
 
โครงการ 

ธัญพืชอดัแท่ง.................... 

ช่ือภาษาองักฤษ……………………….. 

 

 

นาย............................................ รหัสนักศึกษา ........................... 

นางสาว..................................... รหัสนักศึกษา ............................. 

 

โครงการนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

ประเภทวชิาคหกรรมศาสตร์  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

(ปกนอก ใช้ขนาด 18 พอยท์ทั้งหน้า ใช้อกัษร Angsana New และ TH SarabunPSK) 



 
โครงการ 

ธัญพืชอดัแท่ง.................... 

ช่ือภาษาองักฤษ 

 

 

นาย............................................ รหัสนักศึกษา ........................... 

นางสาว..................................... รหัสนักศึกษา ............................. 

 

 

โครงการนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

ประเภทวชิาคหกรรมศาสตร์  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

 



ใบรับรองโครงการ 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
หัวข้อโครงการ    เร่ืองโครงการ.............................. 

     ช่ือภาษาองักฤษ 

ช่ือนักศึกษา    นาย....................................... 

     นางสาว...................................... 

ระดับ     ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

ปีการศึกษา    2562 

สาขาวชิา    อาหารและโภชนาการ 

อาจารย์ทีป่รึกษา   อาจารย์................................................ 

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

                                         อาจารยท่ี์ปรึกษา 

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

               กรรมการ                กรรมการ      

 
(นางสาคร  วรรณสุข ) 

หวัหนา้แผนกวชิาอาหารและโภชนาการ 

 

(นายศรากร  บุญปถมัภ)์ 

รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายวชิาการ 

 

(นายปริวชิญ ์ ไชยประเสริฐ) 

ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

 



หัวข้อโครงการ   ช่ือโครงการ...........................  

ช่ือนกัศึกษา   นางสาว.....................................  รหสันกัศึกษา....................... 

    นางสาว.....................................  รหสันกัศึกษา....................... 

ระดบั    ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

สาขาวชิา   อาหารและโภชนาการ สาขางานคหกรรม 

ครูท่ีปรึกษา   .................................................................................................... 
ครูท่ีปรึกษาร่วม   .................................................................................................... 
 

/ (เวน้ 1 บรรทดั) 
บทคดัย่อ (ตวัหนา, ขนาด 18 พอยท)์ 

(เวน้ 1 บรรทดั) 
(1 Tap)…..........เป็นการสรุปการท าโครงการ...............ทั้งหมดท่ีครอบคลุมประเด็นส าคญั  

3 ประเด็น  คือ โครงงานน้ีจุดมุ่งหมายอะไร ด าเนินการท าอยา่งไร (วธีิการสร้างและหา
ประสิทธิภาพโครงการ)  และผลท่ีไดเ้ป็นอยา่งไร (ประสิทธิภาพของโครงการ) การเขียนบทคดัยอ่
จะเขียนสั้น ๆ  โดยใชค้  าประมาณ 300-350  ค า  หรือไม่เกิน  1  หนา้กระดาษเอ 4  
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

 

 

 

1.5 น้ิว ก 

1.5 น้ิว 

1.5 น้ิว 

1 น้ิว 



กติติกรรมประกาศ (ตวัหนา, ขนาด 18)  
/ (เวน้ 1 บรรทดั) 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณะครูและอาจารย.์........... ………………………………… 
แผนก.................ท่ีใหค้  าปรึกษาในการศึกษาคน้ควา้วจิยั ตลอดจนการตรวจแกไ้ข จนกระทัง่เสร็จ
สมบูรณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณสถานท่ีวทิยาลยัอาชีว
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ขอกราบขอบพระคุณ 

 
 

           ช่ือ-สกุล  (ไม่มีค  าน าหนา้)   ผูรั้บผดิชอบ
โครงการ 

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

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

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

 

 

 

 

 

1.5 น้ิว 

1.5 น้ิว 

1.5 น้ิว 

1 น้ิว 

ข 



สารบัญ (ตวัหนา, ขนาด 18) 
/  (เวน้ 1 บรรทดั) 

 หนา้ 
ใบรับรองโครงการ (ตวัธรรมดา, ขนาด 16) ...........................................................................  ก 
บทคดัยอ่...............................................................................................................................  ข 
กิตติกรรมประกาศ...............................................................................................................  ค 
สารบญั.................................................................................................................................  ง 
สารบญัตาราง (ถา้มี)............................................................................................................  จ 
สารบญัแผนภูมิ(ถา้มี)..........................................................................................................  ฉ 
สารบญัรูป(ถา้มี)....................................................................................................................  ช 
บทที ่1 บทน า  (ตวัหนา, ขนาด 16, ไม่ตอ้งใส่เลขหนา้)   

