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บทที่ 1 
บทน า 

 
บทที่ 1 มีชื่อบทว่า บทน า (Introduction) เป็นบทแรกของการวิจัย หรือของการด าเนิน

โครงการ ในรายวิชาโครงการที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย / โครงการ 
3. ของเขตของการวิจัย / โครงการ 
4. สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 
5. ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย /โครงการ (ถ้ามี) 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย / โครงการ 
7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.1 ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
ส่วนที่ 1 เป็นการบรรยายถึงสภาพปัจจุบัน หรือสภาพทั่วไปของสิ่งที่สนใจจะศึกษา/และการ

บรรยายถึงปัญหาของสิ่งที่สนใจจะศึกษา (โดยปกติในด้านอาชีวศึกษา) ได้แก่  
1)  ปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการท างานในสถานประกอบการ 
2)  การลดต้นทุนกระบวนการผลิตในสถานประกอบการ 
3)  การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าจากกระบวนการผลิต 

 4) นโยบายและยุทธศาสตร์  
ส่วนที่ 2 เป็นการบรรยายถึงสาเหตุของปัญหา/การลดต้นทุน/การเพ่ิมมูลค่า เป็นการ

บรรยายถึงสาเหตุที่น ามาซึ่งปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา หรือหาทางแก้ไขปัญหา)  สามารถน า
เอกสารงานวิจัยที่ค้นคว้ามาประกอบด้วยเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับ สาเหตุของปัญหาต่าง ๆ  ที่
ส่งผลให้เกิดปัญหา หรือท าให้ต้นทุนสูงในการผลิต  

ส่วนที่ 3 เป็นการบรรยายถึงแนวทางแก้ไขปัญหา/การลดต้นทุน/การเพ่ิมมูลค่า เป็นการ
บรรยายถึงแนวทางโดยการพัฒนา หรือสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  สามารถน าเอกสารงานวิจัยที่
ค้นคว้ามาประกอบด้วยเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  จากสาเหตุที่
ส่งผลท าให้เกิดปัญหา หรือแนวทางที่จะท าให้ต้นทุนต่ าลง 

ส่วนที่ 4 เป็นการบรรยายถึงการสรุปที่มาและความส าคัญของปัญหา/การลดต้นทุน/การเพิ่ม
มูลค่า โดยอาจสรุปได้ว่า ผู้จัดท ามีความประสงค์ที่จะจัดสร้างหรือพัฒนาโครงการ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) การก าหนดปัญหาและหัวข้อโครงการเป็นสิ่งที่ต้อง
ให้ความส าคัญ เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการท าโครงการ หากเริ่มต้นผิดหรือไม่รอบคอบการ
ด าเนินงานต่อไปก็จะพบกับอุปสรรคหรือปัญหาไม่สามารถปิดโครงการได้หรือไม่เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดได้ เนื่องจากการด าเนินงานโครงการส่วนใหญ่จะใช้ชื่อโครงการเป็นแนวทางในการ
ก าหนดทิศทางวัตถุประสงค์หรือขอบเขตในการท า โครงการ เช่น การออกแบบและพัฒนา.... 
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การศึกษาผลกระทบต่อ....การศึกษาแนวทางในการ.....ฯลฯ เมื่อมีการก าหนดชื่อแล้วก็ต้องไป
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยและการก าหนดขอบเขตของ
โครงการหรือขอบเขตที่ต้องการศึกษา 

การก าหนดให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ท าโครงการ เพ่ือต้องการให้นักศึกษาได้น าองค์
ความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ที่เรียนผ่านมาแล้ว มาท าการบูรณาการกับการท างานหรือต้องการพิสูจน์
หลักการหรือทฤษฎีต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามที่คิดหรือเปล่า ดังนั้นการเลือกหัวข้อโครงการส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มักจะมาจาก 3 แหล่งหลัก ๆ คือ 

จากตัวนักศึกษาเอง นักศึกษาบางรายมีความคิดที่จะทดลองหรือพิสูจน์จากสิ่งที่นักศึกษาได้
ไปพบไปเห็นมา เช่น การสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ รอบตัวนักศึกษาเอง เช่น ที่บ้านประกอบอาชีพ
ท านามีหอยเชอรี่เยอะ ต้องการน าหอยมาบดเพ่ือท าปุ๋ย หรือได้เรียนมาบางวิชาแล้วอาจารย์ได้พูดเพ่ือ
ยกตัวอย่างท าให้นักศึกษาเกิดความคิดที่จะท าโครงการ 

จากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่มีความสนใจ ลักษณะงานที่มาจากอาจารย์ส่วนใหญ่จะ
มี 2 ประเด็น คือ อาจารย์มีความสนใจในการท าวิจัยแล้วเขียนโครงการขอทุนส าหรับการท าวิจัยได้
แล้ว แต่ต้องการให้นักศึกษาลงมาเป็นผู้ด าเนินงานหรือทดลองและเก็บข้อมูลแทนอาจารย์ หรือ
อาจารย์ปฏิบัติการสอนอยู่ในห้องเรียนหรือโรงฝึกงานแต่ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยประกอบการสอน
จึงมีความต้องการที่จะสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวโดยให้นักศึกษาได้ท าเป็นลักษณะโครงการ 
ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝุาย เช่น การสร้างชุดสื่อการสอนหรือสร้างเครื่องจักร เครื่องทดสอบ
บางอย่าง 

จากผู้ใช้งานวิจัยนั้น ๆ เช่น สถานประกอบการหรือกลุ่มเกษตรกรต้องการพัฒนาหรือให้
ออกแบบและสร้างเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรหรือในครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน เช่น
การสร้างเครื่องอบสมุนไพร เครื่องกวนขนม เครื่องตีขุยจากเปลือกมะพร้าว ฯลฯ ซึ่งการน าหัวข้อจาก
ผู้ใช้ไปท าโครงการส่วนใหญ่นักศึกษาจะได้รับงบประมาณสนับสนุน และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ท าโครงการก็จะเป็นเครื่องที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง ไม่เหมือนบางโครงการที่ท าโครงการเพ่ือ
ต้องการพิสูจน์อย่างเดียว ส่วนใหญ่มักจะท าในระดับห้องปฏิบัติการ ไม่สามารถน าไปใช้งานได้โดยตรง 

แหล่งที่มาของหัวข้อโครงการ 
1. ให้สังเกตสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่เป็นปัญหา การสังเกตสิ่งแวดล้อมทั่วไปรอบ ๆ ตัวนักศึกษาที่

เป็นปัญหา เช่น เครื่องมือ เครื่องจักรภายในโรงปฏิบัติงาน อุปกรณ์ประกอบการสอนในห้องเรียน 
ห้องประลอง สิ่งแวดล้อมรอบบ้านนักศึกษาเอง อาชีพของชาวบ้าน เช่น เกษตรกร งานก่อสร้าง ช่าง
ซ่อม สิ่งแวดล้อมท่ัวไป เช่น ในวิทยาลัยมีขยะเยอะ มีเศษไม้ เศษหญ้า หรือวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่สามารถน า
กลับมาใช้ให้ประโยชน์ได้แล้ว แล้วคิดหาวิธีให้สามารถน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง เช่น การ
น าขยะพลาสติกมาท าการใช้ใหม่ (Recycle) 

2. ให้ส ารวจปัญหาที่เกิดจากอาชีพในท้องถิ่น  การประกอบอาชีพในชุมชนหรือท้องถิ่นว่ามี
ปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง เช่น ปัญหาจากภัยแล้ง ควรหาวิธีในการปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยหรือออกแบบ
อุปกรณ์เพ่ือประหยัดน้ า พืชผลทางการเกษตรล้นตลาด จะหาวิธีการแปรรูปหรือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า
เกษตรให้สูงขึ้นหรือยืดอายุการเก็บรักษาไว้ให้ได้นานยิ่งขึ้น ปัญหาจากแมลงศัตรูพืช วัชพืชต่าง หาวิธี
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ในการก าจัดศัตรูพืช วัชพืชต่าง ๆ หรือน าสิ่งเหล่านั้นน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือวิธีในการเพ่ิม
จ านวนผลผลิตของ อาชีพต่าง ๆ หาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายการการผลิต หาวิธีในการลดเวลา จ านวน
ต้นทุน ฯลฯ 

3. ส ารวจปัญหาของอาชีพเสริม การส ารวจปัญหาจากการประกอบอาชีพเสริมของตัว
นักศึกษาเองหรือชุมชน โดยการหาวิธีในการเพิ่มปริมาณผลผลิต คุณภาพผลของผลผลิต หรือปรับปรุง
วิธีการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การเลี้ยงปลาสวยงาม ให้คิดหาวิธีในการท าให้ปลามีสีสวย 
คิดหาวิธีคิดสูตรอาหาร คิดหาวิธีในการเพาะพันธุ์ปลา เป็นต้น 

4. ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ต าราทางวิทยาศาสตร์ หนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
การที่จะได้หัวข้อของโครงการ ที่ได้มามากอีกทางหนึ่งคือ การศึกษาหาความรู้จากหนังสือ หรือต าราที่
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ได้น าเสนอเกี่ยวกับการท าโครงการ 
ซึ่งเราจะน าแนวคิดจากสื่อเหล่านั้นมาดัดแปลงหรือคิดเป็นหัวข้อโครงการได้ 

5. ชม ฟัง รายการวิทยุ หรือโทรทัศน์ รายการวิทยุ หรือโทรทัศน์ หลายรายการ ได้น าเสนอ
เกี่ยวกับการท าโครงการของนักเรียนนักศึกษา ต่าง ๆ ที่ได้จัดท าประสบความส าเร็จได้น ามาเสนอสู่
สายตาบุคคลทั่วไป เช่น รายการคนไทยวันนี้ รายการเกษตร รายการดินด าน้ าชุ่ม  รายการของ
กระทรวงเกษตร ต่าง ๆ โดยน าแนวคิดต่าง ๆ มาปรับปรุงเพ่ือคิดเป็นหัวข้อโครงการได ้

6. ศึกษาจาก นิทรรศการ หรือโครงการของผู้อ่ืน การเข้าศึกษาดูงานจาก นิทรรศการต่าง ๆ 
ตามหน่วยงานหรือสถาบันทางการศึกษา ได้จัดขึ้น เช่นตามมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ หรือหน่วยงานของ
ทางราชการ หรือเอกชน จะมีการน าโครงการประเภทต่าง ๆ เข้ามาประกวด หรือแข่งขัน ซึ่งนักเรียน
สามารถติดตามหรือศึกษาจากโครงการต่าง ๆ ได้ แล้วน าแนวคิดที่ได้จากการศึกษา มาปรับปรุงคิด
เป็นหัวข้อโครงการของเราได้ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหานี้จะได้ปัญหาอันจะน าไปสู่หัวข้อในการ
ท าโครงการ ส่วนใหญ่หัวข้อโครงการเป็นปัญหาที่เน้นลดต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน เพ่ิม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ เพ่ิมจ านวนผลผลิต 

การตั้งชื่อโครงการที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
1. ตรงกับเรื่องที่ต้องการท า เมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้วสามารถบอกได้ว่าเรื่องนั้นมีลักษณะ

อย่างไร เช่น การออกแบบและพัฒนาเครื่องสีข้าว 
2. สั้นกะทัดรัด ชื่อโครงการไม่ควรยาวเกินไป ควรเขียนให้สั้นกะทัดรัด แต่ต้องได้

ใจความตรงกับเรื่อง 
3. ไม่ควรเป็นประโยคค าถาม เพราะไม่ใช่ค าถาม หรือปัญหา 
4. ควรมีลักษณะเร้าความสนใจ ต้องมีความทันสมัย เช่น เกี่ยวกับพลังงานทดแทน 

การลดต้นทุน   
การก าหนดหัวข้อโครงการ 

การก าหนดหัวข้อโครงการ คือ การแสดงลักษณะของภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรม
ที่ผู้ท าโครงการต้องท าหรือต้องการทดลอง การคัดเลือกหัวข้อโครงการให้ประสบผลส าเร็จ ผู้ท า
โครงการจะต้องพิจารณาแรงจูงใจของตนเอง เพ่ือให้สามารถตอบค าถามส าคัญ คือต้องการศึกษาการ
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แก้ปัญหาสิ่งใดและเหตุใดจึงต้องการศึกษาสิ่งนั้น โดยหัวข้อโครงการจะต้องเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจง 
ชัดเจน โดยมุ่งเน้นท าโครงการที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาของผู้ท าโครงการ หรือผู้ท าโครงการ
มีความคุ้นเคยกับสิ่งนั้น ดังนั้นผู้ท าโครงการจึงควรส ารวจตัวเองและพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ระยะเวลาในการท าโครงการ เนื่องจากผู้ท าโครงการเป็นนักศึกษาและเป็นเพียง
การท าโครงงานเพ่ือศึกษาวิธีการ ขั้นตอน และเป็นการท าครั้งแรก ดังนั้นจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการคอยให้ค าปรึกษาในทุก ๆ ด้าน เช่นการเลือกหัวข้อโครงการ การก าหนดขอบเขต 
งบประมาณท่ีใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นต่าง ๆ ผู้ท าโครงการจะต้อง
มีการวางแผนก่อนการท าโครงการจริง เพ่ือก าหนดขอบเขตและเปูาหมายในการท าโครงการให้ชัดเจน
และมีความยืดหยุ่น 

2) ความถนัดและความสนใจของผู้ท าโครงการ เป็นการพิจารณาความชอบของผู้ท า
โครงการ ซึ่งถ้าผู้ที่ท าโครงการไม่มีความรู้ความสามารถจะท างานค่อนข้างล าบาก เช่น เมื่อถึง
ก าหนดเวลาต้องส่งหัวข้อโครงการ แต่นักศึกษายังไม่รู้ว่าจะท าโครงการอะไรส่วนใหญ่ก็จะเข้าหา
อาจารย์ที่ชอบท างานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เมื่ออาจารย์เสนอหัวข้อต่าง ๆ ให้ก็รับโดยที่ไม่มี
ความรู้หรือความสนใจ เมื่อด าเนินงานไประยะหนึ่งไม่สามารถคิดงานต่อไปได้ เนื่องจากไม่ได้มีความ
ถนัดหรือความเข้าใจในปัญหานั้นเพียงพอ 

 3) ประโยชน์ที่ได้รับ การมองประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงการของนักศึกษา 
โดยทั่วไปทางอาจารย์ผู้สอนไม่ได้คาดหวังจากสิ่งต่าง ๆ ที่นักศึกษาคิดและสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมา แต่
มองที่กระบวนการว่านักศึกษาเองได้ใช้ความรู้ความสามารถในการด าเนินงานมากน้อย มีการคิดอย่าง
เป็นระบบหรือไม่ทั้งในเรื่องการคิด การวางแผนการท างาน การคิดต้นทุนการผลิต รวมถึงความ
ปลอดภัยต่าง ๆ ในการท างาน 

