให๎มากที่สุด 
     5.1.2 รายงานได๎ครอบคลุมเอกสาร ที่ส าคัญที่เก่ียวข๎องกับปัญหาที่ศึกษาครบหมดหรือไมํ 
     5.1.3 รายงานได๎ครอบคลุมเอกสารใหมํๆหรือไมํ 
     5.1.4 รายงานได๎เน๎นในเรื่องความคิดเห็น หรือการบันทึกเหตุการณ์เก่ียวกับพฤติกรรม 
มากเกินไป และมีการเน๎นผลการศึกษาด๎านปฏิบัติจริงๆ น๎อยไปหรือไมํ 
     5.1.5 รายงานได๎เรียบเรียงข๎อความอยํางตํอเนื่องสมบูรณ์หรือไมํ หรือเป็นเพียงแตํลอก 
ข๎อความจากเอกสารต๎นฉบับมาเรียงตํอกันเทํานั้น 
     5.1.6 รายงานนั้นเป็นแตํเพียงสรุปผลการศึกษาท่ีท ามาแล๎วเทํานั้น หรือเป็นการเขียนใน 
เชิงวิเคราะห์วิจารณ์ และเปรียบเทียบกับผลงานเดํนๆ ที่ศึกษามาแล๎วหรือไมํ 
     5.1.7 รายงานได๎เรียบเรียงในลักษณะที่เชื่อมโยง และชี้ให๎เห็นถึงความก๎าวหน๎าในความ 
คิดอยํางชัดเจนมากน๎อยแคํไหน 
     5.1.8 รายงานได๎น าผลสรุปของงานศึกษาและข๎อเสนอแนะของการน าผลการศึกษาไปใช๎ 
ทั้งหมด มาเชื่อมโยงกับปัญหาที่จะศึกษามากน๎อยแคํไหน 
   
 
 
   5.2 รายงานนั้นได๎มีการเชื่อมโยงปัญหาที่ศึกษากับกรอบทฤษฎี หรือ กรอบแนวคิดหรือไมํ 
     5.2.1 รายงานได๎เชื่อมโยงกรอบทฤษฎีกับปัญหาที่ศึกษาอยํางเป็นธรรมชาติหรือไมํ 
     5.2.2 รายงานได๎เปิดชํองโหวํให๎เห็นถึงกรอบแนวคิดอ่ืนที่เหมาะสมกวําหรือไมํ 
     5.2.3 รายงานได๎เชื่อมโยงอนุมานจากทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดอยํางมีเหตุมีผลหรือไมํ 
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ส่วนที่ 6 
การเขียนวิธีการด าเนินงาน 

 
วิธีด าเนินงานการศึกษาเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และถือได๎วําเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษา  ซึ่งผู๎ศึกษาจะต๎อง

รายงานเกี่ยวกับแผนการ และวิธีด าเนินงานเป็นล าดับ กํอนลงมือปฏิบัติการ  การรวบรวมข๎อมูล  การวิเคราะห์ข๎อมูล เชํน 
น าไปสูํการสรุปผล และข๎อเสนอแนะตํอไป 

การเขียนวิธีการด าเนินงานศึกษา มีลีลาการเขียนหลายรูปแบบ การเขียนนั้นขึ้นอยูํกับลักษณะของเนื้อเรื่อง และ
การออกแบบวิธีศึกษา ที่ต๎องการให๎ผู๎อํานหรือผู๎สนใจ สนใจเป็นพิเศษ ซึ่งการเขียนขั้นตอนนี้ปรกติจะแบํงออกเป็น 2 สํวน
ใหญํ ๆ คือ 

1. กระบวนการรวบรวมข๎อมูล เป็นการอธิบายให๎เห็นอยํางชัดเจน สมบูรณ์ และกะทัดรัด เกี่ยวกับวิธีการที่ใช๎ใน
การรวบรวมข๎อมูล มีการให๎เหตุผลของการเลือกข๎อมูลนั้น ๆ ซึ่งขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข๎อมูลนั้น 
นักศึกษาควรยึดหลัก 3 ประการด๎วยกันด๎วย 

1) ข๎อมูลที่รวบรวมจะต๎องตอบปัญหาการศึกษา  
2) รู๎แหลํงที่มาของข๎อมูลโดยละเอียด  
3) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู๎ศึกษาในการน าข๎อมูลไปใช๎ 

2. กระบวนการปฏิบัติตํอข๎อมูล เป็นกระบวนการที่นักศึกษาจะต๎องอธิบายถึงแผนงาน และวิธีการในการปฏิบัติ
ตํอข๎อมูลที่รวบรวมมาได๎ และก าหนดวิธีการจัดหมวดหมูํของข๎อมูลให๎ชัดเจน มีการชี้แจงถึงข้ันตอน และกลวิธีในการ
วิเคราะห์การแปลความหมาย เชํน การตรวจสอบข๎อมูล วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล ซึ่งอาจเป็นการสัมภาษณ์ การค๎นคว๎าจาก
เอกสาร รูปภาพ ตัวอยํางผลงานที่ได๎ รวมทั้งคําสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ด๎วยวํา มีวิธีการออกแบบอยํางไร เพ่ือให๎เหมาะสม
กับข๎อมูลที่นักศึกษารวบรวมมาได๎ ซึ่งจะเป็นสํวนส าคัญท่ีแสดงความสามารถของนักศึกษาวํา ใช๎วิธีการอยํางไรที่จะท าให๎
ได๎ข๎อมูลมา และสามารถน ามาใช๎ยืนยันผลวําเป็นสิ่งที่นําเชื่อถือ ซึ่งมีวิธีการที่นักศึกษาควรจะพิจารณาอยูํ 3 ขั้นตอนคือ  

1) ชนิดของข๎อมูลที่น ามาวิเคราะห์  
2) กระบวนการที่ใช๎ในการทดสอบสมมุติฐาน ซึ่งอาจะเป็นสถิติ การเปรียบเทียบข๎อมูล การตรวจสอบ

ความถูกต๎อง การวิเคราะห์เนื้อหา หรือเหตุผลของการกระท าเชํนนั้น 
3) การน าเสนอข๎อมูล   ซึ่งสิ่งที่ได๎กลําวมานี้ แล๎วแตํวํานักศึกษาจะมีวิธีการด าเนินงาน ขึ้นอยูํกับการ

ออกแบบงานศึกษานั้น ๆ แตํอยํางไรก็ตาม งานศึกษาสามารถแบํงออกได๎ดังนี้  
1. กลําวถึงวัตถุประสงค์ ค าจ ากัดความ และอธิบายศัพท์เฉพาะ 
2. กลําวถึงประชากรที่น ามาใช๎ในงานศึกษา  
3. กลําวถึงวิธีการด าเนินงานโดยละเอียด ตั้งแตํการรวบรวมข๎อมูล กลุํมประชากร เครื่องมือที่ใช๎

เกณฑ์ในการเลือกตัวแปรตําง ๆ ของงานศึกษากระบวนการศึกษา การสร๎างมาตรฐาน ฯลฯ  
4. วิธีการวิเคราะห์ การเรียนรู๎ วิธีการวิเคราะห์ และการตีความหมาย  
5. กลําวถึงข๎อตกลง ( หากยังมิได๎กลําวถึง ) วิธีการด าเนินการศึกษานั้น จะต๎องเขียนให๎สั้น     