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา (1 Tap, ตวัธรรมดา, ขนาด 16)........................................  1 
1.2  วตัถุประสงคข์องโครงการ  1) เพื่อสร้าง...  2) เพื่อหาประสิทธิภาพ.... 3) หาค่าความพึงพอใจ  2 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
1.5  นิยามศพัท ์

  

บทที ่2 เอกสาร ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง (ตวัหนา, ขนาด 16, ไม่ตอ้งใส่เลขหนา้)   

             2.1  ..................................... (1 Tap, ตวัธรรมดา, ขนาด 16)  
             2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

บทที ่3 วธีิด าเนินการ   8 
3.1   วตัถุดิบท่ีใชใ้นการทดลอง 
3.2  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 
3.3  วธีิการทดลอง 

                     ศึกษา.............................................. (อิงขอ้มูลจากวตัถุประสงค)์ 
 
 
 

 ... 

ง 



สารบัญ (ต่อ)  (ตวัหนา, ขนาด 18)  
/ (เวน้ 1 บรรทดั) 

 หนา้  
3.4 สถานท่ีท าโครงการ 
บทที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
           4.1  ..................................... (1 Tap, ตัวธรรมดา, ขนาด 16) .................................. 
           ..............................................................................................................................................                               
บทที ่5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 17 

5.1  สรุปผล 
5.2  อภิปรายผล 
5.3  ขอ้เสนอแนะ 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
             ภาคผนวก ก 
             ภาคผนวก ข 
             ภาคผนวก ค 
ประวติัผูจ้ดัท าโครงการ 
 

  
 
 

   
   

หมายเหตุ : ถา้เขียนไม่จบในหนา้เดียวใหข้ึ้นหนา้ใหม่ และเขียนค าวา่ “สารบญั (ต่อ)” กลางหนา้กระดาษ   
   
   
   
   
   

 
 



สารบัญตาราง (ถา้มี) (ตวัหนา, ขนาด 18) 
(เวน้ 1 บรรทดั) 

     หนา้ 
ตารางท่ี ......(เร่ือง).............................................................................................................  3 
ตารางท่ี ......(เร่ือง).............................................................................................................  ... 
ตารางท่ี ......(เร่ือง)............................................................................................................  ... 
..................................................................................... ...................................................  ... 
หมายเหตุ : ในการเขียนสารบญัตารางจะตอ้งเร่ิมท่ีหนา้ใหม่ 
 
 

สารบัญแผนภูม ิ(ถา้มี) (ตวัหนา, ขนาด 18) 
/ (เวน้ 1 บรรทดั) 

    หนา้ 
แผนภูมิท่ี ......(ช่ือ)..............................................................................................................  4 
แผนภูมิท่ี ......(ช่ือ).............................................................................................................  ... 
แผนภูมิท่ี ......(ช่ือ)..............................................................................................................  ... 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 ... 

หมายเหตุ : ในการเขียนสารบญัแผนภูมิจะตอ้งเร่ิมท่ีหนา้ใหม่ 
 

สารบัญรูปภาพ (ถา้มี) (ตวัหนา, ขนาด 18) 
/ (เวน้ 1 บรรทดั) 

    หนา้ 
รูปท่ี ......(ช่ือรูป)....................................................................................................................  5 
รูปท่ี ......(ช่ือรูป)....................................................................................................................  .. 
รูปท่ี ......(ช่ือรูป)...................................................................................................................  .. 
.............................................................................................................................................  .. 
หมายเหตุ : ในการเขียนสารบญัรูปภาพจะตอ้งเร่ิมท่ีหนา้ใหม่ 



2. แนวทางการเขียนส่วนเน้ือหา 
 ในส่วนประกอบของโครงการไดอ้ธิบายการเขียนโครงการตามหวัขอ้ ในท่ีน้ีขออธิบาย
รายละเอียดในการเขียนในหวัต่างของส่วนประกอบของโครงการ เป็นการเขียน 5 บท เป็นการเขียน
ตั้งแต่เร่ิมตน้ ขั้นตอนการด าเนินงาน เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การทดลอง จนถึงสรุป ซ่ึงจะประกอบไป
ดว้ย 

ก. บทท่ี 1 บทน า 
1)  หลกัการและเหตุผล 
2)  วตัถุประสงคข์องโครงการ 
3)  ขอบเขตของการศึกษา 
4)  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
5)  นิยามศพัท ์

