
1 
 

*ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.   
 

การจัดทําโครงงาน 

         เกล็ดแกว  เจริญศักด์ิ* 

 ในการจัดการเรียนการสอนของครู กศน. ส่ิงที่ผูเขียนไดพบเห็นดวยตนเองในการนิเทศ ติดตามผล

การดําเนินงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เร่ืองหนึ่งคือเร่ืองการจัดทําโครงงานของนักศึกษา นักศึกษา กศน. 

สวนมากยังทําโครงงานไมเปน นักศึกษาจะทําแบบการทํารายงาน ไมใชโครงงาน ซึ่งผลงานของนักศึกษา          

เปนตัวบงชี้วา ครูเองก็ไมเขาใจเร่ืองของการทําโครงงาน จึงไมอาจจะใหขอเสนอแนะ หรือตรวจแกไขใน

เบ้ืองตน กอนอนุมัติการจัดทําโครงงาน ดังนั้นเพื่อใหเพื่อนๆ ศน.จังหวัดตางๆ หรือครู กศน. ที่เขามาในเว็บ 

“กศน. เมนูหนวยศึกษานิเทศก” ไดมีขอมูลที่จะสอนครูใหสามารถสอนวิธีการจัดทําโครงงานแกนักศึกษาได 

ในที่นี้จึงขอเสนอวิธีการจัดทําโครงงาน ซึ่งตองเร่ิมทําความเขาใจไปทีละข้ัน โดยจะเสนอในรูปแบบของการ

ถาม – ตอบ เพื่อใหเห็นประเด็นที่ควรรูไดชัดเจนข้ึน ดังนี้ 

 
ถาม:  โครงงานคืออะไร 

ตอบ: ในเร่ืองนี้มีผูใหความหมายของโครงงานไวตางๆ กัน บางก็วา “โครงงาน คือการศึกษาเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งอยางมีหลักเกณฑและตองสําเร็จรูปในตัว ผูศึกษาตองมีความละเอียดรอบคอบ มีการสังเกต

และบันทึกผลท่ีไดไวตามลําดับขั้นตอน (นันทิยา บุญเคล่ือน , 2528 : 13) และ ธีระชัย ปูรณโชติ 

(2531 : 1) กลาววา “โครงงานเปนการศึกษาท่ีเนนกิจกรรมใหผูเรียนรูลงมือปฏิบัติและศึกษาคนควา

ดวยตนเอง โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร ภายใตคําแนะนําปรึกษา และการดูแลของครู

หรือผูเช่ียวชาญ หรือสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2529 : 1 – 2) ไดให

ความหมายของโครงงานวา หมายถึง การศึกษาคนควาตามความสนใจ ความถนัด และ

ความสามารถของผูเรียนภายใตกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบหรือผลงาน

ซึ่งมีความสมบูรณในตัว โดยนักเรียนเปนผูวางแผนการศึกษาคนควา และดําเนินการศึกษาดวย

ตนเอง เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และมีเจตคติที่ดีตอกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยมีครูเปน

เพียงผูใหคําปรึกษาเทานั้น และในเว็บไซด http://www.eazydo.com(2554 : 1) ใหความหมาย

ของโครงงานวา “คือการวิจัยเล็กๆ สําหรับเปนการแกปญหาหรือขอสงสัยโดยใชทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร หากเนื้อหาหรือขอสงสัยเปนไปตามกระบวนการกลุมสาระการ

เรียนรูใด จะเรียกวาโครงงานกลุมสาระการเรียนรูนั้น” เชน โครงงานวิทยาศาสตร เร่ือง การทดลอง

ใชขวดน้ําพลาสติกปองกันสุนัขอุจจาระหนาบาน เปนตน 
 จากนิยามของ”โครงงาน” ที่มีผูใหความหมายไวตางๆ ขางตนสรุปไดวา“โครงงาน คือ

