
 
โครงงาน โดยครูปาริชาต ิวีระพันธ์ุ 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
   
 
 

ความส าคัญของโครงงาน 
 
          วิชาโครงงานมีวตัถปุระสงค์หลายประการ  เชน่  ต้องการให้นกัเรียนมีความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็น
เก่ียวกบัความเป็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนั  สามารถปฏิบตังิานได้ถกูต้องตามก ระบวนการ  ประหยดั ปลอดภยั  
และได้ประโยชน์  โดยรู้จกัวิเคราะห์และวางแผนการท างาน สามารถปรับปรุงและพฒันางาน มีวิสยัทศัน์ท่ี
กว้างไกล รักการท างาน ซึง่เป็นรากฐานของการด ารงชีวิต สามารถพึง่พาตนเองได้ รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม
ในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน ตลอดจนนกัเรียน จะได้ศกึษาถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัโครงงาน และฝึกปฏิบตัจิริง 
โดยท่ีนกัเรียนมีสิทธิและเสรีภาพเตม็ท่ีในการตดัสินใจเลือกโครงงานตามความถนดั และความสนใจของตนเอง  
  ซึง่ความส าคญัของวิชาโครงงานสรุปได้ดงันี  ้

1. เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รวมทัง้ศกึษาตอ่ในสาขาท่ีตนเองมี ความถนดั หรือมี
ความสนใจ 

2. สร้างประสบการณ์ทางอาชีพ โดยการปฏิบตัจิริงในทกุขัน้ตอน  
3. รู้จกัคดิ วิเคราะห์ วางแผน และลงมือปฏิบตั ิตลอดจนปรับปรุงผลงานให้มีคณุภาพดี

ยิ่งขึน้ นัน่คือนกัเรียนคดิเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
4. เกิดความสมัพนัธ์อนัดีในการปฏิบตังิานร่วมกบัผู้ อ่ืน  
5. เกิดความภาคภมูิใจในผลงานของตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภทของโครงงาน 
 

1. ประเภทพฒันาผลงาน 
2. ประเภทศกึษาค้นคว้าทดลอง 
3. ประเภทสร้างสิ่งประดษิฐ์ 
4. ประเภทส ารวจข้อมลู 
โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้
 

1. ประเภทพัฒนาผลงาน 
เป็นโครงงานท่ีได้ศกึษาเนือ้หาทางวิชาการ หรืองานอาชีพแล้วน ามาปรับปรุงพฒันาให้
สอดคล้องกบัหลกัวิชาท่ีได้ศกึษา เชน่ นกัเรียนศกึษาเร่ืองพืชสมนุไพร ก็อาจท าโครงงานการ
ท าผลิตภณัฑ์จากพืชสมนุไพร เชน่ การท าแชมพ ูครีมนวดผม น า้ยาล้างจาน  เป็นต้น  

2. ประเภทศึกษาค้นคว้าทดลอง 
เป็นโครงงานท่ีนกัเรียนต้องศกึษา ค้นคว้า เพ่ือยืนยนัทฤษฎีท่ีได้ศกึษามาแล้ว หรือต้องการ
ทราบแนวทางเพิ่มคณุคา่หรือประโยชน์ท่ีได้รับให้มากขึน้ เชน่ ทดลองการท าแชมพจูากพืช
สมนุไพรตา่งๆ แล้วทดสอบหาข้อดีข้อเสียจากสมนุไพรชนิดตา่งๆ นัน้  

3. ประเภทสร้างสิ่งประดษิฐ์ 
เป็นโครงงานท่ีเกิดขึน้หลงัจากได้ศกึษาทางทฤษฎีมาแล้ว แล้วน ามาประดษิฐ์เป็นผลงาน เชน่ 
การประดษิฐ์กลอ่งอเนกประสงค์จากกระดาษเหลือใช้ การประดษิฐ์ดอกไม้ตา่งๆ จากเย่ือไม้ 
เป็นต้น  

4. ประเภทส ารวจข้อมูล 
เป็นโครงงานท่ีเก่ียวข้องกบัการหาข้อมลู เพ่ือน าข้อมลูมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันา
ปรับปรุงผลงานให้มีคณุภาพดี และทนัสมยัย่ิงขึน้ เชน่ การส ารวจความต้องการของผู้ เรียนวิชา
โครงงาน การส ารวจแหลง่ความรู้ในท้องถ่ิน เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสินใจเลือกโครงงาน 
 

1. การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
ข้อมลูตา่งๆ เก่ียวกับตนเองมีหลายประการ เชน่ สตปัิญญาความสามารถ  ความถนดั  ความสนใจ ทกัษะ
และความพร้อม ในวิชาการงานและอาชีพรวมทัง้วิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะวิชาโครงงานท่ีคดิจะเลือก 
ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีจะชว่ยให้ท าโครงงานได้สะดวกรวดเร็วคลอ่งแคลว่ มองเห็นชอ่งทางท่ีจะพฒันา 
หรือปรับปรุงโครงงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ นอกจากนีจ้ะต้องจะส ารวจตวัเองในแง่บคุลิกภาพหรือ
กิจนิสยัด้วยวา่มีความมานะอดทน  ขยนั  ละเอียด  รอบคอบมีความรักงาน  มีความศรัทธามีความจริงใจ
มากน้อยเพียงใดท่ีจะท าให้โครงงานท่ีเลือกนีด้้วย 
 

