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บทที	 1 

บทนํา  

 
 สิ�งประดิษฐอ์าชีวศึกษา เป็นผลงานสร้างสรรคที์�ดี มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นบัตั-งแต่ปี
การศึกษา 2531 จนถึงปัจจุบนั มีสิ�งประดิษฐอ์าชีวศึกษาจาํนวนมากไดส้ร้างภาพลกัษณ์ของอาชีวศึกษา
ใหเ้ป็นที�ประจกัแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งไรก็ตามอาชีวศึกษาไม่เพียงเพิ�มปริมาณผลงาน
สิ�งประดิษฐอ์ยา่งเดียว แต่กลบัเห็นความสาํคญัของการพฒันาผลงานสิ�งประดิษฐใ์หมี้คุณภาพเพิ�มมาก
ยิ�งขึ-น เพื�อใหผ้ลงานสิ�งประดิษฐมี์มาตรฐานรับรองคุณภาพ (License) วา่สามารถใชง้านไดจ้ริง และ
สามารถพฒันาสู่เชิงพาณิชยไ์ด ้สาํนกัวจิยัและพฒันาอาชีวศึกษา เห็นความสาํคญัเรื�องการพฒันา
คุณภาพของสิ�งประดิษฐ ์โดยปีการศึกษา 2548 เริ�มส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัทาํสิ�งประดิษฐค์นรุ่นใหม่
ที�ผา่นกระบวนการวจิยัพฒันา (Research and Development) เพื�อยกระดบัมาตรฐานของผลงาน
สิ�งประดิษฐใ์หมี้คุณภาพ มีความน่าเชื�อถือวา่สามารถทาํงานไดจ้ริง ไดผ้ลลพัธ์ที�มีความคุม้ค่า จน
สามารถนาํมาใชพ้ฒันาประเทศชาติไดใ้นที�สุด  
 กระบวนการพฒันาผลงานสิ�งประดิษฐข์องอาชีวศึกษา โดยสาํนกัวจิยัและพฒันาอาชีวศึกษาได้
สนบัสนุนงบประมาณใหส้ถานศึกษาจดัทาํผลงานสิ�งประดิษฐ ์จดัฝึกอบรมนกัวจิยัเขียนขอ้เสนอ
โครงการวจิยัเพื�อขอรับทุนวิจยัผา่นสภาวจิยัแห่งชาติ จดัเวทีประกวดผลงานสิ�งประดิษฐค์นรุ่นใหม่ เวที
โครงงานวทิยาศาสตร์ ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดบัชาติ และเวทีนาํเสนอผลงานวจิยัอาชีวศึกษาพร้อม
กบัตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั เป็นประจาํทุกปี โดยจดัใหมี้การคดัเลือกผลงานวจิยัอาชีวศึกษาจาํนวน 2 
ประเภท ซึ� งการวิจยัทางวทิยาศาสตร์เพื�อพฒันาการเรียนการสอน การวจิยัเพื�อพฒันาสิ�งประดิษฐแ์ละ
งานสร้างสรรค ์ถือวา่เป็นผลงานวจิยัประเภทหนึ�งที�เปิดโอกาสใหผู้ส้มคัรส่งผลงานเขา้คดัเลือกเพื�อ
ตีพิมพแ์ละนาํเสนอบนเวทีทางวชิาการ  ผลจากการคดัเลือก พบวา่วจิยัทางวทิยาศาสตร์เพื�อพฒันาการ
เรียนการสอนส่วนมากมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ แต่การวิจยัเพื�อพฒันาสิ�งประดิษฐแ์ละงานสร้างสรรค ์
พบวา่ ผา่นเกณฑค์ดัเลือกเฉลี�ยเพียงร้อยละ 30 หรือมีผูส่้งผลงานวจิยัสิ�งประดิษฐ ์ที�ผา่นการคดัเลือกเพื�อ
นาํเสนอและตีพิมพ ์จาํนวน 3 เรื�อง จากที�ส่งทั-งหมด จาํนวน 10 เรื�อง (คณะกรรมการคดัเลือก
ผลงานวจิยัอาชีวศึกษา, 2557)  

สาเหตุสาํคญัที�ผลงานวิจยัสิ�งประดิษฐไ์ม่ผา่นเกณฑค์ดัเลือก โดยคณะกรรมการคดัเลือก
ผลงานวจิยัอาชีวศึกษาจดัทาํรายละเอียดเป็นขอ้สังเกตของสิ�งประดิษฐท์ั-งที�เป็นเครื�องมืออุปกรณ์ และ
สิ�งประดิษฐผ์ลิตภณัฑส์าํเร็จรูป สรุปเป็นประเด็นสาํคญั ๆ ไดด้งันี-   กระบวนการสร้างหรือการประดิษฐ์
ผลงานไม่ตั-งอยูบ่นฐานกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หรือกระบวนการวิจยั, ส่วนมากผูป้ระดิษฐมี์
ความคิดที�จะทาํผลงานหนึ�งขึ-นมาก็ร่วมกบัคณะผูป้ระดิษฐ์ลงมือทาํตามจินตนาการตนเอง ไม่ใช้
ประโยชน์จากการสืบคน้เอกสารเพื�อนาํขอ้มูลต่างๆ มากาํหนดกรอบแนวคิดประดิษฐชิ์-นงานตาม
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หลกัการทฤษฎีที�เป็นที�ยอมรับตามหลกัวชิาการ, การประดิษฐไ์ม่มีการกาํหนดวตัถุประสงคก่์อนลงมือ
ประดิษฐ ์หรือกาํหนดวตัถุประสงคไ์ม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา,  ดาํเนินการทดลองและนาํเสนอผล
การทดลองไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์�ไดก้าํหนดไว,้  นกัประดิษฐเ์ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยกนัเอง 
ไม่มีการทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตวัอยา่ง ซึ� งอาจจะเกิดความผิดพลาดของขอ้มูลเนื�องจาก
การลาํเอียงของผูป้ระดิษฐ์เอง จึงทาํใหข้าดความน่าเชื�อถือผลงาน, และอีกสาเหตุที�พบบ่อยคือ นกั
ประดิษฐไ์ม่ดาํเนินการจดัทาํการทดลองใชง้านสิ�งประดิษฐต์ามระเบียบวธีิวจิยั (Research methods), 
นอกจากนั-นขอ้มูลที�นาํเสนอเป็นขอ้มูลที�ไดร้วบรวมมาจากผลการทดลอง (Report) เพียงอยา่งเดียวโดย
ไม่มีการวเิคราะห์ค่าสถิติ เพื�อใหเ้กิดความยอมรับผลการทดลองที�เป็นขอ้เท็จจริงตามหลกัสากล 
 จากความสาํคญัของผลงานสิ�งประดิษฐอ์าชีวศึกษา และสภาพปัญหาของนกัประดิษฐ ์ 
คณะกรรมการคดัเลือกผลงานวจิยัสิ�งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เห็นสอดคลอ้งกนัวา่ผูป้ระดิษฐส่์วนมากขาด
ทกัษะวางแผนการทาํวจิยัควบคู่ไปกบัการสร้างผลงานสิ�งประดิษฐ ์และขาดทกัษะการเขียนรายงานวจิยั
ที�ถูกตอ้งตามระเบียบวธีิวจิยั จึงมุ่งหวงัที�จะพฒันานกัประดิษฐใ์หมี้ทกัษะการประดิษฐ์บนฐานของ
กระบวนการวิจยั โดยจดัทาํคู่มือ “การทาํสิ�งประดิษฐบ์นฐานกระบวนการวจิยั”  เพื�อให้นกัประดิษฐ(์ครู
ที�ปรึกษา และนกัเรียนนกัศึกษา)  กรรมการตดัสินสิ�งประดิษฐ ์และกรรมการตดัสินโครงงาน
วทิยาศาสตร์ ตลอดจนนกัประดิษฐที์�ตอ้งการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัเพื�อขอรับทุนวจิยั ไดใ้ชศึ้กษา 
ต่อไป   
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บทที	 2 

การทาํสิ	งประดิษฐ์บนฐานกระบวนการวจิัย 

 
กระบวนการจดัทาํสิ�งประดิษฐแ์ทจ้ริงแลว้คือกระบวนการวจิยัพฒันานวตักรรมใหม่นั�นเอง 

เนื�องจากกระบวนการประดิษฐ ์มีการวางแผนทาํสิ�งประดิษฐ ์มีการสร้างสิ�งประดิษฐ ์มีการทดลองใช้
สิ�งประดิษฐ ์มีการแกไ้ขปรับปรุงเปลี�ยนแปลงผลงานซํ- าแลว้ซํ- าอีกจนสิ�งประดิษฐส์ามารถทาํงานไดจ้ริง
ตามวตัถุประสงค ์และมีการเขียนรายงานตีพิมพผ์ลงานเผยแพร่สู่ชุมชน  แต่กบัพบวา่นกัประดิษฐ์
ส่วนมากเขา้ใจเรื�องการทาํสิ�งประดิษฐก์บัเรื�องวิจยัสิ�งประดิษฐแ์บบคิดแยกส่วน นกัประดิษฐบ์างคนคิด
วา่ควรทาํการวจิยัหลงัจากสร้างผลงานสิ�งประดิษฐส์าํเร็จแลว้ บางคนคิดวา่ควรทาํวจิยัก่อนการทาํ
สิ�งประดิษฐ ์ซึ� งความเป็นจริงกระบวนการทาํวิจยัสิ�งประดิษฐจ์ะดาํเนินงานก่อนลงมือทาํสิ�งประดิษฐ์
บางส่วน บางส่วนจะทาํการวิจยัพร้อมกบัการประดิษฐ ์และบางส่วนจะดาํเนินการทาํวจิยัหลงัจากทาํ
การสร้างผลงานสาํเร็จแลว้  ซึ� งมีรายละเอียดขั-นตอนการจดัทาํสิ�งประดิษฐบ์นฐานกระบวนการวจิยั 7 
ขั-นตอน ดงันี-  

1. นกัประดิษฐค์วรเลือกเรื�องที�จดัทาํหรือควรสร้างผลงานใหม่(นวตักรรม) ที�สามารถนาํมาใช้
แกปั้ญหาหรือใชพ้ฒันาอาชีพใดอาชีพหนึ�ง หรือใชอ้าํนวยความสะดวกในชีวติประจาํวนั นกัประดิษฐ์
ไม่ควรเลือกทาํผลงานตามความตอ้งการยากจะทาํเพื�อส่งประกวดเพียงอยา่งเดียว ควรเลือกเรื�องใหม่ๆ ที�
ตอบโจทยข์องสภาพสภาพปัญหาในงานอาชีพต่างๆ หรือเลือกที�จะประดิษฐเ์ครื�องมือไปทดแทนเครื�อง
เดิมหรือวธีิการเดิม ๆ ที�ยงัขาดประสิทธิภาพบางประการ(ต่อยอด) ดงันั-นการศึกษาสภาพปัญหาที�
แทจ้ริงก่อนเลือกเรื�องที�จะทาํผลงานจะช่วยใหผ้ลงานที�ทาํสาํเร็จแลว้สามารถนาํมาใชแ้กปั้ญหาได้
ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา  และผลจากการศึกษาสภาพปัญหาในงานอาชีพนั-น ยงัสามารถนาํมาเป็น
ขอ้มูลในการเขียนรายงานวิจยั ในหวัขอ้ความเป็นมาและความสาํคญั เพื�อให้แหล่งทุนเขา้ใจและมี
ความเห็นคลอ้ยตามวา่เป็นปัญหาที�มีความสาํคญั หากแกไ้ขสาํเร็จจะเกิดประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ  โดยมีประเด็นที�ใชน้าํเสนอ ดงันี-   อาชีพนี- มีความสาํคญัต่อชุมชนต่อสังคมประเทศชาติ
อยา่งไร และที�ผา่นมามีปัญหาอะไรในกลุ่มคน หรือในงานอาชีพนี-   และปัญหาดงักล่าวนี-สร้าง
ผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต หรือเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือพลงังาน หรือสิ�งแวดลอ้ม มากนอ้ยเพียงใด 
และนกัประดิษฐมี์แนวคิดที�จะทาํการประดิษฐเ์ครื�องมืออุปกรณ์ (หรือผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป) อะไรมาใช้
แกปั้ญหา และสุดทา้ยนกัประดิษฐใ์ชห้ลกัการทฤษฎีอะไรที�มาสนบัสนุนแนวคิดที�จะประดิษฐผ์ลงานนี-   

2. นกัประดิษฐค์วรกาํหนดวตัถุประสงคข์องการประดิษฐ์ ก่อนที�จะลงมือประดิษฐ ์โดยกาํหนด
วตัถุประสงคเ์พื�อตอบโจทยข์องคน ของชุมชน หรือสอดคลอ้งและครอบคลุมกบัสภาพปัญหาของกลุ่ม
อาชีพ  ตวัอยา่งเช่น กลุ่มอาชีพแม่คา้ขายทุเรียนจงัหวดัระยอง ที�ผา่นมามีปัญหาเรื�องใชมี้ดปอกทุเรียน 
พบวา่ใชเ้วลานานเฉลี�ย ผลละ 5-10 นาที  และมกัเกิดอุบติัเหตุขณะที�ปอกบ่อยครั- ง ผูป้ระกอบอาชีพขาย
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ทุเรียนจึงมีความตอ้งการเครื�องปอกทุเรียนที�มีคุณสมบติัของเครื�องที�มีความเร็วในการปอกไม่ตํ�ากวา่ 10 
ผลต่อนาที และปอกไดส้ะดวกปลอดภยั  จากสภาพปัญหาดงักล่าว นกัประดิษฐค์วรกาํหนด
วตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัปัญหาหรือความตอ้งการไดด้งันี-  1. เพื�อสร้างเครื�องปอกเปลือกทุเรียน   
2. เพื�อหาประสิทธิภาพเครื�องปอกเปลือกทุเรียนดา้นความเร็วไม่ตํ�ากวา่ 10 ผลต่อนาที และ 3. เพื�อหา
คุณภาพของเครื�องปอกทุเรียนจากความพึงพอใจของผูใ้ช ้(คุณภาพ ดา้นความสะดวก ความปลอดภยัใน
การใชเ้ครื�อง ดา้นการซ่อมบาํรุงรักษา การทาํความสะอาด ฯลฯ) 

ขอ้สังเกต การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัสิ�งประดิษฐที์�เป็นเครื�องมืออุปกรณ์ ควรตอบ
โจทยค์าํถามวจิยัที�ตอ้งการยากจะรู้ 3 ประการไดแ้ก่  1) วธีิการสร้างสิ�งประดิษฐ์เป็นอยา่งไร  2) สร้าง
สิ�งประดิษฐส์าํเร็จแลว้มีประสิทธิภาพ ตามตอ้งการหรือไม่ และ 3) สิ�งประดิษฐมี์คุณภาพ ตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งไร (หรือถา้ตอ้งการจะรู้วา่ผลงานสิ�งประดิษฐนี์- มีระยะเวลาคุม้ทุนหรือคืนทุน
เมื�อไร นกัประดิษฐส์ามารถเพิ�มวตัถุประสงคไ์ดต้ามตอ้งการ) 

สาํหรับสิ�งประดิษฐผ์ลิตภณัฑส์าํเร็จรูปประเภท อาหาร ยา เครื�องสาํอาง ที�ใชแ้พร่หลายทั�วไป
กาํหนดวตัถุประสงค ์3 ขอ้ ดงันี-   1) สูตรหรือกรรมวธีิทาํผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งไร  2 ) สูตรหรือกรรมวธีิทาํ
ผลิตภณัฑช์นิดใดที�ผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภคตอ้งการ (ใชแ้บบทดสอบการยอมรับจากประสาทสัมผสั  
Hedonics scale เนื-อสัมผสั สีสัมผสั กลิ�นสัมผสั รสสัมผสั)   3 ) ผลิตภณัฑมี์คุณภาพมากนอ้ยเพียงใด
(คุณภาพดา้น การบรรจุภณัฑ์ ดา้นอายกุารเก็บรักษา ดา้นความสะอาดและการปนเปื- อน ดา้นราคาของ
ผลิตภณัฑ ์และดา้นไดรั้บมาตรฐานอาหารและยา) โดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชห้รือ
ผูบ้ริโภค 