กิจกรรมที่เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติและศึกษาคนควา
ดวยตนเองตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผูเรียน โดยมีครูเปนเพียงผู
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อํานวยความสะดวกและเปนที่ปรึกษาเทานั้น ซึ่งกระบวนการในการศึกษาคนควาต้ังแตตนจน

จบ เปนกระบวนการเดียวกับการทําวิจัยแตเปนเพียงวิจัยช้ินเล็กๆ ซึ่งเมื่อมีใครสักคนบอกวา

โครงงานเปน “วิจัยช้ินเล็กๆ” คนฟงจะรูสึกวายาก แตจริงๆ คําวา “วิจัย” หมายถึงการศึกษา

คนควาหาคําตอบที่ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  นั่นคือเร่ิมจากปญหา ตามดวยข้ันตอน

ตางๆ จนถึงการนําเสนอผลงานหรือประเมินผลการศึกษาคนควา ซึ่งจะไดกลาวรายละเอียดของ

ข้ันตอนการจัดทําโครงงานตอไปภายหลัง 

 
 
ถาม:  โครงงาน ตางกับ โครงการอยางไร 

ตอบ: โครงงาน คือ กิจกรรมที่เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติและศึกษา

คนควาดวยตนเองตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผูเรียน โดยมีครูเปนเพียงผู

อํานวยความสะดวกและเปนที่ปรึกษาเทานั้น มีลักษณะและกระบวนการเดียวกับการวิจัยแตจัดเปน

วิจัยช้ินเล็กๆ เทานั้น แตโครงการ คือแผนงานที่จัดทําข้ึนอยางเปนระบบ มีแนวทางปฏิบัติเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของแผนงานท่ีไดกําหนดไว โครงการจัดเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม

ในหนวยงาน มีการกําหนดงบประมาณที่จะใช เปนเร่ืองเรงดวนที่จัดข้ึนเพื่อสนองนโยบายเรงดวนที่

ตองการจะพัฒนางานใหกาวหนาตอไป เปนการทํางานเฉพาะกิจเปนคราวๆ ซึ่งในการจัดทํา

โครงงานของนักศึกษา ครูตองใหนักศึกษาเขียนโครงการจัดทําโครงงานสงครูกอน แลวจึงทํา

โครงงานเพื่อครูจะไดทราบแผนการทําโครงงาน วิธีการ ข้ันตอนการทําโครงงานจากโครงการที่

นักศึกษาเสนอเพื่อจะไดตัดสินใจไดวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติโครงงานที่นักศึกษาเสนอ หรือจะ

สอบถามเพิ่มเติม ใหขอเสนอแนะกอนทําโครงงาน 

ถาม :  ถาสอนใหนักศึกษาทําโครงงาน ตองเร่ิมตนจากอะไร? โดยใคร? 

ตอบ: ถาสอนใหนักศึกษาทําโครงงาน ตองเร่ิมจากการที่ครูต้ังคําถามแกนักศึกษาในสาระการเรียนรูนั้นวา 

ในการเรียนในรายวิชานั้น นักศึกษามีขอสงสัยในเน้ือหาสาระในเร่ืองใด ตอนใด และขอสงสัยนั้น

สามารถหาคําตอบไดหรือไม ถาได แสดงวาเร่ืองนั้นไมใชปญหาอีกตอไป แตถามีขอสงสัย และหา

คําตอบจากตําราไมได และตองการแสวงหาคําตอบ ก็หาไดโดยวิธีทําโครงงาน ซึ่งเปนกระบวนการ

หาคําตอบอยางเปนวิทยาศาสตร มีข้ันตอนการแสวงหาคําตอบที่เปนระบบ และตรวจสอบไดในเชิง

ประจักษ 

ถาม:  ทําไมตองทําโครงงาน 

ตอบ: เหตุที่ตองทําโครงงาน เพราะจะไดแสวงหาคําตอบในเร่ืองที่สงสัย และเพราะโครงงานเปนกิจกรรมที่

