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รายละเอียดเนื้อหา รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์

1. ส่วนประกอบตอนต้น 
1.1. กิตติกรรมประกาศ  

ในการได้รับทุนอุดหนุนการพัฒนาการวิจัยการเกษตร เรื่อง ........................... จากส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พร้อมท้ังระบุปีงบประมาณท่ีได้รับทุน 

1.2. บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
1.3. สารบัญเรื่อง 
1.4. สารบัญตาราง 
1.5. สารบัญภาพ 
1.6. ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อท่ีใช้ในการวิจัย 

2. ส่วนประกอบเนือ้เร่ือง (แยกรายละเอียดภาพรวมแผนงานและแต่ละโครงการย่อย-ถ้ามี) 
2.1. บทน า (Introduction) : ระบุรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.1.ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา  
2.1.2.วัตถุประสงค์  
2.1.3.ขอบเขตของการวิจัย  
2.1.4.ทฤษฎีและแนวคิดท่ีน ามาใช้ในงานวิจัย (รวมถึงผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง)  
2.1.5.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

2.2. เนื้อเรื่อง (Main Body) : ระบรุายละเอียด ดังนี้ 
2.2.1.วิธีด าเนินการวิจัย (Material and Method)  โดยละเอียด  
2.2.2.ผลการวิจัย (Result)  

2.3. ข้อวิจารณ์ (Discussion) : น าผลการวิจัยท่ีได้ในข้อ 2.2.2 มากล่าวถึงท้ังหมดท้ังท่ีเป็นและไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

2.4. สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) : สรุปเรื่องราวในการวิจัยพร้อมท้ัง
ข้อเสนอส าหรับการท าการวิจัยในขั้นต่อไป ตลอดจนประโยชน์ในการน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
หรือต่อยอด 

3. ส่วนประกอบตอนท้าย 
3.1. เอกสารอ้างอิง (References) : ระบรุายช่ือเอกสารอ้างอิงโดยเรียงล าดับเอกสารอ้างอิงภาษาไทย

ก่อนและตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ ท้ังนี้ให้เรียงตามล าดับตัวอักษร 

หมายเหตุ :  1. จัดท าเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และบทสรุปผู้บริหาร จ านวน 5 ชุด  
    พร้อม CD ข้อมูล (ไฟล์ word) จ านวน 1 แผ่น   
2. กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน  



บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

ส่วนประกอบ 

1. รายละเอียดเก่ียวกับโครงการวิจัย / แผนงานวิจัย 
1.1. ชื่อเร่ือง ให้ระบุช่ือท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ชัดเจน 
1.2. ชื่อคณะผู้วิจัย ให้ระบุรายละเอียดประวัติของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม (ถ้ามี) โดย

ประกอบด้วย ช่ือ หน่วยงานท่ีสังกัด หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร 
1.3. งบประมาณและระยะเวลาท าวิจัย ให้ระบุรายละเอียดปีท่ีได้รับงบประมาณ จ านวนเงิน

รวม และวันเดือนปีท่ีเริ่มวิจัย จนถึง วันเดือนปีท่ีส้ินสุดสัญญา 

2. สรุปโครงการวิจัย 
2.1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย ให้ระบุแนวความคิดพื้นฐาน ทฤษฎีหลัก หรือ

สภาพปัญหาท่ีมีความส าคัญ หรือความจ าเป็นท่ีต้องท าวิจัยเรื่องนี้ โดยสรุปส่วนท่ีส าคัญไม่ควรเกิน 5 
บรรทัด 

2.2. วัตถุประสงค์การวิจัย ให้ระบุวัตถุประสงค์หรือค าตอบของโครงการวิจัยให้ชัดเจน โดย
เน้นประเด็นส าคัญของค าตอบท่ีต้องการ 

2.3. ระเบียบวิธีวิจัย ให้ระบุระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้ให้ครอบคลุมประเด็นของรูปแบบการวิจัย 
จ านวนหรือขนาดของตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยเขียนสรุปไม่ควรเกิน 5 บรรทัด และเขียนให้เข้าใจง่ายไม่จ าเป็นต้องใช้ศัพท์ทางวิชาการท่ี
สูงเกินไป 

2.4. ผลการวิจยั ให้เขียนการน าเสนอผลการวิจัย เรียงการน าเสนอให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยท่ีต้ังไว้ทั้งหมด 

2.5. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย ให้ระบุประเด็นท่ีส าคัญๆ ท่ีพบในการวิจัย เสนอแนะแยก
ในแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายรายละเอียดให้กลุ่มต่างๆ สามารถน าไปใช้ได้อย่างชัดเจน 
ในส่วนนี้เป็นส่วนท่ีส าคัญมาก อาจมีรายละเอียดมากกว่าส่วนอื่นๆ 

3. ให้น าบทคัดย่อจากเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์มาใส่ 
 

หมายเหตุ : ความยาวของแบบสรุปผู้บริหารไม่ควรเกิน 5 หน้ากระดาษ และจัดท าแยกจากเล่ม
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

  



บทสรุปผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร ่

ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................................................................... 

โดย  (ช่ือนักวิจัย) ........................................................................................................................................... 

 (หน่วยงานท่ีสังกัด) ................................................................................................................................ 

ประเด็นปัญหาก่อนการวิจัย  

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

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

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

การแก้ไขปัญหาโดยใช้ผลงานวิจัย 

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

รูปภาพประกอบ 

 

 

(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปี ..............................................................) 

  



แบบการจัดท าข้อมูลการวิจัย แบบ 5 บรรทัด 

 

ชื่อโครงการ  (โดยย่อท่ีเป็น key words ส าคัญ) 

  (สรุปโดยย่อให้เข้าใจง่าย 5 บรรทัด) ........................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 

 

ตัวอย่างการจัดท าข้อมูลการวิจัย แบบ 5 บรรทัด 

การเพาะเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้า (ปลากุดสลาด) 

 โครงการต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากะรังท่ีมีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ ศึกษาวิจัยการผลิตปลากะรังมูลค่าสูง 
3 ชนิด คือ ปลาหมอทะเล ปลากะรังจุดฟ้า ปลากะรังเสือ เพื่อให้ได้ต้นแบบการเพาะเล้ียงเชิงพาณิชย์ 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย (Outcome) ได้ต้นแบบในการเล้ียงพ่อแม่พันธุ์ให้สมบูรณ์เพศพร้อม
เพาะพันธุ์ การเพาะพนัธุ์ปลาแต่ละชนิด การอนุบาลลูกปลาเพิ่งฟัก ถึง ขนาด 2.5 ซม. และขนาด 2.5 ซม. ถึง
ขนาด 5.5 ซม. และถ่ายทอดความรู้ต้นแบบให้กับเกษตรกรเครือข่าย และเกษตรกรท่ีเล้ียงปลาในกระชัง 

 

หมายเหตุ :  สรุปโดยย่อ  ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการหรือวิธกีารของการวิจัย ผลลัพธ์ / 
ผลผลิตประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

 

 

 


