
โครงงาน คอือะไร 
 

      โครงงานเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลาย ๆ สิ่งท่ีอยากรู้ค าตอบให้ลึกซึ้ง  
หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้นโดยใช้กระบวนการ วิธีการท่ีศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน มีการวางแผน
ในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ จนได้ข้อสรุป หรอืผลสรุปท่ีเป็นค าตอบในเรื่องนั้น ๆ 

 

            การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่เด็ก
เหมือนกับการท างานในชีวิตจริง เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ตรง เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหารู้จัก 
การท างานอย่างมีระบบ รู้จักการวางแผนในการท างาน ฝึกการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

โครงงานจัดเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีท าให้ผู้เรียนรู้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอนและใช้ความรู้ท่ีตนเองได้มาบูรณาการ 

  

      ประเภทโครงงาน        
 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐาน 

ในการก าหนดโครงงานและปฏิบัต ิ

2. โครงงานตามความสนใจ เปน็โครงงานท่ีผู้เรียนก าหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ  

ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการเป็นโครงงาน และปฏิบัติ  

โครงงานสามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ 

1. โครงงานท่ีเป็นการส ารวจ รวบรวมข้อมูล 
2. โครงงานท่ีเป็นการค้นคว้า ทดลอง 
3. โครงงานท่ีเป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ๆ  
4. โครงงานท่ีเป็นการประดิษฐ์ คิดค้น (คือสิ่งท่ีนักเรียนจะต้องท า) 
 

โครงงานที่เป็นการส ารวจ รวบรวมข้อมูล 
 
 

โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วน าข้อมูล 
มาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ ในรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก เป็นต้น 

 

โครงงานที่เป็นการค้นคว้า ทดลอง 
เป็นโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยออกแบบในรูปผล 

การทดลอง เพื่อศึกษาตัวแปรหนึ่ง จะมีผลต่อตัวแปรท่ีต้องการศึกษาอย่างไร ด้วยการควบคุมตัวแปร 
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โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิดใหม่ๆ 
 

เป็นโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความรู้ หรือหลักการใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเร่ืองหนึ่งท่ียังไม่มี
ใครเคยคิดหรือขัดแย้ง หรือขยายจากของเดิมท่ีมีอยู่ ซึ่งต้องผ่านการพิสูจน์อย่างมีหลักการก่อน 

 

 โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น 
 

เป็นโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค์ คือ การน าความรู้ทฤษฎี หลักการ มาประยุกต์ใช้ โดยประดิษฐ์ 
เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่างๆ หรืออาจเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ (research and 
development) หรือปรับปรุงของเดิมให้ดี (copy and development) ขึ้นก็ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

          ขั้นตอนการท าโครงงาน 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวเรื่อง  

เป็นการหาหัวข้อในการทดลอง ในการที่จะอยากรู้อยากเห็น 
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รวมไปถึงการขอค าปรึกษา หรือข้อมูลต่างๆจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน  
 

 

  โดยทั่วไปเค้าโครงของโครงงานจะมีหัวข้อ ดงัต่อไปนี ้

หัวข้อ/รายการ รายละเอียดทีต่้องระบุ 

ชื่อโครงงาน ท าอะไร กับใคร เพื่ออะไร 

ชื่อผู้ท าโครงงาน ผู้รับผิดชอบโครงงานนี้ 

ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ 

ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลาด าเนนิงานโครงงานตั้งแต่ต้นจนจบ 

หลักการและเหตุผล เหตุผลและความคาดหวัง 

จุดหมาย/วัตถุประสงค์ สิ่งท่ีต้องการให้เกิดเมื่อสิ้นสุดการท าโครงงาน 

สมมติฐานของการศึกษาโครงงาน สิ่งท่ีคาดว่าจะเกิดเมื่อสิ้นสุดการท าโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ขั้นตอนการท างาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี 