สงเสริมใหผูเรียนไดเพิ่มพูนความรูทักษะและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางชํานาญ
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โดยวิธีการที่เปนวิทยาศาสตร และไดบูรณาการหลายๆ สาระเขาดวยกันไดเปนการสรุปรวบยอดองค

ความรูที่ไดเรียนเปนอยางดี 

ถาม:  ทําโครงงานแลวไดประโยชนอะไร 

ตอบ: ประโยชนที่เกิดจากการทําโครงงาน สามารถ แบงไดเปน 3 ประการ ประการแรก ประโยชนที่เกิดกับ

ตัวนักศึกษาที่จัดทําโครงงาน ในการที่จะพัฒนาตนเอง ในดานตางๆ และพัฒนาองคความรูของ

ผูเรียน ประโยชนที่เกิดกับครูซึ่งทําหนาที่เปนที่ปรึกษาโครงงาน และสุดทายประโยชนที่เกิดกับ

สถานศึกษาและชุมชน 
ประโยชนที่เกิดกับนักศึกษา ไดแก 

 1. นักศึกษาไดพัฒนาสติปญญา ความรู และความคิด โดยเฉพาะการเรียบเรียงความคิดอยางเปน

ระบบในการสรุปประเด็นจากการเรียนรู และประสบการณไดอยางถูกตองดวยตนเอง 

 2. นักศึกษาไดพัฒนาความสามารถและทักษะในการรวบรวมขอมูล การจดบันทึก การจําแนก

ประเภทขอมูล และการสรุปความคิดรวบยอดในเนื้อหาสาระในรายวิชาที่เรียน 

 3. นักศึกษามีความรูในกระบวนการและข้ันตอนการวิจัยอยางงายๆ ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการเรียนรู

เร่ือง การวิจัยที่มีความลึกซ้ึงไดในอนาคต 

 4. สรางนิสัยรักการอาน และการแสวงหาคําตอบใหกับผูเรียน เพราะผูทําโครงงานตองอานทั้ง

หนังสือ ตําราวิชาการ รวมทั้งอานขอมูลในเว็บไซดตางๆ 

 5. นักศึกษารูจักการศึกษาเรียนรูและการทํางานอยางเปนระบบ 

 6. นักศึกษารูจักการตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล 

 7. นักศึกษาไดพัฒนาความสามารถในการอานจับประเด็นสําคัญและพัฒนาความสามารถในการ

เขียนเรียบเรียงขอมูลอยางเปนระบบ 

8. นักศึกษาไดพัฒนาความสามารถในการแสดงออกตอสาธารณะ โดยเฉพาะความสามารถใน

การนําเสนอผลงานดวยวาจา (Presentation) ในช้ันเรียน 
ประโยชนที่เกิดกับครู ซ่ึงทําหนาที่ครูที่ปรึกษาการจัดทําโครงงาน ไดแก 

 1. เปนภาพสะทอนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูวามีเทคนิควิธีการในการ

กระตุน สงเสริม ใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปนหรือไม 

 2. ทําใหครูไดรับความรูเพิ่มเติมในเร่ืองที่เกี่ยวกับโครงงาน 

 3. ทําใหเปนผูมีจิตใจกวางขวาง มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของผูเรียนสงผลใหครูไดรับความ

เชื่อถือ ศรัทธาจากผูเรียน 

 ประโยชนที่เกิดกับสถานศึกษาและชุมชน คือการที่สถานศึกษาและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอ

กัน เพราะการทําโครงงานบางคร้ังตองพึ่งพาแหลงขอมูลในชุมชน ทําใหเกิดสัมพันธภาพท่ีตองพึ่งพากัน
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ระหวางผูเรียน สถานศึกษาและชุมชน ซึ่งบางคร้ังโครงงานที่ผูเรียนทําสามารถนําไปแกไขปญหาในชุมชน

