
    

บทที่ 1 
 

ส�วนประกอบของโครงงาน 
 

 คู�มือการเขียนโครงงานเล�มนี้ ใช�สําหรับเป�นแนวทางและการจัดทํารูปเล�มการเขียนโครงงาน 
(Senior Project) หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเคียง มีส�วนประกอบท่ีสําคัญ 3 ส�วน ดังนี้  

1. ส�วนนํา  
2. ส�วนเนื้อหา 
3. ส�วนประกอบท�ายเรื่อง 
 

1. ส�วนนํา 
 เป�นส�วนที่ครอบคลุมตั้งแต�ปกไปจนถึงส�วนเนื้อหาของโครงงาน มีส�วนประกอบและ

รายละเอียดต�อไปนี้ 
 

 1.1 ปกนอก (Front Cover)  
    ลักษณะของปกนอกเป�นปกสําเร็จรูป ขนาด A4 สีส�ม ท่ีมีสัญลักษณBและข�อความ ดังนี้ 
 ก)  ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณB (ขนาดกว�าง 19 มม. สูง 33 มม.) สีขาว ตรงก่ึงกลาง

ของปก ห�างจากขอบกระดาษลงมา 1.8 นิ้ว 
ข)  ชื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณB ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ค)  มีช�องสําหรับพิมพBอักษร ขนาดกว�าง 13.5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร)   
ง)  สันปกใช�ผ�าแร็กซีน สีส�ม (ซ่ึงเป�นสีเดียวกันกับปกนอก) 
จ)  การเข�าเล�ม  ให�เป�นแบบเข�าเล�มไสกาว ติดสันด�วยสีส�ม (ซ่ึงเป�นสีเดียวกันกับปกนอก)  

ดังรูปแบบท่ีได�เสนอไว�ในหน�า 7 
 

1.2 ใบรองปก (Blank Page)   
      ให�ใส�ใบรองปกก�อนหน�าปกใน เป�นกระดาษปอนดBหนาอย�างน�อย 100 แกรม และพิมพBชื่อ
เรื่องโครงงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงในช�องของปกนอก  โดยเว�นระยะจากขอบบน 10 
เซนติเมตร จากขอบซ�ายและขวา 4 เซนติเมตร และขอบล�าง 15 เซนติเมตร สําหรับชื่อเรื่องโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ให�ใช�ตัวอักษรพิมพBใหญ�ในอักษรตัวแรกของคําแรกและของทุก ๆ คําเสมอ ยกเว�นบุพบท 
และสัณธาน เว�นแต�บุพบท สัณธานดังกล�าวจะเป�นคําแรกของชื่อ   
ดังรูปแบบและตัวอย�างหน�า 8-9 

 1.3 ปกใน (Title  Page) 
 ก) ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณB (ขนาดกว�าง 19 มม. สูง 33 มม.)  ตรงก่ึงกลางของปก 

ห�างจากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 
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ข) ชื่อเรื่องโครงงาน ให�ระบุชื่อ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษ ให�ใช�ตัวอักษรพิมพBใหญ�ในอักษรตัวแรกของคําแรกและของทุก ๆ คําเสมอ ยกเว�นบุพบท 
และสัณธาน  เว�นแต�บุพบท สัณธานดังกล�าวจะเป�นคําแรกของชื่อ โดยชื่อโครงงานให�พิมพBไว�กลาง
หน�ากระดาษ  ห�างจากตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณB 1 บรรทัด กรณีท่ีมีความยาวเกินกว�า 1 บรรทัด 
บรรทัดถัดไปให�พิมพBเป�นรูปหน�าจั่วกลับหัว ท้ังนี้ควรพิจารณาตัดคําให�มีความเหมาะสมด�วย 

ค) ชื่อผู�เขียนโครงงาน ให�ระบุชื่อและชื่อสกุลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม�ต�อง
ระบุคํานําหน�านาม และให�พิมพBไว�ก่ึงกลางหน�ากระดาษ  
 ง)  ชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให�ระบุชื่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพBตามลําดับ
ไว�ก่ึงกลางต�อจากชื่อผู�เขียน   
 จ) ชื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณB  ให�ระบุชื่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว�ก่ึงกลาง
หน�ากระดาษ  
 ฉ) ปQการศึกษาท่ีจัดทําโครงงาน ให�ระบุปQการศึกษาท่ีจัดทําโครงงาน โดยไม�ต�องระบุคํา
ว�า พ.ศ. นําหน�า ไว�ก่ึงกลางหน�ากระดาษ โดยพิมพBห�างจากขอบล�างข้ึนไป 1.5 นิ้ว 
ดังรูปแบบและตัวอย�างหน�า 10-11 
 