ปฏิบัติโครงงาน วัน เวลา และกิจกรรมด าเนินงานต่างๆตั้งแต่ต้นจน
เสร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สภาพของผลท่ีต้องการให้เกิดท้ังท่ีเป็นผลผลิต 
กระบวนการ และผลกระทบ  บรรณานุกรม  ชื่อเอกสารข้อมูล ท่ีได้จากแหล่งต่างๆ 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน  เป็นการด าเนินงานตามแผน ท่ีได้ก าหนดไว้ในเค้าโครงของ
โครงงาน    และต้องมีการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด และต้องจัดท าอย่างเป็นระบบ ระเบียบ 
เพื่อท่ีจะได้ใช้เป็นข้อมูลต่อไป 

 

            ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน ควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็น
ส าคัญของโครงงาน โดยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปต่างๆ เช่น การสรุป รายงานผล ซึ่งประกอบไปด้วย
หัวข้อต่าง ๆ เช่น บทคัดย่อ บทน า เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

6 

 ขั้นตอนที่ 6 การแสดงผลงาน การแสดงผลงาน เป็นการน าเสนอผลงาน สามารถจัดได้หลาย
รูปแบบ เชน่     การจัดนิทรรศการ หรือท าเป็นสิ่งตีพิมพ์ การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน ตามแต่ความ
เหมาะสมของโครงงาน 
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ตัวอย่างเค้าโครงงาน  
 

ชื่อโครงงาน........................................................................................................................................................ 

คณะท างาน......................................................................................................................................................... 

อาจารย์ท่ีปรึกษา................................................................................................................................................. 

        1) แนวคิดที่มาและความส าคัญที่ต้องการศึกษา...................................................................................... 

..........2) หลักการทฤษฎี หรือเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง (ว่ามีใครท าอะไรไว้บ้าง)..........................................................  

 .     .3) จุดมุ่งหมายของการทดลอง................................................................................................................... 

.........4)  สมมุติฐานท่ีก าหนด........................................................................................................... ……………… 

.........5)  วิธีด าเนินการทดลอง............................................................................................................................ 

.........6) งบประมาณที่ใช้ในการทดลอง............................................................................................................... 

........7) ประโยชน์ท่ีจะได้รบั................................................................................................................................ 

      8) ชื่อเอกสารอ้างอิง................................................................................................................................... 
 

ตัวอย่างเค้าโครงงานการศึกษา เรื่องการบานของดอกบัว 
 

.        1. แนวคิด ที่มา และความส าคัญที่ต้องศึกษา 

..............การก าหนดปัญหาในการจัดท าโครงงานเกิดจากการสังเกตที่น าไปสู่การแก้ปัญหาเช่น สังเกตว่า 
ดอกบัวจะบานตอนเช้า ประมาณ 14.00 น. ดอกบัวจะหุบ (การสังเกต) ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น (ปัญหา) 
  2. หลักการ ทฤษฎี เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (ว่ามีใครท าอะไรไว้บ้าง) 
...............ศึกษาค้นคว้าเอกสารความรู้ บทความ ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
..........3. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าและการทดลอง 
...............เป็นการตั้งข้อคิดเพื่อท่ีจะหาค าตอบท่ีเกิดจากปัญหา ( การบานและการหุบของดอกบัวในเวลาที่
แตกต่างกัน ) ว่าเกิดจากอะไรโดยคิดค าตอบไว้หลาย ๆ ทาง  เช่นคิดว่า * ดอกบัวบานเช้า เนื่องจาก
อุณหภูมิตอนเช้าเหมาะสมต่อการบานของดอกบัว * ดอกบัวบานตอนเช้า เนื่องจากความเข้มของแสง
ช่วงเช้าน้อยกว่าช่วงบ่าย * ดอกบัวบานตอนเช้า เนื่องจากเป็นพฤติกรรมอันเนื่องมาจากพันธุกรรม    
ของดอกบัวซึ่งมีมาตัง้แต่ก าเนิด  จากตั้งสมมุติฐานไว้ 3 ประเด็น นักเรียนจะมีการตรวจสอบสมมุติฐาน ว่า
สมมุติฐานใดน่าจะเป็นไปได้ ก็เลือกมา 1 สมมุติฐาน แต่ถ้าจะมีการพิสูจน์ว่าสมมุติฐานใดน่าจะเป็นไปได้มาก
หรือเป็นจริง ก็ต้องด าเนินการทดลองค้นคว้าต่อไป ( ถามกับตอบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ) 