ได  

ถาม : ข้ันตอนการทําโครงงานมีกี่ข้ันตอน อะไรบาง 

ตอบ : ข้ันตอนของการทําโครงงานมี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. กําหนดปญหา และหัวขอเร่ือง ในข้ันนี้เปนการทบทวนตนเองวามีเนื้อหาความรูใดในสาระวิชาที่

เรียนที่เปนปญหา และหาคําตอบจากตํารา หรือผูรูก็ยังไมเพียงพอ และตัวนักศึกษาเองก็มีความกระหาย

ใครรู และถาตกลงใจจะศึกษาเนื้อหาในเร่ืองนี้ นักศึกษาก็กําหนดหัวขอเร่ืองที่จะศึกษา ในข้ันนี้นักศึกษา

อาจทํา mind mappingหัวขอเร่ืองที่เปนหัวขอใหญเปนเร่ืองที่จะศึกษา และหัวขอรองคือหัวขอที่จะศึกษา

ภายใตหัวขอใหญ 

 2. ต้ังสมมติฐานหรือคําตอบชั่วคราว การต้ังสมมติฐานคือการคาดคะเน หรือคาดเดาคําตอบของ

ปญหาการศึกษาคนควาวิจัย ซึ่งมีประโยชนในการกําหนดทิศทางการหาขอมูล เพื่อตรวจสอบปญหาการ

วิจัยตัวอยางการต้ังสมมติฐาน การศึกษาคนควาหรือการวิจัย เชน โครงงานของนักเรียนช้ัน ป.5 โรงเรียน

วัดบางดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 เร่ือง 3.s.c (กรมอนามัย) ปการศึกษา 2547 (มณี เรืองขํา

,              ถวัลย มาศจรัส, 2549 : 94) โครงงานเร่ืองนี้เปนโครงงานวิทยาศาสตร เร่ืองพฤติกรรมของสัตว 

โดยเฉพาะแนว ซึ่งนักเรียนช้ัน ป.5 โรงเรียนวัดบางดี สนใจศึกษาในเร่ืองปญหาที่เกิดจากการขับถายของ

แมว ซึ่งขับถายไมเปนที่ และสงกล่ินรบกวน เด็กนักเรียนกลุมนี้ตองการศึกษาหาวิธีกําจัดกล่ินไมพึง

ประสงคที่เกิดจากการขับถายของแมว โดยสนใจใชทรายแหงมาผสมกับข้ีเถาเปลือกหอยแครง ข้ีเล่ือยไม

เทพธาโร ปูนปลาสเตอร            มาผสมกันเพื่อกําจัดกล่ิน เพราะข้ีเล่ือยไมเทพธาโรมีกล่ินหอม ใชลดกล่ิน

เหม็นได เปลือกหอยแครงมีกล่ินหอมที่แมวชอบ ปูนปลาสเตอรเมื่อถูกของเสียของแมวจะจับตัวเปนกอนทํา

ใหตักไมทิ้งไดงาย โครงงานเร่ืองนี้จึงมีสมมุติฐานวา “ทรายอนามัยที่มีสวนผสมของขี้เถาเปลือก
หอยแครง ทราย ขี้เลื่อยไมเทพธาโร ปูนปลาสเตอร นํามาผสมเปนทรายอนามัยใชกําจัดกลิ่นไม
พึงประสงคจากการขับถายของแมวได” 
 3. ออกแบบการศึกษาคนควา การทดลอง คือการกําหนดรูปแบบการศึกษาคนควาวาจะทํา

อยางไร จะทําในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ คือรูปแบบการศึกษาคนควาที่ตองมีการรวบรวม

คําตอบจากกลุมเปาหมายจํานวนหนึ่ง แลวนําขอมูลคําตอบจากกลุมเปาหมาย มาจําแนกแยกแยะ และ

วิเคราะห สังเคราะห ศึกษาจากการสํารวจรวบรวมขอมูล แตการศึกษาในเชิงคุณภาพ เปนการศึกษา