4) ความเป็นไปได้ ผู้ท าโครงการควรน าปัจจัยข้างต้นมาพิจารณาว่า โครงการดังกล่าว
สามารถท าได้จริงตามปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่หรือไม่ เช่น ระยะเวลา งบประมาณ เครื่องมือในการสร้าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง แล้วจึงตัดสินใจเลือกท าโครงการในหัวข้อนั้น 

5) ความพร้อมของวัสดุและอุปกรณ์ ในการท าโครงการของนักศึกษาหรืองานวิจัยต่าง 
ๆ สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าโครงการนั้น ๆ ผู้ที่คิดจะท าโครงการ         
ใด ๆ ก็แล้วแต่ต้องมองให้ตลอดโครงการตั้งแต่ปัญหาของงานที่คิดจะท า เพ่ือนร่วมงาน กระบวนการ
ท า หากเป็นการสร้างเครื่องมือ เครื่องจักร จะออกแบบและสร้างอย่างไร ใช้วัสดุพิเศษหรือไม่ หาซื้อ
ได้จากแหล่งไหน ราคาเท่าไหร่ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะท าการท าลองเพ่ือเก็บตัวอย่ างอย่างไร วัสดุที่
น ามาทดลองมีมากพอหรือไม่ เช่น การออกแบบเครื่องท าทุเรียนกวน ในขณะที่ทดลองเป็นฤดูกาลที่มี
ทุเรียนให้ท าการทดลองหรือเปล่าหรือมีแต่ราคาแพงเกินไป  

ดังนั้นการเลือกหัวข้อมาท าโครงการจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก หัวข้อ
โครงการในสถานประกอบการอาจได้มาจากประชุมระหว่างและให้อาจารย์ประจ ารายวิชา ครูฝึกและ
นักศึกษาก็ได้  เทคนิคการคิดหัวข้อเรื่องส าหรับการท าโครงการประเภทต่าง ๆ ทางสายวิชาชีพ 
ส าหรับนักศึกษาที่เรียนทางวิชาชีพ ควรเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการผลิต การออกแบบ
หรือการพัฒนา  
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ / การวิจัย 
1) เพ่ือออกแบบสร้างและหรือพัฒนา ชื่อสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 
2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม  
3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม (ถ้ามี) 
4) เพ่ือ (วัตถุประสงค์อ่ืนๆ ถ้ามี) 

1.3 ขอบเขตของโครงการ / การวิจัย 
1) ขอบเขตความสามารถของโครงการเกี่ยวกับการท างานที่สามารถท าได้ หรือท าไม่ได้

(สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมในการแก้ปัญหา/การลดต้นทุน/การเพิ่มมูลค่าสินค้า)  
2) ขอบเขตการท างานของโครงการ (สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมในการแก้ปัญหา/การลดต้นทุน/

การเพ่ิมมูลค่าสินค้า) ได้แก่ เวลา สถานที่ ปริมาณ ที่แสดงถึงขอบเขตขอจ ากัดของโครงการ 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

(เขียนจากวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างและหรือพัฒนาโครงการ หรือขอบเขตของการ
จัดสร้างและหรือพัฒนาโครงการ)  

1.4.1 บรรยายถึงประโยชน์ของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากน านวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ใน
การแก้ปัญหา (สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับอะไรได้ เช่น แก้ปัญหาแรงดันของน้ าที่สูงเกินไป) 

1.4.2 บรรยายถึงประโยชน์ของการลดต้นทุนที่เกิดข้ึนจากน านวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ใน
การลดต้นทุนการผลิต เช่น ลดจ านวนบุคลากร ลดเวลา (สามารถลดต้นทุนการผลิตอะไรได้) 

1.4.3 บรรยายถึงประโยชน์ของการเพ่ิมมูลค่าสินค้าที่เกิดขึ้นจากน านวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
ไปใช้ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า (สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าอะไรได้) 

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

นิยามศัพท์ หมายถึง การให้ความหมายค าเฉพาะที่ใช้ในการวิจัย หรือการสร้าง/พัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้ผู้วิจัยและผู้อ่านงานวิจัยเข้าใจ ความหมายค า
เฉพาะที่นิยาม ตรงกัน ค านิยามต้องค านึงถึงการนิยามตัวแปรที่น ามาใช้ในงานวิจัย เช่น  

1. นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (ชื่อนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์) หมายถึง... (เป็นการบอกถึงลักษณะ
การท างานของนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถท าได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้) 

ตัวอย่าง   
เครื่องปิด - เปิดประตูอัตโนมัติ  หมายถึง ชุดอุปกรณ์ปิด - เปิดประตู ที่สามารถปิด - เปิด

ประตูเมื่อมีคนเดินเข้า-ออกโดยควบคุมด้วยชุดเซนเซอร์บริเวณทางเข้าออก เพ่ือให้มอเตอร์ท างานใน
การเปิด-ปิดประตูได้โดยอัตโนมัติ 

2. ประสิทธิภาพ หมายถึง... (เป็นการบอกถึงประสิทธิภาพของนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่
สร้าง/พัฒนา) *** ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ผลส าเร็จที่พิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ 
ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา) 
ความทันเวลา และ มีคุณภาพ (ท้ังกระบวนการ ได้แก่ Input} Process และ Output) 
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ตัวอย่าง   
ประสิทธิภาพเครื่องปิด - เปิดประตูอัตโนมัติ  หมายถึง การท างานของเครื่องเปิด-ปิดประตู

อัตโนมัติ สามารถเปิด-ปิดอัตโนมัติได้ในขณะที่มีคนเดินเข้า-ออกคิดเป็นร้อยละ 98 – 100 
 
3. ความพึงพอใจต่อนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ... (เป็นการบอกถึงความรู้สึก/ความ

คิดเห็นต่อนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ด้านต่าง ๆ ) 
ตัวอย่าง   
ความพึงพอใจเกี่ยวกับเครื่องปิด - เปิดประตูอัตโนมัติ  หมายถึง ความพึงพอใจเกี่ยวกับการ 

1)ท างานของเครื่องเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ  2) รูปแบบของการติดตั้งเครื่องเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ 
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
เนื้อหาของบทที่ 2 เป็นการน าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature 

Review) ที่ใช้เป็นกรอบในการวิจัยในวิชาโครงการ หรือการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้วย
กระบวนการวิจัย  ต้องเรียบเรียงสรุปกรอบแนวความคิด หลักการ การเขียนต้องเป็นการเรียบเรียง
เนื้อหาเหมือนกับการเขียนบทความทางวิชาการ  โดยการน าผลการวิจัยในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัว
แปรนั้น ๆ มาเรียบเรียง ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหาที่ได้มาจากการค้นคว้าไม่ควร
ลอกเนื้อหามาต่อกันเป็นส่วน ๆ (ส าหรับงานวิจัยที่นักศึกษาน ามาใช้ในการอ้างอิงไม่ควรเกิน 10 ปี
ย้อนหลังนับจากวันที่นักศึกษาจัดท างานวิจัยวิชาโครงการ) หัวข้อส าคัญน่าจะประกอบด้วย 

1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่น ามาใช้ในงานวิจัย หรือการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ด้วยกระบวนการวิจัย 

2. ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา การลดต้นทุน การเพ่ิมมูลค่า ของ
งานวิจัย หรือการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนา 

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป็นการวิจัยลักษณะหนึ่งที่มี
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ หรือการพัฒนาวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบัน
องค์กรจ านวนมากได้พยายามส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและ
พัฒนา โดยเชื่อว่าการวิจัยและพัฒนาจะช่วยให้ได้ทางเลือกหรื อวิธีการใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนเป็นล าดับ 

การวิจัยและพัฒนาเป็นการน ากระบวนการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนขึ้นมาใหม่ หรือเป็นการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น ซึ่งการน า
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ จะท าให้กระบวนการด าเนินการเป็น
ล าดับขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ในวงกว้าง 

การวิจัยและพัฒนา เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  โดยมีการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (หมายถึง
สื่อ/สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ) แล้วมีการทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ์  ทั้งนี้
นวัตกรรมที่น ามาทดลอง คือ ปฏิบัติการ (Treatment)  หรือตัวแปรต้น  โดยมี “ดัชนีชี้คุณภาพ” ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นตัวแปรตาม 

การวิจัยและพัฒนาจะให้ผลลัพธ์ที่ส าคัญ 2 ลักษณะ  คือ   
(1) นวัตกรรมประเภทวัตถุที่เป็นชิ้นอัน (Materials) ซึ่งอาจเป็นประเภท วัสดุ / อุปกรณ์ /

ชิ้นงาน เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ชุดการสอน สื่อการสอน ชุดกิจกรรมเสริมความรู้ ชุดเอกสารเสริม
ความรู้คู่มือประกอบการท างาน เป็นต้น 

(2) นวัตกรรมประเภทที่เป็น รูปแบบ / วิธีการ / กระบวนการ / ระบบปฏิบัติการ 
(Methods/Process/Procedure/Style) อาทิ รูปแบบการสอน วิธีสอน รูปแบบการบริหารจัดการ 
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ระบบการท างาน Quality Control (Q.C.) Total Quality Management (TQM) The Balanced 
Scorecard (BSC) ระบบมาตรฐาน  ISO เป็นต้น 

หากพิจารณาความแตกต่างระหว่าง “การวิจัยและพัฒนา (The Research and 
Development)” กับ “การวิจัยเพ่ือพัฒนา (Research for Development)” จะพบว่ามีความ
แตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้ากล่าวถึง “วิจัยเพื่อพัฒนา” จะหมายถึงการวิจัยหลายประเภท หลายรูปแบบ 
หรือการวิจัยทุกรูปแบบที่น ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนางาน ส่วนการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D 
เป็นวิจัยที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมหรือทางเลือกใหม่ ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพงาน โดยผลลัพธ์ของการ
วิจัยจะปรากฏให้เห็น 2 ลักษณะ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น การวิจัยและพัฒนาเป็นทางเลือก
ส าคัญที่จะมีผลต่อการยกระดับคุณภาพงานในองค์กร รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคล 
หากองค์กร / หน่วยงาน / กลุ่มนักวิชาชีพใด ๆ มีการพัฒนาสื่อ คู่มือ อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  
ตลอดจนวิธีการท างานใหม่ ๆ แล้วน ามาใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้องค์กรหรือนัก
วิชาชีพกลุ่มนั้น ๆ สามารถยกระดับคุณภาพงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บุคลากรหรือคน
ในรุ่นหลังจะมีนวัตกรรมหรือทางเลือกเพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตที่หลากหลาย ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สรุป การวิจัยและพัฒนา เป็นลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่
ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่  ๆ เพ่ือใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต 
2.2 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 

มีผู้ได้ให้ความหมายของการวิจัยและพัฒนาเอาไว้ดังนี้ 
วรรณา  โสมประยูร (2546: 12) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนา หมายถึง การวิจัยที่น าองค์

ความรู้เดิมจากผลการวิจัยประเภทต่าง ๆ  หรือน าสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วไปจัดกระท าต่อเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในกระบวนการวิจัยและกระบวนการพัฒนาที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพ่ือเป็นการต่อ
ยอดของเดิมให้เพ่ิมผลผลิตที่มีคุณค่าสูงส่ง เด่นชัด แน่นอน อันเป็นที่เชื่อถือหรือยอมรับทางวิชาการ 
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ 

สุวิมล ว่องวาณิช (2554: 21) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนา หมายถึง การแสวงหาความรู้ด้วย
กระบวนการวิจัยนวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์) และน าไปทดลองปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพัฒนางาน แล้ว
สังเกตผลที่ทดลอง เพ่ือวิจัยปรับปรุงต่อเนื่องกันไป 

องอาจ นัยพัฒน์ (2554: 230) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนา หมายถึง กระบวนการแสวงหา
ความรู้หรือความเข้าใจในแง่มุมใหม่ ๆ เกี่ยวกับผลผลิต กระบวนการ และการบริการที่ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ แล้วประยุกต์ความรู้หรือความเข้าใจที่ได้จากการแสวงหาไปสร้างสรรค์หรือปรับปรุง
ให้เกิดผลผลิต กระบวนการ และการบริการแบบใหม่ขึ้น 

รัตนะ บัวสนธ์ (2555: 13) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนา หมายถึง การพัฒนานวัตกรรมโดย
ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้เปูาหมายส าคัญของการวิจัยก็คือ 
การได้นวัตกรรมที่เป็นต้นแบบ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
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นอกจากนี้ องอาจ นัยพัฒน์ (2554: 232-234) ได้กล่าวถึงลักษณะของการวิจัยและพัฒนา
เอาไว้ ดังนี้ 

  1) เป็นการน าความรู้หรือความเข้าใจใหม่ที่สร้างขึ้นมาพัฒนาเป็นต้นแบบใช้งาน 
จุดเน้นที่ส าคัญ คือการท าวิจัยเพ่ือแสวงหาหรือสร้างสรรค์ภูมิปัญญาใหม่ แล้วท าการพัฒนาด้วยการ
คิดค้น ต่อยอดความรู้หรือความเข้าใจให้อยู่ในรูปของต้นแบบ (Prototype) 

 2) เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เนื่องจากการวิจัยและพัฒนามี
จุดเน้นในการด าเนินงานที่ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ การวิจัย การพัฒนา และการ
เผยแพร่ 

 3) มีการด าเนินงานวิจัยอย่างเป็นวัฏจักรด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ 
 4) มักใช้การผสมผสานวิธีการเชิงประมาณและเชิงคุณภาพในการท าวิจัย ซึ่งจะได้ทั้ง

ความแกร่งและความยืดหยุ่น ที่เป็นจุดเด่นของทั้งสองรูปแบบ 
 5) มุ่งเน้นตอบสนองต่อผู้ต้องการใช้ผลการวิจัยและพัฒนา ต้องตอบสนองความ

ต้องการจ าเป็นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะน าผลผลิต กระบวนการ หรือการบริการจาก
การวิจัยและพัฒนาไปใช้งาน 

 6) ผลการวิจัยที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงสามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ โดยเฉพาะ
งานวิจัยที่อยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อันเป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของนักวิจัย 

 วรรณา  โสมประยูร (2546 : 12) ได้กล่าวถึงลักษณะของการวิจัยและพัฒนาเอาไว้
ในลักษณะที่สอดคล้องกันดังนี้ 

 1) เป็นการน าผลการวิจัยเดิมเหนือสิ่งประดิษฐ์มาทบทวนแล้วพัฒนาหรือต่อยอด 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 

 2) เป็นการศึกษาค้นคว้า ทดลองและตรวจสอบเพ่ิมเติมของเดิมให้สมบูรณ์และ
เป็นไปอย่างครบวงจร ด้วยการจัดกระท าซ้ า ๆ หลายครั้ง รวมทั้งส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้แล้วน า
ผลมาปรับปรุงเป็นระยะ จนกระท้ังเกิดความเชื่อมั่นและแน่ใจในผลผลิตขั้นสุดท้าย 