1.4 หน.าอนุมัติ  (Approval  Page) 
             ประกอบด�วยชื่อโครงงาน  ชื่อและชื่อสกุลผู�เขียน  และให�ระบุคํานําหน�านาม  สาขาวิชา 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสอบ อาจจะมีระบุรายชื่อผู�รับผิดชอบหลักสูตรก็ได�  ดัง
รูปแบบและตัวอย�างหน�า 12 
 
  1.5 บทคัดย�อ (Abstract) 
 เป�นการสรุปเนื้อความของโครงงานท่ีกระชับ ชัดเจน ทําให�ผู�อ�านทราบถึงเนื้อหาของ
โครงงานอย�างรวดเร็วและถูกต�อง การเขียนต�องเขียนให�สั้นท่ีสุด ไม�ควรเกินสองหน�ากระดาษ A4 
และต�องจัดพิมพBท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยเรียงลําดับบทคัดย�อภาษาไทยข้ึนก�อนและตาม
ด�วยภาษาอังกฤษ หากเป�นฉบับภาษาอังกฤษ  ต�องเรียงลําดับบทคัดย�อภาษาอังกฤษข้ึนก�อนและตาม
ด�วยภาษาไทย ดังตัวอย�างหน�า 14-17 
 
 

     1.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) 
    เป�นข�อความแสดงความขอบคุณผู�ช�วยเหลือ สนับสนุนและให�ความร�วมมือในการค�นคว�า

เพ่ือทําโครงงาน แสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการท่ีควรถือปฏิบัติ โดยพิมพBคําว�า “กิตติกรรม 
ประกาศ” อยู�ก่ึงกลางหน�ากระดาษ มีความยาวไม�เกิน 1 หน�า ท�ายกิตติกรรมประกาศให�พิมพBชื่อและ
ชื่อสกุลของผู�เขียน โดยพิมพBเยื้องไปทางด�านขวามือของข�อความ 
ดังรูปแบบและตัวอย�างหน�า 18-19 
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  1.7 สารบัญ (Table of Contents) 
     เป�นส�วนที่แสดงลําดับหน�าของหัวข�อเรื่องทั้งหมดที่มีอยู�ในโครงงาน การพิมพBแบ�ง

ออกเป�นบท โดยพิมพBคําว�า “สารบัญ” อยู�กลางหน�ากระดาษ โดยระบุเลขท่ีบทและชื่อบทพร�อม
หมายเลขหน�าตามที่ปรากฏในโครงงาน เส�นประหลังข�อความให�อยู�ห�างจากเลขกํากับหน�า 3 
ตัวอักษร เลขกํากับหน�าพิมพBชิดขอบขวาของกระดาษ และกําหนดให�พิมพBหัวข�อเพียง 2 ระดับ   ดัง
รูปแบบและตัวอย�างหน�า 20-21 

 
   1.8 สารบัญตาราง (List of Tables) (ถ.ามี)   
           เป�นส�วนที่แสดงลําดับหน�าของตารางทั้งหมดที่มีอยู �ในโครงงาน  โดยพิมพBคําว�า 
“สารบัญตาราง” อยู�กลางหน�ากระดาษ ในกรณีที่มีตารางในภาคผนวกให�พิมพBรายการตารางผนวก
ต�อในสารบัญตาราง ดังรูปแบบและตัวอย�างหน�า 22-23 

 
     1.9 สารบัญภาพ (List of Figures) (ถ.ามี)   

      เป�นส�วนท่ีแสดงลําดับหน�าของภาพท้ังหมดท่ีมีอยู�ในโครงงาน โดยพิมพBคําว�า “สารบัญ
ภาพ” อยู�กลางหน�ากระดาษ ชื่อหรือคําอธิบายภาพท่ีปรากฏในสารบัญภาพต�องตรงกับท่ีปรากฏใน
เนื้อเรื่องกรณีท่ีมีภาพในภาคผนวกให�พิมพBรายการภาพผนวกต�อในสารบัญภาพ ดังรูปแบบและ
ตัวอย�างหน�า 24-25 
 