ทดลอง หรือศึกษาและเฝาสังเกต จดบันทึก ศึกษาขอมูลจากตํารา จากผูรู จากแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อหา

คําตอบมาสนับสนุนการศึกษาคนควา หรือการทดลองน้ันๆ ในข้ันนี้ผูศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษา

คนควาเพื่อนําไปปฏิบัติใหเปนไปตามแผนและระยะเวลาที่กําหนด 

 4. ลงมือปฏิบัติ หลังการออกแบบการศึกษาคนควา การทดลองแลวนักศึกษาก็ลงมือปฏิบัติตาม

แผนการศึกษาคนควานั้นๆ 
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 5. สรุปผลการศึกษาคนควา โดยจัดทํารายงานโครงการ ในรายงานโครงการจะมีเนื้อหาอยู 5 บท 

ประกอบดวย 

 5.1 บทที่ 1 บทนํา เปนบทที่จะบอกที่มา และความสําคัญของโครงการ วัตถุประสงคในการ

จัดทําโครงงาน สมมติฐานของการศึกษาคนควา ขอบเขตของการศึกษาคนควา ตัวแปรที่เกี่ยวของ (ถามี) 

 5.2 บทที่ 2 เปนการรวมรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการทําโครงงาน 

 5.3 บทที่ 3 อุปกรณ วิธีดําเนินการศึกษา เปนการบอกวาในการทําโครงงานคร้ังนี้ นักศึกษาใช

เคร่ืองมืออะไรในการศึกษาเพื่อใหไดคําตอบในเร่ืองที่เปนปญหา 

 5.4 บทที่ 4 ผลการศึกษา และอภิปรายผล เปนการบอกวาผลของการศึกษาเปนอยางไร คนพบ

อะไร และมีการอภิปรายถึงเหตุผลที่ผลการศึกษาเปนเชนนั้น และมีการหาขอมูลสนับสนุนผลการคนควา

ดวยซ่ึงโครงงานของนักศึกษาที่เรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา บางเร่ืองก็อาจไมมีการอภิปรายผล 

แตถาทําไดจะดีมาก เพราะจะชวยฝกการคิดแบบเปนเหตุเปนผลใหผูเรียน 

 5.5 บทที่ 5 สรุปผล ประโยชนและขอเสนอแนะ เปนการสรุปข้ันตอน กระบวนการ และผลของ

การทําโครงงานทั้งหมดทุกข้ันตอน 

 5.6 เอกสารอางอิง เปนการแสดงช่ือเอกสารที่ใชประกอบในการศึกษาคนควา และเอกสารที่

สนับสนุนการทําโครงงานทั้งหมด 

 ถาเอกสารนั้นมีไมถึง 5 เลม เราใชวา “เอกสารอางอิง” แตถาใชเอกสารต้ังแต 5 เลมข้ึนไป เรา

เรียกวา “บรรณานุกรม” 

ถาม : ในการจัดทําโครงงานตองจัดทําเปนรูปเลม รายละเอียดที่อยูในเลมมีอะไรบาง 

ตอบ : รายละเอียดหรือสวนประกอบในเลมรายงานการจัดทําโครงงาน มีดังนี้ 

 1. สวนนํา ประกอบดวย 

 1.1 ปกนอก ใหพิมพชื่อเร่ือง ซึ่งเปนชื่อหัวขอโครงงานที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหจัดทํา ชื่อ

ผูจัดทําโครงงาน และระบุขอความวา “โครงงาน...เปนสวนหนึ่งของการศึกษารายวิชา... และปการศึกษาที่

จัดทําโครงงาน” 

 1.2 กระดาษเปลารองปก 

 1.3 ปกใน ใหพิมพเชนเดียวกับปกนอก 

 1.4 บทคัดยอ เปนบทสรุปยอการดําเนินงานโครงการ ไดแก วัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการ

ศึกษาวิจัย ผลและสรุป 

 1.5 กิตติกรรมประกาศ เปนขอความกลาวขอบคุณผูที่ใหความชวยเหลือ และความรวมมือจน

โครงงานนั้นสําเร็จลุลวงดวยดี 

 1.6 สารบัญ เปนรายการที่แสดงสวนประกอบสําคัญทั้งหมดของโครงงาน 

 1.7 สารบัญตาราง เปนสวนที่แสดงหมายเลขหนาของตารางทั้งหมดที่มีอยูในโครงงาน 
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 1.8 สารบัญภาพ เปนสวนที่แสดงหมายเลขหนาของภาพ ซึ่งไดแก รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ 

กราฟ ฯลฯ ทั้งหมดที่มีอยูในโครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  1.9 คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ เปนสวนที่แสดงถึงสัญลักษณและคํายอตางๆ ที่ใชใน

โครงงาน (ถามี) โดยสัญลักษณและคํายอมีความหมายเดียวกันตลอดทั้งเลม และใหพิมพเรียงตามลําดับ

ตัวอักษร 

 2. สวนเนื้อหา 

 สวนเนื้อหามีทั้งหมด 5 บท เปนสวนที่แสดงสาระสําคัญของโครงงาน ประกอบดวย 

 2.1 บทที่ 1 บทนํา 

 2.2 บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยหรือขอมูลที่เกี่ยวของในระดับการศึกษาของนักศึกษา กศน.                 

อาจไมถึงข้ันที่มีงานวิจัยมาอางอิง แตควรมีขอมูลที่เกี่ยวของเช่ือมโยงกับการทําโครงงานมาแสดง 

 2.3 บทที่ 3 วิธีดําเนินการจัดทําโครงงาน 

 2.4 บทที่ 4 ผลการดําเนินงานโครงงาน / ผลการศึกษา  

 2.5 บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะขอเสนอแนะที่ใหควรเปนขอเสนอแนะที่เกี่ยวเนื่องกับผล

การศึกษาคนควา หรือการศึกษาคนควาที่ควรจะเกิดตอไปในอนาคตเปนการตอยอดการคนควาเดิม 

 บทนํา เปนบทแรกของโครงงาน ที่บอกถึงมูลเหตุจูงใจในการทําโครงงานเร่ืองนั้น ประกอบดวย

หัวขอตอไปนี้ 

 2.1.1 ความเปนมาหรือความสําคัญของปญหา เนื้อหาครอบคลุมมูลเหตุจูงใจในการทํา

โครงงาน รวมทั้งทฤษฎีและแนวคิดที่จะนํามาใชในการทําโครงงาน 

 2.1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําโครงงาน 

  2.1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

  2.1.4 วิธีดําเนินการศึกษา 

  2.1.5 ประโยชนที่จะไดรับในการศึกษาโครงงานเร่ืองนี้ 

 บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกลาวถึงแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม (งานวิชาการจาก

ตํารา บทความ ฯลฯ) และผลงานการศึกษาคนควา (วิจัย) ที่มีผูทํามาแลว ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวของกับเร่ืองที่

จะศึกษาในระดับที่นักศึกษา กศน. ทําอาจไมถึงข้ันตองคนควางานวิจัยมาสนับสนุนแตคนควาขอมูลจาก

เอกสารตางๆ มาสนับสนุนแทนเพราะโครงงานของนักศึกษา กศน. มักเปนโครงงานเล็กๆ 

 บทที่ 3 วิธีดําเนินการจัดทําโครงงาน เปนการบรรยายถึงวิธีการและเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา

โดยละเอียด ครอบคลุมถึงรูปแบบการศึกษา กลุมเปาหมาย (ประชากร) ข้ันตอนวิธีการ วิธีเลือกกลุม

ตัวอยาง (ถามี) กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือในการศึกษา ซึ่งแตละข้ันตอนใชเอกสารขอมูล หรือเคร่ืองมือ