 3) เป็นการน ากระบวนการวิจัยต่าง ๆ จากทั้งประเภทการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในโครงการวิจัยและโครงการพัฒนา โดยจัดแบ่งให้มีโครงการวิจัยย่อยหรือ
โปรแกรมการวิจัยจ านวนมาก เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นชุดโครงการวิจัย 

 4) มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถหรือทักษะทางวิชาการ ทั้งทางด้านการวิจัย การ
พัฒนาและการปฏิบัติหน้าที่งานประจ าให้แก่ทีมผู้ร่วมด าเนินการวิจัย ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการ
ยอมรับผลผลิตและเผยแพร่หรือขยายผลการวิจัยต่อไปด้วยพร้อม ๆ กัน 

 5) สามารถยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนทั้งกระบวนการวิจัยและกระบวนการพัฒนาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่จะใช้ผลการวิจัยได้เสมอ เนื่องจากการวิจัยและ
พัฒนามุ่งที่ผู้ใช้ผลผลิตเปูาหมายที่ส าคัญที่สุด 

 6) ในระหว่างที่ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาอยู่นั้น จ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมผลิต 
และ/หรือผู้ใช้ผลผลิตจากภาครัฐและภาคเอกชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมด าเนินการด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับในความส าคัญของผลผลิตและเป็นการเผยแพร่ผลวิจัยไปในตัวด้วย 
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 7) ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน
ยาวนานมากพอที่จะท าให้เกิดผลผลิตที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของสังคม 

 8) การเผยแพร่และขยายผลของการวิจัยควรจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในขณะ
ที่ก าลังด าเนินการวิจัยอยู่และหลังจากการวิจัยได้เสร็จสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม เพ่ือให้ผลผลิต
ไปสู่ผู้ใช้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

  สรุปได้ว่า การวิจัยและพัฒนา หมายถึง การใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ หรือการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้ได้นวัตกรรมที่เป็น
ต้นแบบอันจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจจะน าไปใช้ และสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
ได้ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ การก าหนดเปูาหมาย การส ารวจสภาพปัญหาหรือความ
ต้องการ การสร้างและพัฒนา การทดลองใช้ การประเมินผลหรือปรับปรุง และการเผยแพร่ 
2.3 แนวการปฏิบัติในการออกแบบวิจัย และพัฒนา 

ในการออกแบบวิจัยและพัฒนา ซึ่งถือเป็นลักษณะหนึ่งของการศึกษา ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
นักวิจัยจะต้องก าหนดกรอบแนวทางในเรื่อง  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  กลุ่มเปูาหมายในการทดลอง
ใช้นวัตกรรม หรือผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย (Sampling Design) การวัดตัวแปรหรือและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัย (Measurement Design) และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล หรือออกแบบ
ในเรื่องการใช้สถิติ (Statistical Design) โดยนักวิจัยจะต้องก าหนดแนวทางในเรื่องเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า 
ในตอนเริ่มต้นของการวางแผนวิจัยและพัฒนา จะต้องวางแผนให้ครอบคลุมการตรวจสอบคุณภาพ ทั้ง
ด้วยวิธีการเชิงเหตุผล (Logical Approach ) และวิธีการเชิงประจักษ์ด้วยการทดลองใช้จริง
(Empirical Approach) นวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้ในเชิงประจักษ์ เท่านั้น จึงจะถือว่าเป็น
นวัตกรรมที่เหมาะสม (If  it work, It is right) 
2.4 เป้าหมายของการออกแบบการวิจัย 

เปูาหมายของการออกแบบการวิจัย คือ เพ่ือให้ได้ค าตอบหรือข้อความรู้ หรือสิ่งประดิษฐ์ตรง
ตามปัญหาวิจัยอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หมายถึง ได้ผลการวิจัยที่ตรงกับค าถามวิจัย มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทั้งในแง่
ของความตรงภายใน และความตรงภายนอก 

ประสิทธิภาพ หมายถึง ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องตรงประเด็น  โดยใช้ทรัพยากรทุกประเภท
อย่างประหยัดและได้ผลคุ้มค่า 

เกณฑ์ที่ใช้ส าหรับการออกแบบการวิจัย 
 การออกแบบการวิจัยที่ดีจะท าให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้อง เป็นจริง น่าเชื่อถือ ซึ่ง

พิจารณาได้จากเกณฑ์ 3 ประการ คือ 
1. การออกแบบการวิจัยนั้นท าให้ได้ค าตอบตรงกับปัญหาการวิจัยที่ต้องการ 
2. การออกแบบการวิจัยนั้นท าให้ได้ผลงานวิจัยที่มีความตรงภายใน (Internal  Validity)  

และความตรงภายนอก (External Validity) 
3. การออกแบบการวิจัยนั้นใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
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หลักการในการออกแบบการวิจัย 
การออกแบบการวิจัยเป็นกิจกรรมที่พยายามเลือกแบบการวิจัยที่จะท าให้ได้ผลการวิจัยที่

ถูกต้องและน่าเชื่อถือ การออกแบบวิธีด าเนินการวิจัย ซึ่งครอบคลุม 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ การ
ออกแบบการสุ่ม  การออกแบบการวัด  และการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การออกแบบการสุ่ม (Sampling Design)  ผู้วิจัยต้องวางแผนการได้มาซึ่งประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 

1.1 นิยามประชากรและกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับปัญหาวิจัย 
1.2 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ซึ่งต้องค านึงถึงหลักการทฤษฎีและหลัก

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
1.3 ก าหนดวิธีการสุ่มที่จะช่วยให้ได้กลุ่มตัวอย่างเท่าขนาดที่ก าหนดไว้ และได้ตัว

แทนที่ดีของประชากรในการสุ่มผู้วิจัยควร 
1.3.1 จัดท ากรอบการสุ่มที่สมบูรณ์ 
1.3.2 แยกแยะจ านวนประชากรย่อยตามตัวแปรที่ใช้ เพ่ือให้แน่ใจว่าสุ่มได้

กลุ่มตัวอย่างในทุกระดับของตัวแปรที่ออกแบบไว้  
2. การออกแบบการวัด (Measurement Design) เมื่อผู้วิจัยก าหนดกรอบการวิจัยจะมีตัว

แปรใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง ผู้วิจัยจะต้องออกแบบว่าตัวแปรแต่ละตัวจะวัดอย่างไร วัดได้ในระดับใด 
โดยทั่วไปผู้วิจัยต้องกระท าการดังนี้ 

2.1 เขียนนิยามโครงสร้างของตัวแปร ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
2.2 ก าหนดระดับการวัดของแต่ละตัวแปร และเลือกรูปแบบและสเกลของเครื่องมือ 
2.3 จัดท าร่างเครื่องมือตามนิยามโครงสร้างของตัวแปรแต่ละตัว 
2.4 การออกแบบทดลองใช้และหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ความตรงและความ

เที่ยง 
2.5 การก าหนดวิธีการเก็บข้อมูลที่รัดกุมและพยายามลดความคลาดเคลื่อนในการ

วัด เช่น ใช้การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามด้วยตนเองแทนการส่งทางไปรษณีย์ ใช้การสัมภาษณ์แทน
การใช้แบบสอบถาม แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้านค่าใช้จ่ายและเวลาด้วย 

3. การออกแบบวิเคราะห์ (Analytical Design) การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกได้เป็น 2 
แนวทางคือ 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยสามารถ 
เลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมและให้เหตุผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องตามต้องการได้ โดยผู้วิจัยจะต้องมีความรู้
ว่าสถิติใดใช้ส าหรับสรุปข้อมูลเพ่ือตอบค าถามลักษณะใด มีข้อตกลงเบื้องต้นอะไรบ้าง ประเภทของ
การวิเคราะห์ทางสถิติ 

3.2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ใช้หลักความเป็นเหตุเป็นผลในการ
วิเคราะห์ (Logical Analysis) เช่น การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นการสรุปประเด็น
ส าคัญที่ได้จากข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมด 
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2.5 กระบวนการของการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
กระบวนการวิจัยและพัฒนา อาจเริ่มด้วยระบบของการวิเคราะห์สภาพปัญหาให้ชัดเจน แล้ว

เข้าสู่ระยะของการพัฒนาทางเลือก หรือวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งระยะของการพัฒนาทางเลือกจะมีขั้นตอน
คล้ายคลึงกับการวิจัยโดยทั่วไป แต่เป็นการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะท าการ
ทดลองใช้ในสภาพจริง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม 

ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) 
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (Design) 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม (Development) 
ขั้นตอนที่ 4 การน าไปใช้และทดสอบหาประสิทธิภาพนวัตกรรม (Implement and 

Performance Test) 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
บทที่ 3 มีชื่อบทว่า วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methodology) หรือวิธีการด าเนิน

โครงการ (ในกรณีท่ีนักศึกษาจัดท าโครงการ ประเภทสร้าง หรือพัฒนานวัตกรรมควรใช้ชื่อบทที่ 3 ว่า
วิธีการด าเนินโครงการ แต่ถ้าโครงการของนักศึกษามีลักษณะเป็นโครงการทางพฤติกรรมศาสตร์ ควร
ใช้ชื่อบทว่า วิธีการด าเนินการวิจัย)   

การด าเนินการวิจัย เป็นบทที่ระบุแนวทาง ขั้นตอนหรือแผนการด าเนินการวิจัย รวมทั้ง
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในขั้นตอนการด าเนินการวิจัย คือ 1) ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง 2) ตัวแปรในการวิจัย 3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ 4) วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูล 6) สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

การด าเนินโครงการ บรรยายถึงขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการ (Methodology) 
ส าหรับขั้นตอนการออกแบบและสร้าง หรือขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ตามวัตถุประสงค์
ที่ได้ก าหนด คือ 1) เพ่ือออกแบบสร้างและหรือพัฒนา ชื่อสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 2) เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม  จากวัตถุของโครงการควรจะต้องมีขั้นตอนหลัก ๆ 
ได้แก่  

1) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 
2) ขั้นตอนการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม (Development) 
3) ขั้นตอนการน าไปใช้และทดสอบหาประสิทธิภาพนวัตกรรม ( Implement and 

Performance Test) 
3.1 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 
 3.1.1 ศึกษาข้อมูล แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อธิบายถึง การน าแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องของใครบ้างที่น ามาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์  

ตัวอย่าง 
1. แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง (งานที่ 1) 
2. แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง (งานที่ 2) 
3. แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง (งานที่ 3) 
จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 พบว่าการพัฒนานวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ สามารถแก้ปัญหา ลดต้นทุน หรือเพ่ิมมูลค่าได้โดยการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มี
ลักษณะจากผลการสังเคราะห์ตามแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

3.1.2 ร่างแบบ (Sketch Design) โครงสร้าง/ผัง/ระบบ ของนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ 
อธิบายถึง การน าผลจากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้ร่าง

แบบนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ และแสดงแบบที่ร่างโดยอธิบายถึงส่วนประกอบต่างของแบบที่ร่าง 
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3.1.3 กลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย 
 หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเปูาหมายที่ประเมิน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
ของแบบนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ 
 ตัวอย่าง 
 กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแบบโครงสร้างและ
แบบวงจรไฟฟูา คือผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 ท่าน ได้แก่... 
 3.1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสม (Propriety) และความเป็นไปได้ 
(Feasibility) 
  
 ตัวอย่าง 
 แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ เป็นค าถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating scale) ซึ่งจะมีให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว จ านวน 15 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่  

ส่วนที่1 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแบบโครงสร้าง  
ส่วนที่2 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของวงจรการควบคุม  
ส่วนที่3 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของผังการท างานของโปรแกรม   

โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินแต่ละรายการมีระดับผลการประเมิน 5 ระดับ  ดังนี้  
 

 ระดับคะแนน ความหมาย 
ระดับ  5   ค่าเฉลี่ย  4.21-5.00 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
ระดับ  4   ค่าเฉลี่ย  3.41-4.20 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในเกณฑ์ มาก 
ระดับ  3   ค่าเฉลี่ย  2.61-3.40 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
ระดับ  2   ค่าเฉลี่ย  1.81-2.60 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
ระดับ  1   ค่าเฉลี่ย  1.00-1.80 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 3-1 ตัวอย่างแบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้  

 
3.2 ขั้นตอนการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม (Development) 

3.2.1 วัสดุ และอุปกรณ์ 
อธิบายถึง วัสดุ อุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการ สร้าง หรือพัฒนานวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ตาม

แบบโครงสร้าง/ผัง/ระบบ ที่ผ่านการประเมิน และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว 

 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 
(Propriety) 

ความเป็นไปได้ 
(Feasibility) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ส่วนที่1 แบบโครงสร้างของเครื่องตรวจสอบอณุหภูมิ ความชื้น ผ่านเว็บไซต ์
1.1 ขนาดของเครื่องตรวจสอบอุณหภมูิ ความช้ืน ผ่าน

เว็บไซต์  
          

1.2 ลักษณะการบอกต าแหน่งของอุปกรณ์จากแบบ
โครงสร้าง  

          

1.3 การจัดวางอุปกรณ์ตามแบบโครงสร้าง           
1.4 อัตราส่วนของอุปกรณ์ตามแบบโครงสร้าง           
1.5 การบอกขนาดของแบบโครงสร้าง           
ส่วนที่2 วงจรการควบคุมของเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น ผา่นเว็บไซต ์

2.1 การออกแบบวงจรควบคุม           
2.2 การต่อวงจรอุปกรณ์เซ็นเซอร ์           
2.3 อุปกรณ์ที่น ามาใช้ในวัดค่าอณุหภมูิความชื้น           
2.4 การแสดงการต่อวงจรควบคมุ           
2.5 การออกแบบการปูองกันวงจร           
ส่วนที่ 3 ผังการท างานของโปรแกรมของเครื่องตรวจสอบอุณหภูม ิความชื้น ผ่านเว็บไซต ์
3.1 ผังการท างานของโปรแกรมเป็นการแสดงการท างาน

ของโปรแกรม 
          

3.2 การแสดงข้ันตอนการท างานของโปรแกรม           
3.3 ขั้นตอนการท างานของผังการท างานของโปรแกรม           
3.4 องค์ประกอบของผังการท างานของโปรแกรม           
3.5 รายละเอียดของผังการท างานของโปรแกรม           
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3.2.2 ขั้นตอนการด าเนินการสร้าง หรือพัฒนา  
อธิบายขั้นตอนการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โดยอธิบายถึงขั้นตอนการสร้าง 

ตามแบบที่ผ่านการประเมิน และปรับปรุงตามความคิดเห็นของผู้ประเมิน (มีรูปประกอบการอธิบาย) 
 