2. ส�วนเนื้อหา 

โดยท่ัวไปส�วนเนื้อหาโครงงาน ประกอบด�วยบทต�าง ๆ  5 บท แต�ในบางสาขาวิชาอาจ
กําหนดจํานวนบทและหัวข�อต�างจากนี้ได� โดยให�อยู�ในดุลยพินิจของหลักสูตรหรือสาขาวิชาและเป�นท่ี
ยอมรับในสาขาวิชานั้น ยกเว�นโครงงานท่ีมีลักษณะเป�นการวิจัยเพ่ือพัฒนา อาจจะเพ่ิมบทในเรื่องการ
ออกแบบข้ึนอีก 1 บทก็ได� ซ่ึงเสนอว�าควรให�เป�นบทท่ี 4 และเลื่อนบทท่ี 4 และบทท่ี 5 เดิม เป�นบทท่ี 
5 และบทท่ี 6 

บทท่ี 1 บทนํา (Introduction) 
เป�นบทแรกของโครงงาน กล�าวถึงความเป�นมาและความสําคัญของปUญหา วัตถุประสงคB  

สมมุติฐานการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย วิธีท่ีจะดําเนินการวิจัยโดยย�อ และประโยชนBท่ีจะได�รับจาก
การวิจัย   ในบทนี้ผู�เขียนจะอธิบายถึงคําจํากัดความและสัญลักษณBสําคัญที่ใช�  ตลอดจนข�อจํากัด
ต�าง ๆ ท่ีมีผลโดยตรงต�อขอบเขต วิธีและผลของการศึกษาวิจัย 

 

บทท่ี  2  การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
ในการทําโครงงาน  ผู�จัดทําควรศึกษาค�นคว�างานวิจัยต�าง ๆ  ท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีศึกษา

ต้ังแต�ในช�วงกําหนดหัวข�อและเขียนโครงร�างโครงงาน ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะได�ใช�ประโยชนBจากผลงานของ
ผู�อ่ืนอย�างเต็มท่ี   อีกท้ังยังช�วยให�ทราบขอบเขตและแนวทางการวิจัยในเรื่องท่ีกําลังจะศึกษา 
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การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง  มีข้ันตอนสําคัญ 2 ประการ คือ 
1) การค.นหาและการวิเคราะหU การค�นหางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องสามารถค�นได�จากบทความ

ปริทัศนB (Review Article) บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป และฐานข�อมูลของสาขาวิชานั้น ๆ 
รายชื่องานวิจัยท่ีได�มาควรเขียนรายละเอียดท่ีมาในรูปของบรรณานุกรมกํากับไว� เพ่ือจะช�วยในการ
อ�างอิงเวลาเขียนและอภิปรายผลการวิจัยต�อไป ในการวิเคราะหBงานวิจัยแต�ละเรื่อง ข�อมูลท่ีเป�นประโยชนB 
ท่ีควรรวบรวมและบันทึกไว�คือ ชื่อผู�วิจัย ปQท่ีพิมพB ขอบเขตเรื่องท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช� วิธีวิเคราะหB
ข�อมูล และผลการวิจัย 

2) การสังเคราะหUงานวิจัย จากงานวิจัยที่รวบรวมได�ทั้งหมดจะถูกนํามาจัดเป�นกรอบ
แนวคิด และเขียนเสนออย�างกลมกลืนแทนที่จะเสนองานวิจัยทีละเรื่อง ในบทนี้นักศึกษาต�องสรุป
ทฤษฎีงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องที่ศึกษาให�ชัดเจน กระชับและเสนอตามลําดับจากเรื่องท่ัว ๆ ไป
จนเข�าสู�เรื่องเฉพาะที่ตรงกับหัวข�อที่ศึกษา งานวิจัยที่อ�างอิงควรมีจํานวนมากพอที่จะเป�นพื้นฐาน
ของเรื่องท่ีกําลังศึกษาได� 

การทบทวนวรรณกรรมควรมีการอ�างอิงในเนื้อหา  ประกอบด�วยรายละเอียดของการอ�างอิงให�
ศึกษาเพ่ิมเติมในบทท่ี 3 หลักเกณฑBการอ�างอิง 
 