ซึ� งขอ้มูลขอ้ที� 1-2 นี-สามารถนาํมาเขียนรายงานวจิยัในบทที� 1  
3. นกัประดิษฐค์วรศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลดา้นต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งประดิษฐก่์องลงมือประดิษฐ ์

ไม่ควรทาํการประดิษฐต์ามจินตนาการของตนเองแต่เพียงอยา่งเดียว ดงันั-นเมื�อกาํหนดวตัถุประสงคก์าร
วจิยัสิ�งประดิษฐแ์ลว้ นกัประดิษฐค์วรศึกษาวา่เครื�องมืออุปกรณ์ที�มีลกัษณะคลา้ยกบังานประดิษฐ์นี-  มี
ใครทาํมาแลว้ ผลเป็นอยา่งไร ตอบโจทยค์รอบคลุมตามที�นกัประดิษฐต์อ้งการหรือไม่อยา่งไร ถา้
ครอบคลุม นกัประดิษฐไ์ม่ตอ้งทาํซํ- า แต่ถา้คุณสมบติัของเครื�องมืออุปกรณ์นั-นไม่ตรงกบัความตอ้งการ
หรือตรงเป็นบางส่วน นกัประดิษฐจึ์งควรดาํเนินการประดิษฐต่์อไป โดยศึกษาวา่เครื�องมืออุปกรณ์นั-น 
มีขั-นตอนวธีิการทาํอยา่งไร  ทาํจากวสัดุอะไร ขนาดที�ทาํเป็นอยา่งไร สัดส่วนตวัจ่ายกาํลงักบัผลผลิตที�
ไดเ้ป็นอยา่งไร และสุดทา้ยมีขอ้เสนอแนะในการทาํครั- งต่อไปอยา่งไร เพื�อใหน้กัประดิษฐน์าํมาต่อยอด
ผลงานได ้   

นอกจากที�กล่าวมาแลว้นั-น นกัประดิษฐค์วรศึกษาหลกัการทฤษฏีที�เกี�ยวขอ้งกบังานประดิษฐที์�
จะทาํ ตวัอยา่งเช่น นกัประดิษฐต์อ้งการทาํเครื�องปอกทุเรียน โดยกาํหนดกรอบแนวคิดวา่จะทาํเป็นคาน
โยกส่งกาํลงัจากแขนคนไปสู่ดา้มจบั แลว้ถ่ายกาํลงัไปยงัคานโยก ลงสู่ใบมีดรูปลิ�ม เพื�อใชแ้ยกเปลือก
ทุเรียนออกจากกนั  ดงัภาพ 
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                                                                                   W1   ×   L1   =   W2   ×   L2 
 
 
 
ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัผลงานนี- น่าจะเกี�ยวกบัเรื�องคานและการไดเ้ปรียบเชิงกลหรือการผอ่นแรง

ที�นกัประดิษฐต์อ้งสืบคน้ทาํความเขา้ใจใหลึ้กซึ- ง และควรสืบคน้ขอ้มูลวา่กาํลงัแขนคนทั�วไปที�ใชย้ก
นํ-าหนกัไดม้ากสุดกี�กิโลกรัมโดยไม่ทาํใหป้วดกลา้มเนื-อหรือกลา้มเนื-อลา้ เพื�อจะนาํมาคาํนวณหาแรง
กระทาํที�คานโยก และเกิดงานหรือแรงที�ใบมีดฉีกเปลือกทุเรียน 

 โดยใชสู้ตร W1   ×   L1   =   W2   ×   L2   

หรือ แรงกดจากแขน × ระยะความยาวของคานโยกจากดา้มจบัถึงจุดหมุน =  แรงกดที�ใบมีด × ระยะ
ความยาวของคานที�ยดึใบมีดถึงจุดหมุน    

ถา้ความยาวของปลายจบัมากกวา่ความยาวของใบมีดถึงจุดหมุน ผูใ้ชง้านเครื�องจะใชแ้รงกด
นอ้ยแต่จะไดง้านฉีกเปลือกทุเรียนที�ปลายใบมีดมาก  

ประโยชน์จากการศึกษาคน้ควา้เบื-องตน้ก่อนลงมือทาํสิ�งประดิษฐช่์วย ลดขั-นตอนการลองผดิ
ลองถูกในการทาํคานโยกให้มีความยาวพอดีระหวา่ง แรงที�ใชฉี้กเปลือกทุเรียน กบัแรงกดของแขนที�ไม่
ทาํใหเ้จบ็ปวดเมื�อยลา้ เป็นตน้ 

ซึ� งขอ้มูลที�นกัประดิษฐค์น้ควา้มาทั-งหมดนี-สามารถนาํมาเขียนรายงานวจิยัในบทที� 2 หวัขอ้
เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งได ้

ขอ้สังเกต ควรสืบคน้ขอ้มูลมาแสดงในรายงานวิจยัเฉพาะเรื�องที�เกี�ยวขอ้งที�เป็นประโยชน์ต่อ
การประดิษฐ์จริงๆเท่านั-น บางเรื�องที�ไม่เกี�ยวขอ้งหรือเกี�ยวขอ้งเล็กนอ้ย ไม่ควรนาํมาเสนอเพื�อใหเ้ล่ม
หนาโดยไม่จาํเป็น (แหล่งสืบคน้ไดแ้ก่ฐานขอ้มูลสาํนกังานสิทธิบตัร , สมาคมนกัประดิษฐแ์ห่งประเทศ
ไทย เอกสารทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ฯลฯ) 

4. นกัประดิษฐค์วรวางแผนการประดิษฐ ์ ก่อนลงมือสร้างสิ�งประดิษฐ ์โดยกาํหนดรายละเอียด
ในการดาํเนินงานเป็นแผนงานยอ่ย ดงันี-    

4.1 วางแผนกาํหนดวสัดุอุปกรณ์ที�จะใชป้ระดิษฐ ์ระบุจาํนวนที�ใชแ้ละราคาวสัดุ   

W1 

W2 

L1 

L2 
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4.2 วางแผนกาํหนดวธีิการขั-นตอนการสร้างสิ�งประดิษฐ ์ควรเขียนรายละเอียดขั-นตอน
การสร้างโดยเริ�มตั-งแต่เขียนแบบรายการที�เป็นภาพเขียนตามหลกัการเขียนแบบ และรายการวสัดุ
ประกอบแบบรายการ  ตามดว้ยขั-นตอนการสร้างอยา่งละเอียด 
 ขอ้สังเกต สิ�งประดิษฐป์ระเภทผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปไม่จาํเป็นตอ้งเขียนแบบรายการ  

4.3 วางแผนกาํหนดวธีิการทดลอง กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร และกาํหนด
สถิติที�ใช ้โดยนกัประดิษฐ์ตอ้งวางแผนวา่จะทาํการทดลองอยา่งไรเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
การวจิยั เช่นการทดลองเพื�อหาประสิทธิภาพของเครื�อง ซึ� งมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ แบบเปรียบเทียบ
ขอ้มูลที�ไดจ้ากการทดลองใชง้านเครื�อง กบัเกณฑห์รือคุณสมบติัของเครื�องที�กาํหนดไว ้(specification) 
เช่นกาํหนดใหเ้ครื�องมีคุณสมบติัดา้นประสิทธิภาพ ปอกทุเรียนไดไ้ม่ตํ�ากวา่ 10 ผลต่อนาที เมื�อนาํเครื�อง
ปอกทุเรียนไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งทดลองใชง้านจาํนวน 30 ครั- ง แลว้นาํผลการที�ไดไ้ปเปรียบเทียบกบั
เกณฑที์�กาํหนด (10 ผลต่อนาที) วา่ไดผ้ลมากกวา่เกณฑห์รือตํ�ากวา่เกณฑ ์เป็นตน้ หรือจะทดลอง
เปรียบเทียบเครื�องที�ประดิษฐ์กบัเครื�องรุ่นเก่าที�มีอยูแ่ลว้ก่อนการประดิษฐ ์ หรือจะทดลองเปรียบเทียบ
ผลงานที�ไดจ้ากเครื�องที�ประดิษฐก์บัผลที�ไดจ้ากแรงงานคน   

การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง และประชากร นกัประดิษฐส์ามารถเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก
ประชากรทั-งหมดได ้หรือจะเลือกกลุ่มตวัอยา่งมาเพียงจาํนวนหนึ�งจากประชากร แบบสุ่มที�ตอ้งใชส้ถิติ 
หรือสุ่มแบบเจาะจง    

การเลือกใชส้ถิติ ควรสอดคลอ้งกบัแผนการทดลองที�เลือกไว ้เช่น ถา้วางแผนการ
ทดลองแบบไม่ตอ้งการเปรียบเทียบ นกัประดิษฐส์ามารถใชส้ถิติพื-นฐานที�เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน หรือถา้ตอ้งการเปรียบเทียบแต่เก็บขอ้มูลจากประชากรทั-งหมด สามารถใชส้ถิติ
พื-นฐานที�เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเช่นเดียวกนั แต่ถา้ตอ้งการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยที�
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งควรเลือกใชส้ถิติทดสอบค่าเฉลี�ย  t- test ( 2 สิ�งทดลอง ), F- test  (มากกวา่ 2 
สิ�งทดลอง) ดงัตวัอยา่ง  

ก.  แบบเปรียบเทียบผลการทดลองกบัคุณสมบติัเครื�องปอกทุเรียนที�กาํหนดไว ้ที�
ความเร็วในการปอก 10 ผลต่อนาที  ควรใชส้ถิติเปรียบเทียบ t- test แบบ Mean One Sample Test   

ข. แบบเปรียบเทียบผลการทดลองเครื�องปอกทุเรียนกบัการปอกทุเรียนจากแรงงานคน 
ควรใชส้ถิติเปรียบเทียบ t- test แบบ Independent Samples Test  เป็นตน้       
  ค. สิ�งประดิษฐป์ระเภทผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปส่วนมากมีสิ�งทดลองที�เป็นสูตรทาํ
ผลิตภณัฑ ์ที�มีจาํนวนมากกวา่ 2 สูตร และตอ้งการเปรียบเทียบวา่สูตรใดผูบ้ริโภคยอมรับมากที�สุด จึง
ควรเลือกใชส้ถิติ  F- test   

4.4 วางแผนกาํหนดรายละเอียดวธีิดาํเนินการทดลองและวธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลที�
ถูกตอ้งสมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวจิยั ซึ� งมีรายละเอียดตามขั-นตอน ดงันี-  



7 

 

ก.  วางแผนนาํรูปแบบรายการ และรายการวสัดุประกอบแบบรายการไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญ
อยา่งนอ้ย 3 คน ตรวจสอบความตรง (Validity) และความถูกตอ้งเหมาะสมของแบบรายการ และการ
เลือกวสัดุที�จะนาํมาใชส้ร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์ ตวัอยา่ง สิ�งประดิษฐเ์ครื�องปอกทุเรียน อาจใช้
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นอาหาร ดา้นวสัดุโลหะศาสตร์  ดา้นเครื�องกล  ผูเ้ชี�ยวชาญแต่ละท่านจะใหค้าํแนะนาํบาง
เรื�องที�นกัประดิษฐอ์าจมองขา้มไป เช่นการใชโ้ลหะสแตนเลสบางประเภททาํใบมีดฉีกเปลือกทุเรียน ซึ� ง
เป็นส่วนที�สัมผสัอาหารอาจไม่ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  ผูเ้ชี�ยวชาญอาจจะแนะนาํให้เปลี�ยนเป็นสแตนเลส
เบอร์304 เกรดออสเตนิติก เป็นตน้  

ขอ้สังเกต การให้ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบแบบรายการ และรายการวสัดุประกอบแบบรายการ 
ก่อนการนาํผลงานสิ�งประดิษฐที์�ทาํสาํเร็จไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบ จะสามรถช่วยลดระยะเวลา 
ขั-นตอนและงบประมาณซื-อวสัดุที�อาจจะทาํผดิพลาดได ้เพราะการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบรายการใช้
เวลาและงบประมาณนอ้ยกวา่การแกไ้ขชิ-นงานสิ�งประดิษฐ ์  

สาํหรับสิ�งประดิษฐป์ระเภทผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป ควรนาํสูตรผลิตภณัฑแ์ละรายการวสัดุ
ประกอบสูตรผลิตภณัฑแ์ต่ละสูตรไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญใหค้าํแนะนาํแทนแบบรายการทาํสิ�งประดิษฐ์ 

ข. วางแผนปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบรายการ และรายการวสัดุประกอบแบบรายการ หรือ
สูตรผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปและรายการวสัดุประกอบสูตรผลิตภณัฑแ์ต่ละสูตรตามคาํแนะนาํของ
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

ค. วางแผนนาํสิ�งประดิษฐที์�สร้างเสร็จแลว้ไปทดลองใชง้าน (Try Out) นกัประดิษฐ์
อาจทดลองเบื-องตน้ดว้ยตนเองเพื�อให้แน่ใจวา่เครื�องทาํงานมีประสิทธิภาพตามความตอ้งการจริง 
ตวัอยา่งเช่น หลงัจากการทาํเครื�องปอกทุเรียนแลว้ นกัประดิษฐน์าํทุเรียนมาทลองปอกเปลือกใน
สถานที�กาํลงัสร้างเครื�องปอกทุเรียน วา่เบื-องตน้นี- เครื�องสามารถปอกได ้ความเร็ว 10 ผลต่อนาทีหรือไม่ 
ถา้เครื�องทาํไดต้ามความตอ้งการก็เสร็จสิ-นกระบวนการตามแผนการนี-  แต่ถา้ประสิทธิภาพยงัไม่ไดต้าม
ตอ้งการนกัประดิษฐ์ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเครื�องปอกทุเรียนต่อไป ซํ- าๆ จนเครื�องมีประสิทธิตามตอ้งการ 
พร้อมที�จะนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ต่อไป 

ง. วางแผนออกแบบเครื�องมือเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่แบบบนัทึกขอ้มูล 
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบทดสอบการยอมรับผลิตภณัฑจ์ากประสาทสัมผสั ซึ� งขั-นตอนนี-ถา้มี
การใหผู้เ้ชี�ยวชาญดา้นเครื�องมือวจิยั ตรวจสอบความตรง (Validity) และความถูกตอ้งเครื�องมือ จะช่วย
ใหผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีความน่าเชื�อถือมากยิ�งขึ-น แต่อยา่งไรก็ตามการวจิยัสิ�งประดิษฐ ์ให้
ความสาํคญัเรื�องการตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื�องมือเก็บรวบรวมขอ้มูลไม่มากนกั 

จ. วางแผนนาํสิ�งประดิษฐที์�ผา่นการทดลองใชง้านเบื-องตน้แลว้ ไปทดลองกบักลุ่ม
ตวัอยา่งหรือกลุ่มเป้าหมายที�เป็นกลุ่มอาชีพที�มีความตอ้งการใชเ้ครื�องมือที�ประดิษฐ์  สาํหรับ
สิ�งประดิษฐป์ระเภทผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กลุ่มตวัอยา่งคือ กลุ่มคนที�สุ่มมาจากประชาชนที�ตอ้งการใช้
ผลิตภณัฑ ์เช่น ครู นกัเรียน และประชาชนทั�วไป  ไม่ควรใชน้กัเรียนเพียงกลุ่มเดียว  
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ขอ้สังเกต หวัขอ้ที� 4 นี- เป็นรายละเอียดที�เขียนไวว้า่จะดาํเนินการแต่ละขั-นตอนอยา่งไร แต่นกั
ประดิษฐย์งัไม่ไดด้าํเนินการ เป็นเพียงการกาํหนดแผนวา่จะทาํอะไรตามระเบียบวธีิวจิยั  

ขอ้มูลที�นกัประดิษฐไ์ดก้าํหนดไวใ้นแผนการประดิษฐท์ั-งหมดนี-สามารถนาํมาเขียนรายงานวจิยั
ในบทที� 3   และขอ้มูลตามหวัขอ้ที� 1-4 นี-  สามารถนาํมาเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยัสิ�งประดิษฐเ์พื�อ
ขอรับทุนทาํวจิยัได ้