ข้อจ ากัด 
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  4. วิธีด าเนินการทดลอง 
...............วิธีการด าเนินการทดลองเพ่ือน าไปสู่การตรวจสอบสมมุติฐานว่าสิ่งท่ีก าหนดไว้เป็นจริงหรือไม่  
เช่น ก าหนดสมมุติฐานไว้ว่า ดอกบัวบานช่วงเช้าน่าจะเกิดจากการเหมาะสมของความเข้มของแสง นักเรียน
ต้องด าเนินการทดลองต่อไปนี้ 
..........1) ออกแบบวิธีการทดลอง โดยก าหนดตัวแปรต่าง ๆ ม ี3 ประเภท คือ 
           ตัวแปรต้น คือ สิ่งท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดผลต่างๆ หรือสิ่งท่ีเราต้องการทดลองว่าเป็นสาเหตุท่ีท าให้
เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ จากสมมุติฐานท่ีก าหนด ตัวแปรนี้คือ ความเข้มของแสงนั่นเอง 
           ตัวแปรตาม คือ สิ่งท่ีเป็นผล เนื่องจากตัวแปรต้น ในท่ีนี้คือ การบานของดอกบัว 
           ตัวแปรควบคุม คือ ส่ิงอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากตัวแปรต้นที่มีผลต่อการทดลองเราไม่ต้องการศึกษา 
จึงต้องหาวิธีการควบคุมไว้ เพื่อไม่ให้มีข้อขัดแย้งของการทดลอง เช่น ชนิดของดอกบัว จ านวนต้นที่น ามา
ทดลอง อุณหภูมิ เป็นต้น 
..........2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ทดลอง โดยให้ผู้ทดลองก าหนดว่า หากจะทดลองแล้วจะใช้วัสดุอะไรบ้าง 
เช่น ต้นของดอกบัว กล่องกระดาษ โคมไฟท่ีมีหลอดไฟก าลังวัตต์ต่างๆ กันน ามาใช้ทดลอง 
  3) บันทึกข้อมูล โดยก าหนดเป็นตารางบันทึกผล และในตารางนั้นจะบันทึกอะไรบ้าง เช่น บันทึก
ระยะเวลาท่ีเริ่มบาน บันทึกความเข้มของแสงต่างๆ บันทึกสิ่งท่ีสังเกตได้จากการทดลอง เป็นต้น 
..........4) ก าหนดระยะเวลาการทดลอง ว่าจะทดลองในช่วงเวลาใดบ้าง จะสังเกตผลการทดลองอย่างไร 
เวลาใด และจะท าการทดลองให้เสร็จส้ินช่วงเวลาใด และสรุปผลทดลองช่วงไหน 
..........5) ลงมือท าการทดลอง นักเรียนเริ่มปฏิบัติท าการทดลอง ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 
..      6) การสรุปผลการทดลอง 
..........   น าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นไปได้ว่าตรงกับสมมุติฐานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ จากนั้นจึง 
น ามาจัดท าเป็นรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อจะให้ได้ความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
  
 
 