 
 

ภาพที่ 3-1 แบบโครงสร้างของเครื่องสลัดน้ าผึ้งแบบอัตโนมัติ 
1. สร้าง/พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ตามแบบ โครงสร้าง/ผัง/ระบบ ของสิ่งประดิษฐ์ ผ่าน

การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
 2. น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างตามแบบ โครงสร้าง/ผัง/ระบบ ของสิ่งประดิษฐ์ ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ/ประเมิน 
 3. ปรับปรุงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างตามแบบโครงสร้าง/ผัง/ระบบ ของสิ่งประดิษฐ์ ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

 

 
 

ภาพที่ 3-2 เครื่องสลัดน้ าผึ้งแบบอัตโนมัติที่ได้ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ 
 

3.3 ขั้นตอนการน าไปใช้และทดสอบหาประสิทธิภาพนวัตกรรม ( Implement and 
Performance Test) 

หลังจากปรับปรุงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างตามแบบ โครงสร้าง/ผัง/ระบบ ของ
สิ่งประดิษฐ์ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ต้องน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไปทดลองใช้เพ่ือ
ทดสอบประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 



 คูม่ือการเขยีนรายงาน และการจดัพิมพร์ายงานวิจยั  อาชีวศกึษาบณัฑิต | หนา้ 17 จาก 38 

 
 

3.3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย 
1. การน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพตามท่ีได้นิยามไว้ 
2. ประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม สิงประดิษฐ์ 
3.3.2 การทดลองใช้สิ่งประดิษฐ์ 
อธิบายขั้นตอนการทดลองและ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ในสถานการณ์จริงในสถาน

ประกอบการ/ชุมชน/บริบทที่ต้องการแก้ปัญหา อาจจะต้องเก็บข้อมูลหลายครั้ง/หลายคน 
3.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ผลจากการประเมินการท างานของนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์เป็นขั้นตอนการ

หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพอาจพิจารณาได้จาก 
   1. นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์สามารถแก้ปัญหา ลดต้นทุนการผลิต และสามารถเพ่ิมมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ หรือตามท่ีนิยามไว้    
 2 การเปรียบเทียบก่อนใช้ – หลังใช้ (มีความแตกต่างคิดออกมาเป็นร้อยละ) 
    3. เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 1) ลดเวลา 2) ลดทุน 3) ลดแรงงาน 
    4. หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น และความพึงพอใจ 
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การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม  

สามารถด าเนินการตามขั้นตอนดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 

         
 
                      

                     
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-3  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

เขียนรายงาน 

การวิเคราะห์ปญัหา (Analysis) 

การออกแบบ (Design) 

 

การพัฒนา 

การก าหนดหัวข้อโครงงาน 

การออกแบบร่าง (Sketch Design) 

การสร้างและพัฒนานวัตกรรม  
(Development) 

 
การน าไปใช้และทดสอบหาประสทิธิภาพ 
(Implement and Performance Test) 

เก็บข้อมูล 

วิเคราะหผ์ล 

สรุปผล 

เผยแพร ่

แก้ปัญหาส าเร็จ 

แก้ปัญหาไม่ส าเร็จ 

การวิจัยเชิงส ารวจ 

การวิจัย 

การเผยแพร่ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
บทที่ 4 มีชื่อบทว่า ผลการวิจัย หรือ ผลการด าเนินโครงการ (Results) เป็นการรายงาน

ผลการทดลองหรือผลการวิจัยต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการก าหนดไว้ การน าเสนอข้อมูลควรมี
การแยกประเด็นตามวัตถุประสงค์ และมีการอธิบายผลอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์นั้นๆ ควรมีการ
ใช้กราฟ ตาราง รูปภาพ ช่วยในการอธิบาย เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ทั้งนี้ในการอธิบายและ
การวิเคราะห์ ควรมีทฤษฎีและหลักการที่เป็นวิทยาศาสตร์ หรืออธิบายโดยใช้ความรู้ในเชิงวิศวกรรม
ด้วย  

4.1 ผลการออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (แสดงผลการประเมินความเหมาะสม และเป็นไป
ได้จากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ตัวอย่าง เช่น  
ตารางท่ี 4-1 ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของการออกแบบ โครงสร้าง และ

วงจรการควบคุมชุดทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟูา   
 

รายการประเมิน ความเหมาะสม 
(Propriety) 

ระดับ 
ความ 
คิดเห็น 

ความเป็นไปได้  
(Feasibility) 

ระดับ 
ความ 
คิดเห็น ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ส่วนท่ี1 แบบโครงสร้าง
ของ ชุดทดสอบอุปกรณ์
ล็อคไฟฟูา 

4.16 0.69 มาก 4.12 0.73 มาก 

ส่วนที ่2 วงจรการ
ควบคุม ของชุดทดสอบ
อุปกรณ์ล็อคไฟฟูา 

4.40 0.50 มาก 4.48 0.51 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 
ความคิดเห็น 

4.28 0.61 มาก 4.30 0.65 มาก 

  
จากตารางที่ 4-1 ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของการออกแบบ 

โครงสร้าง และวงจรการควบคุมชุดทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟูา  พบว่าระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมภาพรวมอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 061 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ภาพรวมอยู่ในระดับความ
เป็นไปได้มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 

ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของการออกแบบโครงสร้างชุดทดสอบ
ล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟูา พบว่า ความเหมาะสมของการออกแบบโครงสร้างมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 ความเป็นไปได้ของการ
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ออกแบบด้านโครงสร้างมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.73 

ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของการออกแบบวงจรการควบคุมชุด
ทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟูา พบว่า ความเหมาะสมของการออกแบบวงจรการควบคุมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ความเป็นไป
ได้ของการออกแบบวงจรการควบคุมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 

4.2 ผลการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (แสดงผลการสร้างหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่
สามารถ 1) แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างานในสถานประกอบการ 2) การลดต้นทุน
กระบวนการผลิตในสถานประกอบการ และ 3) การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าจากกระบวนการผลิต 

 
ตัวอย่าง เช่น  

 
 

ภาพที่ 4-1 เครื่องบีบน้ ามันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ แบบ 1 หัวบบี 

4.3 ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
ตัวอย่าง เช่น  
ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องบีบเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ ซึ่งได้ท าการทดสอบสมรรถนะ เพื่อหาช่วง

ความเร็วที่เหมาะสมในการบีบ โดยทดสอบบีบเมล็ดงาและมะพร้าว ตั้งความเร็วรอบที่เหมาะสมคือ 
280 รอบ/นาที ต่อปริมาณเมล็ดพืช 1,000กรัมต่อชนิด ต่อครั้ง เพื่อหาอัตราการสกัดเฉลี่ยต่อชั่วโมง 
ดังตารางที่ 4-2 

 
 

8 

1 
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.  
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ตารางท่ี 4-2  ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องบีบเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ แบบ 1 หัวบีบ 
 

ชนิดของ
เมลด็พืช 

ความเร็วรอบ 
(รอบ/นาที) 

น้ าหนัก
ก่อนบีบ 
(กรัม) 

เวลาที่ใช้
ในการบีบ 

(นาที) 

ปริมาณ
กาก 
(กรัม) 

ปริมาณ
น้ ามันท่ี

ได้ 
(ลิตร) 

อัตราการสกัด 
ก.ก/ 
ช.ม. 

ลิตร/ 
ช.ม. 

เมล็ดงา 280 ครั้งท่ี 1 1,000 0.60 700 0.60 120 24 
280 ครั้งท่ี 2 1,000 0.60 600 0.60 60 24 
280 ครั้งท่ี 3 1,000 0.65 600 0.65 60 39 

เฉลี่ย     53  
มะพร้าว 280 ครั้งท่ี 1 1,000 0.60 400 0.60 40 18 

280 ครั้งท่ี 2 1,000 0.63 370 0.63 60 25 
280 ครั้งท่ี 3 1,000 0.65 350 0.65 60 39 

เฉลี่ย     53  
 

จากตารางที่ 4-2 ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องบีบเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ แบบ 1 หัวบีบ ซึ่งได้
ท าการทดสอบสมรรถนะ เพื่อหาช่วงความเร็วที่เหมาะสมในการบีบเมล็ด โดยทดสอบบีบเมล็ดงาและ
มะพร้าว ความเร็วรอบที่เหมาะสมคือ 280 รอบ/นาที ต่อปริมาณเมล็ดพืช 1,000กรัมต่อชนิด ต่อครั้ง 
จ านวน 3 ครั้งเพ่ือหาอัตราการสกัดเฉลี่ยต่อชั่วโมง โดยทดสอบบีบเมล็ดงาและมะพร้าว  ชนิดละ 3 
ครั้ง และปริมาณน้ าหนักก่อนบีบ ครั้งละ 1,000 กรัม และจับเวลา(นาที) จดบันทึกข้อมูล พบว่า ระยะ
ในการบีบที่ต่างกันส่งผลต่อปริมาณน้ ามันที่ได้ (ลิตร) ซึ่งจะท าให้เกิดการสูญเสียน้ ามันตกค้างในกาก
น้อยมาก และพบว่า อัตราการสกัดเฉลี่ยต่อชั่วโมงท่ีได้ของเมล็ดงา คือ 53 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และ
อัตราการสกัดเฉลี่ยต่อชั่วโมงท่ีได้ของมะพร้าว คือ 53 กิโลกรัมต่อชั่วโมง อัตราการสกัดเฉลี่ย คือ 53 
กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 25 กิโลกรัมต่อชั่วโมง  
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
บทที่ 5 มีชื่อบทว่า สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Conclusions and /or 

Suggestions) เป็นบทสรุปประเด็นส าคัญ ในโครงการทั้งหมด ข้อจ ากัดของการท าโครงการครั้งนี้
พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป ตลอดจนประโยชน์ในทางประยุกต์ของ
ผลการวิจัยที่ได้ พร้อมค าอธิบาย การอภิปรายผลควรมีเนื้อหาครอบคลุมว่าผลการวิจัยมีการค้นพบ
อะไร และผลที่ได้มานั้นแตกต่าง หรือคล้ายคลึงกับการศึกษาของผู้อ่ืนที่มีรายงานแล้วอย่างไร พร้อม
ทั้งให้เหตุผล ข้อคิดเห็นประกอบ ความแตกต่างหรือความคล้ายคลึงนั้น ตอนสุดท้ายของการอภิปราย
ผลควรมีข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ้าจะมีการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกัน จะปรับเปลี่ยน
วิธีการวิจัยอย่างไรบ้าง เพ่ือให้ได้ ผลการวิจัยที่ดีขึ้นกว่าศึกษานี้พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

5.1 สรุปผลขั้นตอนการออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (การประมินความเหมาะสม และ
เป็นไปได้) 

5.2 สรุปผลขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์) 
5.3 สรุปผลขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
5.4 อภิปรายผลจากการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยอภิปลายผลที่ได้ให้สอดคล้อง

กับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5.5 ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการ 
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บทที่ 6 
องค์ประกอบของรายงานวิจัย / โครงการ 

 
องค์ประกอบขององค์ประกอบของรายงานวิจัย / โครงการประกอบด้วยส่วนส าคัญ 

3 ส่วน ดังนี้ 
1) ส่วนหน้า (Frontage) ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน ใบรับรอง บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ และรายการสัญลักษณ์และค าย่อ 
2) ส่วนเนื้อหา (Context) เป็นส่วนน าเสนอเนื้อหาของรายงานวิจัย / โครงการ 
3) ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย (Citation) ประกอบด้วย การอ้างอิงในเนื้อเรื่องซึ่งจะปะปน

กับการอ้างอิงท้ายเรื่องซึ่งจะอยู่ตอนท้ายสุดต่อจากส่วนเนื้อเรื่องและส่วนเพ่ิมเติม (Supplement) 
ประกอบด้วย ภาคผนวก และประวัติผู้วิจัย 
6.1 ส่วนหน้า (Frontage) 

ส่วนน าของรูปเล่มรายงานองค์ประกอบของรายงานวิจัย / โครงการ ประกอบด้วย 
1) ปกนอก  ปกนอกของเล่มเป็นปกหนัง สีแดงเลือดนก  ตัวอักษรบนปกนอกพิมพ์ด้วย

ตัวอักษรสีทอง ข้อความในปกนอกให้มีข้อความเหมือนปกในทุกประการ 
2) สันปก  ให้พิมพ์ชื่อของรายงานวิจัย / โครงการ และปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
3) กระดาษเปล่า ถัดจากปกแข็งด้านหน้าและปกแข็งด้านหลังให้มีกระดาษสีขาวด้าน           

ละแผ่น 
4) ใบรับรองโครงการ ให้ใช้แบบฟอร์มของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 การลงนาม

ในใบรับรองให้ลงลายมือชื่อจริงของอาจารย์ผู้สอนโครงการ และครูฝึก ด้วยหมึกซึมสีด า เท่านั้น 
5) ปกใน  ข้อความบนปกให้เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ เพียงภาษาเดียวบน

กระดาษขาวที่ให้พิมพ์โครงการ ประกอบด้วย 
 5.1) ชื่อเรื่อง  เป็นชื่อหัวข้อรายงานวิจัย / โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ

จัดท า 
 5.2) ชื่อผู้จัดท า มีค าน าหน้า นาย นาง หรือนางสาว น าหน้าชื่อ 
 5.3) ระบุว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรใด สาขาวิชาใด ชื่อ

สถาบัน และปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
 5.4) ระบุค าว่าลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยฯ และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
6) บทคัดย่อ คือ ข้อความสรุปเนื้อหาของรายงานวิจัย / โครงการให้สั้นกะทัดรัดชัดเจน ท า

ให้ผู้อ่านทราบถึง เนื้อหาได้อย่างคร่าว ๆ โดยไม่จ าเป็นเป็นต้องอ่านเนื้อหาทั้งหมด ความยาวของ
บทคัดย่อไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือไม่เกิน (280 ค า) โดยให้พิมพ์อยู่ในกรอบตามรูปแบบที่
ก าหนด ส่วนประกอบในบทคัดย่อแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหัว (Header) ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ
ผู้จัดท ารายงานวิจัย / โครงการ ปีพิมพ์ (ปีตามที่ระบุในหน้าปกใน) ชื่อเรื่อง สาขาวิชา และรายชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา และส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ (Text of Abstract) 
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ซึ่งควรเขียนสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์การวิจัย  / โครงการ วิธีการวิจัย
ผลการวิจัยโดยย่อและการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยให้จัด
บทคัดย่อภาษาไทยไว้ก่อนและ ตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ บทคัดย่อที่ดีควรมี ลักษณะดังนี้ 

6.1) มีความถูกต้อง (Accurately) มีเนื้อหาถูกต้องสอดคล้องตามเนื้อหาที่ปรากฏใน
โครงการ 