5. ดาํเนินการสร้างสิ�งประดิษฐ ์นกัประดิษฐ์ดาํเนินการสร้างสิ�งประดิษฐต์ามรูปแบบรายการที�
ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ชี�ยวชาญมาแลว้ และดาํเนินการสร้างแลว้ทดลองใชป้รับปรุงแกไ้ข ซํ- าๆ จน
แน่ใจวา่สิ�งประดิษฐมี์ประสิทธิภาพเบื-องตน้ตามวตัถุประสงค ์พร้อมที�นาํไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง
หรือกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

ขอ้สังเกต ขั-นตอนนี- เป็นขั-นตอนที�เริ�มลงมือสร้างสิ�งประดิษฐ ์ ที�ผา่นมานกัประดิษฐส่์วนมาก
จะเริ�มตน้ดาํเนินงานทาํสิ�งประดิษฐเ์ฉพาะขั-นตอนที� 5 นี- เท่านั-น โดยไม่มีการดาํเนินงานทาํสิ�งประดิษฐ์
จากขั-นตอนที� 1-4 มาก่อน จึงทาํใหก้ระบวนการทาํสิ�งประดิษฐข์าดขั-นตอนบางส่วนที�จะทาํใหก้ารทาํ
สิ�งประดิษฐอ์ยูบ่นฐานของกระบวนการวิจยั เช่นนกัประดิษฐจ์าํนวนหนึ�งที�ทาํสิ�งประดิษฐส์าํเร็จแลว้จึง
มาเขียนความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา  จุดประสงค ์และสืบคน้เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมา
จดัทาํรูปเล่มบทที� 1-2 ใหค้รบองคป์ระกอบของรายงานวิจยัที�เป็นเอกสารใชป้ระกอบการส่งประกวด
ผลงานตามขอ้บงัคบัของการประกวดสิ�งประดิษฐค์นรุ่นใหม่ (ผูเ้ขียนเคยทาํมาแลว้ในอดีต) 

6. ดาํเนินการทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตวัอยา่งที�เป็นกลุ่มอาชีพที�มีความเกี�ยวขอ้ง
แลว้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลที�ไดจ้ากการทดลอง วเิคราะห์ขอ้มูลตามสถิติที�ไดก้าํหนดไวต้ามแผน 

ผลการทดลองใชง้านสิ�งประดิษฐก์บักลุ่มตวัอยา่งทั-งหมดนี-สามารถนาํมาเขียนรายงานวจิยัใน
บทที� 4 หวัขอ้ ผลการทดลอง 
 7. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลอภิปรายผล นาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาแสดงใหเ้ห็นวา่บรรลุ
ตามวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้อยา่งไร และอภิปรายผลวา่สิ�งประดิษฐที์�จดัทาํครั- งนี- มีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพดีอยา่งไร ที�เป็นเช่นนี- เนื�องจากนกัประดิษฐใ์ชท้ฤษฎี หลกัการ หรืองานวจิยัของใคร มาใชเ้ป็น
ฐานขอ้มูลในการประดิษฐ ์นอกจากนั-นนกัประดิษฐค์วรนาํเสนอแนะการนาํไปใชป้ระโยชน์และ
ขอ้เสนอแนะวา่ถา้มีการทาํสิ�งประดิษฐล์กัษณะเช่นนี-ควรปรับปรุงอยา่งไรเพิ�มเติมให้เครื�องมีความ
สมบูรณ์มากยิ�งขึ-น  หลงัจากนั-นนกัประดิษฐน์าํไปเขียนรายงานวจิยั ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานสู่ชุมชน 
สังคม ในเวทีการประกวดสิ�งประดิษฐ ์เวทีโครงงานวทิยาศาสตร์ และหรือเวทีนาํเสนอผลงานวจิยั
สิ�งประดิษฐต่์อไป 
 สรุป การดาํเนินงานจดัทาํสิ�งประดิษฐที์�มีกระบวนการครบทั-ง 7 ขอ้ขา้งตน้นี-  เป็นการประดิษฐ์
ที�อยูบ่นฐานของกระบวนการวจิยั ซึ� งกระบวนการวจิยัเป็นกระบวนทางวทิยาศาสตร์ที�มีเหตุมีผล มี
หลกัการเป็นที�ยอมรับตามหลกัการสากล จึงส่งผลใหสิ้�งประดิษฐด์งักล่าวมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ  
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มีความน่าเชื�อถือ เป็นที�ยอมรับจากสาธารณะชน ผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภค และสถานประกอบการนาํไปพฒันา
สู่เชิงพานิชไดอ้ยา่งมั�นใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ทุกขั-นตอนจะมีความสอดคลอ้งร้อยเรียงมาอยา่งมีเหตุมีผล 

 

 

 

 

 

 

 

2. กําหนดวตัถปุระสงค์ 

    การประดิษฐ์ 

1. ศกึษาปัญหาและเลอืกเรื�องที�  
    ทําสิ�งประดิษฐ์ 

เรื�องใหม ่หรือตอ่ยอด มคีวามสอดคล้อง
กบัปัญหา  ตามความต้องการกลุม่อาชีพ 

ควรตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้ 3 เรื�อง 
1. สร้างให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา 
2. มีประสทิธิภาพตามความต้องการ  
3. มีคณุภาพตามความต้องการ 

3. ศกึษาเอกสารที�เกี�ยวข้อง 1. งานสิ�งประดษิฐ์ที�มีลกัษณะเหมือนกนั 

2. หลกัการทฤษฏีที�เกี�ยวกบัสิ�งประดิษฐ์ 

รายงานวิจัย  
 

     
 

 

 

    บทที� 1 

      
 

           
                       ข้อเสนอ 

                       โครงการ 
 

    บทที� 2 

 

 

 

    บทที� 3 

 

 

 

 

    บทที� 4-5 

 

การทาํสิ�งประดษิฐ์บนฐานกระบวนการวิจัย 

4. จดัทําแผนการประดษิฐ์ 
1. วางแผนเพื�อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

2. วางแผนตามระเบียบวิธีวจิยั 

5-6. ดําเนินการประดษิฐ์และ  
         ทดลองตามแผน 

1. ทําสิ�งประดษิฐ์ตามแผน 
2. ทําการทดลองใช้สิ�งประดษิฐ์ตามแผน 
3. นําเสนอ สรุป อภิปราย ผลการทดลอง 

7. เขียนรายงานการทําประดษิฐ์ 
1. ตีพิมพ์เผยแพร่รายงานการพฒันา 

2. นําเสนอผลงาน เวทีทางวชิาการ 
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ตัวอย่าง เรื	องกระบวนการทาํวจัิยนวตักรรมสิ	งประดิษฐ์เพื	อการประกอบอาชีพ 
  

การพฒันาเครื�องปอกเปลือกมะพร้าว 
โดย นายสมหมาย แกว้ใจดี 

 
 ครูสมหมายไดมี้โอกาสเขา้ไปในหมู่บา้นหว้ยไร่ จงัหวดัแพร่ ซึ� งมีกลุ่มแม่บา้นทาํผลิตภณัฑ ์
OTOP ที�ตอ้งใชม้ะพร้าวเป็นวตัถุดิบวนัละประมาณ :ss ลูก ซึ� งปัจจุบนัใชแ้รงงานคนปอกเปลือก
มะพร้าวจาํนวน :ss ลูกใชเ้วลา ;-t ชั�วโมง พบปัญหา เรื�องปอกไม่ทนัใชท้าํผลิตภณัฑ ์และยงัพบวา่
ค่าใชจ่้ายที�เป็นค่าแรงงานคนปอกมะพร้าวแพงเพิ�มขึ-นกวา่เดิม (วนัละuss บาท) ส่งผลถึงตน้ทุนการผลิต
เพิ�มขึ-น 
 กลุ่มแม่บา้นไดข้อใหค้รูสมหมายช่วยทาํสิ�งประดิษฐ ์หรือเครื�องมือที�ใชส้าํหรับปอกมะพร้าวที�
มีประสิทธิภาพปอกมะพร้าวไดไ้ม่ตํ�ากวา่ >ss ลูก/ชั�วโมง และมีค่าใชจ่้ายเรื�องการปอกมะพร้าวนอ้ยกวา่
ค่าแรงขั-นตํ�า และตอ้งการเครื�องปอกมะพร้าวที�มีคุณภาพ  
 

วเิคราะห์โจทยที์�สมหมายไดรั้บ  
 >. ปัญหาที�พบคือ การใชแ้รงงานคนปอกมะพร้าวชา้ไม่ทนัใช ้และค่าแรงงานคนปอกมะพร้าว
แพงตน้ทุนผลิตภณัฑเ์พิ�ม 
 2. ความตอ้งการ คือเครื�องมืออุปกรณ์มาใชป้อกมะพร้าวที�มีประสิทธิภาพดา้นความเร็วสามารถ
ปอกมะพร้าวไดไ้ม่ตํ�ากวา่ >ss ลูก/ชั�วโมง และมีค่าใชจ่้ายเรื�องการปอกมะพร้าวต่อวนันอ้ยกวา่ uss บาท  
 3. เครื�องปอกมะพร้าวมีคุณภาพ คือมีความแขง็แรงทนทาน ใชง้านง่ายสะดวกปลอดภยั ฯลฯ  
 หลงัจากที�ครูสมหมายไดต้กลงที�จะช่วยแกปั้ญหาใหแ้ก่กลุ่มแม่บา้นแลว้ จึงเกิดโจทยค์าํถาม u 
ขอ้ วา่ >) จะสร้างและพฒันาเครื�องปอกมะพร้าวอยา่งไร  :)  ทาํอยา่งไรให้เครื�องปอกมะพร้าวมี
ประสิทธิภาพสามารถปอกมะพร้าวไดไ้ม่ตํ�ากวา่ >ss ลูก/ชั�วโมง และการทาํงานของเครื�องเสียค่าใชจ่้าย
นอ้ยกวา่แรงงานคน วนัละ 300 บาท  และ  u) เครื�องปอกมะพร้าวมาตอ้งมีคุณภาพ คือ ใชง่้าย ใชส้ะดวก 
ปลอดภยั บาํรุงรักษาง่าย เสียงไม่ดงัมาก นํ-าหนกัไม่มากเกินไป มีความแขง็แรงทนทาน เพื�อใหก้ลุ่ม
แม่บา้นมีความพึงพอใจ 
กาํหนดวตัถุประสงค ์
 ครูสมหมายตอ้งการรู้คาํตอบทั-ง 3 ขอ้ จึงคิดที�จะทาํสิ�งประดิษฐเ์ครื�องปอกมะพร้าว โดยใช้
กระบวนการวิจยัสิ�งประดิษฐ์ จึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยั u ขอ้ เพื�อตอบโจทย ์ดงันี-  
 >. เพื�อสร้างเครื�องปอกมะพร้าวใหมี้ประสิทธิภาพสามารถปอกมะพร้าวไดไ้ม่ตํ�ากวา่ >ss ลูก/
ชั�วโมง 
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 2. เพื�อเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายจากการปอกมะพร้าว โดยการนาํเครื�องปอกมะพร้าวไปทดลองใช้
เปรียบเทียบกบัแรงงานคน 
 u. เพื�อศึกษาคุณภาพของเครื�องปอกมะพร้าวจากความพึงพอใจของผูใ้ชเ้ครื�องปอกมะพร้าว  
ศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
 ต่อมาครูสมหมายไดสื้บคน้เอกสารเรื�องเครื�องปอกต่างๆ  และศึกษาแนวคิด หลกัการ และ
ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างนวตักรรมเครื�องปอกมะพร้าว ไดแ้ก่เครื�องปอกจาวตาล เครื�องปอก
เปลือกทุเรียน และไดศึ้กษาเกี�ยวกบัเรื�องวสัดุที�จะนาํมาใชส้ร้างเครื�อง เช่นมอเตอร์ส่งกาํลงั เพลาตวัทด
กาํลงั เฟืองที�เป็นเฟืองขบเปลือกมะพร้าว และวสัดุที�จะนาํมาทาํโครงสร้างหรือแท่นเครื�อง และเรื�อง
คุณสมบติัทางกายภาพของผลมะพร้าว  และเมื�อศึกษาเอกสารอยา่งละเอียดแลว้ จึงกาํหนดกรอบแนวคิด
ในการสร้างเครื�องปอกมะพร้าว 
วางแผนการประดิษฐแ์ละการทดลอง 

ต่อมาครูสมหมาย  ไดว้างแผนการประดิษฐ ์และวางแผนการทดลองใชง้านสิ�งประดิษฐ ์ ดงันี-  
วางแผนออกแบบเครื�อง โดยการเขียนแบบ และวสัดุรายการประกอบแบบอยา่งละเอียด แลว้วางแผนที�
จะส่งรูปแบบรายการไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญช่วยดูวา่ รูปแบบดงักล่าวนี-สามารถนาํไปสร้างเครื�องปอก
มะพร้าวจนบรรลุตามวตัถุประสงคท์ั-ง u ขอ้ไดห้รือไม่ โดยไดว้างแผนทาํตารางประเมินค่า IOC แนบ
ไปพร้อมกบัรูปแบบรายการ ซึ� งครูสมหมายมีความเชี�ยวชาญเฉพาะเรื�องไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่
เชี�ยวชาญเรื�องช่างกลโรงงาน ดงันั-นจึงวางแผนไวว้า่นจะเชิญผูเ้ชี�ยวชาญช่วยตรวจสอบ u คน คือ ครู
แผนกวชิาช่างกลโรงงาน ผูท้รงคุณวุฒิจากสมาคมนกัประดิษฐแ์ห่งประเทศไทย และผูเ้ชี�ยวชาญ
ทางดา้นเครื�องส่งกาํลงั และไดว้างแผนกาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรที�เป็นกลุ่มแม่บา้นทาํ
ขนม จาํนวน >s ครอบครัว สุ่มแบบเจาะจงจากประชากรทั-งหมด ys ครอบครัวในพื-นที�ตาํบลหว้ยไร่ 
และไดว้างแผนการทดลอง โดยทดลองใชเ้ครื�องปอกมะพร้าวดว้ยตนเองก่อนที�จะนาํไปใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
ทดลองใชง้าน จากนั-นจึงไดว้างแผนจดัทาํแบบสอบถามความพึงพอใจเพื�อใชป้ระเมินคุณภาพของ
เครื�องจากการใชง้านของกลุ่มตวัอยา่ง สุดทา้ยครูสมหมายไดว้างแผนวา่จะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน >s ครอบครัว โดยใหก้ลุ่มแม่บา้นทดลองใชค้รอบครัวละ u วนั รวมจาํนวนครั- งทดลอง
ทั-งหมด us ครั- ง โดยใชส้ถิติที�เป็นค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
ขอทุนสนบัสนุนทาํวิจยัสิ�งประดิษฐ์ 
 ครูสมหมายไดรั้บทราบหนงัสือราชการจากสาํนกัวจิยัพฒันาผา่นมาที�สถานศึกษา ใหส่้ง
ขอ้เสนอโครงการวิจยัเพื�อขอรับทุนวจิยั สอศ. ที�ผา่นการพิจารณาจากสภาวิจยัแห่งชาติ (วช.) โดยมี
รูปแบบการเขียนขอเสนอโครงการขอทุนแนบมากบัหนงัสือราชการ  ครูสมหมายจึงนาํรายละเอียดของ
ตนเองทั-งหมดขา้งตน้มาเขียนใหต้รงกบัรูปแบบการเสนอขอทุนของ วช. (แบบ ว 1 ด)โดยเพิ�มเติม
รายละเอียดเรื�องความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของประเทศ และเรื�องงบประมาณที�ใชด้าํเนินการวจิยัทาํ
สิ�งประดิษฐ ์แลว้ส่งขอ้เสนอโครงการวจิยัให ้สภาวจิยัแห่งชาติ พิจารณาคดัเลือก  
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 ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ ใหค้รูสมหมายไดรั้บทุนตามที�เสนอ เนื�องจากรายละเอียดที�
เสนอไปมีความเป็นไดข้องความสาํเร็จ เพราะมีการกาํหนดวตัถุประสงคเ์ป็นรูปธรรม วดัได ้มีการ
สืบคน้ขอ้มูล มีการตรวจสอบเครื�องมือสิ�งประดิษฐจ์ากผูเ้ชี�ยวชาญ มีการวางแผนการทดลองสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์และกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งถูกตอ้งชดัเจน มีการทดลองใชเ้บื-องตน้ดว้ยตนเอง และกบั
กลุ่มตวัอยา่ง  เลือกใชส้ถิติเหมาะสมถูกตอ้ง ใชง้บประมาณเหมาะสมกบัผลงานที�ตอ้งการทาํ และ
ผลงานมีผลกระทบต่ออาชีพของกลุ่มแม่บา้น ดา้นประสิทธิภาพ และมี คุณภาพ สูง 
ดาํเนินการประดิษฐแ์ละทดลองตามแผน 
 หลงัจากที�สมหมายไดรั้บทุนสนบัสนุนทาํวจิยัสิ�งประดิษฐ์แลว้ จึงเริ�มดาํเนินการประดิษฐแ์ละ
ทดลองตามแผนที�กาํหนดไว ้ดงันี-  