ข. บทท่ี 2 เอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1)  เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัโครงการ 
ฯลฯ......................... 
5)  งานวจิยัหรือโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค. บทท่ี 3 วธีิด าเนินการ 
1)  ศึกษาทฤษฎีและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งออกแบบและการพฒันาแบบ (ตวัอยา่งหวัขอ้) 
2)  เสนอโครงการ(ตวัอยา่งหวัขอ้) 
3)  จดัหาวสัดุอุปกรณ์/เตรียมวสัดุ 
4)  ด าเนินการจดัท าโครงการ 
5)  ทดสอบและปรับปรุงแกไ้ข 
6)  หาประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญและผูช้มการทดสอบ 

ง. บทท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
1)  การวเิคราะห์ผลโดยน าขอ้มูลลงในตารางตามบทท่ี 3 ไดเ้สนอไว ้
2)  ............................ 

จ. บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
1)  สรุปผล (โดยการน าผลการทดลองจากบทท่ี 4 มาสรุป) (ตวัอยา่งหวัขอ้) 
2)  อภิปรายผล 



3)  ขอ้เสนอแนะ 
                 ในการก าหนดเลขหนา้ในส่วนหนา้น้ี จะก าหนดใหเ้ป็นระบบตวัเลข ตัวหนา ขนาด 16 
ใช ้Front Angsana New คือ 1 2 3..................ใหด้า้นบนมุมขวาของหนา้กระดาษ 
       ในส่วนของบทไม่ต้องมีการใส่เลขหน้า 
รูปแบบการเขียนส่วนเน้ือหา 
 ขนาดกระดาษ A4 ใช ้Front AngsanaNew  
 ดา้นบน  35 มม. 
 ดา้นซา้ย 35 มม. 
 ดา้นขวา 25 มม. 
 ดา้นล่าง 25 มม. 
 ใช ้Front ตวัหนงัสือ Angsana New 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่1 (ตวัหนา ขนาด 18) 

บทน า  (ตวัหนา ขนาด 18) 
/ (เวน้ 1 บรรทดั) 

1.1//ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  (ตวัหนา, ชิดขอบ, ขนาด16) 
(ควรกล่าวถึงท่ีมาของเร่ืองท่ีจะท าโครงการ   เน่ืองมาจากสาเหตุอะไร  ควรกล่าวถึงปัญหา ท่ีเป็นจุด
สนใจ  กรณีการท าโครงการให้ประโยชน์  โดยเขียนประเด็นส าคญัท่ีจะศึกษาใหก้ะทดัรัด และ
ชดัเจน   อาจมีการอา้งถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง) 

(1 Tap)……………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

(1 Tap)……………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

(1 Tap)……………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

/(เวน้ 1 บรรทดั) 
1.2//วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 (ควรระบุถึงความมุ่งหมาย  หรือวตัถุประสงคข์องการศึกษาวา่ตอ้งการพิสูจน์เร่ืองอะไร  หรือ
ตอ้งการรู้ เร่ืองอะไรบา้ง  วตัถุประสงคต์อ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง) 
        1.2.1// เพื่อ.................................................................................................................................. 
        1.2.2// เพื่อ................................................................................................................................... 
 
1.3//ขอบเขตของการศึกษา 

(กรอบแนวคิดในการวิจยั   ควรเป็นการระบุวา่การศึกษานั้นจะท าในเร่ืองอะไรมีขอบเขตกวา้ง
หรือ แคบเพียงไร  โดยกล่าวถึงขอบเขตเก่ียวกบั  ประชากร  กลุ่มตวัอยา่ง  ตวัแปรท่ีศึกษา  เน้ือหาท่ี
ศึกษา   ระยะเวลาท่ีศึกษา  ฯลฯ )   

  2  น้ิว  (หนา้บทท่ี  1, 2,3, 4, 5  ไม่ตอ้งใส่เลขหนา้) 



1.3.1  ......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

(ควรเป็นการกล่าวถึงการน าผลท่ีไดจ้ากการน าผลท่ีไดจ้ากการท าโครงการคร้ังน้ีไปใช้
ประโยชน์ ต่อไปในอนาคต) 

1.4//……………………………………………………………………………………… 
1.5  นิยามศพัท ์
 (ควรเป็นการใหค้วามหมายท่ีเฉพาะเจาะจงของค าศพัทบ์างค าท่ีใชใ้นการท าโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

(รูปแบบการเขียนล าดบัหวัขอ้) 
2.1//หัวข้อ................ (ตวัหนา, ชิดขอบ, ขนาด 16)  

(ควรอา้งทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการท าโครงการ) 
(ขอ้ความ)  ………………………………………………………………………………... 