 
..........การจัดท าโครงงานจะประสบความส าเร็จได้ มีข้อจ ากัดดังนี้ 

..........1. การจัดโครงงานต่างๆ ท้ังครูผู้สอนและเด็กจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีท าค่อนข้างมาก   
ต้องมีการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ความรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนระหว่างท าการทดลอง 
..........2. เรื่องท่ีท าต้องเป็นสิ่งท่ีใกล้ตัว ผลที่ได้ควรเกิดประโยชน์แก่ตัวนักเรียนหรือบุคคลในท้องถิ่น 
..........3. เรื่องท่ีท าต้องเหมาะสมกับวัยของเด็ก เด็กสามารถทดลองได้ 
..........4. การออกแบบทดลองจะต้องครอบคลุมจุดหมายท่ีก าหนดไว้ 
..........5. ระหว่างการท าโครงงานจะต้องมีการแก้ปัญหาเด็กจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของกระบวนการ
แก้ปัญหา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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          1. ชื่อโครงงาน 
                    ชื่อโครงงานเป็นสิ่งส าคัญประการแรก เพราะชื่อโครงการจะช่วยโยงความคิดไปถึงวัตถุประสงค์ 
ของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และควรก าหนดชื่อโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักด้วยการตั้งชื่อ
โครงงานของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นิยมตั้งชื่อให้มีความกะทัดรัดและดึงดดูความ
สนใจจากผู้อ่าน ผู้ฟัง แต่สิ่งที่ควรค านึงถึง คือ ผู้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องเข้าใจปัญหาท่ีสนใจศึกษาอย่าง
แท้จริง อันจะน าไปสู่การเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริงด้วย เช่น 
                    โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ “ถุงพลาสติกพิชิตแมลงวันตัวน้อย” ซึ่งปัญหาเรื่องท่ีสนใจศึกษา
คือถุงน้ าพลาสติกสามารถไล่แมลงวันท่ีมาตอมอาหารได้จริงหรือ จากเรื่องดังกล่าวผู้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
บางคนหรือบางคณะอาจสนใจตั้งชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ว่า “การศึกษาการไล่แมลงวันดว้ยถุงน้ า
พลาสติก” หรือ “ผลการใช้ถุงน้ าพลาสติกต่อการไล่แมลงวัน” ก็เป็นได้ 
                    อย่างไรก็ตามจะตั้งชื่อโครงการในแบบใด ๆ นั้น ต้องค านึงถึงความสามารถที่จะสื่อความ
หมายถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจน     
 

          2. ผู้จัดท าโครงงาน 
 

                    การเขียนชื่อผู้รับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งดีเพื่อจะได้ทราบว่าโครงงานนั้นอยู่ใน
ความรับผิดชอบของใครและสามารถติดตามได้ที่ใด     

 

         3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 

                    การเขียนชื่อผู้ให้ค าปรึกษาควรให้เกียรติยกย่องและเผยแพร่ รวมท้ังขอบคุณท่ีได้ให้
ค าแนะน าการท าโครงงานวิทยาศาสตร์จนบรรลุเป้าหมาย     
 

           4. ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
 

                    ในการเขียนท่ีมาและความส าคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้ท าโครงงานจ าเป็นต้องศึกษา 
หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องท่ีสนใจจะศึกษา หรือพูดเข้าใจง่าย ๆ ว่าเรื่องท่ีสนใจจะศึกษานั้นต้องมีทฤษฎี
แนวคิดสนับสนุน เพราะความรู้เหล่านี้จะเป็นแนวทางส าคัญในเรื่องต่อไปนี้ 
                    - แนวทางตั้งสมมติฐานของเร่ืองท่ีศึกษา 
                    - แนวทางในการออกแบบการทดลองหรือการรวบรวมข้อมูล 
                    - ใช้ประกอบการอภิปรายผลการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเพื่อน าความรู้และสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ท่ีค้นพบไปใช้ประโยชน์ต่อไป   
                    การเขียนท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน คือ การอธิบายให้กระจ่างชัดว่าท าไมต้องท า  
ท าแล้วได้อะไร หากไม่ท าจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความ ท่ัว ๆ ไป คือ    
ม ีค าน า เนื้อเรื่อง และสรุป 
 
 

อธิบายการเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
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                    ส่วนที่ 1 ค าน า 
                   เป็นการบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ์ สภาพท่ัว ๆ ไป หรือปัญหาท่ีมีส่วนสนับสนุนให้ริเริ่ม
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

                    ส่วนที่ 2 เนื้อเรื่อง  
                         อธิบายถึงรายละเอียดเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมี 
หลักการ ทฤษฎีสนับสนุนเรื่องท่ีศึกษา หรือการบรรยายผลกระทบ ถ้าไม่ท าโครงงานเร่ืองนี้ 
                    ส่วนที่ 3 สรุป 
                        สรุปถึงความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการตามส่วนท่ี 2 เพื่อแก้ไขปัญหา ค้นข้อความรู้ใหม่ ค้น
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้เป็นไปตามเหตุผลส่วนท่ี 1   
  