ออกแบบเครื�อง โดยการเขียนแบบ และวสัดุรายการประกอบแบบอยา่งละเอียดใหผู้เ้ชี�ยวชาญ
ตรวจสอบ ผลที�ไดจ้ากการประเมินของผูเ้ชี�ยวชาญ สรุปหวัขอ้ประเมินไดด้งันี-  
 >. ดา้นรูปแบบและขนาดของโครงสร้าง ผูเ้ชี�ยวชาญทั-ง u คนมีความเห็นตรงกนัวา่ไม่เหมาะสม 
เพราะโครงสร้างมีขนาดใหญ่เกินความจาํเป็นที�จะใชง้าน 
 :. ดา้นวสัดุที�ใชท้าํโครงสร้าง ผูเ้ชี�ยวชาญ 2 คนมีความเห็นตรงกนัวา่ไม่เหมาะสม เพราะใช้
เหล็กฉากมีขนาดเล็ก อาจจะไม่แขง็แรงพอ หรืออาจจะทาํใหเ้ครื�องสั�นสะเทือนขณะทาํงาน และอาจจะ
ทาํใหเ้สียงดงั 
 u. ดา้นวสัดุที�ใชท้าํเฟืองขบเปลือกมะพร้าว ผูเ้ชี�ยวชาญทั-ง u คนมีความเห็นตรงกนัวา่เหมาะสม   
 z. ดา้นระบบส่งกาํลงัและเฟืองทดรอบ ผูเ้ชี�ยวชาญทั-ง u คนมีความเห็นตรงกนัวา่เหมาะสม 
 จากนั-นครูสมหมายไดแ้กไ้ขแบบรายการใหม่ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญทั-ง u คน แลว้
ดาํเนินการสร้างเครื�องตน้แบบตามรูปแบบรายการที�ปรับปรุงแกไ้ข แลว้นาํไปทดลองใชที้�แผนกวชิา 
โดยซื-อมะพร้าว จาํนวน ;s ลูก มาทาํการทดลองดว้ยตนเอง ผลการทดลองพบวา่เครื�องปอกเปลือก
มะพร้าว ;s ลูก ใชเ้วลา zs นาที ดงันั-นถา้ 100 ลูก ตอ้งใชเ้วลา ถึง 80 นาที ซึ� งเป็นเวลาที�สูงกวา่เกณฑ์
ความตอ้งการ คือ >ss ลูก ต่อ  ts นาที ดงันั-นครูสมหมายจึงปรับปรุงเครื�องตน้แบบใหม่ โดยการเปลี�ยน
เฟืองทดรอบให้เร็วเพิ�มขึ-น >s เปอร์เซ็นต ์โดยใชง้บประมาณปรับปรุงเครื�องเพิ�มขึ-น 5000 บาท และใช้
เวลาปรับปรุงผลงานครั- งนี- อีก10 วนั แลว้นาํมาทาํการทดลองใหม่อีกครั- ง สุดทา้ย พบวา่เวลาที�ใชป้อก
มะพร้าวจาํนวน ;s ลูก เฉลี�ย :; นาที หรือ 100 ลูก  ใชเ้วลา   50 นาที ซึ� งผลการทดลองเบื-องตน้ครั- งที�
สองนี-ไดป้ระสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑต์อ้งการ  
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ดาํเนินการทดลองตามแผน 
 หลงัจากการทดลองเบื-องตน้ที�แผนกวชิาแลว้ ครูสมหมายไดน้าํเครื�องปอกมะพร้าวไปทดลอง
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งที�เป็นกลุ่มแม่บา้นจาํนวน >s ครอบครัว สุ่มแบบเจาะจงจากประชากรทั-งหมด ys 
ครอบครัว โดยใหก้ลุ่มแม่บา้นทดลองใชค้รอบครัวละ u วนั รวมจาํนวนครั- งทดลองทั-งหมด us ครั- ง 
และไดม้อบตารางเก็บรวบรวมขอ้มูลที�เป็นแบบบนัทึกขอ้มูล เรื�องจาํนวนมะพร้าวที�ปอกต่อครั- ง และ
จาํนวนเวลาที�ปอกมะพร้าวต่อครั- งใหค้รอบครัวกลุ่มแม่บา้นไวจ้ดบนัทึกขณะทาํการทดลองใชจ้ริง  
 เมื�อครบกาํหนด us วนัครูสมหมายไดเ้ดินทางไปเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้จึงมอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจใหแ้ก่ครอบครัวของกลุ่มแม่บา้นจาํนวน >s ครอบครัว ซึ� งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า ; ระดบั คือเห็นดว้ย มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด จาํนวน >s หวัขอ้ประเมิน ดงันี-   
 >. รูปแบบเครื�องเหมาะสมกบัการทาํงาน 
 2. การประกอบชิ-นส่วนอุปกรณ์มีความประณีตสวยงาม 
 3. ชิ-นส่วนอุปกรณ์มีความแข็งแรงทนทาน 
 z. ขณะปฏิบติังานมีเสียงรบกวนและการสั�นสะเทือนจากเครื�อง 
 ;. มีความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 
 t. การซ่อมบาํรุงรักษาทาํความสะอาดสะดวก 
 y. สภาพของผลมะพร้าวหลงัผา่นการปอก 
 {. การปฏิบติังานมีความสะดวกสบาย 
 |. เครื�องมีราคาเหมาะสม 
 >s. ค่าใช่จ่ายของกระแสไฟฟ้า และความคุม้ค่า 
เก็บรวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ต่อมาครูสมหมายไดน้าํขอ้มูลที�เก็บรวบรวมไดท้ั-งหมดมาวเิคราะห์ค่า ไดผ้ลบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ดงันี-  
 >. ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการปอกมะพร้าวจากการทดลอง us ครั- ง ครั- งละ :ss ลูก 
พบวา่ จาํนวนเวลาที�ใชป้อกมะพร้าวเฉลี�ย >ss ลูก / ;y นาที  ซึ� งมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑที์�กาํหนด
ไวใ้นวตัถุประสงคข์องการวิจยั ขอ้ที� > (>ss ลูก / tsนาที) 
 :. ผลการคาํนวณค่ากระแสไฟฟ้าที�ใชใ้นการปอกมะพร้าว ต่อ > ลูก คือ 
 เครื�องปอกมะพร้าวใชม้อเตอร์ขนาด : แรง หรือ  >,;ss วตัต ์
สูตรการคาํนวณ 

           พลงังานไฟฟ้า (หน่วย) = กาํลงัไฟฟ้า (กิโลวตัต ์) × เวลา ( ชั�วโมง ) 
           คาํนวณพลงังานไฟฟ้า  =    0.01425    หน่วย /ลูก   
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 ดงันั-นจะใชพ้ลงังานไฟฟ้าไป  0.01425 หน่วย ถา้ค่าพลงังานไฟฟ้าหน่วยละ 2.50 บาท จะเสีย

ค่าพลงังานไฟฟ้า = 0.01425 × 2.50 = 0.0356 บาท/ลูก หรือ u.;t บาท ต่อการปอกมะพร้าว >ss ลูก 
และ y.>: บาท ต่อการปอกมะพร้าว :ss ลูก  
 เมื�อเปรียบเทียบกบัแรงงานคนปอกมะพร้าวจาํนวน :ss ลูกจะใชเ้วลาประมาณ > วนั เมื�อคิด
เป็นค่าแรงขั-นตํ�าวนัละ uss บาทต่อ:ss ลูกต่อ 1 วนั  สูงกวา่การใชเ้ครื�องปอกมะพร้าวที�เสียค่าใชจ่้าย 
y.>: บาทต่อ :ss ลูกต่อ 1 ชั�วโมง    
 จากผลการทดลองเรื�องการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายปอกมะพร้าวระหวา่งเครื�องปอกมะพร้าวกบั
แรงงานคนปอกมะพร้าว เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ที� : 
 :. ผลการศึกษาคุณภาพของเครื�องจากการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชเ้ครื�องปอกมะพร้าว 
พบวา่ในภาพรวมมีความพึงพอใจระดบัมาก (เฉลี�ย z.u{) เมื�อวิเคราะห์รายขอ้พบวา่ หวัขอ้ประเมินที�  
>s. การทาํงานของเครื�องเสียค่ากระแสไฟฟ้านอ้ยมีความคุม้ค่า มีผลการประเมินระดบัมากที�สุด (เฉลี�ย 
;.ss) S.D. = 0.00 และหวัขอ้ประเมินที� z. ขณะปฏิบติังานมีเสียงรบกวนและการสั�นสะเทือนจากเครื�อง 

มีผลการประเมินระดบันอ้ย (เฉลี�ย :.;) S.D. = 0.21  บรรลุตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ที� u  
สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวจิยัของสมหมายบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัทั-ง u ขอ้ และสามารถตอบคาํถามวจิยั
ทั-ง u ขอ้ ตลอดจนแกปั้ญหาใหแ้ก่กลุ่มแม่บา้นหว้ยไร่ เนื�องจากเป็นสิ�งประดิษฐที์�ผา่นกระบวนการสร้าง
และพฒันา ตามระเบียบวธีิการวจิยั โดยผา่นการทดสอบ การทดลองใชง้านจริงจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดผ้ล
การทดลองน่าเชื�อถือ ไดเ้ครื�องปอกมะพร้าวที�มีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการผูใ้ช(้>ss ลูก / ;y 
นาที)  เครื�องมีประสิทธิผลสูงกวา่แรงงานคน (ค่าใชจ่้าย y.>: : 300 บาท ต่อการปอกมะพร้าว :ss ลูก) 
และเครื�องยงัมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก เพราะผูใ้ชมี้ความพึงพอใจต่อคุณภาพของเครื�องในภาพรวม 
ระดบัดีมาก (เฉลี�ย z.u{)  
ข้อเสนอแนะ  
 สมหมายใหข้อ้เสนอแนะวา่ ควรมีการพฒันาปรับปรุงเรื�องเสียงดงั และการสะเทือนของเครื�อง
ปอกมะพร้าว ในการวิจยัครั- งต่อไป 
เขียนรายงานการประดิษฐ์ 

หลงัจากนั-นครูสมหมายไดร้วบรวมผลงานการทาํสิ�งประดิษฐต์ั-งแต่เริ�มตน้จนสาํเร็จ เขียนเป็น
รายงานการทาํสิ�งประดิษฐจ์าํนวน 5 บทในรูปแบบการเขียนรายงานวิจยัสิ�งประดิษฐ ์ตามความเป็นจริง
ที�ไดด้าํเนินงานมา  ส่งฉบบัสมบูรณ์ใหแ้หล่งทุน และนาํไปตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานในเวทีประกวด
สิ�งประดิษฐค์นรุ่นใหม่ เวทีโครงงานวทิยาศาสตร์ และไดจ้ดัทาํบทความวจิยั (ที�มีรูปแบบตามประกาศ 
ของ สวพ.  พ.ศ. 2557) เพื�อส่งคดัเลือก เวทีการเสนอผลงานทางวชิาการอาชีวศึกษา 
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ตัวอย่าง เรื	องกระบวนการทาํวจัิยนวตักรรมสิ	งประดิษฐ์ผลติภัณฑ์สําเร็จรูป 
  

การพฒันาผงปรุงรสปลาหางควาย 
โดย นางสมหญิง เพชรใจดี 

 
 ครูสมหญิงไดจ้ดัฝึกอบรม การทาํนํ-ายาผงบรรจุซองใหแ้ก่กลุ่มแม่บา้นทาํผลิตภณัฑ ์OTOP 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี หลงัจากใหค้วามรู้แก่ผูรั้บการอบรมแลว้ มีคาํถามจากผูอ้บรมวา่ จะทาํอยา่งไรกบั
ปลาหางควายที�ติดมากบัอวนหาปลาซึ�งมีจาํนวนมากแต่ไม่เป็นที�นิยมนาํมาปรุงอาหารรับทาน ส่วนใหญ่
จะทิ-งหรือนาํไปทาํปลาป่นเพื�อใชเ้ลี-ยงสัตว ์ซึ� งมีมูลค่านอ้ย จึงยากจะเพิ�มมูลค่าปลาหางควายดงักล่าว 
โดยนาํไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป 
 กลุ่มแม่บา้นไดข้อใหค้รูสมหญิงช่วยคิดวธีิแปรรูปปลาหางควายเพื�อเพิ�มมูลค่าของปลา โดย
นาํมาทาํเป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปที�มีรสชาติถูกใจผูบ้ริโภค มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดสารพิษ บรรจุ
ภณัฑส์วยงามน่าซื-อ และราคาถูก 
 

วเิคราะห์โจทยที์�สมหญิงไดรั้บ  
 >. ปัญหาที�พบคือ การใชป้ระโยชน์จากปลาหางควายไม่คุม้ค่า 
 2. ความตอ้งการ คือตอ้งการแปรรูปปลาหางควายเพื�อเพิ�มมูลค่าปลาหางควาย 
 3. คุณสมบติัของผลิตภณัฑที์�ตอ้งการ คือเป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปที�มีรสชาติถูกใจผูบ้ริโภค และ
มีคุณภาพ โดยมี มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดสารพิษ บรรจุภณัฑส์วยงามน่าซื-อ และราคาถูก 
 หลงัจากที�ครูสมหญิงไดต้กลงที�จะช่วยกลุ่มแม่บา้นแลว้ จึงเกิดคาํถาม u ขอ้ วา่ >) จะทาํ
ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปจากปลาหางควายอยา่งไร  :)  ทาํอยา่งไรใหผ้ลิตภณัฑส์าํเร็จรูปจากปลาหางควายมี
รสชาติเป็นที�ตอ้งการของผูบ้ริโภค   และ  u) ทาํผลิตภณัฑ์สาํเร็จรูปจากปลาหางควายอยา่งไรใหมี้
คุณภาพ ดา้นมีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดสารพิษ บรรจุภณัฑส์วยงามน่าซื-อ และราคาถูก 
 ครูสมหญิงตอ้งการรู้คาํตอบทั-ง 3 ขอ้ จึงคิดที�จะทาํสิ�งประดิษฐป์ระเภทผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป โดย
การสืบคน้ขอ้มูลเบื-องตน้เกี�ยวกบัเรื�องการทาํพริกแกงเผด็จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  แลว้กาํหนดกรอบ
แนวคิดวา่จะทาํผลิตภณัฑ ์ที�มีรูปแบบเป็นผงปรุงรสจากปลาหางควาย ที�มีส่วนประกอบเหมือนนํ-าพริก
แกง คือ พริกแหง้ ข่า ตะไคล ้ผวิมะกรูด หอมแดง เกลือ กะปิ และจะใชป้ลาหางควายทดแทนกะปิ โดย
ทาํบรรจุภณัฑเ์ป็นกอ้นสะดวกแก่การวางจาํหน่าย และเก็บรักษา ผลิตภณัฑมี์คุณสมบติัเอนกประสงค์
สามารถนาํมาปรุงรสแก่อาหารหลากหลายประเภท เช่นผดัเผด็ และแกงเผด็ไดทุ้กชนิด เบื-องตน้วางแผน
จะทาํผลิตภณัฑ ์จาํนวน 3 สูตร ดงันี-  
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สูตรที� 1 พริกแกงเผด็ที�มีส่วนผสมปลาหางควาย 20 เปอร์เซ็นต ์
สูตรที� 2 พริกแกงเผด็ที�มีส่วนผสมปลาหางควาย 15 เปอร์เซ็นต ์กะปิ 5 เปอร์เซ็นต ์
สูตรที� 3 พริกแกงเผด็ที�มีส่วนผสมปลาหางควาย 10 เปอร์เซ็นต ์กะปิ 10 เปอร์เซ็นต ์
 