ประเภทใด ชนิดใด เอกสารหรือขอมูลนั้นไดมาอยางไร 
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 บทที่ 4 ผลการดําเนินงานโครงงาน / ผลการศึกษา เปนการบรรยายถึงผลของการศึกษาใน

โครงการนั้นวาไดผลเปนอยางไร การนําเสนอผลการศึกษา อาจนําเสนอโดยการบรรยาย เสนอเปนแผนภูมิ 

รูปภาพ หรือตาราง พรอมคําอธิบายที่จะกอใหเกิดความเขาใจแกผูอานได 

 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ เปนการสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญๆ ในโครงงาน 

ตองระบุผลงานสําคัญที่คนพบ ตามจุดประสงคของการศึกษาวามีความเหมือนหรือความตางไปจาก

สมมติฐานที่ต้ังไว และมีขอคนพบใหมนอกเหนือจากสมมติฐานที่ต้ังไวหรือไม และอภิปรายผลที่พบจาก

การศึกษา โดยในการอภิปรายผลตองมีขอมูลทางวิชาการ หรืองานวิจัย หรือผลงานคนควาที่ผูอ่ืนทําไวมา

สนับสนุนผลการศึกษาในโครงงาน และสุดทายระบุขอเสนอแนะของการศึกษาหรือการทําโครงงานในคร้ัง

ตอไป ซึ่งควรเปนขอเสนอแนะที่สามารถทําได และจะเกิดประโยชนสืบเนื่องตอไป 

 3. สวนอางอิงหรือสวนทาย 

 สวนอางอิงหรือสวนทาย มีทั้งการอางอิงภายในและการอางอิงทายเร่ือง ประกอบดวย 

 3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) หรือเอกสารอางอิง (Reference) เปนสวนที่แสดงรายชื่อ

หนังสือ หรือเอกสารสิ่งพิมพ ส่ือตางๆ ที่ใชสําหรับการคนควาอางอิงประกอบการเขียนโครงงาน โดยอยูตอ

จากสวนเนื้อหาและอยูกอนสวนภาคผนวก 

 3.2 ภาคผนวก (Appendix) เปนสวนที่เพิ่มเติมเขามาเพื่อชวยเสริมความเขาใจเนื้อหาสาระของ

โครงงาน ซึ่งอาจจะมีหรือไมมีก็ได เชน แบบสอบถาม ภาพประกอบ แบบฟอรมตางๆ และช้ินงาน เปนตน 

ถามีไวก็จะชวยใหกรรมการโครงงานไดเห็นรายละเอียด และเคร่ืองมือตางๆ ของโครงงานชัดเจนข้ึน 

  3.3 ประวัติผูทําโครงงาน เนื้อหาที่ควรเขียนไวในประวัติ ประกอบดวยประวัติการศึกษา โดย

ระบุชื่อสถานศึกษา มีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแตละระดับ จากนั้นระบุประวัติการทํางาน โดยระบุ

ประสบการณผลงานวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาที่สําคัญ ตําแหนงและสถานที่ทํางานของผูทํา

โครงงาน พรอมป พ.ศ. แตถาโครงงานนี้เปนโครงงานที่ครูมอบใหนักศึกษาทํา ก็ไมจําเปนตองเขียนใหครบ

ตามที่กลาวถึง ครูผูสอนตองพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
 4. การเขียนอางอิงแบบนาม – ป 

 4.1 ในการเขียนอางอิงที่นิยมในปจจุบัน คือ การเขียนอางอิงแบบนาม – ป ซึ่งมีรายละเอียด

ประกอบดวย ชื่อผูแตง เปนช่ือตนทั้งหมด ไมตองใสชื่อสกุล  

 ในการอางอิงเอกสารทุกประเภทไวในเนื้อหา ใหใสไวในวงเล็บแทรกอยูกับเนื้อหา กรณีที่มีเลข

หนา เลขที่ตาราง หรือเลขที่ภาพของเอกสารที่นํามาอางอิงใหใสเลขที่นั้นๆ ตามหลังปที่พิมพ โดยค่ันดวย

เคร่ืองหมายมหัพภาคคู (Colon - :) ดังตัวอยาง 
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 “สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา กศน. นํารอง 100 แหง ซึ่งในเขตภาค

ตะวันออกมีสถานศึกษา กศน. ที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก จํานวน 9 แหงนั้น ปรากฏวา กศน.