ยํอ  กะทัดรัด ชัดเจน เพราะจะท าให๎ผู๎อํานมีความเข๎าใจอยํางถูกต๎อง ซึ่งสามารถแยกกลําวได๎เป็น 5 ขั้นตอนคือ 
1. กลําวน าเข๎าถึงวัตถุประสงค์ และ หรือ สมมุติฐานของการศึกษา  
2. ระบุล าดับขั้นตอนในการรวบรวมข๎อมูล  
3. บรรยายลักษณะของประชากร กลุํมเป้าหมาย ของงานศึกษาให๎ชัดเจนโดยการ

อ๎างอิง มีการกลําวถึงเครื่องมือที่ใช๎ และอธิบายเหตุผลส าคัญ  
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4. แสดงวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล และการน าเสนอ  
5. สรุปวิธีการด าเนินการศึกษา     กลําวซ้ าถึงวัตถุประสงค์ และหรือสมมุติฐานของ

การศึกษา การเขียนให๎สั้นและยํอ เพ่ือย้ าให๎ผู๎อําน หรือผู๎ท าศึกษาเห็นถึงสํวนส าคัญของการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ท าให๎ผู๎อําน
ไมํต๎องเสียเวลาย๎อนกลับไปดูในบทที่ 1 อีกครั้งหนึ่ง  
 
ล าดับขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล  

ในการวางแผนด าเนินการศึกษานั้น ผู๎ศึกษาจะต๎องก าหนดเรื่องราวที่ปฏิบัติตามล าดับกํอนหลังเป็นขั้น ๆ ไป 
เนื่องจากบางข้ันตอนจะต๎องรอให๎ขั้นตอนหนึ่งปฏิบัติให๎เสร็จสิ้นเสียกํอน จึงสามารถด าเนินการตํอไปได๎ ดังนั้นผู๎ศึกษา
จ าเป็นจะต๎องล าดับ และเขียนตามล าดับเป็นระบบ ซึ่งอาจเริ่มจากการก าหนดหัวเรื่อง ปัญหา และความมุํงหมายของ
การศึกษา ผู๎ศึกษาจะต๎องอําน และค๎นคว๎าเรื่องที่เกี่ยวข๎อง พยายามสืบค๎นหาแหลํงข๎อมูลที่น ามาใช๎ในงานศึกษา และ
กํอนที่จะลงมือรวบรวมข๎อมูล ผู๎ศึกษาอาจจะต๎องขอความรํวมมือจากบุคลากร หรือหนํวยงานตําง ๆ ที่เป็นแหลํงข๎อมูล มี
การก าหนดระยะเวลาคําใช๎จํายตําง ๆ ซึ่งผู๎ศึกษาจะต๎องให๎รายละเอียดของการศึกษาทั้งหมด 
ในวิธีการรวบรวมข๎อมูลของการศึกษานั้น จะใช๎วิธีใดก็ขึ้นอยูํกับข๎อก าหนดที่เป็นประเด็นหลักในการรวบรวมข๎อมูล     
(สมมุติฐาน) ตามแบบแผนของการศึกษา เชํน การศึกษาจากเอกสาร การศึกษาภาคสนาม หรือการศึกษากึ่งทดลอง 
เพราะการศึกษาแตํละประเภทมีวิธีการ และกรรมวิธีแตกตํางกัน บางแหํงอาจใช๎ตัวอยําง และสัมภาษณ์จากกลุํมตัวอยําง 
บางแหํงใช๎แบบสอบถาม บ๎างก็ใช๎การสังเกต และวิเคราะห์ตัวอยําง เพื่อให๎ได๎ข๎อมูล และเนื้อหาตามสาระความเป็นจริง 
และเชื่อถือได๎ รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูล ที่รวบรวมมาไว๎ด๎วย ซึ่งสิ่งที่กลําวมานั้นผู๎ศึกษาจะต๎องอธิบาย
ได๎โดยละเอียด และมีขั้นตอนอยํางเป็นระบบ 
 
บรรยายลักษณะของประชากร  

กลุํมเป้าหมาย เครื่องมือ ตัวแปรของข๎อมูลกับการศึกษานั้น ๆ ผู๎ศึกษาจะต๎องเขียนไว๎ในรายงานศึกษา เชํน 
- ตัวอยํางประชากร  
- เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล  
- ลักษณะของตัวแปร 
ตัวอยํางประชากรนั้น ผู๎ศึกษาจะต๎องอธิบายให๎ชัดเจนวําคือใคร มีหลักเกณฑ์อยํางไรในการเลือกกลุํมประชากร

นั้น ๆ มีประชากรเทําไรในการศึกษาศึกษา แบํงออกเป็นกลุํมยํอย หรือไมํ และกระบวนการเลือกกลุํมตัวอยํางเป็นอยํางไร 
ดังนั้น ถ๎าไมํต๎องการจะเน๎นเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะแล๎ว ก็ควรจะกลําวถึงกลุํมประชากรเป็นอยํางแรก        ผู๎ศึกษา
อาจแสดงข๎อมูลที่เปรียบเทียบกันได๎ของตัวอยํางประชากร เพื่อให๎ผู๎อํานได๎ใช๎วิจารณญาณตัดสินใจ ความเป็นตัวแทนที่
เชื่อถือได๎ของตัวอยํางที่เลือกมา ที่ไมํมีอคติ และไมํยุติธรรม ในการศึกษาสํวนใหญํนั้น ประชากรจะต๎องเป็นตัวแทน ของ
ประชากรที่ต๎องการศึกษา เพราะงานศึกษาสํวนใหญํไมํสามารถใช๎กลุํมประชากรทั้งหมดได๎ ดังนั้น จึงใช๎วิธีสุํมตัวอยําง เพื่อ
ลดจ านวนประชากร ซึ่งการสุํมนั้นมีหลายวิธี เชํน การสุํมแบบงําย การสุํมแบบเป็นระบบ การสุํมแบบแบํงชั้น การสุํมแบบ
หมูํพวก ซึ่งเราเรียกวํา Probability Sample, หรือการสุํมโดยวิธี พิจารณาถึงความนําเป็นไปได๎ของตัวอยําง อีกประเภท
ได๎แกํ การสุํมโดยพิจารณาถึงความนําเป็นไปได๎ของตัวอยําง อีกประเภทได๎แกํ การสุํมโดยพิจารณาถึงความไมํนําจะเป็นไป
ได๎ของตัวอยําง (Non Probalility Sample) ซึ่งวิธีการนี้มักจะไมํคํอยทราบรายละเอียดมากนัก และไมํแนะน าให๎ใช๎
เนื่องจากจะได๎ประชากรเฉพาะ ที่ไมํสามารถเป็นตัวแทนของกลุํมประชากรใหญํได๎ ได๎แกํ การเลือกประชากรแบบ 
อุบัติการ (Accidental Sample) เชํน การเลือก 10 คนแรกท่ีพบ แบบสัดสํวน Quoto Sample) เลือกโดยถือสัดสํวนของ
องค์ประกอบตามต๎องการ เชํน เลือกตามสัดสํวนของเพศ อายุ การศึกษา หรือรายได๎ แบบเจาะจง (Purposive Sample) 
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คือการเลือกตัวอยํางโดยมีเหตุผลเฉพาะ และเลือกแบบความสะดวก (Convenience Sample) โดยถือเอาความงําย และ
สะดวกเป็นส าคัญ  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล   