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

. 
2.2.1//หวัขอ้รอง (ถา้เป็นหวัขอ้ใหต้รงกบัอกัษรตวัแรก) 

(ขอ้ความ) ........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 

2.2.2//หวัขอ้รอง (1 Tap ขนาด 16) 
(ขอ้ความ) .............................................................................................................................. 

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

................................................................... 
2.2.2.1//หวัขอ้ยอ่ย (เสมอตวัแรก, ตวัธรรมดา, ขนาด  

(1 Tap) 
................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
. 

2.2.2.2//หวัขอ้ยอ่ย (เสมอตวัแรก, ตวัธรรมดา, ขนาด 16) 
(1 

Tap).................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

2.2.2.3//หวัขอ้ยอ่ย (เสมอตวัแรก, ตวัธรรมดา, ขนาด 16) 
                                1).//หวัขอ้ยอ่ยๆ (เสมอตวัแรก)……………………………………………… 



                             2).//หวัขอ้ยอ่ยๆ (เสมอตวัแรก)……………………………………………… 
                                       ก.//หวัขอ้ยอ่ยๆ (เสมอตวัแรก)………………………………………….   
                                         //หวัขอ้ยอ่ยๆ (เสมอตวัแรก)……………………………………… 
                             3).//หวัขอ้ยอ่ยๆ (เสมอตวัแรก)……………………………………………… 
                                       ก.//หวัขอ้ยอ่ยๆ (เสมอตวัแรก)…………………………………………… 
                                         //หวัขอ้ยอ่ยๆ (เสมอตวัแรก)………………………………………. 
2.5// งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

(ควรอา้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากท่ีมีผูท้  ามาก่อนแลว้ประกอบการท าโครงการ) 
ช่ือผูว้จิยั (ปี) ช่ือเร่ือง ……………………………………………………………………… 

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

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

............................................................................................................................................................. 
(กิติมา  (2561) การศึกษา.....................) 
(องัคณา และคณะ (2559)  การศึกษา..................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
 วธีิด าเนินการ 

3.1 วตัถุดิบทีใ่ช้ในการทดลอง 
  3.1.1 ..................................... 
  3.1.2 ..................................... 
3.2  อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
  3.2.1 …………………........ 
  3.2.3 ……………………… 
3.3  วธีิการทดลอง 

                      3.3.1  ศึกษากระบวนการ......................................... (อิงขอ้มูลจากวตัถุประสงค)์ 
 
........................................................................................................................................................ 

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

 
 
ภาพที ่ 3.1  เร่ือง................................................... 
ท่ีมา :  ………………………………………………………….. 
 
  3.3.2  ศึกษากระบวนการ......................................... (อิงขอ้มูลจากวตัถุประสงค)์ 
 
ตารางที ่3.1 ส่วนผสม............................................................................. 

ส่วนผสม(สูตรมาตรฐาน) ปริมาณ(% หรือ กรัม) ส่วนผสม (สูตร.............) ปริมาณ(% หรือ กรัม) 

    

    

 



3. .... เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติด้วยการใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Packager 
for the Social Science) หาค่าเฉลี่ย �̅� และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชุม, 2553: 11) 
 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อ..............................  ที่ท าการทดสอบ
ทางด้านประสาทสัมผัส จะใช้ระดับคะแนนความพึงพอใจของ Hedonic scale ซึ่งแบ่งคะแนน
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  5 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
  4 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจมาก   
  3 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  2 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
  1 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
 การจัดเก็บข้อมูลมีการจัดเก็บโดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
โดยคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ ซึ่งการแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ พึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ พึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ พึงพอใจน้อยที่สุด 
 นักวิจัยหลายๆ ท่านได้ยืนยันว่า สเกลที่ใช้นี้สามารถเชื่อถือได้และมีความเสถียรต่อการตอบสนอง
สูง นั่นก็คือวิธีนี้มีความเป็นอิสระจากพ้ืนที่ที่ใช้ในการทดสอบ (area) และขนาดของผู้ทดสอบ 
(Lawless and Heymann, 1998) 
 
3.4  สถานท่ีท าโครงการ 
 3.4.1 หอ้งปฏิบติัการ.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 3.4.2 ทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภค (กลุ่มตวัอยา่ง) ......................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 



บทที ่4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การ...........................................เพื่อ....................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
4.1  การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่4.1 แสดงขอ้มูลตามเพศ............................................................................. 