บทท่ี 3 วิธีการวิจัย (Materials and Methods) 
 ในบทนี้จะระบุวิธีวิจัยท่ีใช� ระบุข้ันตอนการวิจัยโดยละเอียด ต้ังแต�ต�นจนงานวิจัยเสร็จ
สมบูรณBว�ามีข้ันตอนทําอะไร อย�างไรบ�าง แต�ละข้ันตอนใช�เอกสารข�อมูลหรือเครื่องมือประเภทใด 
ชนิดใด เอกสารข�อมูลหรือเครื่องมือนั้น ๆ ได�มาอย�างไร โดยวิธีใด ตลอดจนการวิเคราะหBข�อมูล ใช�
สถิติอะไรในการวิเคราะหB  รายละเอียดในบทนี้จึงประกอบด�วยวิธีวิจัย 

1) ประชากร และกลุ�มตัวอย�าง 
2) ตัวแปรท่ีทําการวิจัย (ถ�ามี) 
3) เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
4) การสร�างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
5) การเก็บรวบรวมข�อมูล 
6) การวิเคราะหBข�อมูล 

 

บทท่ี 4 ผลการวิจัยและการอภิปราย (Results and Discussion) 
 ในบทนี้ผู�เขียนจะต�องแสดงผลของการศึกษาวิจัยให�ปรากฏชัด และจะต�องหยิบยกเอาผลงาน
ศึกษาวิจัยของตนมาวิเคราะหBให�ได�คําตอบ  การอภิปรายผลการวิจัย  มีข้ันตอนประกอบด�วย 

1) การรายงานผลการวิจัย  โดยนําเสนอในรูปความเรียง มีตาราง  กราฟ  แผนภูมิ  แผนภาพ
ประกอบเพ่ือให�รายงานผลน�าอ�าน  ผลการวิจัยท่ีได�ควรมีการจัดแบ�งเป�นหัวข�อและจัดเรียงตามลําดับ
อย�างต�อเนื่องเหมาะสม 

2) การอภิปรายผล เม่ือรายงานผลการวิจัยท่ีได�ควรอภิปรายผลการวิจัยต�อทันทีโดยพยายาม
ตอบคําถามว�า “ทําไม” ผลท่ีได�จึงเป�นเช�นนั้น  หรือทําไมไม�ได�ผลตรงตามสมมติฐานการวิจัย เป�นต�น 
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โดยมีการอภิปรายผลร�วมกับงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือเพ่ิมความน�าเชื่อถือและเสริมความเข�าใจ
ของผู�อ�าน 
 

บทท่ี  5 สรุป (Conclusions) 
1) สรุปผลการวิจัย โดยให�รายละเอียดสั้น ๆ เก่ียวกับเรื่องท่ีศึกษา วัตถุประสงคB  สมมติฐาน 

(ถ�ามี) เครื่องมือท่ีใช�วิธีเก็บรวบรวมข�อมูลและผลการวิจัย โดยสรุปผลการวิจัยท่ีนําเสนอในบทนี้
สามารถแยกเขียนเป�นข�อ เพ่ือความสะดวกและความเข�าใจ และนําผลการวิจัยไปใช�ประโยชนBได�เต็มท่ี 

2) ข�อจํากัดของการวิจัย (ถ�ามี) เม่ือการวิจัยแล�วเสร็จ จะพบว�าในบางครั้งการวิจัยท่ีดําเนินมา
นั้นมีข�อจํากัดบางประการ เช�น  ข�อจํากัดด�านประชากร/กลุ�มตัวอย�างหรือการเก็บรวบรวมข�อมูล  ซ่ึง
สามารถระบุในส�วนนี้ เ พ่ือประโยชนBต�อผู� ท่ีจะศึกษาวิจัยหรือเพ่ือประโยชนBในการประยุกตBใช�
ผลการวิจัยต�อไป 

3) การประยุกตBผลการวิจัย  ผลการวิจัยท่ีได�ควรถ�ายทอดนําสู�การปฏิบัติ ในส�วนนี้ผู�วิจัยจะให�
ข�อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติต�อผู�ท่ีเก่ียวข�อง โดยยึดผลจากการวิจัยท่ีได�เป�นหลักในการให�ข�อเสนอ 

4) ข�อเสนอแนะในการวิจัยต�อไป จากการท่ีได�ทําวิจัยเรื่องนี้ ผู�วิจัยจะเห็นภาพว�ามีงานวิจัย
เรื่องใดท่ีควรจะศึกษาต�อไป  เพ่ือให�การวิจัยในเรื่องท่ีเก่ียวข�องนั้นมีความสมบูรณBยิ่งข้ึน 