2. การส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ข้อมลูตา่งๆ  เก่ียวกบัสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีส าคญัๆ ได้แก่สิ่งตา่งๆ ท่ีมีสว่นผลกัดนัให้โครงงานส าเร็จ
ลลุว่งไปด้วยดี  เชน่ ความเห็นชอบของคนในครอบครัวของครูอาจารย์ท่ีปรึกษา  ของเพ่ือนนกัเรียนร่วมงาน
ในกรณีท่ีท างานเป็นกลุม่  ตลาดและควา มต้องการของคนในท้องถ่ิน  แหลง่ความรู้หรือแหลง่วิทยาการท่ี
จะศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ  แหลง่จดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีจะใช้ปฏิบตังิานโครงงานสภาพของภมูิประเทศและ
ภมูิอากาศในท้องถ่ิน  สาธารณปูโภคท่ีเอือ้อ านวยในการเดนิทางและการขนสง่  เชน่  ถนนหนทางและ
ยานพาหนะตา่งๆ เป็นต้น  ซึง่นกัเรียนควรจะส ารวจวิเคราะห์ดวูา่มีสิ่งตา่งๆ  ดงักลา่วนีเ้พียงพอหรือไมท่ี่จะ
สง่เสริมโครงงานของเราด าเนินตอ่ไปได้ 
 

3. การส ารวจและวิเคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับโครงงาน 
ข้อมลูเก่ียวกบัโครงงานมีสว่นสง่เสริมสนบัสนนุให้เกิดแนวคดิ และประสบการณ์อยา่งหลากหลาย ซึง่
สามารถส ารวจและศกึษาข้อมลูเหลา่นีไ้ด้จากแหลง่ตา่งมากมาย เชน่ จากการเย่ียมชมแหลง่วิชาชีพตา่งๆ 
เชน่ ฟาร์มเลีย้งสตัว์ สวนผกั สวนผลไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดบั  สถานีวิจยัทางการเกษตรสถานีทดลองพืช
ไร่พืชสวน   ศนูย์ธุรกิจการค้าตา่งๆ  โรงงานอตุสาหกรรม ศนูย์ศลิปาชีพ บริษัท  ห้างร้านตา่งๆ นอกจากนี ้
ข้อมลูอาจหาได้จากการบรรยายหรืออภิปรายจากท่ีประชมุสมัมนา  การฟังรายการวิทยโุทรทศัน์ การศกึษา
ผลงานของผู้ อ่ืนท่ีได้ท าไว้แล้วการสนทนากบัเพ่ือนหรือครูอาจารย์ หรือจากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพ
ตา่งๆ ในท้องถ่ิน การเข้าชมนิทรรศการท่ีหนว่ยงานต่ างๆ จดัขึน้การสงัเกตสิ่งท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั 
และการพิจารณางานอดเิรกตา่งๆ ท่ีนกัเรียนท าอยูห่รือท่ีคนอ่ืนๆ ท าอยา่งได้ผล เหลา่นีเ้ป็นต้น   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
การเขียนโครงงาน 

 

รายละเอียดมีดงันี ้
1. ช่ือโครงงาน 

ก าหนดช่ือโครงงานท่ีจะปฏิบตัใิห้ชดัเจน สัน้ กะทดัรัด สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  
2. ผู้จัดท าโครงงาน 

เขียนช่ือผู้ เรียนท่ีท าโครงงาน ถ้าท าเป็นกลุม่ให้ระบช่ืุอทกุคน พร้อมระบชุัน้ และเลขท่ี  
3. ช่ือครูท่ีปรึกษา 

ระบช่ืุอครูท่ีปรึกษา หรือครูท่ีให้ค าแนะน า อาจจะเป็นครูประจ ารายวิชานี ้หรือครูอ่ืนๆ ได้  
4. ความส าคัญของโครงงาน หรือหลักการและเหตุผล 

เขียนค าอธิบายเก่ียวกบัหลกัการ ความจ าเป็น เหตผุล คณุคา่ หรือความส าคญัท่ีต้องท าโครงงานนีข้ึน้มา   
ถ้ามีข้อมลูหรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาสนบัสนนุ จะท าให้โครงงานนีมี้ความส าคญัยิ่งขึน้  

5. วัตถปุระสงค์ 
ก าหนดเป็นหวัข้อส าคญั ๆ  วา่ในการจดัท าโครงงานนัน้ต้องการให้เกิดผลอะไร เป็นชิน้งานอะไร มีปริมาณ 
เทา่ใด หรือเพ่ือให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพประสิทธิผลอยา่งไร เพ่ือให้ประโยชน์แก่ใคร เหลา่นี ้เป็นต้น  

6. เป้าหมาย 
6.1 เป้าหมายเชิงคณุภาพ ระบวุา่ปฏิบตัิแล้วมีคณุภาพอยา่งไร 
6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ ระบเุป็นตวัเลขวา่ปฏิบตัแิล้วได้เทา่ใด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระบเุวลาในการปฏิบตังิานตัง้แตเ่ร่ิมต้น – สิน้สดุโครงงาน  

8. งบประมาณ 
ระบตุวัเงินทัง้หมดท่ีใช้ในโครงงาน 

9. วิธีด าเนินการ ใช้ระบบ PDCA 
P = plan  วางแผนการปฏิบตังิาน 
D = do  ปฏิบตังิาน 
C = check  ตรวจสอบ 
A = act น าผลการตรวจสอบแก้ไขมาปฏิบตัิอีกครัง้ 
ระบขุัน้ตอนในการด าเนินการตัง้แตต้่นจนจบตามล าดบัวา่จะท าอะไร จะศกึษาเร่ืองใด อยา่งไร  
มีใครรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ งบประมาณ วสัด ุอปุกรณ์ท่ีใช้มีอะไรบ้าง   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระบคุวามคาดหวงัไว้วา่จะเกิดอะไรขึน้ อยา่งไร คณุภาพ และปริมาณมากน้อยเพียงใดในด้านความรู้  
ทกัษะ ประสบการณ์ รายได้ หรือผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท าโครงงาน โดยต้องสอดคล้องกบั  
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
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