เพศ ความถี่  (คน) ร้อยละ 

ชาย   

หญิง   

รวม  100 

 จากตาราง 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็น................... จ  านวน.......... คิดเป็น
ร้อยละ...................รองลงมาเป็น..........  จ  านวน ............. คน คิดเป็นร้อยละ.................... 
 
ตารางที ่4.2 แสดงขอ้มูลตามอาย.ุ............................................................................ 

ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่  (คน) ร้อยละ 

30 - 40   

41- 50    

   

   

รวม  100 

 จากตาราง 4.2 พบว่า ช่วงอายุผูต้อบแบบทดสอบ............ ช่วงอายุ..................มีผูต้อบ
แบบสอบถามสูงสุดคือ.......... คิดเป็นร้อยละ...................รองลงมาเป็น..........  จ  านวน ............. คน 
คิดเป็นร้อยละ.................... 



ตารางที ่4.3 แสดงขอ้มูลตามการศึกษา............................................................................. 
ระดับการศึกษา ความถี่  (คน) ร้อยละ 

   

   

   

   

รวม  100 

 จากตาราง 4.2 พบว่า ช่วงอายุผูต้อบแบบทดสอบ............ ช่วงอายุ..................มีผูต้อบ
แบบสอบถามสูงสุดคือ.......... คิดเป็นร้อยละ...................รองลงมาเป็น..........  จ  านวน ............. คน 
คิดเป็นร้อยละ.................... 
 
4.2 ผลการศึกษากระบวนการผลติ.............................................................................................     
 อธิบายกระบวนการขั้นตอน.................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
4.3 ผลของการศึกษาปริมาณ……………………………………………………………….. 
ตารางที ่4.4 แสดงผลการประเมินทางดา้นประสาทสัมผสั..............................(ผูท้ดสอบจ านวน.....
คน) 
 
 
 
 
 
 



คุณลักษณะ 
ผลการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัส 

สูตรมาตรฐาน สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 
�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

ลักษณะด้านสี         
ลักษณะด้านกลิ่น         
ลักษณะด้านรสชาติ         
ลักษณะด้านเนื้อสัมผัส         
ความชอบโดยรวม         
เฉลี่ยรวม         

 

จากตารางที ่4.4 พบวา่ผลการประเมินทางดา้นประสาทสัมผสั.............................. จ  านวนสูตร…… 
เทียบกบัสูตรมาตรฐาน พบวา่สูตรท่ี..... มีผลการประเมิน.................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที ่5 
 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
การ...........................................เพื่อ........................................................................................ 

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

............................................................................................................................................................. 
 5.1.1 ผลการศึกษา (อิงจากวตัถุประสงค)์………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 5.1.2 ผลการศึกษา (อิงจากวตัถุประสงค)์………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
5.2  อภิปรายผล 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1.......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 5.3.2.......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 5.3.3.......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
 