วตัถุประสงคก์ารประดิษฐ์ 

เพื�อตอ้งการคาํตอบจากโจทยที์�ครูสมหญิงไดรั้บมา จึงกาํหนดวตัถุประสงค ์3 ขอ้ ดงันี-  
 >. เพื�อทาํผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปผงปรุงรสจากปลาหางควาย   
 2. เพื�อเปรียบเทียบการยอมรับของผูบ้ริโภคที�มีต่อผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปจากปลาหางควาย จาํนวน 
3 สูตร  
 u. เพื�อศึกษาคุณภาพของผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปจากปลาหางควาย (ดา้น คุณค่าทางโภชนาการ 
ปลอดสารปนเปื- อน การเก็บรักษาบรรจุภณัฑ ์วนัหมดอายุบรรจุภณัฑ ์รายการส่วนประกอบวสัดุผงปรุง
รสที�บรรจุภณัฑ ์กล่องบรรจุภณัฑส์วยงามน่าซื-อ และราคา) 
ศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
 ครูสมหญิงสืบคน้ขอ้มูล เรื�องที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี-   

เรื�องการทาํนํ-าพริกแกงเผด็ ส่วนผสมของวสัดุทาํพริกแกงชนิดต่าง  
เรื�องปลาหางควายดา้น คุณค่าทางโภชนาการ กลิ�น สี รสชาติ และรายละเอียดอื�นๆ 
เรื�องกะปิดา้น คุณค่าทางโภชนาการ กลิ�น สี รสชาติ และรายละเอียดอื�นๆ 

 เรื�องเทคนิควธีิการทาํผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปดา้น การบด การอบแหง้ การทาํกอ้น การบรรจุ
ภณัฑ ์และการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

เรื�องผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปผงปรุงรสชนิดต่างๆ ที�จาํหน่ายตามร้านคา้ทั�วไป 
เรื�องการสร้างแบบทดสอบการยอมรับผลิตภณัฑจ์ากประสาทสัมผสั 9 ระดบั 
เรื�องการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตรส่วนประมาณค่า  5 ระดบั 

 จากนั-นครูสมหญิงนาํขอ้มูลทั-งหมดมาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดทาํสูตรผลิตภณัฑผ์งปรุงรส
จากปลาหางควาย จาํนวน 3 สูตร 
วางแผนการประดิษฐ ์และการทดลอง 

ต่อมาครูสมหญิง ไดว้างแผนการประดิษฐ ์และวางแผนการทดลองเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ 
ดงันี-  วางแผนนาํสูตรผลิตภณัฑแ์ละรายการวสัดุประกอบสูตรผลิตภณัฑแ์ต่ละสูตรไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญ
แนะนาํวา่ สูตรผลิตภณัฑ ์จาํนวน 3 สูตรนี- มีความเหมาะสมเพียงใด โดยไดท้าํตารางประเมินค่า IOC 
แนบไปพร้อมกบัสูตรผลิตภณัฑ ์โดยวางแผนไวว้า่นจะเชิญผูเ้ชี�ยวชาญช่วยตรวจสอบ u คน คือ ครู
แผนกวชิาผลิตภณัฑ์อาหารและบรรจุภณัฑ ์ ครูประมง และครูที�สอนวชิาการตลาด  และไดว้างแผน
กาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจากประชาชน 3 วยั คือวยัเรียน วยัทาํงาน และผูสู้งอาย ุจากการสุ่มแบบ
เจาะจงจาํนวนกลุ่มละ 5 คนรวมกลุ่มตวัอยา่งทั-งหมด 15 คนในพื-นที�ตาํบลในเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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และไดว้างแผนการทดลองโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งชิมอาหารที�ทาํมาจากผลิตภณัฑท์ั-ง 3 ชนิด แลว้ทดสอบ
การยอมรับของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ ์ โดยการสร้างแบบทดสอบการยอมรับ ที�มีการใหค้ะแนน
ความชอบ (Hedonic  Scaling  Test)  ซึ� งเป็นวธีิการที�ใช ้บอกความชอบ และไม่ชอบ ออกมาเป็นสเกล
ความชอบโดยเสนอตวัอยา่งใหผู้ท้ดสอบทีละ > ตวัอยา่ง (Monadically  Serve)  โดยเลือกใชส้เกล
ความชอบ แบบสเกลความชอบ |  ระดบั (Nine-point  hedonic  scale) คือคะแนน   1  =  ไม่ชอบมาก
ที�สุด     2  =  ไม่ชอบมาก      3  =  ไม่ชอบปานกลาง     4  =  ไม่ชอบเล็กนอ้ย     5  =  เฉย ๆ    6  =  ชอบ
เล็กนอ้ย  7  =  ชอบปานกลาง  8  =  ชอบมาก    9  =  ชอบมากที�สุด  และไดว้างแผนการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากคะแนนเฉลี�ยที�ไดจ้ากแบบสอบถาม จาํนวน 15 คน(ซํ- า) ที�ชิมอาหารที�ทาํจากผลิตภณัฑ์
สาํเร็จรูปปลาหางควาย 3 สูตร(Treatment) โดยผูชิ้มไม่รู้วา่แต่ละตวัอยา่งที�ชิมเป็นสูตรใด   

วางแผนหาคุณภาพของผลิตภณัฑข์องสูตรที�ผา่นการทดสอบการยอมรับมาแลว้เพื�อนาํมา
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง (กลุ่มเดิมแต่คนละเวลา) ดา้น คุณค่าทางโภชนาการ ปลอดสาร
ปนเปื- อน การเก็บรักษาบรรจุภณัฑ ์วนัหมดอายบุรรจุภณัฑ ์รายการส่วนประกอบวสัดุผงปรุงรสที�บรรจุ
ภณัฑ ์กล่องบรรจุภณัฑส์วยงามน่าซื-อ และราคา โดยวางแผนทาํแบบประเมินความพึงพอใจแบบ
ประมาณค่า 5 ระดบั คือ  1  = นอ้ยที�สุด   2  = นอ้ย  3  = ปานกลาง  4  = มาก  5 = มากที�สุด   

วางแผนการใชส้ถิติจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ANOVA โดยวางแผนการทดลองแบบ 

RCBD เปรียบเทียบค่า  F  ที�ระดบันยัสาํคญั .01 และ .05  เพื�อสรุปวา่ ผลิตภณัฑแ์ต่ละสูตรมีความ
แตกต่างตามการยอมรับทางประสาทสัมผสัที�กาํหนดหรือไม่ และไดว้างแผนใชส้ถิติค่าเฉลี�ย และค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน สาํหรับผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจ 
ดาํเนินการประดิษฐแ์ละทดลองตามแผน 
 หลงัจากนาํสูตรผลิตภณัฑแ์ละรายการวสัดุประกอบสูตรผลิตภณัฑแ์ต่ละสูตรไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญ
ใหค้าํแนะนาํแลว้ จึงมาปรับปรุงสูตรผลิตภณัฑ ์จาํนวน 3 สูตรตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ ทั-ง 3 คน
เห็นตรงกนัวา่ควรปรับปรุง เรื�องกลิ�นคาวปลาหางควายโดยการเพิ�มข่ากบัตะไคลใ้นผลิตภณัฑม์าก
กวา่เดิมเนื�องจากช่วยดบักลิ�นคาวได ้ จากนั-นจึงเริ�มทาํผลิตภณัฑต์ามสูตรที�ปรับปรุงตามคาํแนะนาํของ
ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 3 สูตร แลว้สร้างแบบสอบถาม Nine-point  hedonic  scale  จาํนวน 10 ขอ้คาํถาม
ดงันี-   

ดา้นรสสัมผสัผลิตภณัฑ์ 4 ขอ้คาํถาม 
ดา้นกลิ�นสัมผสัผลิตภณัฑ ์3 ขอ้คาํถาม 
ดา้นสีสัมผสัผลิตภณัฑ ์1 ขอ้คาํถาม 
ดา้นเนื-อสัมผสัผลิตภณัฑ์ 2 ขอ้คาํถาม 
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และสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งเพื�อหาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ดา้นต่างๆ  
จาํนวน 10 ขอ้คาํถามดงันี-   

ดา้นคุณค่าทางโภชนาการ  1 ขอ้ 
ดา้นปลอดสารปนเปื- อน 1 ขอ้ 
ดา้นบรรจุภณัฑ ์ 6 ขอ้ (ป้องกนัความชื-น,ฉลากบอกส่วนประกอบ,บอกราคา,บอกวนัหมดอาย,ุ

สวยงามน่าซื-อ, การเก็บรักษาและสะดวกใชง้าน ) 
ดา้นมาตรฐานรับรองจาก อย  1 ขอ้ 
ดา้นดา้นราคา  1 ขอ้ 

 เมื�อสร้างแบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจแลว้นาํแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญ
ใหค้าํแนะนาํวา่มีความตรงตามวตัถุประสงคห์รือไม่ โดยไดท้าํตารางประเมินค่า IOC แนบไปพร้อมกบั
แบบสอบถาม  จากนั-นปรับปรุงตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ  
 ทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ ์ โดยใชแ้บทดสอบ (Nine-point  hedonic  scale) 
ตามแผนที�กาํหนดไว ้แก่กลุ่มตวัอยา่งที�สุ่มมาจากประชากร ที�ใชว้ธีิสุ่มแบบเจาะจง จาํนวน 15 คน โดย
เสนอตวัอยา่งใหผู้ท้ดสอบชิมอาหารทีละ > ตวัอยา่ง  แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 จดัทาํผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑจ์ากสูตรที�ผา่นการทดสอบการยอมรับผลิตภณัฑแ์ลว้ 
 นาํผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ที�ดีที�สุดไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งทดลองใชแ้ลว้มอบแบบประเมินความ
พึงพอใจผลิตภณัฑ์ ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเดิมหลงัจากที�ผา่นการทดสอบการยอมรับผลิตภณัฑแ์ลว้ 
เก็บรวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ต่อมาครูสมหญิงไดน้าํขอ้มูลที�เก็บรวบรวมไดท้ั-งหมดมาวิเคราะห์ ค่าเฉลี�ย คะแนนความชอบ
ของผลิตภณัฑแ์ต่ละสูตร และวเิคราะห์ความแปรปรวน  ANOVA  ของค่าเฉลี�ย คะแนนความชอบ
เปรียบเทียบค่า  F   ที�ระดบันยัสาํคญั .01 และ .05  ไดผ้ลการทดลอง ดงันี-  
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ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี�ยการยอมรับของผูท้ดสอบจากผลิตภณัฑผ์งปรุงรสจากปลาหางควาย 
 

 ผลิตภณัฑต์วัอยา่ง ความชอบเฉลี�ย 

สูตรที� 1 พริกแกงเผด็ที�มีส่วนผสมปลาหางควาย 20 เปอร์เซ็นต ์ 2.4 c  
สูตรที� 2 พริกแกงเผด็ที�มีส่วนผสมปลาหางควาย 15 เปอร์เซ็นต ์กะปิ 5 เปอร์เซ็นต ์ u.>b 
สูตรที� 3 พริกแกงเผด็ที�มีส่วนผสมปลาหางควาย 10 เปอร์เซ็นต ์กะปิ 10 เปอร์เซ็นต ์ 4.z a 
F – value  * 

C.V .  =  2.75 
 จากตารางผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี�ยการยอมรับของผูท้ดสอบจากผลิตภณัฑผ์งปรุงรสจากปลา
หางควาย พบวา่ผลิตภณัฑผ์งปรุงรสที�มีส่วนผสมปลาหางควาย 10 เปอร์เซ็นต ์กะปิ 10 เปอร์เซ็นตมี์
ค่าเฉลี�ยการยอมรับมากที�สุด (4.z) และผลิตภณัฑผ์งปรุงรสที�มีส่วนผสมปลาหางควาย 15 เปอร์เซ็นต ์
กะปิ 5 เปอร์เซ็นต ์และผลิตภณัฑผ์งปรุงรสที�มีส่วนผสมปลาหางควาย  20 เปอร์เซ็นต ์มีค่าเฉลี�ยการ
ยอมรับนอ้ยลง (u.>) และ (2.4) ตามลาํดบั 
 
ผลการศึกษาตน้ทุนการผลิต ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปจากปลาหางควาย (บาทต่อกิโลกรัม) 
 

 ผลิตภณัฑต์วัอยา่ง ตน้ทุนการผลิต 

พริกแกงเผด็ที�มีส่วนผสมกะปิ  20 เปอร์เซ็นต ์ 65 
สูตรที� 1 พริกแกงเผด็ที�มีส่วนผสมปลาหางควาย 20 เปอร์เซ็นต ์ 30 
สูตรที� 2 พริกแกงเผด็ที�มีส่วนผสมปลาหางควาย 15 เปอร์เซ็นต ์กะปิ 5 เปอร์เซ็นต ์ 45 
สูตรที� 3 พริกแกงเผด็ที�มีส่วนผสมปลาหางควาย 10 เปอร์เซ็นต ์กะปิ 10 เปอร์เซ็นต ์ 57 
  
 

 จากตารางผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี�ยการยอมรับของผูท้ดสอบจากผลิตภณัฑผ์งปรุงรสจากปลา
หางควาย พบวา่ผลิตภณัฑผ์งปรุงรสที�มีจาํหน่ายโดยทั�วไปมีตน้ทุนการผลิตมากที�สุดกิโลกรัมละ 65 
บาท ผลิตภณัฑผ์งปรุงรสที�มีส่วนผสมปลาหางควาย 10 เปอร์เซ็นต ์กะปิ 10 เปอร์เซ็นต ์และผลิตภณัฑ์
ผงปรุงรสที�มีส่วนผสมปลาหางควาย 15 เปอร์เซ็นต ์กะปิ 5 เปอร์เซ็นต ์มีตน้ทุนการผลิตนอ้ยลง
ตามลาํดบั กิโลกรัมละ 57 และ  45  บาท  ตามลาํดบั  สาํหรับผลิตภณัฑผ์งปรุงรสที�มีตน้ทุนการผลิต
นอ้ยที�สุด คือผลิตภณัฑผ์งปรุงรสที�มีส่วนผสมปลาหางควาย  20 เปอร์เซ็นต ์กิโลกรัมละ  30 บาท 
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ผลการศึกษาคุณภาพของผลิตภณัฑจ์ากการประเมินความพึงพอใจ 
 

 รายการประเมิน ค่าเฉลี�ย 

ดา้นคุณค่าทางโภชนาการ    4.2±0.5 
ดา้นปลอดสารปนเปื- อน 3.2±1.5 
ดา้นบรรจุภณัฑ ์  4.7±0.7 
ดา้นมาตรฐานรับรองจาก อย. 0.0±0.0 
ดา้นดา้นราคา 

เฉลี�ย 

4.8±0.1 

3.4±2.3 

จากตารางผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี�ยความพึงพอใจของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑผ์งปรุงรสจากปลาหางควาย 
พบวา่โดยรวมมีระดบัความพึงพอใจระดบัปานกลาง (เฉลี�ย 3.4) ดา้นราคา และบรรจุภณัฑมี์ระดบัความ
พึงพอใจมากที�สุด (เฉลี�ย 4.8 , 4.7 ตามลาํดบั) และดา้นมาตรฐานการรับรองจาก อย. มีระดบัความพึง
พอใจนอ้ยที�สุด (เฉลี�ย 0.0) 