 
3.  ส�วนประกอบท.ายเรื่อง    
      ส�วนประกอบท�ายเรื่อง ประกอบด�วย  3 ส�วน คือ 
 

3.1 รายการอ.างอิง (References) หรือ บรรณานุกรม (Bibliography) 
        รายการอ�างอิง (References) หรือบรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายการหนังสือ 
วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพBอ่ืน ๆ โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกสB ตลอดจนวิธีการท่ีได�ข�อมูลมาเพ่ือ
ประกอบการเขียนโครงงาน เพื่อแสดงมารยาททางวิชาการและเพื่อประโยชนBต�อผู �อื่นในการ
ค�นคว�าต�อไป โดยให�อยู�ต�อจากส�วนเนื้อหาและก�อนภาคผนวก โดยพิมพBคําว�า “บรรณานุกรม” หรือ 
“รายการอ.างอิง” อยู�ก่ึงกลางหน�ากระดาษ 

 

 3.2 ภาคผนวก (Appendix หรือ Appendixes) 
        ภาคผนวก เป�นส�วนท่ีให�รายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือช�วยเสริมความเข�าใจในเนื้อสาระของ

โครงงานเรื่องนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น อาจจะมีหรือไม�มีก็ได� เช�น อภิธานศัพทB รายการคําย�อ แบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณBท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล เป�นต�น เป�นข�อมูลที่ใช�เขียนโครงงานแต�ไม�ได�อ�างอิง
โดยตรง หน�าแรกของภาคผนวกให�ข้ึนหน�าใหม�ให�พิมพBคําว�า “ภาคผนวก” อยู�ก่ึงกลางหน�ากระดาษไม�
ต�องพิมพBเลขหน�าแต�นับหน�ารายละเอียดในภาคผนวกให�แสดงในหน�า ถัดไป ในกรณีท่ีมีหลาย
ภาคผนวกให�ใช�เป�น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข  ภาคผนวก ค...... หากมีความจําเป�นอาจแบ�งย�อยเป�น
ภาคผนวก ก1 ภาคผนวก ก2…. อีกได�  โดยแต�ละภาคผนวกให�ข้ึนหน�าใหม� 
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 3.3 ประวัติผู.เขียน (Curriculum Vitae) 
               การเขียนประวัติให�เขียนประวัติการศึกษาและการทํางาน มีความยาวไม�เกิน 1 หน�า 
ประกอบด�วยข�อความต�าง ๆ ตามลําดับ ดังนี้ 

1. ชื่อ นามสกุล โดยมีคํานําหน�า ได�แก� นาย นางสาว นาง  
2. วัน เดือน ปQเกิด 
3. ภูมิลําเนา  ระบุจังหวัด 
4. วุฒิการศึกษาตั้งแต�ขั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท�าขึ้นไป สถานศึกษาและปQการ 

ศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
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มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
WALAILAK UNIVERSITY 

 
 

 
 

ใส�ข.อมูลส�วนของใบรองปก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปแบบ ปกนอกโครงงาน 
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มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
WALAILAK UNIVERSITY 

 
 

 

 
ช่ือโครงงาน (ภาษาไทย) 

 
ช่ือโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบ ใบรองปกโครงงาน 

TH SarabunPSK 
20 จุด, ตัวหนา 

ระยะห�าง 1 บรรทัด 
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มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
WALAILAK UNIVERSITY 

 
ความสัมพันธUระหว�างความแข็งแรงของกล.ามเน้ือรยางคUขา 

และความสามารถในการทรงตัวในผู.สูงอายุเพศหญิง 
 

Relationship between Lower Extremity Muscles Strength  
and Balance Performance in Female Elderly  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ตัวอย�าง  ใบรองปกโครงงาน 
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ช่ือโครงงาน (ภาษาไทย) 
 

ช่ือโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) 
 
 

 
 
 

ช่ือนักศึกษา (ช่ือ สกุล ภาษาไทย) 
ช่ือนักศึกษา (ช่ือ สกุล ภาษาอังกฤษ) 

 

 
โครงงานนี้เปhนส�วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา 

(ช่ือหลักสูตร).......................................................................................... 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณU 

