ใบความรู้ที่ 3
เรื่อง การวางแผนในการทาโครงงาน

ในการจัดทาโครงงานควรมีการวางแผนในการทางาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. พิจารณาหัวข้อในการจัดทา เป็นขั้นตอนแรกของการทาโครงงาน หั วข้อโครงงาน
ควรมาจากความสนใจ ความสงสั ย หรือการอยากรู้อยากเห็นของตัวนักเรียนเอง เป็นการเริ่มต้นการ
ทางานที่ตนเองสนใจ ปัญหาที่จะศึกษาควรเหมาะกับระดับความรู้ ความสามารถ งบประมาณระยะเวลา
แหล่งความรู้ที่จะศึกษา และควรจะได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
2. เขียนโครงร่างโครงงาน เป็นขั้นตอนในการกาหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะทาอย่างไรเมื่อใด แล้ว
นาเสนอโครงร่างของโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดาเนินงานขั้น
ต่อไป โดยมีรายละเอียดของโครงร่างโครงงานดังนี้
1. ชื่อโครงงาน ควรเป็นข้อความสั้น กระชับ ชัดเจน สื่อความหมายได้ตรงกับงาน
ที่นักเรียนกาลังศึกษา
2. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน อธิบายถึงความเป็นมาเกี่ยวกับปัญหาที่
สนใจจะศึกษาว่ามีความเป็นมาอย่างไร เหตุใดจึงเลือกทาโครงงานนั้น มีเหตุจูงใจอะไรที่ทาให้โครงงานนี้
มีความสาคัญอย่างไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา ระบุความต้องการในการศึกษาหรือจุดประสงค์
เฉพาะในการศึกษา ซึ่งอาจเขียนเป็นข้อๆ
4. ขอบเขตของโครงงานที่จะทาการศึกษา การทาโครงงานบางโครงงานควร
บอกถึงข้อจากัดในการเก็บข้อมูลด้วย
5. สมมุติฐานของการศึกษา
6. วิธีดาเนินงาน บอกขั้นตอนในการดาเนินงาน
7. ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทาโครงงานนี้ เขียนให้ ชัดเจนว่า
เมื่อทาโครงงานดังกล่ าวแล้ ว จะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ควรแยกเป็นรายข้อ และสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของการทาโครงงาน
8. ปฏิทินปฏิบัติ
9. งบประมาณ บางครั้งในการจัดทาโครงงานต้องใช้งบประมาณในการจัดทา
10. ผู้รับผิดชอบ ระบุถึงผู้รับผิดชอบ ถ้าเป็นกลุ่มให้ระบุรายชื่อ
11. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม เป็นการบอกให้ผู้อื่นได้ทราบว่านักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้ามาจากแหล่งใดบ้าง