 
สรุปอภิปรายผลการวจัิย 

 ผลการวจิยัของสมหมายบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัทั-ง u ขอ้ คือ 
 >. ไดผ้ลิตภณัฑส์าํเร็จรูปผงปรุงรสจากปลาหางควายที�มีลกัษณะเป็นผงปรุงรสเป็นกอ้น
สี�เหลี�ยมขนาด 20 กรัมต่อกอ้น ห่อดว้ยกระดาษฟรอยดก์นัความชื-น บรรจุในกล่องกระดาษอาร์ทสวย
งาม พิมพร์ายละเอียดส่วนประกอบของวตัถุดิบ วนัผลิตและวนัหมดอาย ุ และราคาจาํหน่าย  
 2. จากการทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์  โดยใชแ้บบทดสอบ (Nine-
point  hedonic  scale) ของผูบ้ริโภคที�มีต่อผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปจากปลาหางควาย จาํนวน 3 สูตร พบวา่
ผลิตภณัฑผ์งปรุงรสที�มีส่วนผสมปลาหางควาย 10 เปอร์เซ็นต ์กะปิ 10 เปอร์เซ็นตมี์ค่าเฉลี�ยการยอมรับ
มากที�สุด (4.z)  
 u. จากการศึกษาตน้ทุนการผลิต ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปจากปลาหางควาย จาํนวน 3 สูตร พบวา่ 
ผลิตภณัฑผ์งปรุงรสที�มีตน้ทุนการผลิตนอ้ยที�สุด คือผลิตภณัฑผ์งปรุงรสที�มีส่วนผสมปลาหางควาย  20 
เปอร์เซ็นต ์กิโลกรัมละ  30 บาท แต่กลบัพบวา่ผูบ้ริโภคมีการยอมรับนอ้ยที�สุด (2.4) สาํหรับผลิตภณัฑ์
ผงปรุงรสที�มีส่วนผสมปลาหางควาย  10 เปอร์เซ็นต ์กะปิ 10 เปอร์เซ็นต ์แมมี้ตน้ทุนการผลิตมากถึง
กิโลกรัมละ 57  แต่มีค่าเฉลี�ยการยอมรับมากที�สุด (4.z)  และยงัพบวา่มีตน้ทุนการผลิตนอ้ยกวา่
ผลิตภณัฑผ์งปรุงรสที�มีจาํหน่ายทั�วไป ที�กิโลกรัมละ 65  ถึง 8 บาทต่อกิโลกรัม 

 4. จากการศึกษาคุณภาพของผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปจากปลาหางควาย โดยการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑโ์ดยรวมมีระดบัความพึงพอใจระดบัปานกลาง ดา้นราคา และบรรจุ



21 

 

ภณัฑมี์ระดบัความพึงพอใจมากที�สุด ส่วนดา้นมาตรฐานการรับรองจาก อย. มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย
ที�สุดเนื�องจากผลิตภณัฑไ์ม่ไดข้อจดทะเบียนอาหารและยา 

 

ข้อเสนอแนะ  
 สมหญิงใหข้อ้เสนอแนะวา่ ควรมีการนาํผลิตภณัฑเ์ขา้รับการตรวจสอบสารปนเปื- อนจากเชื-อ 

E. coli   และโลหะหนกั เพื�อรองรับการขอจดทะเบียนอาหารและยา 
 

 

เขียนรายงานการประดิษฐ์ 
หลงัจากนั-นครูสมหญิงไดร้วบรวมผลงานการทาํสิ�งประดิษฐผ์ลิตภณัฑส์าํเร็จรูปตั-งแต่เริ�มตน้

จนสาํเร็จไปเขียนเป็นรายงานการทาํสิ�งประดิษฐป์ระเภทผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป จาํนวน 5 บทในรูปแบบ
การเขียนรายงานวจิยั ตามความเป็นจริงที�ไดด้าํเนินงานมา แลว้ส่งผลงานเขา้ประกวดทุกเวที ไดแ้ก่
สิ�งประดิษฐค์นรุ่นใหม่ เวทีโครงงานวทิยาศาสตร์ และเวทีนาํเสนอบทความวจิยัอาชีวศึกษา ผลปรากฏ
วา่ครูสมหญิงไดรั้บรางวลัชนะเลิศทุกเวทีที�ส่งประกวด 
งานวจิยัไม่ขึ-นหิ-ง 

หลงัจากที�นาํผลงานไปแสดงงานประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ระดบัชาติ มีผูแ้ทนบริษทัผง
ปรุงรสชื�อดงัของเมืองไทยไดฟั้งการนาํเสนอผลงานและไดข้ออ่านรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ของครู
สมหญิงอยา่งละเอียด แลว้ยื�นขอ้เสนอขอซื-ออนุสิทธิบตัรที�ครูสมหญิงไดข้อจดไว ้จาํนวน 600,000 บาท 
เป็นเวลา 5 ปี ครูสมหญิงตอบตกลงดว้ยความดีใจ ภูมิใจในผลงานของตนเองที�ไดท้าํมา แลว้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชน ที�ผา่นมางานประดิษฐข์องครูสมหญิงจะทาํเพื�อการประกวด
เพียงตอ้งการรางวลัก็รู้สึกดีใจแลว้ แต่หลงัจากนั-นจะเก็บผลงานไวใ้นชั-นวางเอกสารในแผนกวชิา บาง
เรื�องผา่นมาเป็นสิบปี ยงัไม่มีใครหยบิมาอ่านหรือนาํมาใชป้ระโยชน์เลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

บทที	 3   

 การเขยีนรายงานวจิัยสิ�งประดิษฐ์ 

 

ภทัรธิรา ผลงาม (:;;:) ใหเ้หตุผลเรื�องการเขียนรายงานการวจิยัไวว้า่ เป็นภารกิจของนกัวจิยัที�
จะตอ้งตีพิมพเ์ผยแพร่ผลการศึกษาคน้ควา้และขอ้คน้พบไปยงัผูอื้�น ดงันั-นการเขียนรายงานการวจิยัจึง
นบัวา่มีความสาํคญัและมีประโยชน์อยา่งมากทั-งต่อผูว้จิยัเองและคนอื�น ๆ การเขียนรายงานการวจิยัเป็น
ขั-นตอนสุดทา้ยของการวจิยัที�ไม่มีแบบแผนแน่นอนตายตวั ขึ-นอยูก่บัแหล่งที�ใหทุ้นวิจยั หรือสถาบนั 
หน่วยงาน จะเป็นผูก้าํหนดรูปแบบการเขียน  สาํหรับการฝึกเขียนรายงานการวจิยั ครั- งนี-  ไดเ้สนอ
รูปแบบเฉพาะงานวิจยันวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์ มีรายละเอียดของขอ้แนะนาํการเขียน แบ่งเป็น ; ชุด 
สาํหรับแบบฝึกเขียนไดจ้ดัทาํไวใ้นบทที� 4 ของเอกสารนี-  นกัประดิษฐจึ์งตอ้งเปิดเอกสารไปมาระหวา่ง
บทที� 3 กบับทที� 4 เพื�อการฝึกเขียนรายงานวิจยัสิ�งประดิษฐอ์าชีวศึกษามีรายละเอียด ดงันี-  

 

ชุดฝึกที	 D เรื	องการเขียนบทนํา 
 

ก่อนที�จะเริ�มดาํเดินการเขียนรายงานวจิยั ผูว้ิจยัควรมีการกาํหนดชื�อเรื�องวิจยั เพราะเป็นส่วน
ดึงดูดความสนใจจุดแรก โดยทั�วไปหลกัในการเขียนชื�อเรื�อง ทาํไดโ้ดยนาํเอาคาํสาํคญั (Key words) 
ของเรื�องที�จะทาํวิจยั หรือนาํตวัแปรอิสระ (นวตักรรม) และจุดมุ่งหมายการวจิยั ประกอบกนัเป็นชื�อ
เรื�อง ใหส้ั-นกะทดัรัดชดัเจน และสื�อความหมายครอบคลุมขอบเขตการทาํวจิยั (มีจุดมุ่งหมายการวจิยั / 
ตวัแปรอิสระหรือนวตักรรม)   
 

ตัวอย่างการเขียนชื	อเรื	องงานวจัิย-พฒันานวตักรรม  
 

ชื	อเรื	องวจัิยและพฒันา 
ตัวแปรอสิระ

(นวตักรรม) 

จุดมุ่งหมาย 

  

>. เครื�องปอกกระเทียม  มี 
 (เครื�องปอกกระเทียม) 

ไม่มี 

:. การสร้าง(หรือพฒันา)เครื�อง
ปอกกระเทียม 

มี 
(เครื�องปอกกระเทียม) 

มี 
(การสร้างหรือพฒันา) 
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การเขียนรายงานวจิยับทที� > ประกอบดว้ยหวัขอ้  ความเป็นมาและความสาํคญั คาํถามวจิยั จุดประสงค์
ของการวิจยั ขอบเขตของการวจิยั นิยามศพัทเ์ฉพาะ  และประโยชน์ที�ไดรั้บ ดงันี-  
 >. การเขียนความเป็นมาและความสาํคญั  

ควรเขียนถึงความจาํเป็นที�ตอ้งทาํวจิยัเรื�องนั-น ๆ และเขียนใหช้ดัเจนวา่มีปัญหาในเรื�อง  
นั-นอยา่งไร และควรนาํขอ้มูลต่าง ๆ มาช่วยสนบัสนุนโดยแทรกที�มาของขอ้มูลสนบัสนุนทุกครั- ง ดงันี-  
   - ยอ่หนา้แรกใหเ้ขียนลกัษณะกวา้ง ๆ แลว้แคบลงมาเหมือนสามเหลี�ยมรูปลิ�มหวัคว ํ�า โดยเริ�ม
ที�ความสาํคญัของอาชีพที�เกี�ยวขอ้งกบันวตักรรมที�เราจะสร้างไปใชแ้กปั้ญหาในงานอาชีพนั-น  
  กวา้งมาก : ความสาํคญัระดบัประเทศ 
  กวา้ง : ความสาํคญัระดบัภูมิภาค 
  กวา้งนอ้ย : ความสาํคญัระดบัพื-นที�ในชุมชน 
 - ยอ่หนา้ที� : นาํเสนอปัญหาที�เกิดขึ-นในพื-นที� ที�จะใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํเสนอผลที�เกิด
จากสภาพปัญหาวา่ถา้ไม่แกไ้ข อาจจะส่งผลเสียหายโดยตรงต่ออาชีพนั-น ๆ  หรืออาจจะมีผลไปกระทบ
ต่อ มิติอื�น ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง พลงังาน สิ�งแวดลอ้ม ในระดบัต่าง ๆ เช่น 
ประเทศ  ภูมิภาค ชุมชน (บางเรื�องมีผลกระทบต่อโลก)  
 การนาํเสนอในส่วนนี-ควรมีองคป์ระกอบของเรื�องต่อไปนี-   มีปัญหาอะไร  สาเหตุของปัญหาคือ
อะไร แนวทางแกปั้ญหาคิดวา่จะใชน้วตักรรมอะไรแกปั้ญหา และแนวคิดทาํนวตักรรมนี- มีหลกัการ 
ทฤษฎีอะไรสนบัสนุน(โดยเขียนอา้งอิง นาม,ปี แทรกไวด้ว้ย) 

- ยอ่หนา้สุดทา้ย เขียนรายละเอียด ดงันี-  
จากความเป็นมาและความสาํคญัดงักล่าว ผูว้จิยั / ผูป้ระดิษฐ ์ไดต้ระหนกัถึงผลเสียที�อาจจะเกิด

ขึ-นกบัอาชีพ (หรือไดต้ระหนกัถึงประโยชน์ที�นาํมาพฒันาอาชีพ)......................จึงมีความสนใจที�จะ
สร้าง เครื�อง ................ เพื�อใชแ้กปั้ญหา หรือเพื�อพฒันาอาชีพ......................................ต่อไป   
ตวัอยา่ง 

จากความเป็นมาและความสาํคญัและสภาพปัญหา ดงักล่าว ผูป้ระดิษฐไ์ดต้ระหนกัถึงผลเสียที�
อาจจะเกิดขึ-นกบัอาชีพขายทุเรียน จึงมีความสนใจที�จะสร้าง เครื�องปอกทุเรียนที�มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ เพื�อใชแ้กปั้ญหาเรื�องวธีิการปอกทุเรียนของกลุ่มอาชีพขายทุเรียนได ้ต่อไป   
หรือ 

จากความเป็นมาและความสาํคญั ดงักล่าว ผูป้ระดิษฐไ์ดต้ระหนกัถึงประโยชน์ที�นาํสิ�งประดิษฐ์
มาพฒันาอาชีพขายทุเรียน จึงมีความสนใจที�จะสร้าง เครื�องปอกทุเรียนที�มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เพื�อ
เพื�อพฒันากิจการของกลุ่มอาชีพขายทุเรียนได ้ต่อไป   
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 :. การเขียนคาํถามวจิยั  
        เมื�อผูว้ิจยัเกิดแนวคิดที�จะสร้างนวตักรรมสิ�งประดิษฐเ์พื�อมาใชแ้กปั้ญหาแลว้ ควรมีการตั-ง
คาํถามวจิยัที�สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา คาํถามวจิยัมีความสาํคญัมากเพราะเป็นตน้ทางของวตัถุประสงค์
การวจิยั โดยเขียนคาํถามวจิยัเป็นประโยคคาํถาม ดงันี-  
สิ�งประดิษฐเ์พื�อประกอบอาชีพ,เพื�ออาํนวยความสะดวก,เพื�อใชใ้นสาํนกังาน,เพื�อบรรเทาสาธารณะภยั 
 - จะสร้าง / พฒันานวตักรรมอยา่งไร 
 - นวตักรรมมีประสิทธิภาพตามความตอ้งการหรือไม่ 
 - นวตักรรมมีคุณภาพตามความตอ้งการหรือไม่ 
 สิ�งประดิษฐที์�ทาํสาํเร็จแลว้สามารถตอบโจทยค์าํถามวจิยัไดค้รบทั-ง 3 ขอ้นี-ได ้น่าจะเพียงพอ
เหมาะสม เนื�องจาก 3 ขอ้นี- เป็นความตอ้งการพื-นฐานที�ผูใ้ชสิ้�งประดิษฐที์�เป็นเครื�องมืออุปกรณ์ตอ้งการ 
คือ ผูใ้ชต้อ้งการใชเ้ครื�องมือที�มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นเบื-องตน้ แต่ถา้นกัประดิษฐมี์ความ
เชี�ยวชาญเพิ�มมากขึ-น และตอ้งการทาํสิ�งประดิษฐที์�มีขอบเขตการวจิยัเพิ�มมากกวา่นี-ไดเ้ช่นเดียวกนั 
สิ�งประดิษฐผ์ลิตภณัฑส์าํเร็จรูป (อาหาร ยา เครื�องสาํอาง) 
 - จะทาํผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปไดอ้ยา่งไร   
 - ทาํอยา่งไรใหผ้ลิตภณัฑส์าํเร็จรูปเป็นที�ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 - ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปมีตน้ทุนการผลิตเท่าไร เมื�อนาํไปวางจาํหน่ายแลว้ไดส่้วนแบ่งของตลาด
หรือไม่ 
 สิ�งประดิษฐผ์ลิตภณัฑส์าํเร็จรูปที�ทาํสาํเร็จแลว้สามารถตอบโจทยค์าํถามวจิยัครบอยา่งนอ้ย 3 
ขอ้นี-ได ้น่าจะเพียงพอและเหมาะสม เนื�องจาก 3 ขอ้นี- เป็นความตอ้งการพื-นฐานที�ผูผ้ลิตสินคา้ตอ้งการ 
คือ ส่วนมากตอ้งการรู้วา่ ทาํผลิตภณัฑอ์ยา่งไร ทาํผลิตภณัฑแ์บบใดที�ผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภคชอบยอมรับ 
ตอ้งการ และทาํผลิตภณัฑแ์ลว้ขายไดห้รือไม่ แต่ถา้นกัประดิษฐมี์ตอ้งการประดิษฐที์�มีขอบเขตการวจิยั
เพิ�มมากกวา่นี-ไดเ้ช่นเดียวกนั 

u. วตัถุประสงคข์องการวจิยัหรือการประดิษฐ ์(objectives) 
เป็นการกาํหนดงานวิจยัที�จะทาํ วา่ตอ้งการศึกษาในประเด็นใดบา้ง ซึ� งตอ้งชดัเจน และ

