
สรุปประเด็นหัวขอยอยท่ี 1       เรื่อง การเลือกหัวของานวิจัย 
 

ข้อควรพิจารณาในการเลือกหวัข้องานวิจัย ที่สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์ 

• ขัน้กําหนดปัญหาของการวิจัย ในการวิจัยแบบบูรณาการต้องพิจารณาว่าปัญหานัน้เป็นปัญหาท่ีมีลกัษณะบูรณาการของ

สาขาวิชาตัง้แต่สองสาขาวิชาขึน้ไปหรือไม ่มีสาขาวิชาอะไรบ้างท่ีเก่ียวข้อง โดยท่ีนกัวิจยัจะดําเนินการวิเคราะห์ปัญหาของการ

วิจยั ซึง่แตล่ะปัญหาอาจเป็นแบบบรูณาการปัญหาจากหลายสาขาวิชา หรือเป็นปัญหาของแตล่ะสาขาวิชา 

• ลกัษณะของปัญหาการวจิยัท่ีดคีวรมีคณุสมบตั ิดงันี ้ 

1. มีความชดัเจนในขอบเขตและประเด็นความรู้ท่ีศกึษาวิจยั 

2. มีจดุมุง่หมายเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม ่หรือเพ่ือนําไปประยกุต์ใช้ 

3. เป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบตอ่คนหรือสงัคมสว่นใหญ่และมีความจําเป็นในการแก้ปัญหา 

4. มีความสาํคญัตอ่องค์กรและสามารถตอบสนองตอ่วตัถปุระสงค์ขององค์กร 

5. มีความเป็นไปได้ของการทํางานวิจยั 

• ความมีคณุค่าของผลการวิจยั   

นกัวิจยัต้องประเมินคณุคา่ของผลการวิจยั โดยพิจารณาจากผลลพัธ์ของงานวิจยัวา่สามารถนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในด้าน

ใดได้บ้าง มปีระโยชน์หรือสามารถนําผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันาประเทศในด้านตา่งๆ ได้หรือไม่ หรือเป็นการสนบัสนนุ

ประเด็นยทุธศาสตร์ของชาติได้อย่างไร ตลอดจนพิจารณาถึงคณุคา่ทางอ้อมของผลการวิจยัในแง่ของการสร้างองค์ความรู้หรือภมูิ

ปัญญาท่ีได้รับจากการวิจยั สนุทรียศาสตร์ การรักษามรดกทางวฒันธรรม และการเสริมสร้างคณุภาพชีวิต   

• ความคุ้มค่าของการทํางานวิจัย  

นกัวิจัยควรต้องพิจารณาว่างานวิจัยท่ีทํามีความคุ้มค่าเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจยัท่ีใช้ในการวิจยั ไม่ว่าจะเป็นด้าน

จํานวนและมลูคา่ เช่น เวลา อปุกรณ์เคร่ืองมือ แรงงาน และงบประมาณท่ีใช้ในการวิจยั  

• ผลกระทบท่ีเกิดจากการนําผลการวิจัยไปใช้   

นกัวิจยัต้องพิจารณาว่า  การนําผลการวิจยัไปใช้จะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านใดบ้าง ไมว่่าจะเป็นผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม  

เช่น  ในด้านการสร้างจิตสํานึกในสงัคม  การมีส่วนร่วมของคนในสงัคม  การจัดการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การแก้ไข

ปัญหาการผลิตหรือการจ้างงาน  การยกระดบัขีดความสามารถทางเทคโนโลยี การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการศกึษา 

และการพฒันากําลงัคนในระดบัประเทศ    

• แผนงานวจิยั ต้องเช่ือมโยงประเดน็ยทุธศาสตร์ของชาติ  

สะท้อนภารกิจและจดัลําดบัความสําคญัก่อนหลงัของภารกิจในแต่ละเร่ืองของรัฐบาล  ที่สําคญัต้องสอดคล้องกับประเด็น

ยทุธศาสตร์ของชาติ และสามารถผนวกสาขาวิชาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้าด้วยกันได้ 

 

ชื่อหวัข้องานวิจัย   ท่ีสามารถบรูณาการความรู้ของศาสตร์หรือสาขาวิชาท่ีมีอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                          ...................การแปรสภาพขยะเพ่ือเพ่ิมมลูคา่................... 