6.2) มีความสมบูรณ์ (Comprehensively)  มีเนื้อหาครอบคลุมตามกระบวนการ
ศึกษาวิจัยอย่างครบถ้วน ท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับผลงานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบอย่างย่อ ๆ 

6.3) มีความกระชับ (Precisely) มีเนื้อหาที่กระชับ ให้ข้อมูลที่ตรงตามความหมาย
มากที่สุด ไมย่ืดเยื้อไม่อธิบายรายละเอียดมากจนเกินไป 

6.4) ให้ข้อเท็จจริง (Informatively) เนื้อหาของบทคัดย่อเป็นการให้ข้อมูลความรู้ที่
เป็นจริง มิใช่ การประเมินผลงาน จึงไม่ควรมีการวิจารณ์รวมอยู่ในบทคัดย่อ 

6.5) มีความน่าอ่าน (Readably) ควรเรียบเรียงด้วยภาษาที่สละสลวย ถูกต้องตาม
หลักวิชาการและหลักการใช้ภาษา ควรใช้รูปประโยคบอกเล่าและเป็นประโยคสมบูรณ์ ควรแบ่ง
เนื้อหาออกเป็นย่อหน้าตามความเหมาะสม ไม่ควรใช้ตัวย่อหรือค าย่อที่ไม่เป็นที่รู้จักในสาขาวิชานั้น 
หรือไม่เป็นทางการ ไม่ควรยกตัวอย่าง ข้อความที่ไม่จ าเป็น สูตร สมการ ตารางหรือภาพไว้ใน
บทคัดย่อและไม่ควรมีการอ้างอิง กรณีท่ีเป็นบทคัดย่อ 

7) กิตติกรรมประกาศ เป็นข้อความกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือและให้ความร่วมมือจน
โครงการนั้นส าเร็จลุล่วง 

8) สารบัญ  เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงส่วนประกอบส าคัญทั้งหมดของรายงานวิจัย / โครงการ  
โดยแยกเป็นหัวข้อและระบุหน้าที่ของหัวข้อนั้น  หากสารบัญไม่จบในหนึ่งหน้าสามารถพิมพ์ต่อในหน้า
ถัดไปได้  โดยให้พิมพ์ค าว่า “สารบัญ (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป 

9) สารบัญตาราง เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงานวิจัย/
โครงการ หากสารบัญตารางไม่จบในหนึ่งหน้าสามารถพิมพ์ต่อในหน้าถัดไปได้ โดยพิมพ์ค าว่า 
“สารบัญตาราง (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษถัดไป 

10) สารบัญภาพ เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของภาพ  (รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ) ทั้งหมดที่
มีอยู่ในรายงานวิจัย / โครงการ หากสารบัญภาพไม่จบในหนึ่งหน้าสามารถพิมพ์ต่อในหน้าถัดไปได้ 
โดยพิมพ์ค าว่า “สารบัญภาพ (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษถัดไป 

11) ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และค าย่อต่าง ๆ 
6.2 ส่วนเนื้อหา (Context) 

เป็นส่วนที่แสดงสาระส าคัญของรายงานวิจัย / โครงการประกอบด้วย 
 1) บทที่ 1 บทน า (Introduction) เป็นบทแรกของโครงการ ครอบคลุมถึงมูลเหตุจูงใจใน
การท าโครงการ ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของรายงานวิจัย / โครงการ
รวมทั้งทฤษฎี ตลอดจนแนวคิดท่ีจะน ามาใช้ในรายงานวิจัย / โครงการ 
 2) บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) ในส่วนนี้จะ
แบ่งออกเป็นกี่ส่วนตามความจ าเป็นจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเนื้อหาและแบบแผนของรายงาน
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วิจัย / โครงการ โดยทั่วไปจะเป็นการบรรยายสาระส าคัญของรายงานวิจัย / โครงการและให้มีหนึ่ง
เกี่ยวกับการปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) ซึ่งบรรยายครอบคลุมทฤษฎี 
แนวคิด และรายงานวิจัย / โครงการที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีจะศึกษา 
 3) บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย /โครงการ (Research Methodology) บรรยายวิธีการ
สร้าง ขั้นตอนการด าเนินงานและเครื่องมือที่ใช้ในโครงการโดยรายละเอียด (Methodology) 
ครอบคลุมถึงรูปแบบรายงานวิจัย / โครงการ แต่ละขั้นตอนการใช้เอกสารข้อมูล ประเภทของ
เครื่องมือ ตลอดจนวิเคราะห์รายงานผลขั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอียดควรด าเนินตามแบบแผน
ของโครงการเป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาควรน าเสนอในรูปแบบที่
เหมาะสม เช่น ตาราง รูปภาพ พร้อมทั้งอธิบายครอบคลุมว่าผลการศึกษาหรือผลโครงการที่ได้มานั้น
เหมือนหรือ แตกต่างจากการศึกษาของผู้อ่ืนที่ได้ศึกษาพร้อมเหตุผลประกอบความเหมือน หรือความ
แตกต่างนั้น 

4) บทที่ 4 ผลการวิจัย/ด าเนินโครงการ (Results) ทดสอบผลที่เกิดขึ้น ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และขอบเขตที่ได้วางเปูาหมายไว้ มีการค้นพบใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ตอน
สุดท้ายของการอภิปรายหรือวิจารณ์ผลควรมีข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นต้นว่าหากจะมี
การศึกษาโครงการเพ่ิมเติมควรจะมีแนวทางอย่างใดบ้าง เพ่ือให้ได้ผลรายงานวิจัย / โครงการที่ดีขึ้น
กว่าโครงการที่ได้ศึกษาในครั้งนี้และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ 
 5) บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Conclusions and Suggestions) 
เป็นตอนที่สรุปเฉพาะประเด็นส าคัญ ๆ ในโครงการทั้งหมด ต้องระบุผลงานส าคัญที่ ค้นพบจาก
โครงการ ข้อจ ากัดของโครงการครั้งนี้ ส่วนเสนอแนะ (Recommendation) เป็นการให้ข้อเสนอแนะ
โดยย่อเก่ียวกับโครงการต่อไป ตลอดจนประโยชน์ที่อาจจะได้จากการประยุกต์ผลโครงการที่ได้ในครั้ง
นี้ 
6.3 ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย (Citation) 
 ส่วนอ้างอิงซึ่งมีทั้งการอ้างอิงภายในและการอ้างอิงท้ายเรื่องประกอบด้วย บรรณานุกรมหรือ
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) และประวัติผู้ท าโครงการ ในส่วนอ้างอิงนี้อาจมีส่วนประกอบอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากนี้ ได้ตามความเหมาะสมของโครงการฉบับนั้น ๆ ทั้ งนี้ ให้อยู่ ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการโครงการ รายละเอียดดังนี้ 
 6.1 บรรณานุกรม (Bibliography) หรือ เอกสารอ้างอิง (Reference) เป็นส่วนที่แสดง
รายชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ส าหรับการค้นคว้าอ้างอิงประกอบการเขียนโครงการเรื่องนั้น ๆ 
โดยอยู่ต่อจากส่วนเนื้อหาและก่อนภาคผนวก 
 6.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนที่เพ่ิมเติมขึ้น เพ่ือช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหา
สาระของโครงการ เรื่องนั้นอาจมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และความจ าเป็น ซึ่งได้แก่ อภิธาน
ศัพท์ รายการค าย่อ ภาพประกอบ การค านวณต่าง ๆ และประวัติผู้ท าวิจัย 
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บทที่ 7 
การพิมพ์รายงานรายงานวิจัย / โครงการ 

 
องค์ประกอบของรายงานวิจัย / โครงการประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 
7.1 กระดาษที่ใช้   

กระดาษท่ีใช้พิมพ์โครงการหรือท าส าเนาโครงการต้องเป็นกระดาษปอนด์ขาวพิเศษ ไม่มีเส้น
บรรทัดขนาดมาตรฐาน A4 น้ าหนัก 80 กรัมต่อตารางเมตร ใช้พิมพ์เพียงหน้าเดียวเท่านั้นตลอดทั้ง
เล่ม 
7.2 การวางรูปหน้ากระดาษพิมพ์ 
 การเว้นขอบระยะห่างจากริมกระดาษให้เว้นระยะห่างดังนี้ 
 7.2.1 หัวกระดาษ ให้เว้นระยะห่าง 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ยกเว้นหน้าที่ขึ้นบทใหม่ของ
แต่ละบทให้เว้นระยะห่าง 5.08 เซนติเมตร (2 นิ้ว) 
 7.2.2 ขอบล่างและขอบขวามือ ให้เว้นระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
 7.2.3 ขอบซ้ายมือ ให้เว้นระยะห่าง 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 
7.3 การพิมพ์   

ในการพิมพ์รูปเล่มรายงาน มีหลักการดังนี้ 
 7.3.1 แบบตัวพิมพ์รายงานวิจัย / โครงการจะพิมพ์ด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตาม
นักศึกษาหรือกลุ่ม มีความช านาญ 
 7.3.2 ชื่อบท ให้ใช้ตัวพิมพ์ (Font) ชื่อ TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ 
เว้นระยะห่างจากชื่อบท 2 บรรทัด และใช้หมึกด าตลอดทั้งเล่ม 
 7.3.3 เนื้อหา ให้ใช้ตัวพิมพ์ (Font) ชื่อ TH SarabunPSK ตัวธรรมดา ขนาดตัวอักษร 16 
พอยต์ และใช้หมึกด าตลอดทั้งเล่ม 
 7.3.4 การเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งเท่าให้เป็นแบบเดียวกันตลอดท้ังเล่ม 
 7.3.5 บรรทัดระหว่างก่อนขึ้นหัวข้อส าคัญให้เว้น 16 พอยต์ ตลอดทั้งเล่ม 
 7.3.6 การขึ้นหัวข้อส าคัญ ให้ชิดกรอบด้านซ้าย หรือย่อหน้าให้เว้นระยะจากกรอบการพิมพ์
ด้านซ้ายมือ 1 เซนติเมตร (0.39 นิ้ว) และควรย่อหน้าเมื่อสิ้นสุดเนื้อความ ถ้ายังไม่สิ้นสุดเนื้อความ แต่
ย่อหน้ายาวมากก็ควรย่อหน้าเมื่อสิ้นสุดประโยค 
 7.3.7 ให้พิมพ์เนื้อหาที่อยู่ในย่อหน้าเดียวหันอย่างต่อเนื่อง โดยให้ระบบการพิมพ์ตัดบรรทัด
อัตโนมัติ และตั้งค่าบรรทัดถัดไปให้ชิดขอบซ้ายตลอดทั้งเล่ม 
 7.3.8 หากระบบพิมพ์ตัดบรรทัดอัตโนมัติ การตัดค าท าให้ความหมายเปลี่ยน จะต้องจัดให้อยู่
ในบรรทัดหรือกลุ่มค าเดียวกัน 
 7.3.9 การข้ึนหน้าใหม่ 
  7.3.9.1 การพิมพ์มาถึงบรรทัดสุดท้ายของหน้ากระดาษ ให้ เว้นขอบล่างประมาณ 
2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
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  7.3.9.2 หากมีข้อความเหลืออีกเพียงบรรทัดเดียวก็จบย่อหน้าเดิม ให้พิมพ์ต่อไปใน
หน้าเดิมจนจบ แล้วจึงขึ้นย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดไป 
  7.3.9.3 หากมีเนื้อที่เหลือให้พิมพ์ได้อีกเพียงบรรทัดเดียวในหน้านั้น แล้วจะขึ้นย่อ
หน้าใหม่ให้ยกย่อหน้านั้นไปตั้งต้นพิมพ์ในหน้าถัดไป 
  7.3.9.4 การพิมพ์รายงาน ให้พิมพ์ด้วยภาษาไทย ถ้ามีค าที่เป็นภาษาต่างประเทศ
ก ากับ ให้พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาต่างประเทศต่อท้าย 
  7 .3 . 9 . 5  ค าศัพท์ภาษาต่ า งประ เทศ ที่ ได้ มี ก ารบัญญัติ ศัพท์ ไ ว้ แล้ ว โดย
ราชบัณฑิตยสถานให้พิจารณาใช้ตามความเหมาะสม 
7.4 การพิมพ์บทที่ หัวข้อส าคัญ และหัวข้อย่อย  

ในการพิมพ์บทที่และหัวข้อต่าง ๆ ภายในเล่มมีดังนี้ 
  7.4.1 บทที่ เมื่อขึ้นบทใหม่ ให้เริ่มต้นหน้าใหม่เสมอ ระบุเลขประจ าบทเรียงล าดับ
เริ่มต้นจาก 1 โดยใช้เลขอารบิกเท่านั้น ทั้งในโครงการภาษาไทยและโครงการภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ให้พิมพ์ค าว่า “บทที่” หรือ “CHAPTER” ไว้ตรงกลางตอนบนสุดของ
หน้ากระดาษ ส่วนชื่อบท ให้พิมพ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเช่นกัน โดยให้พิมพ์บรรทัดถัดไปไม่ต้องเว้น
บรรทัด ในกรณีท่ีชื่อบทยาวเกิน 1 บรรทัด ให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม การพิมพ์บทที่
และชื่อบทให้ใช้ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา แบบอักษร TH SarabunPSK  
  7.4.2 หัวข้อส าคัญ หัวข้อส าคัญในแต่ละบทให้พิมพ์ชิดกรอบกระดาษด้านซ้ายมือ 
โครงการภาษาไทยให้ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา และไม่ต้องขีดเส้นใต้ให้ใส่เลขก ากับตามบท
โดยพิมพ์เว้นห่างจากบรรทัดชื่อบท 16 พอยต์ การพิมพ์บรรทัดต่อ ๆ ไปไม่ต้องเว้นบรรทัด 
  7.4.3 หัวข้อย่อย ให้ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ธรรมดา ให้พิมพ์ย่อหน้า ให้ตรงกับ
ตัวอักษรตัวแรกของชื่อข้อความของหัวข้อส าคัญนั้น หากข้อความย่อยมีการแบ่งมากกว่า 3 ระดับ ให้
ใส่ล าดับตัวเลขก ากับตามหัวข้อส าคัญ 
 
ตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อส าคัญและหัวข้อย่อย 
1.1 **หัวข้อส าคัญ (ตัวเลข 1.1 หมายถึง บทที่ กรณีบทที่ 2 ให้ระบุตัวเลข 2.1 เครื่องหมาย**
หมายถึง 2 ตัวอักษร) 
 1.1.1 **หัวข้อย่อย        
             
 1.1.2 **          
             
   1.1.2.1 **หัวข้อย่อย       
             
   1.1.2.2 ** หัวข้อย่อย       
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   1.1.2.3 **        
             