เฉพาะเจาะจงไม่คลุมเครือ เป็นรูปธรรม วดัได ้โดยบ่งชี- ถึงสิ�งที�จะทาํ ทั-งขอบเขต และที�สาํคญัตอ้งตอบ
โจทยค์าํถามวจิยัไดค้รอบคลุมครบทุกขอ้ โดยทั�วไปการเขียนจุดประสงคข์องการวจิยัและพฒันา  จะ
นิยมเขียนวตัถุประสงค ์u ขอ้ ที�ตอ้งสอดคลอ้งกบัคาํถามวจิยั (มีประสิทธิภาพ,มีคุณภาพ) และมี
องคป์ระกอบของการดาํเนินงานประดิษฐ ์u กระบวนการคือ กระบวนการสร้าง เมื�อสร้างสาํเร็จแลว้
นาํเขา้สู่กระบวนการทดลองใช ้  และหลงัจากการทดลองใช ้เขา้สู่กระบวนการประเมินผล (สร้าง - ใช ้ 
- ประเมิน) ดงัต่อไปนี-   
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สิ�งประดิษฐเ์พื�อประกอบอาชีพ,เพื�ออาํนวยความสะดวก,เพื�อใชใ้นสาํนกังาน,เพื�อบรรเทาสาธารณะภยั 
  >. เพื�อสร้างนวตักรรม  (ไดชิ้-นงานที�เป็นรูปธรรม) 
  :. เพื�อหาประสิทธิภาพนวตักรรม โดยการทดลองใชน้วตักรรม เปรียบเทียบผลการ
ทดลองกบัแรงงานคน หรือเปรียบเทียบกบัเครื�องมือรุ่นเก่า (วดัได)้ 
  u. เพื�อหาคุณภาพของนวตักรรมจากการประเมินความพึงพอใจในการใชน้วตักรรม 
(วดัได)้ 
สิ�งประดิษฐผ์ลิตภณัฑส์าํเร็จรูป (อาหาร ยา เครื�องสาํอาง) 
  >. เพื�อทาํผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป (ไดชิ้-นงานที�เป็นรูปธรรม) 
  2. เพื�อเปรียบเทียบการยอมรับของผูบ้ริโภคที�มีต่อผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปสูตรต่างๆ (วดัค่า
การยอมรับมาเป็นตวัเลขได)้ 
  u. เพื�อศึกษาตน้ทุนการผลิต ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป (วดัได)้ 

 z. ขอบเขตของการวจิยั 
       เป็นการระบุใหท้ราบวา่การวจิยัที�จะศึกษามีขอบข่ายกวา้งขวางเพียงใด เนื�องจากผูว้จิยัไม่ 

สามารถทาํการศึกษาไดค้รบถว้นทุกแง่ทุกมุมของปัญหานั-น จึงตอ้งกาํหนดขอบเขตของการศึกษาให้
แน่นอน วา่จะครอบคลุมอะไรบา้ง ซึ� งอาจทาํไดโ้ดยการกาํหนดขอบเขตของเรื�องใหแ้คบลงเฉพาะตอน
ใดตอนหนึ�ง หรือกาํหนดกลุ่มประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม สถานที� และระยะเวลาทาํ
วจิยั 

 5. นิยามศพัทเ์ฉพาะ   
     ในการวจิยัอาจมี ตวัแปร (variables) หรือคาํ (terms) ศพัทเ์ฉพาะต่าง ๆ ที�จาํเป็นตอ้งใหค้าํ

จาํกดัความอยา่งชดัเจนในรูปที�สามารถสังเกต (observation) หรือวดั (measurement) ได ้ไม่เช่นนั-นแลว้
อาจมีการแปลความหมายไปไดห้ลายทาง ตวัอยา่งเช่น คาํวา่ ประสิทธิภาพ, ตวัแปรที�เกี�ยวกบั ทศันคติ , 
ความพึงพอใจ ฯลฯ   โดยใชค้าํเชื�อมวา่ หมายถึง ..... 
    6. ประโยชน์ที�ไดรั้บจากการวจิยั 

       อธิบายถึงประโยชน์ที�จะนาํไปใชไ้ดจ้ริง ในดา้นวชิาการ เช่น จะเป็นการคน้พบทฤษฎีใหม่
ซึ� งสนบัสนุนหรือ คดัคา้นทฤษฎีเดิม และประโยชน์ในเชิงประยกุต ์เช่น นาํไปเป็นแนวทางเลือกปัจจยั
ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื�อลดตน้ทุนการผลิต หรือเพิ�มผลผลิต หรือประเมินผลการปฏิบติังานเพื�อ
หาแนวทางพฒันาอาชีพให้ดีขึ-น โดยครอบคลุมทั-งผลในระยะสั-น และระยะยาว ทั-งผลทางตรง และ
ทางออ้ม และควรระบุในรายละเอียดวา่ ผลดงักล่าวจะตกกบัใครเป็นสาํคญั  
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ชุดฝึกที	 I เรื	องเอกสารและงานวจัิยที	เกี	ยวข้อง 
 

 เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง  อาจเรียกวา่ การทบทวนวรรณกรรม ส่วนนี- เป็นการเขียนถึงสิ�ง
ที�ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร ต่าง ๆ และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งไดแ้ก่ ทฤษฎี หลกัการ ขอ้เทจ็จริง 
แนวความคิดของผูเ้ชี�ยวชาญ ตาํรามาตรฐานในสาขาที�จะทาํวจิยั วารสาร เวปไซต ์ต่าง ๆ ที�อาศยั
คอมพิวเตอร์มาช่วย  โดยจดัลาํดบัหวัขอ้หรือเนื-อเรื�องที�เขียนตามตวัแปรที�ศึกษา และในแต่ละหวัขอ้ 
ควรจดัเนื-อเรื�องเรียงตามลาํดบั ปี พ.ศ. เพื�อใหผู้อ่้านไดเ้ห็นพฒันาการต่างๆ ที�เกี�ยวกบัปัญหา นอกจากนี-
ผูว้จิยัควรจะตอ้งมีการสรุป  เพื�อใหผู้อ่้านไดเ้ห็นความสัมพนัธ์ทั-งส่วนที�สอดคลอ้งกนั ขดัแยง้กนั และ
ส่วนที�ยงัไม่ไดศึ้กษา โดยมีหลกัการเขียน ดงันี-  

- ตอนแรกของบทนี- นิยมเขียนเฉพาะหวัขอ้เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งเรียงตามลาํดบั 
ก่อนที�จะเขียนรายละเอียดของแต่ละหวัขอ้เพื�อเป็นสารบญัใหผู้อ่้านเห็นภาพรวมของเอกสารและ
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งทั-งหมด 

- ควรใชแ้หล่งเอกสารปฐมภูมิ (ตน้ฉบบั) ใหม้ากที�สุด และตอ้งอา้งอิงเอกสาร (นาม,ปี) ทุกเรื�อง
ที�นาํมาเขียนไว ้และตอ้งปรากฏส่วนที�อา้งอิงไวใ้นบรรณานุกรมทา้ยเล่ม 

- ควรเขียนรายงานให้ครอบคลุมเอกสารที�สาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาที�ศึกษาและนวตักรรมที�
จะสร้างและพฒันา หรือบริบทของกลุ่มอาชีพในพื-นที� สาํหรับ เนื-อหาที�ไม่เกี�ยวขอ้งไม่ควรนาํมาเขียน
เพื�อเพิ�มความหนาของผลงาน สาํหรับงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งหากไม่มีงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการประดิษฐ์
ของผูว้จิยัจริงๆ ไม่เขียนไวก้็ไม่ผดิ 

- ควรเขียนรายงานจากเอกสารใหม่ ๆ (ไม่ควรเกิน 5 ปี) โดยมีการอา้งอิงในเนื-อหา ที�มีรูปแบบ
เดียวกนัทั-งเล่มเช่น นาม (ปี พ.ศ.) หรือ (นาม,ปี พ.ศ.) ใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

- ควรเขียนรายงานโดยเรียบเรียงขอ้ความอยา่งสอดคลอ้งต่อเนื�อง ไม่ควรลอกขอ้ความจาก
เอกสารตน้ฉบบัมาเรียงต่อกนัหรือตดัแปะ แต่ควรเขียนในเชิงวเิคราะห์วิจารณ์  
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ชุดฝึกที	 J เรื	องวธีิดําเนินการวจัิย / การประดิษฐ์ 
 

การเขียนบทที� 3 เรื�องวธีิดาํเนินการวจิยั / การประดิษฐ์ในส่วนนี- เป็นการอธิบายถึงกระบวนการ
ประดิษฐ ์โดยละเอียดเพื�อให้ ผูอ่้านทราบรายละเอียด ดงันี-  

1. วสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้นการประดิษฐ ์ควรกล่าวถึงรายการวสัดุที�ใชป้ระดิษฐ ์ที�ระบุจาํนวน
ราคา และอุปกรณ์ที�นาํมาเป็นเครื�องมือช่วยประดิษฐ ์เช่น เครื�องกลึง เครื�องเจาะ เครื�องเจียร ฯลฯ 

2. ประชากรที�ศึกษา ควรกล่าวถึงประชากรที�ศึกษาเป็นใคร มีคุณสมบติัอยา่งไรบา้งอยูที่�ไหน 
มีจาํนวนเท่าใด หรือประมาณเท่าใด   

3.  กลุ่มตวัอยา่ง กล่าวถึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษา เทคนิควธีิการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง ชี-แจงทุกขั-นตอนอยา่งละเอียด การเลือกและกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งที�ไม่ถูกตอ้งจะส่งผลให้
ผลงานวจิยัขาดความน่าเชื�อถือ 
หมายเหตุ นกัประดิษฐจ์าํนวนมากที�ไม่รู้วา่จะเขียนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งไร เนื�องจากนกั
ประดิษฐด์าํเนินการทดลองใชง้านสิ�งประดิษฐด์ว้ยตนเองเพียงอยา่งเดียว โดยไม่มีการนาํไปทดลองใช้
กบักลุ่มตวัอยา่งที�เป็นกลุ่มที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัสิ�งประดิษฐ ์(ผูใ้ชง้านจริง) 

4. การวางแผนการทดลอง และสถิติที�ใช้ การวิจยันวตักรรมสิ� งประดิษฐ์ เป็นการวิจยัและ
พฒันาร่วมกบัการวิจยัเชิงทดลอง ดงันั-นจึงตอ้งใช้เทคนิคการวางแผนการทดลองและการควบคุมตวั
แปรใหถู้กตอ้ง การเลือกรูปแบบการทดลองสาํหรับงานวจิยันวตักรรมสิ�งประดิษฐ ์มี 3 แบบ คือ  

1) เปรียบเทียบผลการทดลองจาก 2 กลุ่มตวัอยา่งที�ไม่มีความสัมพนัธ์กนั (t-test Independent) 
2) เปรียบเทียบผลการทดลองภายใน 1 กลุ่มตวัอยา่งโดยเปรียบเทียบผลการทดลองกบัเกณฑ์ที�

กาํหนด (t-test แบบ แบบ One sample) 
3) เปรียบเทียบผลการทดลองภายใน  1 กลุ่มตวัอยา่ง โดยเปรียบเทียบผลที�ไดจ้ากการทดลองที�

เกิดจากการใชน้วตักรรมกบัการไม่ใชน้วตักรรม (t-test แบบ t-test Dependent)  
หมายเหตุ สําหรับการฝึกวจิยัครั- งนี-  ไดจ้ดัทาํตวัอยา่งใหศึ้กษาเฉพาะขอ้ที� 2) และ  3) แต่ขอ้ที� 1) เป็นการ
หาค่าสถิติซบัซอ้นอาจทาํใหน้กัวจิยัมือใหม่มีทศันคติทางลบที�จะเริ�มตน้ทาํวจิยั 

5. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัสิ�งประดิษฐ ์คือตวันวตักรรมหรือสิ�งประดิษฐน์ั�นเอง ดงันั-น ผูว้จิยั
ตอ้งกล่าวถึงขั-นตอนและวธีิการสร้างเครื�องมือ(สิ�งประดิษฐ)์ อยา่งละเอียด ตลอดจนการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื�องมือจากผูเ้ชี�ยวชาญ สาํหรับเครื�องมือเก็บรวบรวมขอ้มูลที�ใชใ้นการวิจยัสิ�งประดิษฐ ์
ส่วนใหญ่เป็นเครื�อง ชั�ง ตวง วดั จบัเวลา โดยใชร่้วมกบัแบบบนัทึก แบบสังเกต แบบประเมินความพึง
พอใจ แบบทดสอบการยอมรับจากประสาทสัมผสั ฯลฯ 

6. วธีิการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในส่วนนี-กล่าวถึงขั-นตอนต่าง ๆ ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จากผลการทดลอง วา่เก็บจากใคร เก็บกี�ครั- งจาํนวนเท่าไร เก็บอยา่งไร เก็บเมื�อไร 
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7. สถิติและการวเิคราะห์ขอ้มูลที�ใชใ้นการวจิยันวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ ควรเลือกใชส้ถิติที�
เหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั และรูปแบบการวจิยั ดงันี-  
  >. เพื�อสร้าง....(นวตักรรม ) ควรใชส้ถิติ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
  :. เพื�อหาประสิทธิภาพ หรือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ  ควรใชส้ถิติเปรียบเทียบ เช่น 
 t-test  (เปรียบเทียบ 2 ตวัแปร)  ,  F-test (เปรียบเทียบมากกวา่ 2 ตวัแปร)  , ค่า C.V. 
  u. เพื�อหาคุณภาพ โดยศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชน้วตักรรม  ควรใชส้ถิติ ค่าเฉลี�ย 
และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 

ชุดฝึกที	 L เรื	องผลการวจัิย 
 

การเขียนบทที� 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล จะกล่าวถึงผลที�ไดจ้ากการวจิยั ในส่วนนี-ผูว้จิยัควร
รายงานผลการวเิคราะห์ตามลาํดบั ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการวจิยั การเสนอผลการวเิคราะห์ 
ควรพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัผลการวเิคราะห์เพื�อให้ผูอ่้านเขา้ใจไดง่้ายขึ-น หลกัการนาํเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี-  

    1) ควรจดัลาํดบัขั-นตอนการนาํเสนอเป็นตอน ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการวจิยั 
เพื�อไม่ใหเ้กิดการสับสน 

    2) ควรนาํเสนอดว้ยตาราง แผนภูมิ กราฟ รูปภาพ หรือบทความ หรือหลายอยา่งประกอบกนั 
ทั-งนี- ใหพ้ิจารณาความเหมาะสมที�ทาํใหเ้กิดความชดัเจนและเขา้ใจง่าย โดยที�ตารางตอ้งมีเลขที�ตาราง
และชื�อตารางกาํกบัทุกตาราง 

    3) มีการแปลความหมายของขอ้มูลในตาราง ซึ� งผูว้จิยัควรแปลความหมายตามผลที�ไดจ้าก
การวเิคราะห์เท่านั-นโดยไม่จาํเป็นตอ้งแปลความหมายของขอ้มูลจากตารางทั-งหมด และไม่ควรแสดง
ความคิดเห็นใด ๆที�ไม่ใช่ผลจากตาราง  

 

ชุดฝึกที	 M เรื	องสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การเขียนบทที� ; สรุป อภิปราย และขอ้เสนอแนะ ในส่วนนี-จะเป็นการกล่าวถึงการวจิยัทั-งหมด

โดยยอ่ เพื�อใหผู้อ่้านศึกษาไดใ้นเวลาไม่นานนกั การสรุปผลตอ้งใชห้ลกัการและเหตุผลส่วนการ
อภิปรายผลการวจิยันั-น เป็นการแสดงความคิดเห็นของผูว้ิจยัเกี�ยวกบัผลที�ไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูล 
โดยอา้งอิงกบัทฤษฎีหรืองานวจิยัผูอื้�น ที�กล่าวไวใ้นบทที� 2 ถา้หากผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที�ตั-งไว ้ควรอภิปรายชี-แจงเหตุผลดว้ย ในการอภิปรายควรแยกเป็นประเด็นตามลาํดบัขั-นของการ
แสดงผลการวเิคราะห์  ในส่วนขอ้เสนอแนะเป็นการเสนอวา่จะนาํผลการวจิยัครั- งนี-  ไปใชป้ระโยชน์
อะไรไดบ้า้ง ตลอดจน การเสนอแนะเพื�อการทาํวจิยัต่อ ๆ ไป 
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บทที	บทที	  44  

รูปแบบรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์  

  
การเขียนรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ในงานวิจยัสิ�งประดิษฐค์วรมีรูปแบบเป็นไปตามหลกัสากล 

รายละเอียด ดงันี-  
 

ก.  หัวข้อสําคัญของรายงานการวจัิยฉบับสมบูรณ์  ประกอบดว้ย 
1.  ส่วนตน้  ประกอบดว้ย 