 

 



สรุปประเด็นหัวขอยอยท่ี 2      เรื่อง กระบวนการวางแผนการทดลอง / การวางแผนการวิจัย 

กระบวนการวางแผนการทดลอง / การวางแผนการวิจัย ควรมีข้ันตอนอยางไรบาง 

การวางแผนการวิจัยเปนการกําหนดข้ันตอนท่ีจะตองดําเนินการใหมีความถูกตองและชัดเจน เพ่ือใหงานวิจัยเกิด
ประสิทธิผลมากท่ีสุด ซ่ึงวิธีการวางแผนการวิจัย อธิบายข้ันตอนไดดังนี้   

 

1. การกําหนดหัวขอการวิจัยหรือปญหาการวิจัย และวัตถุประสงคของการวิจัย 

• การพิจารณาหัวขอการวิจัย จะตองมีความชัดเจน ท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชใน
งานวิจัย  

• หัวขอการวิจัยควรตองเปนปญหาท่ีมีความสําคัญ และสามารถนําไปใชประโยชนหรือใชในการแกปญหาไดอยาง
แทจริง 

• การกําหนดหัวขอการวิจัยนั้น ผูวิจัยจะตองมีความรูความสามารถท่ีจะดําเนินการวิจัยได 

• การกําหนดวัตถุประสงคตองสอดคลองกับการกําหนดหัวขอการวิจัยและขอบเขตของการวิจัย ซ่ึงควรมีความ
ชัดเจนท่ีจะใชกําหนดแนวทางการวิจัยได 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

• เพ่ือคนหาทฤษฎีท่ีรองรับกรอบความคิดการวิจัย  ท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีศึกษา ขอบเขต
การวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย เพ่ือเปนการพัฒนากรอบความคิดหรือทฤษฏีท่ีจะใชในการทํางานวิจัยตอไป  

3. การกําหนดตัวแปรท่ีศึกษา   

• พิจารณาวามีตัวแปรอะไรบาง และตัวแปรใดเปนตัวแปรตน ตัวแปรตามหรือตัวแปรแทรกซอน เพ่ือนํามากําหนด
เปนคํานิยามเชิงปฏิบัติการท่ีสามารถวัดและสังเกตไดอยางชัดเจน และหาวิธีการควบคุมตัวแปรแทรกซอนใหได
มากท่ีสุด  

• วางแผนการสุมตัวอยาง (Sample) ท่ีจะเปนกลุมตัวแทนท่ีดีของประชากร (Population) ดวยการเลือกใช “วิธีการ
สุม”ท่ีเหมาะสมกับตัวแปรท่ีจะศึกษา เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรง 

4.  การกําหนดเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

• กําหนดรายละเอียดของเครื่องมือท่ีจะใชในการวิจัย รวมถึงพิจารณาวิธีการสรางและการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ 

• กําหนดรายละเอียดข้ันตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลตามประเภทของการวิจัย อาทิ การวิจัยเชิงทดลองจะตอง
กําหนดวิธีการดําเนินการทดลอง วิธีการจัดกระทํากับตัวแปรตน และวิธีการวัดคาท่ีไดของตัวแปรตามใหชัดเจน 
เปนตน 

5. การกําหนดวิธีการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย  

• กําหนดวิธีการและข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได เพ่ือพิจารณาวาจะดําเนินการทดสอบสมมุติฐาน
อยางไร ใชสถิติอะไรเพ่ือวิเคราะหขอมูล และจะสรุปผลการวิเคราะหขอมูลท่ีสามารถตอบโจทยปญหาการวิจัยได
ตรงประเด็นและสอดคลองกับสมมุติฐานไดอยางไร 

 

 

 

 

 



สรุปประเด็นหัวขอยอยท่ี 3  :  วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัยแบบบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตร ตองทําอยางไร  
 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
วิธีการดําเนินงานวิจัยของหัวขอวิจัย 

“การแปรสภาพขยะเพ่ือเพ่ิมมูลคา” 

 

สาขาวิชาท่ีเขารวมวิจัย 

กําหนดหัวขอท่ีจะดําเนินการวิจัย กําหนดหัวขอท่ีจะดําเนินการวิจัย                      

-  เรื่อง การแปรสภาพขยะเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

ทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย                        

- เพ่ือแปรสภาพขยะใหสามารถนํามาใชประโยชน

และเพ่ิมมูลคา  

ทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ          

(ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย)  

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  เชน          

ประเภทของขยะ ประเภทขยะท่ีตองทําการกําจัด 

ประเภทขยะท่ีสามารถแปรสภาพได               

วิธีการแปรสภาพขยะ   

ทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

กําหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน  

นิยามศัพท  

กําหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน นิยามศัพท 

ท่ีเก่ียวของกับเรื่อง การแปรสภาพขยะเพ่ือเพ่ิม

มูลคา  

ทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

กําหนดประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง  กําหนดประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง                - 

กํ า หนด พ้ืน ท่ี ก า ร ร ว บ ร ว มข อ มู ล ขยะ   ใ น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก        

วิทยาเขตบางพระ  โดยเลือกวิธีการสุมตัวอยางท่ี

เหมาะสม 

ทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

สรางเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของ 

เครื่องมือ  

- สรางเครื่องมือคัดแยกขยะ                       

และเครื่องมือแปรสภาพขยะ                                                       

- หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

การรวบรวมขอมูล (แหลงปฐมภูมิ, แหลง 

ทุติยภูมิ)  