 
A Senior Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  

for the Degree of  (Program Title)….…………………. 
Walailak University 

 
ปnการศึกษาท่ีจบ 

 
 

 

รูปแบบ ปกในโครงงาน 

TH SarabunPSK 
20 จุด, ตัวหนา 

TH SarabunPSK 
18 จุด, ตัวหนา 

 

ระยะห�าง 1 บรรทัด 

ระยะห�าง 1 บรรทัด 

TH SarabunPSK 
18 จุด, ตัวหนา 

 

ระยะห�าง 1 บรรทัด 
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ความสัมพันธUระหว�างความแข็งแรงของกล.ามเน้ือรยางคUขา 
และความสามารถในการทรงตัวในผู.สูงอายุเพศหญิง 

 

Relationship between Lower Extremity Muscles Strength  
and Balance Performance in Female Elderly  

  
จตุรวิทยU  เจoะเย็ง 

Jaturawit  Cheyeng 
วิวันชัย  จันทอาด 

Wiwanchai  Junta-ard 
จุฑาทิพยU  วงศUพลธรา 

Jutatip  Vongpontara 
จุฑาภรณU  ภมรศิริ 

Jutaporn  Phamornsiri 
พัชรียา  ก.าวเจริญ 

Patchareeya  Kawjareon 

 
  โครงงานนี้เปhนส�วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักตามหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณU 

 
A Senior Project Submitted in Fulfillment of the Requirements  

for the Degree of  Bechelor of Science Program in Physical Therapy  
Walailak University 

2553  

รูปแบบ ปกในโครงงาน 
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ช่ือโครงงาน         ................................................................................................................................ 
ช่ือผู.เขียน           ................................................................................................................................. 
สาขาวิชา           ................................................................................................................................. 
 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา              กรรมการสอบ 

 
.................................................ประธานกรรมการ 
(ตําแหน�งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล) 

 
...................................................อาจารยBท่ีปรึกษา 
(ตําแหน�งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล) 

 
...............................................................กรรมการ 
(ตําแหน�งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล) 

 
...............................................................กรรมการ 
(ตําแหน�งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล) 

 
................................................................กรรมการ 
(ตําแหน�งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล) 

 
...............................................................กรรมการ 
(ตําแหน�งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล) 

 
................................................................กรรมการ 
(ตําแหน�งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล) 

 
................................................................กรรมการ 
(ตําแหน�งทางวิชาการ ชื่อ และชื่อสกุล) 

 
         คณะกรรมการสอบโครงงาน  ประจําหลักสูตร........(ชื่อหลักสูตร)...................................... 
สํานักวิชา...........................................  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณB   อนุมัติให�นับโครงงานนี้เป�นส�วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตร.........(ชื่อหลักสูตร)......................... 

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

         (ตําแหน�งทางวิชาการ ชื่อและชื่อสกุล) 
                          คณบดี 
     สํานักวิชา.................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบ  หน�าอนุมัติ 
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ช่ือโครงงาน      ความสัมพันธUระหว�างความแข็งแรงของกล.ามเนื้อรยางคUขาและความสามารถ 
  ในการทรงตัวในผู.สูงอายุเพศหญิง 
ผู.เขียน           นายจตุรวิทยB  เจpะเย็ง 
   นายวิวันชัย  จันทอาด 
   นางสาวจุฑาทิพยB  วงศBพลธรา 
   นางสาวจุฑาภรณB  ภมรศิริ 
   นางสาวพัชรียา  ก�าวเจริญ 
สาขาวิชา        กายภาพบําบัด 
 

 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา               คณะกรรมการสอบ 
 
.............................................. ประธานกรรมการ 
  (อาจารยBศุภฤกษB  นาวารัตนB) 

 
..................................................อาจารยBท่ีปรึกษา 
 (อาจารยBศุภฤกษB  นาวารัตนB) 

 
........................................................... กรรมการ    
 (อาจารยBพัชรินทรB  นิลมาท) 

 
................................................................กรรมการ 
   (อาจารยBศิริมา  บุญญรัตนB) 

  
................................................................กรรมการ 
   (อาจารยBวลัยนิภา  หาพุทธา) 

 
        คณะกรรมการสอบโครงงาน ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพ สํานักวิชาสห
เวชศาสตรBและสาธารณสุขศาสตรB  อนุมัติให�นับโครงงานฉบับนี้เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัด 
 
        ................................................................... 
             (ผู�ช�วยศาสตราจารยB ดร. จิตรบรรจง  ต้ังปอง) 
                 รักษาการแทนคณบดี 
                        สํานักวิชาสหเวชศาสตรBและสาธารณสุขศาสตรB 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย�าง  หน�าอนุมัติ 
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ช่ือโครงงาน ........................................................................................................................................ 
ผู.เขียน      ............................................................................................................................... 
สาขาวิชา     ............................................................................................................................... 
ปnการศึกษา     ............................................................................................................................... 
 