1.1  หนา้ปก 
1.2  ปกใน 
1.3  กิตติกรรมประกาศ 
1.4  บทคดัยอ่ (ทั-งภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
1.5  สารบญัเรื�อง 
1.6  สารบญัตาราง 
1.7  สารบญัภาพ 
1.8  คาํอธิบายสัญลกัษณ์ 

2.  ส่วนกลาง  ประกอบดว้ย 
 2.1  บทนาํ 
 2.2  เนื-อเรื�อง 
 2.3  ขอ้วจิารณ์ 
 2.4  สรุปและขอ้เสนอแนะ 
3.  ส่วนทา้ย  ประกอบดว้ย 
 3.1  บรรณานุกรม 
 3.2  ภาคผนวก 
 3.3  ประวติันกัวิจยั 

 

ข.  แนวทางการเขียนรายงานการวจัิยฉบับสมบูรณ์แต่ละหัวข้อ 

     1. ส่วนต้น 

 1.1 หน้าปก  ตามตวัอยา่งหนา้     
1.2   ปกใน  ตามตวัอยา่งหนา้   

 1.3  กติติกรรมประกาศ  คือขอ้ความที�กล่าวขอบคุณผูที้�ใหก้ารช่วยเหลือหรือใหค้วามร่วมมือ
เป็นอยา่งดีในการวจิยัโดยไม่ต้องกล่าวขอบคุณผูบ้งัคบับญัชาหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งในการอนุมติั
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โครงการวจิยัโดยตาํแหน่ง ยกเวน้กรณีที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในการดาํเนินงานวจิยัโดยตรง  ในส่วนนี-ไม่ควร
เกิน 1 หนา้กระดาษ  และใหร้ะบุขอ้ความ “การวจิยัครั- งนี- ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจาก.... ปีงบประมาณ
..... (ระบุปีงบประมาณที�ไดรั้บจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจยั)”   
 1.4  บทคัดย่อ  ใหเ้ขียนบทคดัยอ่ทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยบทคดัยอ่ภาษาไทยเรียง
เป็นลาํดบัแรก ต่อดว้ยบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  ในเนื-อหาของบทคดัยอ่ควรประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์
จุดมุ่งหมาย ขอบเขตของการวจิยั วธีิวจิยัรวมถึงเครื�องมือที�ใช ้ วธีิเก็บขอ้มูล จาํนวนและลกัษณะของ
กลุ่มที�ศึกษา ผลการวจิยั ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ(ถา้มีการทดสอบ)  เป็นตน้ 

1.5  สารบัญเรื	อง    
 1.6  สารบัญตาราง  เป็นส่วนที�ระบุถึงตาํแหน่งของตารางทั-งหมดที�มีอยูใ่นงานวจิยั 
 1.7  สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ  เป็นส่วนที�แสดงตาํแหน่งหนา้ของภาพ  แผนที�  แผนภูมิ  
กราฟ ฯลฯ 
 1.8  คําอธิบายสัญลกัษณ์  เป็นส่วนที�อธิบายถึงสัญลกัษณ์และคาํยอ่ต่างๆที�ใชใ้นการวจิยั 
 
     2.  ส่วนกลาง 
 2.1  บทนํา  ระบุถึงความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา วตัถุประสงค ์ขอบเขตของการวจิยั 
วธีิดาํเนินการวจิยัโดยยอ่ และประโยชน์ที�คาดวา่จะไดรั้บ  เป็นตน้   
 2.2 เนืSอเรื	 อง  ระบุถึงรายละเอียดเกี�ยวกับวสัดุที�ใช้ในการวิจัยและวิธีดําเนินการวิจัยและ
ผลการวิจยั โดยแบ่งเป็นบทๆ จะมีกี�บทก็ได ้ในส่วนนี-ควรมีบทที�เกี�ยวกบัเอกสารและผลงานที�เกี�ยวขอ้ง 
รายงานถึงทฤษฎี แนวคิดเกี�ยวกบัการศึกษา และบทที�บรรยายวิธีการที�ใช้ในการวิจยัโดยละเอียดว่ามี
ขั-นตอนอะไรบา้ง  การใชเ้อกสารขอ้มูล  การใชเ้ครื�องมือ ขั-นตอนการทดลอง  เป็นตน้  
 2.3  ข้อวิจารณ์   ในบทนี- จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ รายงานผลการวิจัย และการอภิปราย
ผลการวจิยั 
 2.4 สรุปและข้อเสนอแนะ  เป็นการสรุปเรื�องราวในการวิจยัทั-งหมด และขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบั
การวจิยัในขั-นตอนต่อไป  รวมไปถึงการประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยัที�ได ้ 
 
     3.  ส่วนท้าย 

 3.1  บรรณานุกรม  ระบุชื�อหนงัสือ รายการอา้งอิง เอกสาร สิ�งพิมพ ์ โสตทศันวสัดุ ตลอดจน
วธีิการที�ไดข้อ้มูลมาเพื�อประกอบการเขียนวิจยั  โดยให้ระบุส่วนนาํหนา้วา่ “บรรณานุกรม”  และ
เรียงลาํดบัเอกสารอา้งอิงภาษาไทยก่อนแลว้ตามดว้ยภาษาต่างประเทศ โดยเรียงลาํดบัตวัอกัษร ไม่ตอ้ง
ระบุเลขหนา้ของลาํดบัเอกสารอา้งอิงนั-น   
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 3.2  ภาคผนวก  ใหร้ะบุคาํวา่ “ภาคผนวก” อยูก่ลางหนา้กระดาษ  ในกรณีมีหลายภาคผนวก ใน
หนา้ต่อไปใหพ้ิมพค์าํวา่ “ภาคผนวก ก , ข , ... , …” 
 3.3 ประวตัินักวจัิย ใหเ้ขียนเป็นเรียงความโดยไม่ตอ้งแยกเป็นขอ้ๆ  ความยาวไม่เกนิหนึ�ง
หนา้กระดาษ ควรประกอบดว้ย  ชื�อ นามสกุล  ตาํแหน่ง  วนัเดือนปีและสถานที�เกิด  วฒิุการศึกษา 
สถานที�ศึกษา  ปีที�สาํเร็จการศึกษา  ประสบการณ์และผลงานทางวชิาการ รางวลั และสถานที�ที�จะติดต่อ
ได ้  
 
ค.  การพมิพ์รายงานการวจัิยฉบับสมบูรณ์  

 1.  ตัวอกัษรและการพมิพ์  ใหใ้ชต้วัอกัษร Cordia new  ตลอดทั-งเล่ม  โดยในส่วนเนื-อหา
รายงานใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 16 point  สีดาํ  ส่วนหวัขอ้หลกัใหใ้ชต้วัหนา (bold) โดยเพิ�มขนาดตาม
ความเหมาะสม  และควรพิมพต์วัอกัษรโดยใชเ้ครื�องพิมพช์นิด  Lazer  Printer  ที�มีความคมชดั   
 2.  กระดาษ  ใชก้ระดาษขาวไม่มีบรรทดั  ขนาด A4  ชนิด  80 แกรม   
 3.  การจัดหน้ากระดาษ   
  - การเวน้ที�วา่งขอบกระดาษ : หวักระดาษ(ขอบบน)  ขอบซา้ย และขอบขวา ควรเวน้
ดา้นละ 1.5 นิ-ว  ส่วนขอบล่างเวน้ 1 นิ-ว  (เพื�อความสะดวกในการนาํไปถ่ายเอกสารลงกระดาษทั-ง
ดา้นหนา้และดา้นหลงัก่อนเขา้เล่ม) 
  -  การจดัขอ้ความในการพิมพ ์ : แต่ละยอ่หนา้ควรเวน้ระยะห่างประมาณ 12 ตวัอกัษร  
(เริ�มพิมพที์�ตวัอกัษรที� 13) 

4.  ลาํดับหน้าและการใส่เลขหน้า  ใหร้ะบุเลขหนา้อยูข่อบบน  กลางหน้ากระดาษ 
  - ส่วนตน้ทั-งหมด ใหใ้ชอ้กัษรเรียงตามลาํดบัพยญัชนะในภาษาไทยคือ ก , ข ,... ส่วน
ภาษาต่างประเทศใหใ้ชต้วัอกัษรโรมนัตวัเล็กคือ i , ii ,...เป็นตน้ 
  - หนา้แรกของบท และหนา้แรกของภาคผนวกแต่ละภาค  ไม่ต้องใส่เลขหนา้กาํกบั  
แต่ใหน้บัจาํนวนหนา้รวมไปดว้ย 
  - แต่ละบทให้ขึSนหน้าใหม่เสมอและพิมพค์าํวา่ “บทที�” ตามดว้ยเลขประจาํบทกลาง
หนา้กระดาษ  และพิมพชื์�อบทในบรรทดัต่อมา  จดัอยูก่ลางหนา้กระดาษ 
 5.  ตาราง กราฟ รูปภาพ แผนภูมิต่างๆ  ควรมีคาํอธิบายรายละเอียด เช่น ชื�อ แหล่งที�มา 
ระยะเวลา (ถา้มี) เป็นตน้  
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แบบปกการวิจัย 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ประกวดระด ับ....... (อาช ีวศ ึกษาจ ังหว ัด/ภาค/ชาต ิ) 
 

ประจ ําป ีการศ ึกษา  25......... 
ประเภท ....... 

ส ิ่งประด ิษฐ &ด'าน.............................................................. 
 

....................(ช่ือผลงาน) .................... 
 

 

 

ว ิทยาล ัย………………..…………… 
อาช ีวศ ึกษาจ ังหว ัด……………… 

 
ส ําน ักงานคณะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา 

กระทรวงศ ึกษาธ ิการ 
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 ตัวอย่าง  ปรีชา เปี� ยมพงศส์านต.์ (2537). การสร้างองคค์วามรู้เพื�อการพฒันาประเทศไทยดา้นเศรษฐกิจและ 
   สิ�งแวดลอ้ม. ใน วจิารณ์  พานิช, บทบาทของการวจิยั:การทา้ทายของทศวรรษใหม่. หนา้ 
    23-116. สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั: กรุงเทพมหานคร. 
 4)  บทความในวารสาร 
 ผูเ้ขียนบทความ. (ปีที�พิมพ)◌์. ชื�อเรื�อง. ชื�อวารสาร. ปีของวารสาร. เล่มที�. ฉบบัที�. เลขหนา้. 
 ตัวอย่าง  ปริทรรศน ์ พนัธ์ุบรรยงค.์ แบบแผนแห่งความสาํเร็จการบริหารงานแบบญี�ปุ่นในโรงงาน
อุตสาหกรรมขององักฤษ. วารสารสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑค์อนกรีตไทย. ปีที� 2. ฉบบัที� 3.หนา้ 15. 
 5)  บทความในหนังสือพมิพ์ 
 ชื�อผูเ้ขียนบทความ. วนัเดือนปี. ชื�อบทความ. ชื�อหนงัสือพิมพ ์.  เลขหนา้. 
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 ชื�อบทความ. วนัเดือนปี.  ชื�อหนงัสือพิมพ.์  เลขหนา้ . (ในกรณีที
ไม่ปรากฏชื
อผู้ เขียนบทความ) 

 ตัวอย่าง  นิติภูมิ นวรัตน.์ วนัองัคารที� 9 ธนัวาคม 2540. คาํทาํนายของจอห์น ไนซ์บิตต.์ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ.
หนา้ 2. 

        พลงัแสงอาทิตย.์วนัอาทิตยที์� 7 ธนัวาคม 2540. หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์. หนา้ 28. 
 6)  วทิยานิพนธ์ 
 ผูเ้ขียนวทิยานิพนธ์. ปีที�พิมพ.์ ชื�อวทิยานิพนธ์. ระดบัวทิยานิพนธ์. ชื�อสาขาวชิาหรือภาควชิา  คณะ  
มหาวทิยาลยั. 
 ตัวอย่าง  ณฐัวฒิุ  จินากลู. 2537. โครงสร้างอาํนาจและระบบอุปถมัภใ์นชนบทไทย:กรณีศึกษาบา้นตา อาํเภอ 
                 บางบาน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. วทิยานิพนธ์ปริญญาโท. ภาควชิาสงัคมวทิยาและ
มานุษย- 
           วทิยา  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 7)  จดหมายข่าว 
 ผูแ้ต่ง. (ปีของจดหมายข่าว). ชื�อเรื�อง. ชื�อจดหมายข่าว. หมายเลขฉบบั. หนา้จดหมายข่าว. 
 ตัวอย่าง  ชิงชยั  ชาญเจนลกัษณ์. (2540). บทบาทของงานวจิยัในภาคธุรกิจเอกชน. ประชาคมวจิยั. ฉบบัที� 11.  
   หนา้ 23-24 
 8)  จุลสาร เอกสารอดัสําเนา และเอกสารที	ไม่ได้ตพีมิพ์อื	นๆ 
 ใหเ้ขียนแบบเดียวกบัหนงัสือหรือวารสารแลว้แต่กรณี   แต่ใหมี้วงเลบ็วา่ “อดัสาํเนา” ทา้ยขอ้ความ 
 9)  อ้างองิถึงเอกสารอื	น 
 ชื�อผูแ้ต่ง. ปีที�พิมพ.์ ชื�อหนงัสือ. สาํนกัพิมพ.์ สถานที�พิมพ.์ อา้งใน (ระบุชื�อผูแ้ตง่ที�อา้งถึง.ชื�อหนงัสือที�อา้ง
ถึง). สาํนกัพิมพที์�อา้งถึง. สถานที�พิมพที์�อา้งถึง, ปีพิมพที์�อา้งถึง. 
 ตัวอย่าง  จนัทร์ฉาย ภคัอธิคม.2540.วารสารวจิยั.บริษทั แซท โฟร์ พริ-นติ-ง จาํกดั.กรุงเทพฯ.อา้งใน นิยะดา  
   เหล่าสุนทร.การฟื- นฟอูกัษรศาสตร์ในรัฐกาลพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก. 

  เลี�ยงเชียง.กรุงเทพมหานคร, มปพ. 
 10)  โสตทศันวสัดุ 
 ชื�อผูจ้ดัทาํ. ปีที�เผยแพร่. ชื�อเรื�อง (ระบุประเภทของโสตทศันวสัดุดว้ย). สถานที�ผลิต: หน่วยงานที�เผยแพร่. 
 ตัวอย่าง  สถาบนัวจิยัและพฒันา.2540. วดีิโอ การบรรยายพิเศษทางวชิาการเรื�อง “บทบาทและการสนบัสนุน
การทาํวจิยัของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั”.นครราชสีมา :  ฝ่ายเผยแพร่ผลงานการวจิยัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี. 
 11)  สารสนเทศจากสื	ออเิลคทรอนิกส์  คลา้ยกบัการอา้งอิงจากเอกสารทั�วไป  แต่เพิ�มวงเลบ็ประเภทของสื�อ 
และระบุแหล่งที�จะสืบคน้ไดใ้นตอนทา้ย  เช่น 

  11.1 บทความจากสื	ออเิลก็ทรอนกิส์ 
  ผูแ้ต่ง, ปีที�จดัทาํ.ชื�อหวัเรื�องยอ่ย. ชื�อโปรแกรมหรือชื�อเรื�อง (ประเภทของสื�อ). ที�มา:ระบุแหล่ง
สืบคน้หรือ address 
 ตัวอย่าง   Jefferson,T.1989.The declation of independence (Online).Available FTP : Quake.think.com  
   Directory:pub/etext/1991 File:alice-in-wonderland.txt  
  Deel,N.1992.Main sources for the text of United States treaties. In Georgia State  
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   University,College of Law Library, Ravision of treaties guide (Online).Available e- 
   mail:law-lib% liberty.uc.wlu.edu 
  11.2 บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ 

 ตัวอย่าง  Jacopson, M.1988.Pregnancy and employment:three approaches to equal opportunity. Boston  
   University Law Review(Online):68:1019ff. Available:LEXIS Library:LAWREV  
   File:ALLREV 
  11.3 บทความจากบริการ  FTP 

 ตัวอย่าง  Barow,P.1992,June.The joshua tree quakes. CORE(Online),1(8)June.Available 
FTP:128.112.128.1  
   Directory pub/journals File:cor 1.08 
  11.4 เครือข่าย  World  Wide  Web 
 ตัวอย่าง  Smith,Ann.1996,April.How to cite electronic documents(Online).Available URL:http://inst.  
   Augie.Edu/-asmith/ 
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