บรรณานุกรรม 
การน าเสนอส่วนท้าย   

ก่อนเขียนรายละเอียดในแต่ละส่วน  จะนิยมใชใ้บคัน่ตอนท่ีมีช่ือส่วน คือ “บรรณานุกรม” 
“ภาคผนวก” ส าหรับส่วนน้ีอาจมีใบคัน่ตอนส่วนยอ่ย  เช่น  “ภาคผนวก ก เคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ขอ้มูล” “ภาคผนวก  ข  รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ”  ฯลฯ  และ “ประวติัยอ่ของคณะผูจ้ดัท าโครงงาน” 
รายละเอียดใน แต่ละส่วนมีดงัน้ี 
 1.  บรรณานุกรม บรรณานุกรมหรือเอกสารอา้งอิง จะตอ้งมีปรากฏในส่วนทา้ยของรายงาน
โครงการ ซ่ึงไดแ้ก่ รายช่ือ บทความจากวารสาร หรือรายงานการประชุมทางวชิาการ ช่ือหนงัสือ
หรือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ท่ีใชใ้นการคน้ควา้ประกอบการเขียนรายงานหรือสารนิพนธ์ 
   หนังสือ  
        ช่ือ/ช่ือสกุล.//(ปีท่ีพิมพ)์.//ช่ือเร่ืองหนา.//คร้ังท่ีพิมพ.์//เมืองท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพห์รือผูจ้ดัพิมพ.์  
            วารสาร  
        ช่ือ/ช่ือสกุลผูเ้ขียนบทความ.//(ปี,/วนั/เดือน).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสารหนา.//ปีท่ี(ฉบบัท่ี)/:/
หนา้ท่ีอา้ง.  
        ช่ือบทความ.//(ปี,/วนั/เดือน).//ช่ือวารสารหนา.//ปีท่ี(ฉบบัท่ี)/:/หนา้ท่ีอา้ง.  
           หนังสือพมิพ์  
        ช่ือผูเ้ขียน.//(ปี,/วนั/เดือน).//ช่ือบทความหรือช่ือคอลมัน์.//ช่ือ นสพ หนา.//หนา้ท่ีตีพิมพ.์  
          เวบ็ไซต์  
        ผูแ้ต่ง.//(ปีท่ีพิมพ,์/วนัเดือนของวารสารหรือปีท่ีสืบคน้).//ช่ือบทความ.// ช่ือวารสารหนา.//(ค  า
บอกแหล่งขอ้มูลอิเลกทรอนิกส์). //ปีท่ี (ฉบบัท่ี)/:/หน้า.//แหล่งท่ีมา:/ช่ือของแหล่งท่ีมา;/ช่ือแหล่ง
ย่อย.//วนัท่ีสืบคน้. หัวขอ้ย่อยในเว็บไซต์หนา. (ปีท่ีสืบคน้).//แหล่งท่ีมา:/ช่ือของแหล่งท่ีมา;/ช่ือ
แหล่งยอ่ย.//วนัท่ีสืบคน้.  
        เช่น  
        ราชบณัฑิตยสถาน. (2543). รายงานผลการวจัิยเร่ืองการออกเสียงค าไทย(หนา). (ออนไลน์). 
แหล่งท่ีมา:http:.......html. วนัท่ีสืบคน้ 25 กรกฎาคม 2547. 
 2.  ภาคผนวก อาจแบ่งเป็นภาคผนวกยอ่ยไดต้ามตอ้งการ นิยมใชพ้ยญัชนะ “ก ข ค  ....” 
แทนหมายเลขภาคผนวก เช่น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค.... 



 ภาคผนวก  เป็นการน าเสนอเอกสารหลกัฐานท่ีอยูน่อกเหนือจุดมุ่งหมายหรือสมมติฐาน
ของการศึกษาทดลอง  เพื่อใหร้ายงานโครงงานวทิยาศาสตร์มีความน่าเช่ือถือ  เช่น   
   ภาคผนวก  ก  โครงการท่ีไดรั้บการอนุมติั/บนัทึกขอ้ความขออนุมติัโครงการ/
บนัทึกขอ้ความเชิญครูเป็นท่ีปรึกษา       
  ภาคผนวก  ข  แบบสอบถาม 
  ภาคผนวก  ค  รูปภาพท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.  ประวติัยอ่ของคณะผูจ้ดัท าโครงการ   
 เขียนขอ้มูลส่วนบุคคลของคณะผูจ้ดัท าโครงการตามหวัขอ้ท่ีก าหนด  และอาจแสดงรูป
เจา้ของประวติั  ดงัตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัอยา่ง 
ประวตัิย่อของคณะผู้จัดท าโครงการ 

 
 
 
 
 
 

 

 
ช่ือ-สกุล   ...................................................................  หวัหนา้กลุ่ม 
วนัเดือนปีเกิด  .............................................. อาย ุ ....................  ปี 
สถานท่ีอยู ่ ........................................................................................ 
........................................................................................................... 
โทรศพัท ์ (ถา้มี)  ............................................................................... 
การศึกษาปัจจุบนั  
    หลกัสูตรท่ีเรียน  ......................................................................... 
    ระดบัชั้นปี  ................................................................................. 
    สาขาวชิา  ................................................................................... 
    สถานศึกษา  ................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือ-สกุล   ...................................................................  สมาชิกกลุ่ม 
วนัเดือนปีเกิด  .............................................. อาย ุ ....................  ปี 
สถานท่ีอยู ่ ........................................................................................ 
........................................................................................................... 
โทรศพัท ์ (ถา้มี)  ............................................................................... 
การศึกษาปัจจุบนั  
    หลกัสูตรท่ีเรียน  ......................................................................... 
    ระดบัชั้นปี  ................................................................................. 
    สาขาวชิา  ................................................................................... 
    สถานศึกษา  ................................................................................ 
 

 

 

 

รูปถ่าย 
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