 
บทคัดย�อ 

 
 เนื้อหาของโครงงาน (Senior Project) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ :  
 
 
 
 

 

รูปแบบ บทคัดย�อ 

16 จุด, ตัวธรรมดา 

20 จุด, ตัวหนา 

20 จุด, ตัวหนา 

16 จุด, ตัวธรรมดา 

เว�น 1 บรรทัด 

เว�น 1 บรรทัด 

เว�น 2 บรรทัดจากเน้ือหา 

เว�น 1 บรรทัด 
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ช่ือโครงงาน ความสัมพันธBระหว�างความแข็งแรงของกล�ามเนื้อรยางคBขาและความสามารถใน
การทรงตัวในผู�สูงอายุเพศหญิง 

ผู.เขียน      นางสาวทิพวัลยB  ชูประเสริฐ 
สาขาวิชา     อนามัยสิ่งแวดล�อม 
ปnการศึกษา     2553 
 

 

บทคัดย�อ 
 

 ความสัมพันธBระหว�างความแข็งแรงของกล�ามเนื้อรยางคBขาและความสามารถในการทรงตัวใน
ผู�สูงอายุเพศหญิง  มีวัตถุประสงคBเพ่ือศึกษาความสัมพันธBระหว�างความแข็งแรงของกล�ามเนื้อรยางคBขา
และความสามารถในการทรงตัวของผู�สูงอายุเพศหญิง  โดยมีผู�เข�าร�วมวิจัยคือ ผ ู�สูงอายุเพศหญิงอายุ
ระหว�าง 60-80 ปQ ซ่ึงอาศัยอยู�ในชุมชนเขตอําเภอท�าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 26 คน มี
อายุเฉลี่ย 66.86 ± 6.60 ปQ วิธีการวิจัย ผู�สูงอายุท่ีผ�านเกณฑBการคัดเข�าถูกทดสอบความแข็งแรงของ
กล�ามเนื้อรยางคBขา ประกอบด�วยกล�ามเนื้อข�อสะโพก ข�อเข�าและข�อเท�าด�วย Hand-held 
dynamometer และความสามารถในการทรงตัวด�วยวิธี Berg Balance Scale (BBS), Time Get 
Up & Go Test (GUG) และ function Reach Test (FRT) ผลการวิจัย พบว�าความแข็งแรงของ
กล�ามเนื้อเหยียดข�อสะโพกข�างถนัด มีความสัมพันธBกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับตํ่า (p = 
0.050; r = -0.367) นอกจากนี้พบว�าความแข็งแรงของกล�ามเนื้องอเข�าข�างถนัด กล�ามเนื้อกระดกข�อ
เท�าลงท้ังข�างถนัดและไม�ถนัด และกล�ามเนื้อบิดข�อเท�าเข�าด�านในข�างถนัด มีความสัมพันธBอย�างมีนัย
ยะสําคัญทางสถิติในระดับตํ่ากับระยะการเอ้ือมเม่ือทดสอบด�วย FRT (p = 0.009; r = -0.462; p = 
0.038; r = 0.353 และ p = 0.023; r = 0.394 ตามลําดับ) สรุปผลการวิจัย ความแข็งแรงของ
กล�ามเนื้อรยางคBขาเป�นปUจจัยหนี่งท่ีสําคัญต�อความสามารถในการทรงตัวของผู�สูงอายุ ดังนั้น ในการฟ{|นฟู
สมรรถภาพผู�สูงอายุทางกายภาพบําบัด ควรส�งเสริมการออกกําลังกายเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของ
กล�ามเนื้อรยางคBขาเพ่ือส�งเสริมความสามารถในการทรงตัว 
 