ในการเขียนการด าเนินการศึกษานั้น เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษามีสํวนส าคัญมากในการเก็บข๎อมูล ดังนั้น ผู๎ศึกษา
จะต๎องอธิบายเครื่องมือในการเก็บ ข๎อมูลโดยละเอียด และเครื่องมือเหลํานั้นควรเป็นเครื่องมือที่ได๎ตรวจสอบแล๎ว เชํน 
ค าถามตําง ๆ ของแบบสอบถาม ค าถามของการสัมภาษณ์ ค าถามในการวิเคราะห์ภาพ หรือเอกสาร ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะต๎อง
ได๎รับการตรวจสอบวํา เป็นเครื่องมือที่ใช๎เฉพาะการศึกษานั้น ๆ จริง ๆ และเหมาะสมกับการศึกษานั้น ๆ เนื่องจาก
เครื่องมือจะเป็นตัวชํวยให๎งานศึกษามีความแมํนย า ดังนั้นควรมีการตรวจสอบโดยวิธีทางสถิติ หรือโดยกลุํมผู๎อ านวยการ  
 
ลักษณะของตัวแปร    

การเขียนระบุตัวแปร และข๎อมูลในวิธีการด าเนินการศึกษา เพ่ือให๎ผู๎อํานได๎ท าความเข๎าใจ และคุ๎นเคยกับ
คุณสมบัติ และลักษณะของการจัดรูปของข๎อมูล เพ่ือน ามาใช๎ในการวิเคราะห์ในล าดับตํอไป ดังนั้นในการบอกลักษณะ
ส าคัญของตัวแปร จึงนับวําเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการศึกษา ใช๎เพ่ือน ามาพิจารณาในการวิเคราะห์ เพ่ือหาค าตอบ
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
วิธีการวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล  

เมื่อได๎รับข๎อมูล และตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลแล๎ว ซึ่งจะกลําวในรายละเอียดในบทตํอไป ข๎อมูลที่รับมา
นั้นจะมีจ านวนมาก และปะปนกันอยูํอยํางไมํมีระเบียบ ท าให๎เข๎าใจได๎ยาก ดังนั้น ผู๎ศึกษาจะต๎องจัดล าดับข๎อมูลใหมํให๎อยูํ
ในรูปแบบที่เข๎าใจได๎งํายตามความต๎องการ ผู๎ศึกษาจะต๎องกลําวถึงวิธีการน าข๎อมูลเหลํานั้นมาวิเคราะห์อยํางละเอียด 
พร๎อมทั้งให๎เหตุผลการใช๎คําทางสถิติ ต๎องอธิบายอยํางละเอียดวํา ใช๎สถิติอะไรด๎วย มีการเปรียบเทียบอะไร อยํางไร มีการ
ใช๎ตาราง รูปภาพ ตัวอยํางอยํางไร เพ่ือให๎ผู๎อํานได๎เห็นจริง และคล๎อยตามเหตุผลที่นําเชื่อถือได๎ ดังนั้นผู๎ศึกษาจะต๎อง
อ๎างอิงแหลํงวิชาการ ที่เอ้ืออ านวยให๎นักวิชาการเหลํานั้นมาใช๎ในการศึกษาด๎วย  
 
สรุปวิธีการด าเนินการศึกษาทั้งหมด  

การเขียนสรุปวิธีการด าเนินงานนั้น ผู๎ศึกษาจะต๎องเขียนล าดับขั้นตอนกํอนหลังในสํวนที่เป็นหัวใจของการ
ด าเนินการศึกษาวํามีอะไรเป็นหลัก และกระท าอยํางไร ทั้งการรวบรวมข๎อมูล การปฎิบัติตํอข๎อมูลที่ได๎มา พร๎อมที่จะเขียน
ลงไว๎ในบทสรุป เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเป็นผู๎อําน 
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ส่วนที่ 7 
การวิเคราะห์ผลการศึกษา 

 
การวิเคราะห์ข๎อมูล  (Data  Analysis)  มีเป้าหมายเพ่ือสรุปปัญหาที่ท าศึกษาไว๎แล๎วเป็นการพิสูจน์ความแท๎จริง

ของข๎อมูลที่เก็บรวบรวมมาใช๎  และการตีความข๎อมูล ( Interpretation ) นั้นคือกระบวนการ
ศึกษา The  research  process  เพ่ือเรียนรู๎อะไร  เพ่ืออธิบาย  (Explanation) สิ่งที่ได๎มาคืออะไร  และขยายความตาม
เหตุผลวําท าไมจึงเป็นอยํางนั้น   เพ่ือสรุปเป็นผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ข๎อมูลนักศึกษาต๎องตอบให๎ได๎คือข๎อมูลเป็นแบบใด..?  มี 2 อยํางคือ ข๎อมูลเชิงคุณภาพ  
(Qualitative  data ) และข๎อมูลเชิงปริมาณ  (Quantitative  data) 

 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข๎อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่ไมํสามารถอธิบายได๎เฉพาะหน๎าใน

ขณะนั้น  เชํน  ความรู๎สึกนึกคิด  ความเชื่อ  ประเพณี  วิถีการด าเนินชีวิต  ลัทธิการปฏิบัติตนของกลุํมคน  มีความหมาย
แฝงอยูํ  ต๎องรู๎จักจึงอธิบายความเร๎นลับนี้ได๎ 

 
ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข๎อมูลตรง นับเป็นจ านวนได๎ เชํน จ านวนประชากรในหมูํบ๎านนี้อายุของกลุํมชน เป็นต๎น 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  อาจเป็นข๎อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมหรือปรากฏการณ์อ่ืน ๆ เป็นการมุํง

อธิบายถึงความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ ( ตัวแปร ) มีเงื่อนไขวํา... 
1. การวิเคราะห์ข๎อมูลเริ่มท าไปพร๎อม ๆ กับการเก็บข๎อมูล  
2. ต๎องมีข๎อมูลจากมุมมองของคนใน 
3. ต๎องอาศัยสมมุติฐานชั่วคราว 
4. ผู๎ศึกษาต๎องเป็นผู๎วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยตนเอง 
เงื่อนไขแรก  ต๎องย าข๎อมูลค๎นหาประเด็นที่ท าการศึกษาเป็นการมาวิเคราะห์  ตีความและสรุปไว๎ตรวจสอบแล๎ว

ตรวจสอบอีกจนได๎ความแนํชัดในข๎อมูลที่ได๎มา 
เงื่อนไขท่ีสอง  เป็นข๎อมูลมุมคิดของคนใน  ( คิดอยํางคนในกลุํมนั้นคิด) ข๎อพึงระวัง  การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิง

คุณภาพต๎องไมํมีมุมมองจากคนนอก ( อยําใสํความคิดให๎คนใน ) 
เงื่อนไขท่ีสาม  อยําดํวนสรุปเพราะข๎อมูลที่ได๎ในเชิงคุณภาพแตํละชํวงเวลามีเท๎าเดินได๎  จนแนํใจแล๎วบันทึกไว๎

เป็นข๎อมูล  
เงื่อนไขท๎ายสุด  ผู๎รวบรวมข๎อมูลหลักคือผู๎ศึกษาเองนั้นละที่ต๎องวิเคราะห์เองสรุปเอง  เออเอง 

 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การตรวจสอบข๎อมูล  ส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ  ใช๎การตรวจสอบแบบสามเส๎า คือ 
1) ด๎านข๎อมูล  เพ่ือดูความนําเชื่อถือมากน๎อยเพียงใด 
2) ด๎านผู๎ศึกษา  เพ่ือดูความเป็นกลางไมํล าเอียง  ดูจากนักศึกษาอ่ืน ๆ ที่ท ารํวมกันตรวจสอบข๎อมูล 
3) ด๎านทฤษฎี  เพ่ือยืนยันวําแนวคิดทฤษฎีใดถูกต๎องบ๎าง 
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ส่วนที่ 8 
เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจากองค์ความรู้ที่ค้นพบ 