3. น าเสนอโครงร่ า งโครงงานต่ ออาจารย์ ที่ ปรึ กษา เมื่ อเขี ยนโครงร่ างโครงงาน
เรียบร้อยแล้ว ให้นาเสนอโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติโครงงาน
4. กาหนดแหล่ งข้อมูลและเครื่ องมือ เมื่ อโครงร่างโครงงานผ่ านความเห็ นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ผู้จัดทาโครงงานควรกาหนดแหล่งข้อมูล เพื่อจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลและหาวิธี
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการออกแบบเครื่องมือ ได้แก่ แบบสารวจ แบบสอบถาม
5. รวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่กาหนด ได้แก่ ห้องสมุด จากการใช้
แบบสอบถามสัมภาษณ์จากผู้รู้ จากฐานข้อมูล
6. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลว่าได้พบอะไร ข้อมูลที่ได้สามารถบอกอะไร
ได้บ้าง และสนับสนุนสิ่งที่ต้องการพิสูจน์หรือไม่
7. สรุปผลข้อมูล สรุปผลข้อมูลที่ค้นพบ พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า ไม่ว่าผลนั้น
จะตรงตามสมมุติฐานหรือไม่
8. จัดทารายงานโครงงาน เป็นการนาเสนอผลของการศึกษาค้ นคว้าเป็นเอกสาร เพื่อ
ให้ผู้อื่นได้ทราบแนวคิดหรือปัญหาที่ศึกษา วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ผลของการศึกษา
ค้นคว้า ตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการทาโครงงาน การเขียนรายงานควรใช้
1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อผู้ทาโครงงาน
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
4. บทคัดย่อ
5. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
6. จุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
7. สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)
8. วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า
9. ผลการศึกษาค้นคว้า
10. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
11. เอกสารอ้างอิง
9. จัดแสดงผลงาน การแสดงวิธีดาเนินงานเป็นงานขั้นสุดท้ายและสาคัญประการหนึ่งของ
การทาโครงงาน เป็นการแสดงผลการศึกษาค้นคว้าที่สาเร็จลงแล้วด้วยความคิดความพยายามของผู้ทา
โครงงานให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงาน การวางแผน การออกแบบ เพื่อแสดงผลงานนั้นมีความสาคัญ
เท่าๆ กับการทาโครงงาน ผลงานที่ทาขึ้นจะดียอดเยี่ยมเพียงใดแต่ถ้าการจัดเสนอผลงานทาได้ไม่ดีก็
เท่ากับไม่ได้แสดงความดีเยี่ยมของผลงานนั้น การวางแผนแสดงผลงานต้องอาศัยเวลาและคานึงถึงปัจจัย
หลายประการ ที่สาคัญประการหนึ่ง คือ ผู้อ่านหรือผู้ฟัง ซึ่งการแสดงผลงานอาจทาได้ในรูปแบบต่างๆ
กัน เช่น การจัดแสดงในรูปของนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายด้วยคาพูด การรายงาน
แบบปากเปล่า ซึ่งไม่ว่าจะจัดแสดงผลงานในรูปแบบใด ควรจัดให้ครอบคลุมประเด็นที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทาโครงงาน ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
2. คาอธิบายย่อๆถึงเหตุจูงใจในการทาโครงงาน
3. วิธีดาเนินงาน โดยเลือกเฉพาะหัวข้อที่เด่นและสาคัญ

4. ผลของการสังเกตหรือข้อมูลเด่น ๆ ที่ได้จากการทาโครงงาน
ในการจัดนิทรรศการการแสดงโครงงาน ควรคานึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทาโครงงาน ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
2. คาอธิบายย่อๆ ถึงเหตุจูงใจในการทาโครงงาน
3. วิธีดาเนินงานโดยเลือกเฉพาะหัวข้อที่เด่นและสาคัญ
4. การสาธิตหรือแสดงผลที่ได้จากการทดลอง
5. ผลการสังเกตหรือแสดงผลที่ได้จากการทดลอง
ในการจัดนิทรรศการการแสดงโครงงานควรคานึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้
1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง
2. ความเหมาะสมกับเนื้อหาที่จัดแสดง
3. คาอธิบายที่เขียนแสดง ให้เน้นเฉพาะประเด็นสาคัญ และสิ่งที่น่าสนใจ
4. ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม โดยใช้รูปแบบการแสดงที่น่าสนใจ ใช้สีที่
สดใสและเน้นจุดสาคัญ
5. ใช้ตารางและรูปภาพประกอบโดยจัดตารางอย่างเหมาะสม
6. สิ่งที่แสดงทุกอย่างต้องชัดเจนโดยไม่มีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด

เรื่อง ความรู้ เกีย่ วกับโครงงานภาษาไทย
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ประจาชาติ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมของคนในชาติเป็ นเครื่ องมือ
ในการติดต่อสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู ้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ภาษาไทย
ยังเป็ นสื่ อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยการบันทึกไว้เป็ นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ าค่า
ภาษาไทยจึงเป็ นสมบัติของชาติที่ควรแก่การเรี ยนรู ้
การทาโครงงานภาษาไทย นักเรี ยนจะได้รับประสบการณ์ตรง ได้ ปฏิบตั ิเหมือนกับการ
ทางานในชีวติ จริ ง รู ้วธิ ี การแก้ปัญหา วางแผนอย่างเป็ นระบบ คิดวิเคราะห์และสามารถสื่ อสารกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น โครงงานภาษาไทย เป็ นงานวิจยั เล็กๆ ของนักเรี ยนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยซึ่ งนักเรี ยนแก้ปัญหาหรื อข้อสงสัยโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และมีครู เป็ นที่ปรึ กษาเป็ นผูค้ วบคุมย่างใกล้ชิด
ประเภทโครงงาน
โครงงานภาษาไทยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ตามการได้มาซึ่งข้อมูล
1. โครงงานที่เป็ นการสารวจ รวบรวมข้อมูล เป็ นโครงงานที่ไม่มีกาหนดตัวแปร แต่เมื่อ
ได้ขอ้ มูลมาแล้ว ต้องมีการจัดทากับข้อมูล
2. โครงงานที่เป็ นการศึกษาค้นคว้า ทดลอง เป็ นโครงงานที่มีการกาหนดตัวแปรต้น ตัว
แปรตามและตัวแปรควบคุม
3. โครงงานที่เป็ นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรื อแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน
เป็ นโครงงานที่มีการกาหนดตัวแปรต้น ตัวแรตามและตัวแรควบคุม เหมือนโครงงานประเภท
ทดลอง แต่ผลที่ได้ออกมาเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ที่ได้ทดลองประสิ ทธิภาพการทางานแล้ว
4. โครงงานที่เป็ นการสร้างประดิษฐ์ คิดค้น เป็ นโครงงานที่อธิบายปรากEการณ์ หรื อ
แนวคิดใหม่ๆ อย่างมีเหตุผล และมีหลักฐานสนับสนุนที่น่าเชื่อถือได้

1.โครงงานภาษาไทยประเภทสารวจและรวบรวมข้ อมูล
โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานเบื้องต้นที่นกั เรี ยนควรเริ่ มลงมือเพราะทาไม่ยากเพียงแต่
นักเรี ยนรวบรวมข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว แล้วนาจาแนกให้เป็ นหมวดหมู่และนาเสนอรู ปแบบต่างๆ
เพื่อให้เห็นลักษณะหรื อความสัมพันธ์ในเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษาได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น ตัวอย่างโครงงาน
ภาษาประเภทสารวจและรวบรวมข้อมูล เช่น
การสารวจคาศัพท์ที่ควรรู้จกั จากเรื่ อง......
การสารวจคาราชาศัพท์ในหนังสื อพระราชนิพนธ์ เรื่ องพระมหาชนกฉบับการ์ ตูน
การสารวจคาควบกล้ าในหนังสื อเรี ยนภาษาไทย
การสารวจคาย่อในหนังสื อพิมพ์…..
การสารวจความนิยมในการอ่านนิตยสาร
การสารวจคาแสลง คาสมัยนิยม ในหนังสื อพิมพ์…..
การสารวจรวบรวมคาที่มกั เขียนผิดในภาษาไทย
การสารวจข้อสอบกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้น...
การสารวจชื่ อครู ที่มีมาตราตัวสะกดต่างๆ
การสารวจตัวละครในเรื่ อง.............
การวิเคราะห์ลกั ษณะนิสัยของตัวละครในเรื่ อง...........
การศึกษาหลักการอ่านภาษาไทย
การศึกษาประวัติความเป็ นมาของวรรณคดีเรื่ อง.....
การศึกษาภาษาไทยกับการปลูกฝังคุณธรรมผ่านภาษิต นิทาน ตานานและวรรณคดี
การสารวจตัวอักษรที่ใช้กบั คนพิการทางหู
การศึกษาองค์ประกอบของเรื่ องสั้น
การศึกษาประวัตินกั ประพันธ์
การศึกษาการถอดความบทร้อยกรอง
โครงงานประเภทนี้ เมื่อนักเรี ยนสารวจและรวบรวมข้อมูลแล้ว ก็ควรนามาจัดหมวดหมู่ให้
เหมาะสมกับเนื้อหา และอาจจะนาเสนอในรู ปตาราง กราฟ แผนภูมิ หรื ออื่นๆ ได้ทาข้อมูลน่าศึกษา
ยิง่ ขึ้น ส่ งผลให้โครงงานนั้นมีคุณค่ามากถ้ามีข้ นั ตอนการศึกษาเพิ่มมากขึ้นและได้นามาใช้
ประโยชน์อื่นๆ เช่น นาคาที่สารวจได้ไปแต่งประโยค แต่งบทกลอน แต่งนิทาน ทาหนังสื อเล่มเล็ก
หนังหนังสื อเล่มใหญ่ ทาแผ่นพับ ทาป้ ายโฆษณา ทาพจนานุกรม ตกแต่งห้องเรี ยน ฯลฯ