 
คําสําคัญ : ผู�สูงอายุ ความสามารถในการทรงตัว ความแข็งแรงของกล�ามเนื้อรยางคBขา 
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ช่ือโครงงาน ระบบจําลองการขนส�งผู�โดยสารโดยใช�รถขนาดเล็กท่ีขับเคลื่อนด�วยมอเตอรB DC 
ผู.เขียน      นายเทิดพงศB  จุติยนตB 
สาขาวิชา     วิศวกรรมคอมพิวเตอรB 
ปnการศึกษา     2552 
 

 

บทคัดย�อ 
 

 จากปUญหาการเดินทางภายในองคBกรท่ีต�องใช�คนขับรถจนส�งระหว�างสถานีต�าง ๆ ทําให�ไม�
สะดวก รวมถึงยังยากต�อการตรวจสอบการทํางานของรถแต�ละคันในระบบ จึงได�มีแนวคิดสร�าง “ระบบ
จําลองการขนส�งผู�โดยสารโดยใช�รถขนาดเล็กท่ีขับเคลื่อนด�วยมอเตอรB DC” เพ่ือศึกษาการนําระบบ
อัตโนมัติเข�ามาช�วยจัดการในงานการควบคุมรถเพ่ือรับส�งผู�โดยสารในแต�ละสถานี 
 สําหรับโครงงาน “ระบบจําลองการขนส�งผู�โดยสารโดยใช�รถขนาดเล็กท่ีขับเคลื่อนด�วย
มอเตอรB DC” นี้สร�างข้ึนโดยอาศัยเทคนิคการประมวลผลภาพโดยการจับภาพจากกล�อง 2 ตัว จากนั้น
นําข�อมูลท่ีได�ส�งให� Notebook เพ่ือผ�านข้ันตอนการประมวลผลภาพในการหาข�อมูลป�ายสัญลักษณB
สถานี รวมถึงขอบเขตของถนนและวิเคราะหBรูปแบบการทํางานของรถ  อีกท้ังยังมีการรับ-ส�งข�อมูล
ผ�านทางอุปกรณB RF-Wireless เพ่ือช�วยในการติดต�อสื่อสารภายในระบบระหว�างตัวรถกับ Server 
แบบไร�สาย รวมถึงยังมีการใช�บอรBดควบคุมในการควบคุมการเคลื่อนท่ีของรถ ซ่ึงประกอบด�วย
มอเตอรBแบบกระแสตรงและแบบเซอรBโว โดยแบ�งการทํางานออกเป�น 2 ส�วนคือ รถกับ Server โดย
ในส�วนของรถจะทําการวิ่งบนถนนหลักและตรวจสอบการจอดท่ีสถานีต�าง ๆ ตามตารางเดินรถท่ีต้ังไว�  
และส�วนของ Server จะทําหน�าท่ีรายงานสถานะของการวิ่งของรถในระบบและสามารถสั่งงานรถ
แบบพิเศษให�จอดท่ีสถานีใด ๆ ได� 
 
 
คําสําคัญ : การขนส�ง ผู�โดยสาร  
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      Jutatip Vongpontara 
      Jutaporn Phamornsiri 
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Abstract 
 

 To study relationship between lower extremity muscle strength and balance 
performance in female. Participants: Twenty six community-dwelling volunteers at 
Thasala, Nakhon Si Thammarat province between 60 and 80 years of age (Mean =66.86, 
SD=6.60) participated. Method: Participants who met the inclusion criterial were 
measured muscle strength consisted of hip, knee and ankle muscles using Hand-held 
dynamometer and bakance performance were measured using Berg Balance Scale (BBS), 
Timed Get Up & Go Test (GUG), and Functional Reach Test (FRT). Result: The result 
showed dominant hip extensor muscle strength significant correlated with BBS (p = 
0.050; r = 0.331) and significant correlated with GUG (p = 0.050 ; r = -0.367). Moreover, 
dominant knee flexor muscle strength, dominant and non-dominant ankle plantar flexor 
muscle strrength and dominant ankle invertor muscle strength significant correlated with 
FRT (p = 0.009; r = 0.462, p = 0.038 ; r = 0.353 and p = 0.023 ; r = 0.394 respectively). 
Conclusion : Lower extremity muscle strength is an importance thus, physical therapist 
should emphasize to promote exercise improve lower extremity muscle strength in 
rehabilitation program. 
 
 
Key words: Elderly, Balance performance, Lower extremity muscle strength 
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