            5. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
 

                    วัตถุประสงค์ คือ ก าหนดจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีต้องการให้เกิดจากการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ในการเขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงาน หากมี
วัตถุประสงค์หลายประเด็น  ให้ระบุเป็นข้อ ๆ การเขียนวัตถุประสงค์มีความส าคัญต่อแนวทาง การศึกษา 
ตลอดจนข้อความรู้ท่ีค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ ท่ีค้นพบนั้นจะมีความสมบูรณ์ครบถ้วน คือ ต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทุก ๆ ข้อ     
            6. สมมติฐานของการศึกษา 
                    สมมติฐานของการศึกษา เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ท าโครงงาน  ต้องให้
ความส าคัญ เพราะจะท าให้เป็นการก าหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชัดเจน และรอบคอบ      
สมมติฐานก็คือ การคาดคะเนค าตอบของปัญหาอย่างมีหลักและเหตุผล ตามหลักการ  ทฤษฎี รวมท้ังผล
การศึกษาของโครงงานท่ีได้ท ามาแล้ว     
 

            7. ขอบเขตของการท าโครงงาน 
 

                    ผู้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องให้ความส าคัญต่อการก าหนดขอบเขตการท าโครงงาน  
เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีน่าเชื่อถือ ซึ่งได้แก่ การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนตัวแปรท่ีศึกษา 

                    1. การก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ การก าหนดประชากรท่ีศึกษา
อาจเป็นคน   หรือสัตว์หรือพืช ชื่อใด กลุ่มใด ประเภทใด อยู่ท่ีไหน เมื่อเวลาใด  รวมท้ังก าหนด        
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดเหมาะสมเป็นตัวแทนของประชากรท่ีสนใจศึกษา 
                    2. ตัวแปรที่ศึกษา การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่วนมากมักเป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป การบอกชนิด    
ของ ตัวแปรอย่างถูกต้องและชัดเจน รวมท้ังการควบคุมตัวแปรท่ีไม่สนใจศึกษา เป็นทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ท าโครงงานต้องเข้าใจ ตัวแปรใดท่ีศึกษาเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรใดท่ีศึกษาเป็นตัวแปร
ตาม และตัวแปรใดบ้างเป็นตัวแปรท่ีต้องควบคุมเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบการทดลอง ตลอดจนมีผล
ต่อการเขียนรายงานการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง สือ่ความหมายให้ผู้ฟังและ ผู้อ่านให้เข้าใจ
ตรงกัน     
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            8. วิธีด าเนินการ 
                    วิธีด าเนินการ หมายถึง วิธีการท่ีช่วยให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน ตั้งแต่
เริ่มเสนอโครงการกระทั่งส้ินสุดโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 
                    1. การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 
                    2. การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
                    3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                    4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                    ในการเขียนวิธีด าเนินการให้ระบุกิจกรรมท่ีต้องท าให้ชัดเจนว่าจะท าอะไรบ้าง เรียงล าดับ
กิจกรรมก่อน และหลังให้ชัดเจน เพื่อสามารถน าโครงการไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง     
            9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
 

                    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ การคาดหวังถึงผลการด าเนินการตามโครงการ ในการเขียนต้อง
คาดคะเนเหตุการณ์ว่าเมื่อได้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์สิ้นสุดลง ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างไรและได้รบัมาก
น้อยเพียงใด ผลท่ีได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ศึกษา     
 

            10. แผนการก าหนดเวลาปฏิบัติงาน 
 

                    การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องก าหนดตารางเวลาด าเนินการทุกขั้นตอน เพราะการท า
ตารางเวลา     จะเป็นประโยชน์ให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานแต่ละขั้นตอน จนสิ้นสุดการท าโครงงาน นั้น     
 

          11. เอกสารอ้างอิง 
 

                    เอกสารอ้างอิง คือ รายชื่อเอกสารท่ีน ามาอ้างอิงเพื่อประกอบการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
ตลอดจนการเขียนรายงานการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรเขียนตามหลักการที่นิยมกัน  

 
แหล่งข้อมลู 
www.tatc.ac.th 
pioneer.netserv.chula.ac.th 
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