    1.1.2.3.1 **หัวข้อย่อย      
             
    1.1.2.3.2 **       
             
     1.1.2.3.2.1 **หัวข้อย่อย     
             
     1.1.2.3.2.2 **      
             
 
7.5 การล าดับหน้า และการพิมพ์เลขหน้า 
 การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้ามีข้อก าหนด ดังนี้ 
  7.5.1 การล าดับหน้าในส่วนน า ให้ใช้ตัวอักษรแสดงล าดับหน้าเรียงตามล าดับพยัญชนะใน
ภาษาไทย    ก, ข, ค,……ส าหรับโครงการภาษาไทย โดยพิมพ์ล าดับหน้าไว้กลางหน้ากระดาษด้านล่าง
ห่างจากขอบกระดาษข้ึนมา 1.27 เซนติเมตร (0.5 นิ้ว) ให้เริ่มล าดับหน้าจากหน้าบทคัดย่อเป็นต้นไป 
  7.5.2 การล าดับหน้าในส่วนเนื้อหาและส่วนอ้างอิง ให้ใช้ตัวเลขอารบิกแสดงล าดับหน้าเรียง
ตามล าดับ 1, 2, 3,….. ตลอดทั้งเล่ม โดยพิมพ์ไว้ริมขอบขวาของกรอบกระดาษด้านบน ห่างจากขอบ
ตลอดทั้งเล่ม โดยพิมพ์ไว้ริมขอบขวาของกรอบกระดาษด้านบน ห่างจากขอบบนและขอบขวามือของ
กระดาษด้านละ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ยกเว้นหน้าแรกของบทที่ขึ้นบทใหม่ หน้าแรกของ
บรรณานุกรม และหน้าแรกของภาคผนวกแต่ละภาคไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ แต่ให้นับจ านวนหน้ารวม
ไปด้วย 
7.6 การพิมพ์ตาราง 
 การพิมพ์ตารางมีข้อก าหนด ดังนี้ 
  7.6.1 ตารางประกอบด้วยเลขที่ของตาราง ชื่อของตาราง ส่วนหัวข้อและที่มาโดยปกติให้
พิมพ์อยู่หน้าเดียวกันทั้งหมดซึ่งตารางอาจมีทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนก็ได้ 
  7.6.2 ให้พิมพ์ค าว่า “ตารางที่” ชิดกรอบกระดาษด้านซ้ายมือ ตามด้วยเลขที่ของตารางเรียง
ตามบทจาก 1 ไปจนจบของแต่ละบท ส่วนตารางในภาคผนวกให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ลักษณะ
ของการพิมพ์ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวหนา แบบอักษร TH SarabunPSK เช่น ตารางที่**1-1 (หมายถึง 
ตารางที่ 1 ในบทที่ 1) ตารางท่ี**2-1 (หมายถึงตารางที่ 1 ในบทที่ 2) 
  7.6.3 ให้พิมพ์ชื่อตารางต่อจากเลขที่ของตาราง โดยเว้นระยะห่าง 2 ช่วงตัวอักษร กรณีชื่อ
ตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
ตาราง พิมพ์เหนือตารางห่าง 3 พอยต์ 
  7.6.4 ตารางที่ อ้างอิงจากแหล่งอ่ืน ให้แจ้งที่มาไว้ท้ายตาราง โดยเขียนบรรณานุกรม
แหล่งที่มาไว้ใต้ตาราง 
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  7.6.5 ขนาดของตารางต้องไม่เกินกรอบการตั้งค่าการพิมพ์ ส าหรับตารางขนาดใหญ่ควรย่อ
ขนาดลง โดยใช้เครื่องถ่ายย่อส่วนหรือวิธีอ่ืน ๆ แต่จะต้องชัดเจนและอ่านได้ง่าย 
  7.6.6 กรณีตารางมีความยาวหรือกว้างมาก จนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวกันได้ให้
ย่อส่วนหรือแยกมากกว่า 1 ตาราง ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยจะต้องพิมพ์เลขที่ตารางและ
ตามด้วยค าว่า “(ต่อ)” ในวงเล็บ 
ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง 
 
ตารางท่ี 7-1 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวล 
 
ประเภทของเชื้อเพลิงชีวมวล 
(กิโลกรัม) 

ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 
กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม กิโลจูลต่อกิโลกรัม 

ฟืน 3,820 15,989 
ถ่าน 6,900 28,881 

กากอ้อย 1,800 7,534 
แกลบ 3,440 14,398 
ขี้เลื่อย 4,000 16,742 

  ที่มา : กระทรวงพลังงาน (2549) 
 
7.7 การพิมพ์ภาพประกอบ 
 ในการพิมพ์หรือแทรกภาพประกอบ เช่น รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ มีข้อก าหนด 
ดังนี้ 
  7.7.1 ภาพที่เป็นสีจะต้องท าเป็นภาพอัดส าเนาสีลงบนกระดาษปอนขาวอย่างชัดเจน 
  7.7.2 ในเนื้อหาก่อนที่จะมีการแทรกภาพ จะต้องอ้างอิงล าดับภาพก่อนเสมอ ในการพิมพ์ให้
พิมพ์ล าดับที่ของภาพตามที่อ้างอิงในเนื้อหาด้วยตัวอักษรตัวหนา แต่ชื่อหรือค าอธิบายภาพให้พิมพ์
ด้วยตัวอักษรธรรมดา ก ากับไว้ใต้ภาพประกอบกลางหน้ากระดาษโดยเรียงล าดับหมายเลขของภาพ
ตามบท 1 ไปจนจบบท ส่วนภาพที่มีในภาคผนวกให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน พิมพ์ห่าง 12 พอยต์ 
  7.7.3 ภาพใด ๆ ก็ตามจะต้องท าเป็นภาพอัดส าเนาบนกระดาษให้ชัดเจนห้ามใช้วิธีการติด
ภาพ 
  7.7.4 การพิมพ์ภาพประกอบ ให้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการพิมพ์ตาราง 
7.8 การพิมพ์สมการ 
 สมการแต่ละสมการต้องมีเลขที่ของสมการโดยการพิมพ์เรียงล าดับหมายเลขของสมการตาม
บทที ่1 ไปจนจบ ส่วนสมการที่มีในภาคผนวกให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน โดยใช้ตัวอักษรธรรมดา 
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7.9 การพิมพ์ภาคผนวก 
          ภาคผนวกเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมเพ่ือให้เข้าใจในเนื้อหาเพ่ิมมากขึ้นแต่ไม่เหมาะสม
ที่จะน าไปไว้ในส่วนเนื้อหา เช่น ตารางผลการทดลองโดยละเอียด เป็นต้น โดยมีหลักการพิมพ์แยกได้
ดังนี้ 
 7.9.1  การพิมพ์ภาคผนวกให้พิมพ์ในหน้าถัดไปจากภาคเอกสารอ้างอิง ถ้ามีภาคผนวกเดียว
ไม่ได้แบ่งออกเป็นหลายภาค ให้ใช้เป็น “ภาคผนวก” โดยพิมพ์กลางหน้ากระดาษ ขนาดอักษร 18 
พอยต์ 
 7.9.2  ถ้ามีหลายภาคให้ใช้เป็นภาคผนวก และตามด้วยตัวอักษรเรียงตามพยัญชนะไทย 
เริ่มต้นที่ ก เช่น ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข ใช้ขนาดอักษร 18 พอยต์ หนา ส่วนชื่อภาคผนวกใช้
ขนาดตัวอักษรชื่อภาคผนวก 16 พอยต์ หนา แยกคนละบรรทัด และให้ขึ้นหน้าใหม่เมื่อขึ้นภาคผนวก
ใหม่เสมอ 
 7.10 การท าส าเนา 
         การท าส าเนาให้พิมพ์ซ้ า หรือถ้าใช้วิธีถ่ายเอกสาร คมชัด ถูกต้องเช่นเดียวกับต้นฉบับ 
เอกสารรายงานการวิจัยโครงการ เอกสารต้องมีลายมือชื่อจริง ด้วยปากกาหมึกซึมสีด า ของอาจารย์
ผู้สอนโครงการ กรรมการ และในบทคัดย่อมีลายมือชื่อของอาจารย์ผู้สอนโครงการ 

7.11  การพิมพ์ประวัติผู้ท าการวิจัยโครงการ 
         ให้เขียนประวัติของตนเอง โดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
  7.11.1  ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น ขนาด 1-2 นิ้ว ติดไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ
ใต้ค าว่า “ประวัติ” 1 บรรทัด 
  7.11.2  ชื่อ-สกุล พร้อมค าน าหน้า 
  7.11.3  ชื่อหลักสูตร 
  7.11.4  สาขาวิชา 
  7.11.5  วัน เดือน ปีเกิด ถ้าเป็นภาษาไทยให้ใช้ปีพุทธศักราช ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้
ใช้ปีคริสตศักราช 
  7.11.6  ประวัติการศึกษา ให้ระบุวุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่
ส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่มัธยมศึกษาเป็นต้นไป 
  7.11.7  ที่อยู่ปัจจุบัน 
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บทที่ 8 
การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม 

 
การอ้างอิงและการเขียนรายงานเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมมีรายละเอียดดังนี้ 
8.1 การอ้างอิง 

การอ้างอิงมี 2 ชนิด คือ ระบบหมายเลข และระบบนาม - ปี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกใช้
แบบใดแบบหนึ่งดังนี้ 

8.1.1 ระบบหมายเลข  
ให้ระบุหมายเลขเอกสารที่อ้างอิงด้วยตัวเลขอารบิก ในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม เช่น [1], 

[2] ไว้ท้ายชื่อหรือข้อความที่อ้างอิงถึงในเนื้อหา กรณีที่มีการอ้างถึงเนื้อหาเดียวกันในเอกสาร  หลาย
เล่ม ให้คั่นแต่ละหมายเลขด้วยเครื่องหมายจุลภาค เช่น [1, 2, 3] การอ้างอิงด้วยระบบหมายเลขนี้ 
เมื่อได้ก าหนดหมายเลขใดให้เอกสารใดแล้ว ทุกครั้งที่อ้างอิงถึงเอกสารเล่มเดิมตามที่  ต่าง ๆ ใน
วิทยานิพนธ์จะต้องใช้หมายเลขเดิมที่ก าหนดขึ้นไว้แล้วส าหรับเอกสารนั้น ในกรณีที่มีการอ้างอิงชื่อคน
ปนไปกับเนื้อหา ถ้าเป็นการอ้างอิงบุคคลที่เป็นชาวต่างประเทศตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ใส่นามสกุล
เฉพาะคนแรกตามด้วย “และคณะ” ส่วนคนไทยให้ใช้ทั้งชื่อและนามสกุลตามด้วย“และคณะ” 
ตัวอย่าง 

ปัจจุบันมีการน ากระบวนการแยกสารโดยเยื่อแผ่นสังเคราะห์มาใช้ในระดับอุตสาหกรรมกัน
อย่างกว้างขวาง เช่น ในอุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เช่น ผลไม้ เบียร์ และไวน์ ใช้เยื่อแผ่น
กรองจุลินทรีย์ออกไปท าให้ผลิตภัณฑ์สะอาดใส และปราศจากเชื้อ [1] อุตสาหกรรมการผลิตสี ใช้เยื่อ
แผ่นเพ่ือแยกสีและออกจากกัน [2] อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เยื่อกรองโลหะ
หนักและน้ ามันออกจากน้ าเสีย [3] เป็นต้นถึงแม้ว่าเยื่อแผนเซรามิคจะมีข้อดีหลายประการ แต่เมื่อ
เทียบกับเยื่อแผ่นอินทรีย์โพลิเมอร์แล้ว ยังมีข้อเสียที่เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจน ามาใช้งาน คือ มี
ราคาแพงกว่าเยื่อแผ่นอินทรีย์โพลิ เมอร์ 8-10 เท่าเมื่อเทียบพ้ืนที่ในการกรองเท่า ๆ กัน [4] ทั้งนี้
เนื่องจากการผลิตเยื่อแผ่นเซรามิคให้มีรูพรุนขนาดเล็กมีการกระจายตัวของรูพรุนสม่ าเสมอทั่วชิ้นงาน
และปราศจากรอยแตกร้าวนั้นท าได้ยาก แม้ว่าเยื่อแผ่นเซรามิคจะมีจ าหน่ายทางร้านค้ามากกว่า 10 ปี 
แต่ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตน้อยมาก เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการ
ค้นคว้าวิจัยร่วมกับบริษัทผู้ผลิตผลที่ได้มักจะไม่มีการเปิดเผยที่มีรายงานเผยแพร่ เช่น ผลงานของ 
Terpstra และคณะ [5] และ Auriol และ Gillot [6] ซึ่งเสนอวิธีการผลิตเยื้อแผ่นเซรามิคชนิดไมโคร
ฟิลเตรชันรูปทรงท่อกลวง โครงสร้างแบบไม่สมมาตรจากอลูมิเนียมขึ้นรูป โดยวิธี Extrusion และ 
Slip Castingในสภาวะต่าง ๆ  นอกจากนี้ก็มีงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของอลูมิเนียม 
เช่น การศึกษาผลของตัวประสาน [7] ผลของขนาดอนุภาค [8] และผลของอุณหภูมิ [9] เป็นต้น 
ปฏิมา เทพยายน และคณะ [10] ให้ความเห็นว่าข้อมูลต่าง ๆ  ที่กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
ผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติของเยื่อแผ่นเซรามิคโดยตรงนั้นมีจ ากัด..... 
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8.1.2 ระบบนาม-ปี 
8.1.2.1 ให้ระบุชื่อ หรือกลุ่มชื่อผู้แต่ง และปี ที่พิมพ์ของเอกสารไว้ท้าย

ข้อความที่อ้างอิงถึงในเนื้อหา ถ้าเป็นคนไทย ให้ใส่ทั้งชื่อและชื่อสกุล ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใส่
เฉพาะชื่อสกุล กรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลผู้แต่งปรากฏในประโยค ให้ระบุเฉพาะปี ที่พิมพ์ของเอกสารใน
วงเล็บ หากมีการอ้างอิงเนื้อหาเดียวกันในหลายเอกสาร ให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) ทั้งนี้ การ
อ้างอิงบุคคลต่างประเทศให้ใช้ปี ค.ศ. ถ้าเป็นชาวไทยให้ใช้ ปี พ.ศ. 