 
การเขียนข๎อเสนอแนะ มีความส าคัญไมํน๎อยส าหรับการรายงานเชิงวิชาการ  ดังนั้น ผู๎เขียนจึงขอเสนอแนะแนว

ทางการเขียนรายงานเชิงวิชาการ ดังนี้ 
โดยทั่วไปการเขียนข๎อเสนอแนะมํุงเสนอใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
1. เกี่ยวกับผลการศึกษาที่น าไปใช๎ เป็นการเขียนให๎ผู๎อํานทราบวํา จากผลการศึกษาที่ได๎ สามารถน าไปใช๎

ประโยชน์อะไรได๎บ๎าง โดยนิสิต นักศึกษาจะต๎องเสนอแนะและให๎ความละเอียดอยํางเพียงพอที่จะสามารถน าไปใช๎ได๎ทันที 
2. เกี่ยวกับระเบียบวิธีศึกษา เป็นการเสนอแนะให๎ผู๎อํานที่จะท าศึกษาในท านองเดียวกันได๎ทราบวําควรท าอยํางไร 

ท าตามที่นิสิต นักศึกษาท าหรือควรใช๎วิธีการอ่ืน ใช๎วิธีการใด ควรเสนอแนะไว๎อยํางชัดเจน และต๎องเสนอแนะวํา ที่นักเรียน
ท านั้นมีปัญหาอะไร และแก๎ไขอยํางไรจึงจะได๎ผลดี ตัวอยํางเชํน นักเรียนเก็บรวบรวมข๎อมูล พบวํามีปัญหาเรื่องเวลา 
จ านวนข๎อสอบที่มีมากเกินไป นักเรียนเกิดความเบื่อหนําย การเสนอแนะ ต๎องเสนอแนะครั้งตํอไปควรระมัดระวังเรื่องเวลา 
จ านวนข๎อสอบ 

3. เกี่ยวกับการท าศึกษาครั้งตํอไป เป็นการเสนอแนะให๎ผู๎อํานที่จะท าศึกษาครั้งตํอไปในลักษณะเดียวกันให๎ทราบ
วํา ควรจะท าศึกษาในประเด็นปัญหาอะไรอะไรบ๎าง ควรศึกษาตัวแปรอะไรอีกบ๎าง รวมทั้งการเปลี่ยนระเบียบวิธีศึกษา
หรือไมํ จึงจะท าให๎ได๎ผลการศึกษาหรือข๎อสรุปที่สมบูรณ์ 
 
หลักการเขียนข้อเสนอแนะ ควรยึดหลักดังต่อไปนี้ 

1. ข๎อเสนอแนะนั้นจะต๎องเป็นเนื้อหาสาระที่ได๎จากผลการศึกษาเรื่องนั้น มิใชํจากความรู๎สึกนึกคิดของตัวผู๎ศึกษา
เอง 

2. ต๎องเป็นเรื่องที่ใหมํ ไมํใชํเรื่องที่รู๎ ๆ กันอยูํแล๎ว กรณีเป็นเรื่องเดิม ต๎องยืนยันให๎เห็นความส าคัญ 
3. ข๎อเสนอแนะที่เสนอแนะไปต๎องสามารถปฏิบัติได๎หรือท าได๎จริง ภายในขอบเขตของการศึกษา ระยะเวลาใน

การท า 
4. ข๎อเสนอแนะทุกข๎อต๎องมีรายละเอียด มากพอที่ผู๎อํานหรือผู๎ที่จะท าการศึกษาในท านองเดียวกันสามารถน าไป

ปฏิบัติได๎ทันที 
 
แนวการเขียนส่วนที่ 3 ส่วนประกอบตอนท้าย 

1. บรรณานุกรม (Bibliography) หรือการอ้างอิง (References) 
 การเขียนบรรณานุกรมเป็นการรวบรวมรายการอ๎างอิงท๎ายเลํม นักเรียนสามารถเลือกใช๎ค าวํา 

“บรรณานุกรม” หรือ “รายการอ๎างอิง” อยํางใดอยํางหนึ่ง เป็นการบันทึกท่ีมาของข๎อความท่ียกมากลําวอ๎างคืออ๎างอิง
เพ่ือให๎ผู๎อํานทราบแหลํงที่มา และสามารถติดตามแหลํงวัสดุอ๎างอิงที่สมบูรณ์ เป็นการให๎เกียรติแกํเจ๎าของผลงานที่น ามา
อ๎างอิง รวมทั้งเป็นจรรยาบรรณของนักศึกษาในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์  
 2. ภาคผนวก (Appendix) 
  คือสํวนที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องที่ศึกษาค๎นคว๎าแตํไมํใชํเนื้อหาของเรื่อง  น ามาเพ่ิมเติมไว๎ตอนท๎ายเพื่อชํวยให๎
ผู๎อํานเข๎าใจในรายละเอียดของข๎อมูล  เนื้อหากระบวนการของการด าเนินงานและผลของการศึกษา เชํน ภาพกิจกรรม
ตารางที่แสดงรายละเอียดมากเกินกวําที่จะบรรจุในเนื้อเรื่อง ได๎แกํ แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติท่ี
เกี่ยวข๎องอ่ืน ๆ 
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3. ประวัติย่อผู้ศึกษาค้นคว้า  (Biography)   
  เป็นการเสนอประวัติโดยยํอของผู๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล พร๎อมค าน าหน๎า 
วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด สถานที่อยูํปัจจุบัน ประสบการณ์ที่ผู๎ศึกษาได๎รับในงานศึกษาเชิงปฏิบัติการหรืองานศึกษาเชิง
คุณภาพ 
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ตัวอย่าง 
การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินตามโครงการ 1 ไร่ 1 แสน 
กรณีศึกษา : เกษตรกรชุมชนวัดเกาะ ต าบลวงัหว้า อ าเภอศรีประจันต์ 

จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

 
 

คณะผู้จัดท า 
นาย/นาง/นางสาว…………………………………….เลขที…่... 
นาย/นาง/นางสาว…………………………………….เลขที…่.. 
นาย/นาง/นางสาว…………………………………….เลขที…่.. 

 
 
 
 

รายงานเชิงวิชาการเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ 
(Communication and  Presentation)  I32202 

ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2557 
โรงเรียนสงวนหญิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินตามโครงการ 1 ไร่ 1 แสน 

กรณีศึกษา : เกษตรกรชุมชนวัดเกาะ ต าบลวงัหว้า อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุร ี
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คณะผู้จัดท า 
นาย/นาง/นางสาว…………………………………….เลขที…่... 
นาย/นาง/นางสาว…………………………………….เลขที…่.. 
นาย/นาง/นางสาว…………………………………….เลขที…่.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานเชิงวิชาการเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ 
(Communication and  Presentation)  I32202 

ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2557 
โรงเรียนสงวนหญิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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บทคัดย่อ 

 

ชื่อเรื่อง                   การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินตามโครงการ 1 ไรํ 1 แสน กรณีศึกษา : เกษตรกรชุมชน        
วัดเกาะ  ต าบลวังหว๎า  อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี                      

คณะผู๎ศึกษา              นางสาวสมฤดี  ค๎าข๎าว              
 นางสาวสมคิด  พวงมะลิ           
 นางสาวสุวรรณมณี  ศรีทอง             
อาจารย์ที่ปรึกษา        คุณครูธเนศ  บริสุทธิ์ 
ปีการศึกษา               2557 
 

 

  การศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินตามโครงการ 1 ไรํ 1 แสน กรณีศึกษา เกษตรกรชุมชนวัดเกาะ ต าบล
วังหว๎า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินตามโครงการ 1 ไรํ 
1 แสน ของกลุํมเกษตรกรกลุํมตัวอยําง และเพ่ือเสนอแนะการพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินตาม
โครงการ 1 ไรํ 1 แสน  ซึ่งกลุํมตัวอยํางที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ  1 ไรํ 1 แสน จ านวน  5 คน โดยใช๎
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์และการสนทนา  
          จากการศึกษาพบวําเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการแล๎วสามารถท าตามเป้าหมายของโครงการได๎เป็นผลส าเร็จคือใน
แตํละรายมีรายได๎เฉลี่ยมากกวํา 1 แสนบาท / ไรํ  / ปี ล๎วนอาศัยประสบการณ์  ทางการเกษตรของตนเองนอกเหนือจาก
ความรู๎ที่ได๎รับจากหนํวยงานตํางๆที่เกี่ยวข๎อง ทั้งนี้ยังพบวําพ้ืนที่เข๎ารํวมท าตามโครงการสามารถท าได๎มากกวํา 1 ไรํ สํวน
ในด๎านรายได๎ที่ตํางกันนั้นขึ้นอยูํกับระบบการบริหารการจัดการในที่ดินและศักยภาพในแตํละราย 
          วิธีการด าเนินการ คือ ใช๎แรงงานภายในครอบครัว วัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช๎ในโครงการนั้นเป็นของตนเอง มีการ
ประยุกต์ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช๎ทดแทนการซื้อจากภายนอก ระบบน้ ายังคงอาศัยชลประทาน ขุดสระ คู กักเก็บน้ าใช๎
เอง ผลิตสารป้องกันหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตประเภทอินทรีย์จากวัตถุดิบที่มีอยูํ จัดการวัสดุหรือวัตถุดิบด๎วยระบบ
จัดการสิ่งของเหลือใช๎ 3 R  คือ Reuse Reduce Recycle 
          หลักการในการท าโครงการ กํอนลงมือท าต๎องศึกษาเรียนรู๎ วางแผนและค านึงถึงปัจจัยท าการส ารวจปัจจัยต๎นทุน
เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการท าเกษตรจะได๎จัดสรรได๎อยํางเป็นระบบด๎วยพ้ืนที่มีจ ากัดจ าเป็นต๎องค านึงถึ งพ้ืนที่สํวนอ่ืน
เพ่ือให๎เกิดความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุด ปฏิบัติงานด๎วยการท าเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ทั้งกสิกรรม         ปศุ
สัตว์ ประมง ป่าไม๎ สัดสํวนการจัดการแบํงพ้ืนที่ไมํตายตัว ขึ้นอยูํกับลักษณะของพ้ืนที่และความสามารถในการดูแล สร๎าง
รายได๎จากหลายชํองทาง เน๎นปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่เก็บผลผลิตสลับกันได๎ทุกวัน พบวําการบริหารจัดการที่ดินโดยรวมในพ้ืนที่
ขนาด 1 แปลง นั้นแบํงออกเป็น 4 สํวนหลัก คือ 1.ถนน คันดิน แปลงผัก ขนาดกว๎าง ปลูกพืชผล สมุนไพร ผักสวนครัว 
สามารถน ามาขาย เป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเป็นสารอินทรีย์บ ารุงหรือป้องกันศัตรูพืช 2.บํอ คูน้ า เลี้ยงปลา กุ๎ง กบ  3.พ้ืนที่
ส าหรับปลูกข๎าวหรือท าสวน ข๎าวที่ปลูกพบวําเป็นข๎าวไรซ์เบอร์รี่หรือข๎าวหอมนิลด๎วยมีราคาสูง  ไมํคํอยมีแมลงศัตรูพืช
รบกวน สํวนสวนผลไม๎พบวํานิยมปลูกมะมํวง กระท๎อน มะพร๎าว ไม๎ผล/ไม๎ยืนต๎นประเภทที่มีความทนตํอโรคสู งและเก็บ
ผลได๎บํอย 4.บ๎าน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ นิยมเลี้ยงสุกร ไกํ เป็ดไขํ โดยปลํอยเป็ดลงไปหากินในแปลงนาชํวยก าจัดหอยเชอร์รี่
หนอน แมลงในนาข๎าว น าผักตบชวาจากแหลํงน้ าในชุมชนมาเป็นอาหารสัตว์ มูลของเป็ด ไกํ น ามาเป็นอาหารปลาหรือ
เป็นปุ๋ยบ ารุงดินและพืชผล มูลของสุกรน ามาท าก๏าซชีวภาพ 
          หลักคิดและหลักการปฏิบัติงานที่ส าคัญ คือ คนต๎องมีที่อยูํอาศัย มีสุขภาพที่ดี บริโภคอาหารที่มีคุณคําปลอด
สารพิษ มีที่ดินท ากินท่ีมีแหลํงน้ าเพื่อปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ต๎องมีความรู๎ ขยัน มีวินัย อดทน รู๎ถึงศักยภาพตน มุํงพ่ึงพาตนเอง
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เป็นหลัก ใช๎ที่ดินให๎เกิดผลประโยชน์สูงสุด เน๎นผลิตเพ่ือบริโภคเองกํอน เหลือจึงขายสร๎างรายได๎ ควรมีการศึกษาเรียนรู๎ 
ทดลอง ศึกษา พัฒนา ตํอยอดเสมอๆ 
  ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการนี้เกิดขึ้นภายใต๎ความส าเร็จของ เงื่อนไขเศรษฐกิจพอเพียงที่เน๎นการท า
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน เกษตรกรสํวนใหญํผู๎เข๎ารํวมท าตามโครงการ ท าแล๎วไมํประสบผลส าเร็จหลายราย เนื่องด๎วย
ศักยภาพและระบบการบริหารการจัดการที่แตกตํางกัน เกษตรกรยังคงเข๎าใจวําท านา 1 ไรํ ต๎องได๎เงิน 1 แสนบาท ซึ่ง
แท๎จริงแล๎วเป้าหมายของโครงการนั้นมิได๎เป็นเชํนนั้น เกษตรกรต๎องเข๎าใจเสียใหมํวํา จะต๎องท าเพ่ือบริโภคให๎อ่ิมกํอน แล๎ว
จึงขายเป็นรายได๎ มิใชํผลิตเพื่อขายเพียงอยํางเดียว ด๎วยเป้าหมายของโครงการนั้นมุํงหวังให๎เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได๎อยํางยั่งยืน 

 ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรประชาสัมพันธ์ ท าความเข๎าใจในโครงการแกํประชาชน ให๎
มากกวํานี้ ยืนยันวําสามารถท าได๎จริง เพียงแตํต๎องศึกษาเรียนรู๎ให๎มาก ประสบการณ์จะเป็นตัวชํวยในการเรียนรู๎ที่ดีขึ้น 
ควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง ต๎องขยัน อดทน รู๎ถึงศักยภาพตนเอง มีวินัย และใฝ่เรียนรู๎ ตํอยอดพัฒนาอยูํเสมอ การท าตาม
โครงการนี้ผลแหํงความส าเร็จแท๎จริงไมํได๎อยูํที่ตัวเงิน แตํอยูํที่ตัวคน สามารถเลี้ยงดู พ่ึงพาตนเองได๎ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานเชิงวิชาการเลํมนี้ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี  เนื่องจากผู๎ศึกษาค๎นคว๎าได๎รับความชํวยเหลือ ดูแลเอาใจใสํเป็น
อยํางดีจากหลายๆฝ่าย  โดยเฉพาะคุณครูที่ปรึกษา  คือ ครูธเนศ  บริสุทธิ์  ในการแก๎ไขแนะน า ตรวจแก๎ไข ให๎
ข๎อเสนอแนะ  ติดตามความก๎าวหน๎าในการด าเนินการศึกษาค๎นคว๎า  คณะผู๎ศึกษารู๎สึกซาบซึ้งในความกรุณาของคุณครูเป็น
อยํางยิ่ง  และขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ  คุณลุงทองเหมาะ  แจํมแจ๎ง  ชาวบ๎าน ต าบลวังหว๎า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี   ที่ให๎
ความรํวมมือในการด าเนินการศึกษา  และเอ้ือเฟ้ือสถานที่ที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎า เก็บข๎อมูล  ของการจัดท ารายงานเชิง
วิชาการ  นอกจากนี้คณะผู๎ศึกษาค๎นคว๎าได๎รับการชํวยเหลือและก าลังใจจากบิดามารดา ญาติพี่น๎อง และเพ่ือนๆ  ตลอดจน
บุคคลตํางๆที่ให๎ความชํวยเหลืออีกมาก  ที่คณะผู๎ศึกษาค๎นคว๎าไมํสามารถกลําวนามได๎หมดในที่นี้ คณะผู๎ศึกษารู๎สึกซาบซึ้ง
ในความกรุณาและปรารถนาดีของทุกทํานเป็นอยํางยิ่ง  จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไว๎ในโอกาสนี้ 
 

คณะผู้ศึกษา 
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(ตัวอย่าง)   
สารบัญ 

 
เรื่อง 
บทคัดย่อ 
กิตติกรรมประกาศ 
สารบัญ 
เนื้อหา 

หน้า 

 1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา           1 
 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  1 
 3. สมมติฐาน 

4. ขอบเขตของการศึกษา   
2 

 5. หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี  2 
 6. วิธีการด าเนินงาน  4 
 7. การวิเคราะห์ผลการศึกษา 4 
 8. เสนอแนวคิดการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบจากองค์ความรู๎ที่ค๎นพบ     10 
ภาคผนวก       11 
บรรณานุกรม       12 
ประวัติย่อผู้ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
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(ตัวอย่าง)   
สารบัญตาราง 

 
ตารางท่ี    หน้า 
 1.1  แสดงข๎อมูลพื้นฐานกลุํมตัวอยํางเกษตรกรชุมชนวัดเกาะ ต าบลวังหว๎า 

      อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
        
3 

 1.2  แสดงข๎อมูลเชิงลึกกลุํมตัวอยํางเกษตรกรชุมชนวัดเกาะ ต าบลวังหว๎า 
      อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

7 

  
หมายเหตุ  ขึ้นอยูํกับตารางในเอกสารรายงาน (ถ๎ามี)  ควรจะมีสารบัญตาราง 
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(ตัวอย่าง)  
สารบัญภาพประกอบ 

 
ภาพ  หน้า 
 ภาพที่ 2.1 โครงการ 1 ไรํ 1 แสน หรือ 1 ไรํ แก๎จน  1 

 
หมายเหตุ  ขึ้นอยูํภาพในเอกสารรายงาน (ถ๎ามี)  ควรจะมีสารบัญภาพประกอบ 
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การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินตามโครงการ 1 ไร่ 1 แสน กรณีศึกษาเกษตรกรชุมชน   

วัดเกาะ ต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสพุรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 เกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีความผูกพันกับสังคมไทยมาเป็นเวลาช๎านานและเป็นแหลํงรายได๎หลักของประชาชน
ชาวไทยตลอดมา แตํในปัจจุบันสภาพสังคมของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบริโภคนิยมเพ่ิมมากขึ้น ความส าคัญ
ของเกษตรกรรมก็ดูจะลดลงไป ตํางกับอุตสาหกรรม การบริการ การค๎าพาณิชย์ตําง ที่มีความส าคัญขึ้นมาแทนที่ ซึ่งท าให๎
เห็นได๎วําการเปลี่ยนแปลงของสังคมสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงปัญหาของความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยอยํางที่เห็นได๎ชัดคือประชาชนที่เป็นกลุํมเกษตรกรซึ่งเป็นกลุํมใหญํของประเทศ ด๎วยเหตุนี้หอการค๎าไทยจึงได๎
ขับเคลื่อนแนวทางความชํวยเหลือตามนโยบาย “การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทย ภายใต๎แนวทางการลดความ
เหลื่อมล้ าของการกระจายรายได๎” โดยได๎ริเริ่มจัดท าโครงการท ากิน 1 ไรํท าได๎  1 แสน เมื่อปี พ.ศ. 2553 เพ่ือต๎องการ
ชํวยให๎เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีขึ้น และผลักดันให๎เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการท าเกษตรแบบผสมผสาน คือ ท านา 
ปลูกพืชเสริม และเลี้ยงสัตว์เพ่ือไว๎บริโภค และขายเป็นรายได๎เลี้ยงชีพ 
 ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ ผู๎ศึกษาจึงได๎เลือกท าการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินตามโครงการ 1 ไรํ 1 
แสน กรณีศึกษา เกษตรกรชุมชนวัดเกาะ ต าบลวังหว๎า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือศึกษาโครงการ 1 ไรํ 1 
แสน ซึ่งเป็นแนวคิดใหมํในการท าการเกษตรที่เหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบันแกํเกษตรกร ให๎สามารถน าไปประยุกต์ใช๎จน
เกิดแนวทางการปฏิบัติที่น าไปสูํการท าเกษตรกรรมและการด ารงชีวิตที่มีรูปแบบเฉพาะของตนเองอยํางยั่งยืน และด ารงตน
ได๎อยํางมีความสุข  
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 

2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินตามโครงการ 1 ไรํ 1 แสน กรณีศึกษาเกษตรกรชุมชนวัดเกาะ 
ต าบลวังหว๎า  อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินตามโครงการ 
1 ไรํ 1 แสน กรณีศึกษา เกษตรกรชุมชนวัดเกาะ ต าบลวังหว๎า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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3. สมมติฐานการศึกษา                                                                                         
3.1 รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินตามโครงการ 1 ไรํ 1 แสน กรณีศึกษาเกษตรกรชุมชนวั ด

เกาะ ต าบลวังหว๎า  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3.2 ได๎แนวทางการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินตามโครงการ 1 ไรํ 1 แสน 
กรณีศึกษา เกษตรกรชุมชนวัดเกาะ ต าบลวังหว๎า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
4. ขอบเขตของการท างาน 

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินตามโครงการ 1 ไรํ 1 แสน กรณีศึกษาเกษตรกร
ชุมชนวัดเกาะ ต าบลวังหว๎า  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะเวลาในการเก็บข๎อมูลอยูํในชํวงเดือนระหวําง
เดือน สิงหาคม 2557 