- รวบรวมขอมูล เชน ประเภทของขยะ และ 

ปริมาณขยะในแตละวัน ในคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 

ทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

 



 

( ตอ่ ) 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
วิธีการดําเนินงานวิจัยของหัวขอวิจัย 

“การแปรสภาพขยะเพ่ือเพ่ิมมูลคา” 

 

สาขาวิชาท่ีเขารวมวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล  การวิเคราะหขอมูล                                           

- แยกขยะและจัดทําถังขยะเพ่ือทําการแยก

ประเภทขยะ เพ่ือวิเคราะหดูวาจะสามารถนําขยะ

มาแปรสภาพไดหรือไม  เชน ถาเปนขยะเปยก 

สามารถนํามาทําพลังงานชีวภาพ (กาซชีวภาพ) 

โดยจะมีการออกแบบถังหมักชีวภาพตนแบบ  

- วิเคราะหความคุมทุนในการแปรสภาพของขยะ 

- วิเคราะหข้ันตอน/วิธีการแปรสภาพขยะ ท่ีจะไม

สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน      

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ    

คณิตศาสตร                   

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร                  

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑและ

อุสาหกรรมเกษตร 

การนําเสนอผล  (การเสนอรายงานการ

วิจัย) 

การนําเสนอผล (การเสนอรายงานการวิจัย)        

- นําเสนอผลของมูลคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการแปรสภาพ

ขยะ 

ทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

เผยแพรผลงานวิจัย เผยแพรความรูในเรื่องของ การแปรสภาพขยะเพ่ือ

เพ่ิมมูลคา                                                          

- ใหความรูเรื่องวิธีดําเนินงานวิจัย วิธีการแปร

สภาพขยะท่ีทําใหเพ่ิมมูลคา แกนักศึกษา บุคลากร 

และชุมชน 

- นํากาซชีวภาพมาใชประโยชนเพ่ือลดคาใชจาย

ของคณะ/มหาวิทยาลัย และเปนการเผยแพร

ผลงานวิจัยอยางยั่งยืน 

 

ทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปประเด็นหัวขอยอยท่ี 4  :  การวิเคราะหขอมูล 
 
วิธีการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยท่ีบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตร ทําไดดังนี้    

 

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพ่ือบรรยายหรืออธิบายถึงลกัษณะข้อเท็จจริงของข้อมลูท่ี

รวบรวมได้ทัง้หมด  มีการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น เพ่ือให้เห็นภาพรวมของข้อมลูทัง้หมด ซึง่ประกอบด้วย   

 

1. การวัดคาตัวกลาง  (ฐานนิยม มัธยฐาน คาเฉลี่ย) 

2. การวัดคาการกระจาย  (พิสัย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และสัมประสิทธิ์ความผันแปร) 

3. การอธิบายความสัมพันธ  (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงเสน และการสรางตารางไขว) 

 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics)  เพ่ือสรุปผลในสิ่งท่ีศกึษาจากข้อมูลตวัอย่าง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของประชากรและในการวิเคราะห์ข้อมลูจากตวัอยา่งนัน้ ได้อาศยัทฤษฎีความนา่จะเป็นมาชว่ยในการตดัสินใจในลกัษณะของการ

ประมาณคา่ และการทดสอบสมมตฐิาน เพ่ือนําผลสรุปจากตวัอยา่งไปใช้อ้างอิงถึงลกัษณะของประชากร  สถิติท่ีใชไดแก 

 

1. การใชสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย 

2. การใชสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของสัดสวน 

3. การใชสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือหาความสัมพันธ และการวิเคราะหตัวแปรพหุคูณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปประเด็นหัวขอยอยท่ี 5  :  การเผยแพรและการถายทอดงานวิจัย 

 

วิธีการเผยแพรและการถายทอดงานวิจัยท่ีบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตร 

 

  

    1. จัดฝกอบรมระยะสั้น จัดประชุม สัมมนา เพ่ือการเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัยสูกลุมเปาหมาย  

2. จัดใหมีศูนยใหคําปรึกษา  สนับสนนุใหมีการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

3. ประสานความรวมมือกับหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย โดยใชเครื่องมือ/
อุปกรณ ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4. นําองคความรูท่ีไดจากงานวิจัย มาพัฒนาชุมชนรวมกับผูใชงานจริง เปนการถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการแบบมี
สวนรวมท่ียั่งยืน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  

5. เผยแพรประชาสัมพันธ โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือใชระบบสื่อสารสนเทศใหมากข้ึน 

6. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเก่ียวของใหมากข้ึน  

7. จัดสรางโฮมเพจสําหรับการเผยแพร และถายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เผยแพรสูสังคมเพ่ือการนําไปใช
ประโยชนสูงสุด  

 

 

 

 

 

 