2. โครงงานทีเ่ ป็ นการศึกษาค้ นคว้า ทดลอง
โครงงานประเภทนีอ้ าจดูเหมือนเป็ นงานของนักวิทยาศาสตร์ เพราะขั้นตอนการทางาน
คล้ายกับการทางานของนักวิทยาศาสตร์ คือ ต้ องมีข้นั ตอนการศึกษา ดังนี้
1. กาหนดปัญหาทีศ่ ึกษา
2. ตั้งวัตถุประสงค์
3. ตั้งสมมุติฐานของการศึกษาค้ นคว้ า
4. ออกแบบการทดลอง
5. ทาการทดลอง
6. รวบรวมและแปรผลการทดลอง
7. สรุ ปผล
8. นาเสนอข้ อมูล
โครงงานภาษาไทยประเภทการทดลองเป็ นโครงงานทีส่ นุกและน่ าสนใจมากในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ ภาษาไทย ตังอย่ างโครงงานภาษาไทยทดลอง เช่ น
ทดลองออกเสี ยงคาควบกลา้
ทดลองอ่านออกเสี ยงคาราชาศัพท์
ทดลองอ่ านวิธีการพูดโดยกาหนดหัวข้ อเรื่อง............
การศึกษาความถูกต้ องจากการอ่ าน
การศึกษาวีการเขียนตามคาบอก
การศึกษาวิธีการเขียนตามคาบอก
การเขียนตัวสะกดคายาก
ในการทดลองภาษาไทย เน้ นเรื่องการฟัง การดุด การพูด การอ่ าน และการเขียน ซึ่งเป็ น
วิธีการทดลองเห็นเด่ นชัด นักเรียนที่ทาโครงงานสร้ างเครื่องมือ ซึ่งอาจเป็ นตารางง่ ายเหมาะสมกับ
ระดับชั้ นเพือ่ ตรวจสอบการฟัง การดู การพูด การอ่ าน การเขียนของเพือ่ นๆ ในชั้ นเรียนหรื อต่ าง
ชั้ นเรียนก็ได้ ซึ่งเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับให้ กบั ครู ผ้ สู อนได้ เป็ นอย่ างดี
3. โครงงานภาษาไทยประเภทสิ่ งประดิษฐ์
เป็ นโครงงานที่สาหรับกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรี ยนสามารถสร้างโครงงานประเภท
สิ่ งประดิษฐ์ได้มากมาย เช่นการประดิษฐ์โคลงกลอน ประดิษฐ์บทละคร และอื่นๆ มากมาย โดย
การปรับปรุ งจากสิ่ งประดิษฐ์ท้ งั สิ้ น ตัวอย่างโครงงานภาษาไทยสิ่ งประดิษฐ์ เช่น