จากการศึกษาเห็นวําชุมชนวัดเกาะเป็นชุมชนซึ่งมีประชากรเป็นเกษตรกร  ซึ่งมีวิถีชีวิตที่เรียบงํายและมีการสืบ
สานการท าการเกษตรไว๎อยํางไมํขาดสายทั้งๆ ที่เป็นชุมชนที่อยูํไมํหํางตัวจังหวัดสุพรรณบุรี แตํยังคงมีการรวมตัวกันในการ
ประกอบกิจกรรมทางการเกษตรไมํเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกมากนัก  มีการประกอบอาชีพ เกษตรกรดั้งเดิม และ
พัฒนาปรับปรุงจากการท าเกษตรให๎ได๎ผลผลิตมากขึ้น  โดยการศึกษาโครงการ 1 ไรํ 1 แสน มาปรับใช๎ในพ้ืนที่ของตนเอง 
จนประสบความส าเร็จจึงเป็นเหตุจูงใจให๎ผู๎ศึกษามีความสนใจที่จะเข๎ามาศึกษารูปแบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพยากร
และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินตามโครงการ 1 ไรํ 1 แสน 
กรณีศึกษา เกษตรกรชุมชนวัดเกาะ ต าบลวังหว๎า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตํอไป 
 
5.  หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี  

5.1  แนวคิดการบริหารและการบริหารจัดการ   
การบริหาร หมายถึง การใช๎ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เชํน 

คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เชํน 
POSDCoRB Model ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ (สมพงศ์ เกษมสิน , 2514) 

การบริหาร เป็นการประสานความพยายามของมนุษย์ (อยํางน๎อย 2 คน) และทรัพยากรตําง ๆ เพื่อท าให๎เกิดผล
ตามต๎องการ (อนันต์ เกตุวงศ์, 2523) 

การจัดการ หมายถึง การด าเนินงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได๎แกํ คน เงิน วัสดุ
สิ่งของ เป็นอุปกรณ์การจัดการนั้น (สมพงศ์ เกษมสิน , 2523) 

สรุป  คือ แนวคิดการบริหารและการบริหารจัดการ  มีความหมายอยํางชัดเจนมี 3 สํวน คือ 1. เป็นแนวทางหรือ
วิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนํวยของรัฐ และ/หรือ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ น ามาใช๎ในการปฏิบัติราชการเพ่ือชํวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 2. มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด๎วย 3 ขั้นตอน คือ ความคิด หรือการวางแผน 
การด าเนินงาน และการประเมินผล และ 3. มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให๎ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก๎าวหน๎าและมั่นคงเพ่ิมข้ึน  

5.2 ทฤษฎี แนวคิดการใช๎ที่ดิน 
ทรัพยากรที่ดินถือวําเป็นทรัพยากรที่ไมํสามารถเคลื่อนย๎ายได๎ และอยูํหํางไกลจากจุดศูนย์กลางของเศรษฐกิจที่

แตกตํางกัน จะต๎องเสียคําขนสํงในการน าเอาผลิตภัณฑ์มาสูํศูนย์กลางของธุรกิจ แหลํงที่ตั้ง (location) ของทรัพยากรที่ดิน
จึงมีบทบาทส าคัญในการใช๎ที่ดินเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบตํอคําเชําและมูลคําของที่ดิน 
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การจัดการการใช้ท่ีดิน 
ในการจัดการทรัพยากรที่ดินให๎สามารถใช๎ประโยชน์ได๎อยํางยั่งยืน ยังคงต๎องยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรทั่วไป

ที่วํา “ต๎องมีการใช๎อยํางฉลาด ใช๎อยํางคุ๎มคําสมเหตุผล โดยหลีกเลี่ยงมิ ให๎เกิดของเสียหรือความเสื่อมโทรมตํอทรัพยากร
ที่ดินเองและสิ่งแวดล๎อมอ่ืนๆ เชํน ทรัพยากรน้ า ป่าไม๎ สัตว์ป่า พันธุกรรมหรือความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรการ
ทํองเที่ยว ฯลฯ คือ รู๎จักการใช๎ประโยชน์หลายๆด๎านพร๎อมกันไป ได๎แกํการใช๎ประโยชน์ที่ดินให๎เหมาะกับสมรรถนะที่ ดิน 
ไมํวําจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่อยูํอาศัยและ        ที่หลบภัยของสัตว์ป่า เป็นต๎น 

การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use planning) 
เป็นการก าหนดทางเลือกในการจัดการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งถือวําเป็นทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดในการพัฒนา

ตนเองให๎ได๎ประโยชน์สูงสุดไปจนถึงคนในรุํนตํอๆ ไป การใช๎ประโยชน์ที่ดินให๎ได๎ประโยชน์สูงสุดมีหลักเกณฑ์โดย ค านึงถึง
คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของที่ดินนั้นๆ มีการจัดการแก๎ปัญหาตํางๆที่เกิดขึ้นกับที่ดินให๎ลุลํวงหรือมี
อยูํน๎อยในระดับที่เป็นที่ยอมรับได๎ ค านึงถึงการใช๎ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประโยชน์หลายๆด๎านพร๎อมกันไป น าหลักการทาง
นิเวศวิทยามาใช๎ประโยชน์ในการวางแผนการใช๎ที่ดิน ค านึงถึงลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู๎เป็นเจ๎าของที่ดินและ
มุํงการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโดยสํวนรวม 

สรุป  คือ แนวคิดทฤษฎีการใช้ที่ดิน มีความจ าเป็นที่จะต๎องหาทางจัดการทรัพยากรที่ดินที่มีอยูํอยํางจ ากัด ให๎
สามารถใช๎ประโยชน์ได๎เพียงพอกับความต๎องการใช๎ที่เพ่ิมมากข้ึนอยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหาทางพัฒนาที่ดินที่ไมํเคยใช๎
ประโยชน์ หรือใช๎ประโยชน์ได๎อยํางไมํเต็มที่ หรือใช๎ได๎อยํางไมํเหมาะสมไมํมีประสิทธิภาพให๎สามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎
อยํางดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต หรือที่เรียกกันสั้นๆวํา การใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน (Sustainable use)  
 
6.   วิธีการด าเนินงาน 

6.1  รูปแบบของการศึกษา 
การศึกษาค๎นคว๎าในครั้งนี้ เป็นการศึกษาจากแนวความคิดทฤษฎีงานศึกษา เอกสารทางวิชาการ และบทความ

ของทางราชการ ตําง ๆ และลงพ้ืนที่จริงในการสัมภาษณ์เกษตรกรผู๎ท างานตามโครงการ 1 ไรํ 1 แสน โดยมีกลุํมตัวอยําง 
ได๎แกํ เกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการ 1 ไรํ 1 แสน ในพื้นที่ชุมชนวัดเกาะ ต าบลวังหว๎า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 5 ครอบครัว โดยจะต๎องมีประสบการณ์การเข๎ารํวมโครงการ 1 ไรํ 1 แสน มากกวํา 3  ฤดูกาลผลิตและมีพ้ืนที่ ท า
การเกษตรเป็นของตนเองมากกวํา  1 ไร ํ

6.2  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งได๎จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามผู๎เข๎ารํวมโครงการ 1 
ไรํ 1 แสน  ในชุมชนวัดเกาะ ต าบลวังหว๎า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยแบบสอบถามประกอบไปด๎วย  2 
สํวน  สํวนแรกข๎อมูล: ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 ข๎อ สํวนที่สอง สอบถามเกี่ยวกับความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินโครงการ 1 ไรํ 1 แสน กรณีศึกษา : เกษตรกรชุมชนวัดเกาะ ต าบลวังหว๎า 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน  6  ข๎อ   

6.3  วิธีการศึกษา 
การสัมภาษณ์ เพ่ือพูดคุยอยํางเป็นกันเองกํอนจะมุํงสูํประเด็นหลัก เชํน จุดเปลี่ยนสูํการเข๎ารํวมโครงการ 1 ไรํ  1 