ตัวอย่าง 
นพดล เรียบเลิศหิรัญ (2538) และกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ (2541) พบว่า การผลิตพืชผักใน

ระบบพืชไร้ดิน (Soilless Culture) หรือระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic Culture) หรือการปลูก
พืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นการผลิตที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม  (Controlled 
Environment) และเป็นระบบการผลิตพืชที่ก าลังเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากการปลูกพืชผักใน
ระบบนี้จะช่วยลดการปนเปื้อนของสารปูองกันและก าจัดศัตรูพืช (Benoit และ Ceustermans,1993; 
Jensen, 1997) นอกจากนี้การปลูกพืชผักในระบบนี้ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดการใช้
ทรัพยากร เนื่องจากไม่มีการปลดปล่อยสารเคมีลงในดิน รวมทั้งประหยัดน้ ากว่าการปลูกพืชบนดิน 
(Douglas, 1975) และยังสามารถใช้ปลูกพืชผักได้ในทุกฤดูกาลและทุกสภาพอากาศ  ุ (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540; Hewitt, 1975) แต่การปลูกพืชผักระบบนี้ พืชผักที่ผลิตได้มักมี
ปัญหาคุณภาพของผลผลิตจะต่ ากว่าการปลูกด้วยวิธีดั้งเดิมโดยเฉพาะความกรอบ ความอวบน้ า ความ
สด และสีของพืชผักที่ได้มักจะไม่สดใสเท่าผักที่ปลูกในดิน ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณธาตุอาหารใน
สารละลายมาตรฐานยังไม่เหมาะสมกับชนิดของพืชผัก ซึ่งสูตรสารละลายที่นิยมใช้ในระบบพืชไร้ดิน
ได้แก่ Knop’s 1865, Shive’s และ Hoagland’s (Resh, 1981; Meier, 1994) อาจมีปริมาณธาตุ
บางชนิดไม่เพียงพอ โดยเฉพาะธาตุแคลเซียม (Calcium; Ca) ซึ่งเป็นธาตุที่จ าเป็นในการเพ่ิมคุณภาพ
ในด้านความแข็งแรงของเซลล์ การเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร รวมทั้งการ สร้างสารส่งเสริมการ
เจริญเติบโต (Plant Growth Regulator) (อารีย์ เสนานันท์สกุล, 2540; Mass, 1969; Evan, 
1972;Poovaiah, 1985) 

8.1.2.2 กรณีที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ส าหรับชาวต่างประเทศให้ใส่เฉพาะ
นามสกุลของผู้แต่งคนแรกตามด้วย “et al.” โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น ส่วนคนไทยให้ใส่ทั้ง
ชื่อและนามสกุล ตามด้วย “และคณะ” 

ตัวอย่าง 
Price-Williams, et al. (1999) found that ……. 
ส าหรับคนไทยให้ใส่ทั้งชื่อและนามสกุล 

 
ตัวอย่าง 

มรกต  ตันติเจริญ และคณะ (2541) สรุปไว้ดังนี้……… 
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8.1.2.3 กรณีที่มีการคัดลอกข้อความเพ่ือน ามาใช้ในการอ้างอิง ให้ระบุหมายเลข
หน้าของเอกสารซึ่งน าข้อความนั้นมาอ้างอิงไว้ท้ายปี และให้เขียนข้อความนั้นภายในเครื่องหมาย
อัญประกาศ (“...”) 

ตัวอย่าง 
Deuzen - Smith (1998, p.29) argued that counselors must be involved 

withclients and “deeply interested in piecing the puzzle of life together”. 
 

8.1.2.4 หากข้อความที่คัดลอกมาอ้างอิงมีเนื้อหามาก ให้ เขียนข้อความนั้นในตอน
ต่อไปภายในเครื่องหมายอัญประกาศ โดยกั้นหน้าและกั้นหลัง เข้ามาประมาณ 5 ช่วงตัวอักษรทุก
บรรทัดและเว้นระยะห่างบรรทัดให้น้อยกว่าระยะห่างปกต ิ

ตัวอย่าง 
Bartlett (1932, p.201) explained the cyclic process of perception thus: 

“Suppose I am making a stroke in a quick game, such as tennis or cricket. How I make 
the stroke depends on the relating of certain new experiences, most of them visual, 
to other immediately preceding visual experiences, andto my posture, or balance of 
posture, at the moment”. 
8.2 การเขียนรายการเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม  

การเขียนรายการเอกสารอ้างอิงประเภทต่าง ๆ  มีรูปแบบดังนี้ 
8.2.1 หนังสือ 
ชื่อผู้แต่งหรือบรรณาธิการ, ปี ที่พิมพ์, ชื่อหนังสือ, ครั้งทีพิ่มพ์, ส านักพิมพ์, สถานที่พิมพ์

,หน้า. 
ชื่อผูแ้ต่งหรือบรรณาธิการ 
- กรณีท่ีเป็นคนไทย ให้ใส่ชื่อตามด้วยชื่อสกุล เช่น หริส สตูะบุตร 
- กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใส่ชื่อสกุล คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ตามด้วยชื่อต้น 

ชื่อกลาง ที่เป็น ตัวย่อ เช่น Smiths, J.E. 
- กรณีเป็นบรรณาธิการ ให้ใส่ค าว่า (บรรณาธิการ) ข้างหลังชื่อคนไทย และ (Ed.) 

ข้างหลังชื่อชาวต่างประเทศหากมีมากกว่า 1 คน ใช้ (Eds.) 
- กรณทีี่มผีู้แต่ง 3 คนขึ้นไป ให้ลงชื่อผู้แต่งทั้งหมด โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคค่ัน

ระหว่างชื่อผู้แต่งคนแรกกบคนที่สอง และให้ใช้ค าว่า “และ” คั่นระหว่างชื่อผู้แต่งคนรองสุดท้ายและ
คนสุดท้ายโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายจุลภาคค่ัน 

 
ปีท่ีพิมพ์ 
- ให้ระบุปีที่หนังสือตีพิมพ์ ในกรณีอ้างถึงผลงานมากกว่า 1 ผลงาน ของผู้แต่งคน

เดียวกันซึ่งตีพิมพ์ ปี เดียวกัน ในตัวอักษร a, b, c หรือ ก, ข, ค ก ากับหลังปี ที่พิมพ์ เช่น 1986a, 
1986b 
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ครั้งที่พิมพ์ 
- พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ไม่ต้องลงรายละเอียด 
- พิมพ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไปต้องลงรายการด้วย โดยระบุข้อความ พิมพ์ครั้งที่ 2 หรือพิมพ์

ครั้งที่ 3 ส าหรับภาษาไทย และ 2nd ed. หรือ 3rd ed. ส าหรับภาษาอังกฤษ 
หน้า 
- กรณีข้อความที่อ้างอิงมาจากหน้าเดียว ใช้ค า ว่า หน้า หรือ p. ตามด้วยหมายเลข

หน้า หากอ้างอิงมาจากหลายหน้าต่อเนื่องกัน ใช้ค า ว่า หน้า หรือ pp. ตามด้วยหมายเลขหน้าเริ่มต้น 
และหน้าสุดท้ายที่อ้างอิงโดยคั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ (-) กรณีท่ีใช้ข้อความทั้งเล่มในการอ้างอิง ให้
ใส่จ านวนหน้าทั้งหมดของหนังสือท่ีใช้อ้างอิง 

 
8.2.2 บทความในวารสาร 
ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, “ชื่อบทความ”, ชื่อเต็มของวารสาร, ปีที ่(vol.), ฉบับที่หรือเล่มที่ (No.), 

หน้า. 
8.2.3 บทความในรายงานการประชุมทางวิชาการ 
ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, “ชื่อบทความ”, ชื่อการประชุม, ครั้งที่ประชุม (ถ้ามี), วัน เดือน ปี ที่

ประชุม, สถานที่ประชุม, หนา้. 
8.2.4 บทความในหนังสือ 
ชื่อผู้เขียนบทความ, ปีที่พิมพ์, “ชื่อบทความ”, ใน ชื่อหนังสือ, ชื่อบรรณาธิการหรือผู้ 

รวบรวม, ครั้งที่พิมพ์, ส านักพิมพ์, สถานที่พิมพ์, หน้า. 
8.2.5 บทความในหนังสือพิมพ์ 
ชื่อผู้เขียนบทความ, ปีที่พิมพ์, “ชื่อบทความ”, ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที,่ หน้า. 
8.2.6 วิทยานิพนธ ์
ชื่อผู้แต่ง, ปี ปีที่พิมพ์, ชื่อวิทยานิพนธ์, วิทยานิพนธ์ปริญญา...สาขาวิชา... คณะ.... 

มหาวิทยาลัย...., หน้า. 
8.2.7 สิทธิบัตร 
ชื่อผู้จดสิทธิบัตร, ปีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร, ชื่อสิ่งประดิษฐ์, ประเทศที่จดสิทธิบัตร, 

หมายเลขของสิทธิบัตร. 
8.2.8 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

8.2.8.1 เอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Science Direct, 
ABI/Inform, IEEE Xplore เป็นต้น 

ชื่อผู้เขียนบทความ, ปีที่พิมพ์, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร[Electronic], ปีที่, เล่มที่
,หน้า, Available: ชื่อผู้จัดพิมพ์/ชื่อฐานข้อมูล [วันที่สืบค้น]. 

8.2.8.2 สาระสังเขปจากฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Applied Science and 
Technology Plus, Science Direct เป็นต้น 
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ชื่อผู้เขียนบทความ, ปี ที่พิมพ์ [Abstract of “  ์ ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร, Vol., 
No.,หน้า], [Electronic], Available: ชื่อผู้จัดพิมพ์/ชื่อฐานข้อมูล [วันที่สืบค้น]. 

8.2.8.3 เอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) เช่น 
Journal of Applied Physics เป็นต้น 

ชื่อผู้เขียนบทความ, ปีที่พิมพ์, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร [Electronic], Vol., No.,
หน้า, Available: ชื่อผู้จัดพิมพ์ [วันที่สืบค้น]. 

8.2.8.4 สารสนเทศจาก World Wide Web 
ชื่อผู้เขียนบทความ, ปีที่พิมพ์, ชื่อของ Web Page [Online], Available: URL 

[วันที่สืบค้น]. 
8.3 การพิมพ์รายการเอกสารอ้างอิง 

ส าหรับระบบหมายเลขให้เรียงหมายเลขตามล าดับที่ได้อ้างถึงในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ ไม่
ต้องแยกภาษาและประเภทสิ่งพิมพ์พิมพ์หมายเลขแต่ละรายการชิดขอบซ้าย และเริ่ม พิมพ์รายการ
บรรณานุกรมของเอกสารหมายเลขนั้น ๆ ดังตัวอย่าง 
 
ตัวอย่าง 
1. Merin, U. and Daufin, G., 1989, “Separation Process Using Inorganic Membrane 

in the food Industry” , International Conference on Inorganic Membranes, 6 July 
1989, Paris, pp. 272-278. 

2. Nooijen, W.F.J.M. and Muilwijk, B., 1994, “Paint/Water Separation by Ceramic 
Microfiltration”, Filtration and Separation, Vol. 31, No. 3, pp. 277-229. 

3. Lahiere, R.J. and Goodboy, K.P., 1993, “Ceramic Membrane Treatment of 
Petrochemical Wastewater”, Environmental Progress, Vol. 12, No. 2, pp. 86-96. 

4. เชิดชัย ตั้งอมรสุขสันต์, 2537, การศึกษาเยื่อแผ่นไดนามิกบนเยื่อแผ่นอนินทรีย์ แบบไมโคร
ฟิลเตรชั่นในการกรองน้ าสับปะรด, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 31. 

5. Terpstra, R.A., Bonekamp, B.C. and Veringa, H.J., 1988, “Preparation, 
Characterization and Some Properties of Tubular Alpha Alumina Ceramic 
Membranes for Microfiltration and as a Support for Ultrafiltration and Gas 
Separation Membranes”, Desalination, Vol. 70, No. 1-3, pp. 395-404. 

6. Auriol, A. and Gillot, J., 1988, Porous Material and Tubular Filter Made of Said 
Material, US. Patent, No.4, 724,078. 

7. Sugiura, I., Nomura, H., Shinohara, N. and Tsubaki, j., 1993, “Effect of Preparation 
Condition on Properties of Green and Sintered Body in Alumina”, Journal of 
the Ceramic Society of Japan, Vol. 101, No. 8, pp. 911-915. 
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8. Yeh, T.S. and Sacks, M.D., 1988, “Effect of Particle Size Distribution on the 
Sintering of Alumina” , Journal of the American Ceramic Society, Vol. 71, No. 12, 
pp. C484-487. 

9. ณัฐพล ทรงประเสริฐ, 2536, การผลิตเยื่อแผ่นเซรามิคโดยวิธีโซลเจลเทคนิค , วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 33. 

10. ปฏิมา เทพยายน, รัตนา จิระรัตนานนท์ และดุษฎี อุตภาพ, 2542, “การผลิตเยื่อแผ่นเซรามิค
ชนิดไมโครฟิลเตรชั่นจากอลูมินา”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่22, ฉบับที่ 1, หน้า 3-17. 

11.Dewhinst, C., 1986, “Hot Air Over the Himalayas”, World Geographic, Vol. 1, 
No.4, pp. 44-45. 

12.Dewhinst, C., 1986b, “Cold Water Around the Antarctic”, World Geographic, 
Vol.1, No. 5, pp. 32-39. 

13.Chucheepsakul, S., Monprapussorn, T. and Huang, T., 2000, “Buckling of Marine 
Elastica Pipes Transporting Fluid: Heavy Imperfection Column Behavior”, The 
1st International Conference on Structural Stability and Dynamics, December 7-9, 
Taipei, Taiwan, pp. 249-254. 

14. อรพรรณ มาตังคสมบัติ, 2539, “ความก้าวหน้าของเภสัชวิทยาของยาและอาหารเสริมส าหรับ
ผู้สูงอายุ”, ใน ยากับโรคกระดูกพรุน, นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป (บรรณาธิการ), คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, หน้า 45-49. 

15. Waechter, E.H., 1978, “How Families Cope: Accessing and Intervening”, In The 
Child and Family Facing Life-threatening Illness, Krulik, T.(Ed.), Lippincott, 
Philadelphia, pp. 239-242. 

16. มรกต ตันติเจริญ, 2544, “เทคโนโลยีชีวภาพ”, เดลินิวส์, 5 กันยายน 2544, หน้า 5. 
17. Peterson, S., 1999, “Growth of Penicillium Roqueforti”, Postharvest Biology and 

Technology [Electronic], Vol. 17, No. 3, pp. 47-54, Available: Elsevier/Science Direct 
[2001, October 5]. 

18. Ponticel, P., 2001, [Abstract of “Fuel-cell Material Developed by Altair”, 
Automotive Engineering International, Vol. 109, No.9, pp. 82-83], [Electronic], 
Available: UMI/Applied Science and Technology Plus [2001, October 5]. 

19. Diorio, N.J., 2001 “Filled Liquid Crystal Depolarizers”, Journal of Applied Physics 
[Electronic], Vol. 90, No. 8., pp. 3675-4296, Available: American Institute of Physics 
[2001, October 5]. 