การประดิษฐ์เกมภาษาไทย
การประดิษฐ์แผนผังบทร้อยกรองแบบใหม่
การประดิษฐ์หนังสื อภาษาไทย
การประดิษฐ์สื่อที่ใช้ในการเรี ยนภาษาไทย
การประดิษฐ์หนังสื อช่วยการอ่านคาที่มีตวั การันต์
การประดิษฐ์พจนานุกรมฉบับนักเรี ยน
สิ่ งที่นกั เรี ยนประดิษฐ์ข้ ึนโดยดูแบบอย่างมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ถือว่าเป็ นโครงงาน
ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ ซึ่ งควรระวังการเลียนแบบของผูผ้ อู้ ื่นทุกประการ
4.โครงงานทีเ่ ป็ นการสร้ างประดิษฐ์ คิดค้ น
เป็ นโครงงานภาษาไทยประเภททฤษฏี เป็ นโครงงานที่นกั เรี ยนเสนอหลักการหรื อแนวคิด
ความคิดใหม่ๆ โดยใช้แนวความคิดหรื อจินตนาการของผูท้ าโครงงาน เพื่ออธิ บายปรากฏการณ์
ต่างๆทในแนวใหม่ที่ยงั ไม่มีผใู ้ ดคิดมาก่อน หรื ออธิ บายทฤษฏีที่ขดั แย้งกับทฤษฏีเดิมที่มีอยูใ่ นกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยอาจจะเป็ นการเสนอทฤษฏีหริ อหลักการขึ้นมาสนับสนุนหรื อขัดแย้งกับ
แนวคิดเดิม
โครงงานภาษาไทยประเภททฤษฏี เป็ นการนาเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงอาจถูก
หรื อผิดก็ได้ แต่เป็ นไปตามหลักการหรื อทฤษฏีในกลุ่มสาระภาษาไทย มีเนื้อหามากกมายที่
นักเรี ยนสามารถคิดขึ้นมาในแง่ทฤษฏีได้ เช่น นักเรี ยนเสนอโครงงานประเภททฤษฏีข้ ึนมาว่า ท่าน
สุ นทรภู่ไม่ดื่มเหล้า โดยนาทฤษฏีเหนือหลักการมาสนับสนุนการวิเคราะห์วา่ หากท่านดื่มเหล้าเป็ น
คนเมามาย คงไม่สามารถแต่งบทประพันธ์ได้จานวนมากมายดังที่ทราบ แต่ที่เห็นพฤติกรรมว่าเมา
นั้นอาจเป็ นการเข้าใจผิดของชาวบ้านทัว่ ไปก็ได้

แผนผังกราฟิ ก ประเภทของโครงงาน
รวบรวมข้อมูลจาก
ธรรมชาติและ

นาข้อมูลมา

ต้องการหาคาตอบ

สิ่ งแวดล้อม

จัดกระทา

ของปั ญหาโดย

รวบรวม

ตั้งสมมติฐาน

ข้อมูล
ข้อมูลมีอยูแ่ ล้ว

การ
ดาเนินการ

ออกแบบ

ทดลอง

สารวจ

ทดลอง

รวบรวมข้ อมูล
ใช้วธิ ีการ

ตรวจสอบ

สารวจ

ประเภทของ

สมมติฐาน
แปรผล สรุ ปผล

โครงงานภาษาไทย
ประดิษฐ์

อธิบายอย่างมี

สิ่ งใหม่

สิ่ งประดิษฐ์

ปรับที่สิ่งมีอยูแ่ ล้ว

เสนอความรู ้ใหม่หรื อ

เสนอความ

ให้ดีกว่า
ทดสอบแบบ

สร้าง
แบบจาลอง

ประสิ ทธิภาพ

เหตุผล

ทฤษฏี

ปรากฏการณ์ใหม่

รู ้ใหม่

ใช้หลักการและ
ทฤษฏีมาสนับสนุน