แสน ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก๎ไข ข๎อเสนอแนะ 
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7.  การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากเกษตรการผู๎เข๎ารํวมโครงการ 1 ไรํ 1 แสน ของ
เกษตรกรชาววัดเกาะ ต าบลวังหว๎า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช๎แบบสอบถามจ านวน  5 ชุด และการ
สัมภาษณ์ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ผู๎ศึกษาได๎แบํงการน าเสนอออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1: ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 8 ข๎อ  ตอนที่ 2: ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินโครงการ 1 ไรํ 1 แสน 
กรณีศึกษา : เกษตรกรชุมชนวัดเกาะ ต าบลวังหว๎า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 6  ข๎อ  รายละเอียดผล
การวิเคราะห์ข๎อมูลมีดังนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะดังนี้ 
 เพศ พบวํา เป็นเพศชาย จ านวน 3 คน เพศหญิง จ านวน 2 คน 
 อาย ุพบวํา เพศชาย จ านวน 3 คน อายุตั้งแตํ 50 ปีขึ้นไป เพศหญิง จ านวน 2 คน อายุ 35 , 77 ปี 
 ระดับการศึกษา  พบวํา ไมํได๎รับการศึกษา จ านวน 1 คน  ต่ ากวํา ป .ตรี จ านวน 4 คน 
 ประสบการณ์การท างาน พบวํา  ทุกคนมีประสบการณ์การท างาน มากกวํา 3 ฤดูการผลิตขึ้นไป 

พื้นที่ที่ท าโครงการ พบวํา ท า 2 ไรํ จ านวน 1 คน ท า 3 ไรํ จ านวน 2 คนท า 5 ไรํ จ านวน 1 คน   และท า 6 ไรํ 
จ านวน 1 คน  โดยทุกคนมีพ้ืนที่ที่ท าโครงการ ตั้งแตํ 1 ไรํ ขึ้นไป 

 รายได้สุทธิพบวํา ทุกคนมีรายได๎ ตั้งแตํ 1 แสนบาท ตํอ 1 ไรํ ตํอ ปี  
ตอนที่ 2 ข้อมูลเชิงลึกกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรชุมชนวัดเกาะ ต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์   จังหวัด

สุพรรณบุรี 
 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลจากกลุํมเกษตรกรตัวอยํางพบวํา เกษตรกรได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
โครงการจาก ธ.ก.ส. หรือหนํวยงานทางด๎านเกษตร โดยมีวิธีการศึกษาด๎วยตนเองโดยการแลกเปลี่ยนความรู๎กันระหวําง
กลุํมเกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการหรือจากสื่อตํางๆที่เก่ียวข๎อง ทุกคนล๎วนอาศัยประสบการณ์ความรู๎ทางด๎านการเกษตรที่สั่ง
สมมาอยํางน๎อย 10 ปี เป็นภูมิความรู๎ในการท าโครงการ  
 พบวํากลุํมเกษตรกรตัวอยํางมีเหตุผลที่เข๎ารํวมโครงการ คือ ต๎องการท าการเกษตรวิธีใหมํลดภาระหนี้สิน        
ลดรายจํายในต๎นทุนการผลิต เพ่ิมรายได๎ ต๎องการท าการเกษตรที่ยั่งยืน พ่ึงพาตนเองได๎ 
 วิธีการด าเนินการคือ ใช๎แรงงานภายในครอบครัว จ านวนมากกวํา 1 คน มีเงินทุนที่ใช๎ประกอบการจากทุนสะสม
ของตนเอง หรือ กู๎ยืมญาติพ่ีน๎อง และ ธกส. วัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช๎ในโครงการนั้นมีที่ดินและเครื่องมือทางการเกษตรเ ป็น
ของตนเอง มีการประยุกต์ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช๎ทดแทนการซื้อจากภายนอก ยังคงมีบางรายการที่แรกเริ่มนั้นต๎องซื้อ 
เชํน พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ แตํตํอมาในบางชนิดก็สามารถขยายพันธุ์เองได๎ แตํบางอยํางเมื่อค านวณถึงความคุ๎มคํา ถ๎าท าเองไมํ
คุ๎มคําก็ซื้อ ระบบน้ าที่ใช๎ยังคงอาศัยชลประทาน แตํก็มีการขุดสระ คู กักเก็บน้ าไว๎ใช๎เอง มีการผลิตสารป้องกันหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตผลผลิตประเภทอินทรีย์ มีการจัดการวัสดุหรือวัตถุดิบด๎วยระบบจัดการสิ่งของเหลือใช๎ มีวิธี
ปฏิบัติงานด๎วยการท าเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานที่มีสัดสํวนการจัดการแบํงพ้ืนที่ไมํตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับลักษณะของ
พ้ืนที่และความสามารถในการดูแล เน๎นปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ที่เก็บผลผลิตสลับกันได๎ทุกวัน มีหลักการปฏิบัติงานคือ ต๎องขยัน 
มีวินัยและอดทน เน๎นการผลิตเพ่ือบริโภคเองกํอน เหลือแล๎วจึงขาย ควรมีการศึกษาเรียนรู๎ ทดลอง ศึกษา พัฒนา ตํอยอด
เสมอๆ 
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8.  เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจากองค์ความรู้ที่ค้นพบ 
8.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

8.1.1  โครงการนี้เกิดขึ้นภายใต๎ความส าเร็จของ เงื่อนไขเศรษฐกิจพอเพียงที่เน๎นการท าเกษตรกรรมแบบ
ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นการสร๎างไมํเฉพาะคนต๎นแบบและสมรรถนะเทํานั้น แตํยังเป็นการน าความรู๎ ไปแก๎ปัญหาที่ต๎องเผชิญได๎ 

8.1.2  ปัจจุบันโครงการนี้ไมํเป็นที่ได๎รับความสนใจจากกลุํมเกษตรกรเทําใดนัก ด๎วยความเชื่อวําไมํ
สามารถท าแล๎วประสบผลส าเร็จได๎จริง เนื่องจากเกษตรกรสํวนใหญํผู๎เข๎ารํวมท าตามโครงการ     ท าแล๎วไมํประสบ
ผลส าเร็จหลายราย เนื่องด๎วยศักยภาพและระบบการบริหารการจัดการที่แตกตํางกัน เกษตรกรยังคงเข๎าใจวําท านา 1 ไรํ 
ต๎องได๎เงิน 1 แสนบาท ซึ่งแท๎จริงแล๎วเป้าหมายของโครงการนั้นมิได๎เป็นเชํนนั้น เกษตรกรต๎องเข๎าใจเสียใหมํวํา จะต๎องท า
เพ่ือบริโภคให๎อ่ิมกํอน แล๎วจึงขายเป็นรายได๎ มิใชํผลิตเพ่ือขายเพียงอยํางเดียว ด๎วยเป้าหมายของโครงการนั้นมุํงหวังให๎
เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน 

8.2  ข้อเสนอแนะปฏิบัติการ 
8.2.1  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรประชาสัมพันธ์ ท าความเข๎าใจในโครงการแกํประชาชนให๎มากกวํานี้ 

ยืนยันวําสามารถท าได๎จริง เพียงแตํต๎องศึกษาเรียนรู๎ให๎มาก ประสบการณ์จะเป็นตัวชํวยในการเรียนรู๎ที่ดีข้ึน  
8.2.2  เกษตรกรควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง ต๎องขยัน อดทน รู๎ถึงศักยภาพตนเอง มีวินัย และใฝ่เรียนรู๎ 

ตํอยอดพัฒนาอยูํเสมอ 
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(ตัวอย่าง) 
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ประมวลภาพการศึกษาค้นคว้า 
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