20. Wu, K., n.d., What is Nano? [Online], Available: http://www.nano.org.uk/nano.htm 
[2001, October 5]. 
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8.4 การพิมพ์รายการเอกสารอ้างอิงส าหรบระบบนาม - ปี 
ให้เรียงสารสนเทศทั้งหมดที่ใช้อ้างอิงไว้ด้วยกัน โดยเรียงล าดับตามอักษรแล้วพิมพ์แต่ละ

รายการที่อ้างอิงชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษาไทยให้เรียงล าดับ 
รายการบรรณานุกรมภาษาไทยก่อน แล้วจึงตามด้วยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ ส่วน
วิทยานิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษให้เรียงล าดับรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษก่อน แล้วจึงตาม
ด้วยภาษาไทยดังตัวอย่าง 
ตัวอย่าง 

กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์, 2541, มุมมองเรื่องยักก้างมุ้งของไทย, เอกสารกฏีวิทยาฉบับที่ 
1/2541 กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, หน้า 5-7. 

 
นพดล เรียบเลิศหิรัญ, 2538, การปลูกพืชไร้ดิน, ส านักพิมพ์รั้วเขียว, กรุงเทพฯ, หน้า 10 -

15. 
 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540, รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี

การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์, หน้า 142-145. 
 
อารีย์ เสนานันท์สกุล, 2540, การคัดเลือกเทคนิคเหมาะสมในการปลูกพืชโดยวิธีไฮโดรโป

นิกส, ์ วิทยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนคณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน้า 58-60. 
 

Benoit, F. and Ceustermans, N., 1993, Hydroponic Culture of Kitchen Herbs, 
European Vegetable R&D Centre, Sint Katelijne Waver, pp. 240-243. 
 

Douglas, J.S., 1975, Hydroponics: The Bengal System with Notes on other 
Methods of Soilless Cultivation, 5th ed., Oxford University Press, Oxford, pp. 32-47. 
 

Evans, C., 1972, The Quantitative Analysis of Plant Growth, University of 
California Press, Berkeley at Los Angeles, pp. 143-150. 

 
Hewitt, E.S., 1975, Plant Mineral Nutrition, English University Press, London, 

pp. 95-122. 
 
Jensen, H.M., 1997, “Hydroponics”, HortScience, Vol. 33, No. 6, pp. 1018-

1021. 
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Maas, E.V., 1969, “Calcium Uptake by Excised Maize Roots and 
Interactions with Alkali Cations”, Plant Physiology, Vol.44, No. 7, pp. 985-989. 
 

Meier, S., 1994, Soilless Culture Management: Advanced Series in 
Agricultural Sciences 24, Jerusalem College of Technology, pp. 118-122. 
 

Poovaiah, B.W., 1985, “Role of Calcium and Calmodulin in Plant Growth 
and Development”,HortScience, Vol. 97, No. 5, pp. 679-682. 
 

Resh, M.H., 1981, Hydroponic Food Production: A Definitive Guidebook of 
Soilless Food Growing Methods, Woodbridge Press, Santa Barbara, pp. 330-335. 
 

 

 



 คูม่ือการเขยีนรายงาน และการจดัพิมพร์ายงานวิจยั  อาชีวศกึษาบณัฑิต  

 
 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

- ภาคผนวก ก ตัวอย่างการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย วิชาโครงการ 
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 (พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK จัดตัวหนา  ขนาดอักษร 18 point) 

(ตัวอย่างปกนอกรายงานวิจัยโครงการ) ตราสถาบันห่างจากริมกระดาษ 3.81 เซนติเมตร 

ขนาดสูง 4.00 เซนติเมตร 
ขนาดกว้าง 4.00 เซนติเมตร 

เว้นวรรค 1 บรรทัด ขนาดอักษร 16 point 

เครื่องตรวจจับและแจง้เตือนแก๊สปิโตรเลียมเหลว
รั่วไหลผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน ์

LPG LEAK ALARM AND DETECTOR 
NOTIFICATION VIA  

THE APPLICATION LINE. 

ห่างจากริมกระดาษ 3.81 เซนติเมตร ห่างจากริมกระดาษ 2.54 เซนติเมตร 
นาย.................................................... 
นาย.................................................... 
นาย.................................................... 

 

รายงานวิจัย/โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมกับ สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  
ปีการศึกษา 2564 

(พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK จัดตัวหนา  ขนาดอักษร 18 

ห่างจากริมกระดาษ 2.54 เซนติเมตร 

 (พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK จัดตัวหนา  ขนาดอักษร 18 point 
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 (พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK จัดตัวหนา  ขนาดอักษร 18 point) 

(ตัวอย่างปกในรายงานวิจัยโครงการ) ระยะห่างจากริมกระดาษ 3.81 เซนติเมตร 

เว้นวรรค 3 บรรทัด ขนาดอักษร 16 point 

เครื่องตรวจจับและแจง้เตือนแก๊สปิโตรเลียมเหลว
รั่วไหลผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน ์

LPG LEAK ALARM AND DETECTOR 
NOTIFICATION VIA  

THE APPLICATION LINE. 

ห่างจากริมกระดาษ 3.81 เซนติเมตร ห่างจากริมกระดาษ 2.54 เซนติเมตร 

นาย.................................................... 
นาย.................................................... 
นาย.................................................... 

 

รายงานวิจัย/โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมกับ สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  
ปีการศึกษา 2564 

(พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK จัดตัวหนา  ขนาดอักษร 18 

ห่างจากริมกระดาษ 2.54 เซนติเมตร 

 (พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK จัดตัวหนา  ขนาดอักษร 18 point 

เว้นวรรค 3 บรรทัด ขนาดอักษร 16 point 
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  (ตัวอย่างใบรับรองรายงานวิจัยโครงการ)     ตราสถาบันห่างจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร 

เว้นวรรค 1 บรรทัด ขนาดอักษร 16 point 
ขนาด 16 ใบรับรองการวิจัย/โครงการ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
(พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK จัดตัวหนา  ขนาดตัวอักษร 18 point 

) 
ชื่อโครงการ.......................................................................... 

โดย  นาย.......................................................................... 

นาย.......................................................................... 

(พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK จัดตัวหนา  ขนาดตัวอักษร 16 point) 

คณะกรรมการ 
                                                     ……………………………………………..ประธานกรรมการ 

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

 (พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK   ขนาดตัวอักษร 16 point ) 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบโครงการมี
น้อยกว่าแบบฟอร์มให้นักศึกษาปรับตาม
ความเหมาะสม 

ได้รับอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

 
 (..........................................) 

    ผู้อ านวยการวิทยาลัย...................................................... 
.........../............./............... 

 (พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK   ขนาดตัวอักษร 16 point) 

 
 (นายสงวน  หอกค า) 

ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
.........../............./............... 

(พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK   ขนาดตัวอักษร 16 point) 
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ตัวอย่างบทคัดย่อ         (พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK จัดตัวหนา  ขนาดตวัอักษร 16 point) 
 
ชื่อ       : ชื่อของเจ้าของรายงานการวิจัย/โครงการ  (คนที่1)        
     ชื่อของเจ้าของรายงานการวิจัย/โครงการ  (คนที่2) 
ชื่อโครงการ                : ชื่อของรายงานการวิจัย / โครงการ 
สาขาวิชา     : เทคโนโลยี...        
ที่ปรึกษาการวิจัย/โครงการ : ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  (คนที่ 1) 
     ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  (คนที่ 2) 
ปีการศึกษา     : 2563 

  
 

บทคัดย่อ 

 
เว้นวรรค 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 point 

  (วัตถุประสงค์การวิจัย) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ออกแบบและพัฒนาเครื่องซัก
ผ้าแบบไม่ใช้น้ า 2) เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องซักผ้าแบบไม่ใช้น้ า 3) เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้เครื่องซักผ้าแบบไม่ใช้น้ า (ขอบเขตของการวิจัย) กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญ  และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพลังงานไฟฟ้า และด้านการออกแบบเครื่องจักร จ านวน  
7 ท่าน 2) ผู้ทดลองใช้เครื่องซักผ้าแบบไม่ใช้น้ าจ านวน 15 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบ
ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของเครื่องซักผ้าแบบไม่ใช้น้ า 2) แบบประเมินหา
ประสิทธิภาพเครื่องซักผ้าแบบไม่ใช้น้ า และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องซักผ้าแบบ
ไมใ่ช้น้ า (สถิติที่ใช้ในการวิจัย) สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 (ผลการวิจัย) จากการวิจัยพบว่า 1) การออกแบบเครื่องซักผ้าแบบไม่ใช้น้ ามีความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 2) เครื่องซักผ้าแบบไม่ใช้น้ าใช้เวลาน้อยกว่าเครื่องซักผ้าแบบ
ปกติคิดเป็นร้อยละ 20 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องซักผ้าแบบไม่ใช้น้ าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

(วิจัยโครงการมีจ านวนทั้งสิ้น 99 หน้า) 
 
ค าส าคัญ : เครื่องซักผ้า ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ (อย่างน้อย 3 ค า) 
  

พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK        
จัดตัวหนา  ขนาดตัวอักษร 18 point 

พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK  
จัดตัวหนา ขนาดตัวอักษร 16 point 
 

เว้นวรรค 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 point 
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ตัวอย่างโครงสร้างกิตติกรรมประกาศ 

กิตติกรรมประกาศ  
(พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK จัดตัวหนา ขนาดตัวอักษร 18 point)  

 
  

การวิจัย/การศึกษาโครงการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดียิ่ งจาก. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อาจารย์ที่ปรึกษาการ วิจัย/ศึกษาโครงการ 
...................................ประธานกรรมการสอบ และ..............................................................................
กรรมการสอบ ผู้ศึกษาขอขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง 

ขอขอบพระคุณ (ผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยตรวจสอบเครื่องมือ)................................................ 
............................................................................................................................. ............ 
......................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณ (ผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยตรวจสอบเครื่องมือ)................................................ 
(ผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการวิจัย/ศึกษาโครงการ).................................................. .................... 
 

 

 

ช่ือ – สกุล ผู้ศึกษา จัดชิดขวาไม่ตอ้งมีค าน าหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

เว้นวรรค 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 point 

เว้นวรรค 2 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 point 
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ตัวอย่างโครงสร้างสารบัญ 
สารบัญ 

(พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK จัดตัวหนา ขนาดตัวอักษร 18 point)  
 

 
 หน้า 
ใบรับรองการวิจัย/โครงการ ก 
บทคัดย่อภาษาไทย  ข 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ ง 
สารบัญ จ 
สารบัญตาราง(ถ้ามี) ช 
สารบัญภาพ(ถ้ามี) ซ 
สัญลักษณ์และค าย่อ (ถ้ามี) ฌ 
บทที่ 1 บทน า 1 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 2 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 
 1.3 สมมติฐานการวิจัย  
 1.4 ขอบเขตของการวิจัย  
 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2.1   
 2.2   
 2.3   
 2.4   
 2.5   
 2.6   
 2.7 งานการวิจัยที่เก่ียวข้อง  
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สารบัญ (ต่อ)  
 

 หน้า 
บทที่ 3 วิธีการด าเนินการวิจัย  
 3.1 ศึกษาข้อมูล.....................................................................................................   
 3.2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.3 ออกแบบและสร้าง..........................................................................................   
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 3.6 วิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
บทที่ 4 ผลของการวิจัย  
 4.1 ผลการออกแบบและสร้าง...............................................................................   
 4.2 ผลการหาประสิทธิภาพ...................................................................................   
 4.3 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ............................................................. (ถ้ามี)  
บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ  
 5.1 สรุปผลการวิจัย  
 5.2 อภิปรายผล  
 5.3 ข้อเสนอแนะ  
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก ก  
 รายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินการออกแบบและสร้าง..............................................  
ภาคผนวก ข  
 แบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ......................................................  
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ.............................................................  
ภาคผนวก ค  
 ผลการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ.........................................................  
ประวัติย่อผู้ศึกษา 
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ตัวอย่างโครงสร้างสารบัญตาราง 
สารบัญตาราง 

(พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK จัดตัวหนา ขนาดตัวอักษร 18 point)  
 

 
 

ตารางที่ หน้าที่ 
 1-1   
 1-2   
 1-3   
 2-1   
 2-2   
 2-3   
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ตัวอย่างโครงสร้างสารบัญภาพ 

สารบัญภาพ 
(พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK จัดตัวหนา ขนาดตัวอักษร 18 point)  

 
 
 

ภาพที่ หน้าที่ 
 2-1   
 2-2   
 2-3   
 2-4   
 2-5   
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ตัวอย่างโครงสร้างส่วนเนื้อหา รายงานวิจัย/โครงการ 
บทที่ 1 
บทน า 

(หัวเรื่อง พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK จัดตัวหนา ขนาดตัวอักษร 18 point)  
 

 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ............................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................ 
  ............................................................................................................................. .................. 
............................................................. ...................................................................................................  
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย / โครงการ 
 1.2.1 เพื่อออกแบบและสร้าง............................................................................................ .............. 
 1.2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของ........................................................................................................  
 1.2.3 เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ…………………………………………………………….………(ถ้ามี) 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย / โครงการ 
 1.3.1 ....................................................................................................................... ........................ 
 1.3.2 .......................................................................................... ..................................................... 
 1.3.3 ....................................................................................................................... ....................... 
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 3.1 ศึกษาข้อมูล.....................................................................................................  
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 3.3 ออกแบบและสร้าง..........................................................................................  
 3.4 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ........................................................................................................ ........ 
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 3.3.2 ขั้นตอนสร้าง.......................................................................................................  ขั้นตอน
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3.4 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3.4.1 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ เป็นค าถามมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ  
จ านวน …… ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่1 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ………….. 
………………………………………………… ส่วนที่ 2 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ………………..…. 
…………………………………………… โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินแต่ ละรายการมีระดับผลการประเมิน 
5 ระดับ ดังนี้ 
ตารางท่ี 3-1 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ.......................................................
ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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ส่วนที่ 1 แบบโครงสร้างของ.......................................................................... 
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1.4 ……………………..           
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ส่วนที่ 2 ..................................................................................................................  
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   3.4.2.1 ..................................................................................................................... ........... 
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   3.4.2.2 .......................................................................................... ...................................... 
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หมายเหตุ การออกแบบตารางการหาประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ โครงการ 
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ผลการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
......................................................................................................................... 
........................................................... ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน...........คน 
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ..................................................................จ านวน.............คน 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ น าเสนอผลการวิจัย และ
แปลความหมาย ดังนี้   
 4.1 ผลการออกแบบและสร้าง............................................................................... 
 4.2 ผลการหาประสิทธิภาพ...................................................................................  
 4.3 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ............................................... ..............(ถ้ามี) 
 
4.1 ผลการออกแบบและสร้าง............................................... 
ตารางท่ี 4-1 ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของการออกแบบและสร้าง…………. 
...........................................................................................................................  
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มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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อยู่ในระดับ………..…… มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .................... 
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  จากตารางที่ 4-2 ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.3 ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อ........ ....................................... 
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