อําเภอทั้งหมดไดรับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.” (หนวยศึกษานิเทศก , 2551 : 39) 

 4.2 ถาตองการอางเอกสารที่ผูแตงไดอางถึงในงานของตน ซึ่งไมไดเปนการอางโดยตรง ใหระบุ

นามผูแตงเอกสารทั้งสองรายการ โดยมีคําวา “อางถึงใน” เปนคําเช่ือมระหวางเอกสารอางอิงทั้งสอง

รายการ เชน “...แทจริงประโยชนที่หอพระสมุดสําหรับพระนครจะทําใหแกบานเมืองได ไมใชแตรวมหนังสือ

เก็บไวเปนสมบัติของบานเมืองอยางเดียว ถาหากสามารถตรวจสอบหนังสืออันเปนเหตุใหเกิดวิชาความรู 

พิมพใหแพรหลายได ยิ่งเปนประโยชนยิ่งข้ึนเหมือนกับแจกจายสมบัตินั้นไปใหถึงมหาชน...(สมเด็จกรมพระ

ยาดํารง         ราชานุภาพ , 2459: 110 อางถึงในแมนมาส ,  2509) 

 4.3 การคัดลอกขอความ (Quotation) ถาขอความที่คัดลอกมีความยาวไมเกิน 3 บรรทัด ให

พิมพขอความที่คัดลอกตอไปในเนื้อหาโดยไมตองข้ึนบรรทัดใหม โดยมีเคร่ืองหมายอัญประกาศ (“...”) 

ครอมไว ตัวอยางเชน  

 ประเทศไทยในปจจุบัน วัวและควาย นอกจากจะยังคงเปนแรงงานในฟารมสวนใหญอยูแลว ยัง

เปนแหลงโปรตีนที่สําคัญอีกดวยพิจารณาในแงอาหารสัตว “...สัตวประเภทนี้สามารถที่จะใชประโยชนจาก

ผลิตผลในไรนา...” (ณรงค , 2552 : 10) 

 แตถาขอความที่คัดลอกมามีความยาวเกินกวา 3 บรรทัด ใหข้ึนยอหนาใหม โดยไมตองมี

เคร่ืองหมายอัญประกาศกํากับไว เชน  

 เราควบคุมธรรมชาติ แตตองควบคุมสติใหได เพราะสติคือเพื่อนแทหนึ่งเดียวของขาพเจา ถาจะ

ตายก็ขอใหตายอยางมีสติ ไมใชหลงตายชวงเวลานี้ ทําใหนึกไดวา ชวงเวลาที่สําคัญที่สุดคือปจจุบัน 

ขณะที่ตองคิด ตองวางแผนวาจะทําอยางไรตอไปดี (ระร่ืน , 2551 : 57 ) 

 ในกรณีที่ขอความที่คัดลอกมาไมไดเร่ิมจากตัวแรกของยอหนา และทายขอความที่คัดลอกมา

ไมจบยอหนาของขอความเดิมใหใสเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) สามคร้ังไวหนาและหลังขอความที่คัดลอกมา 

เชน 

 “...มีการพัฒนาหองสมุดใหเหมือนศูนยการคาสะดวกซ้ือเขางาย ออกงาย ทาสีและปรับปรุง

พื้นที่ไดโดดเดน สะดุดตา ภายนอกรมร่ืน สวยงาม ภายในจัดวางส่ือตางๆ โชวใหเห็น จับตองไดงายเปน

หมวดหมู...” (หนวยศึกษานิเทศก , 2551 : 91) 

 ในกรณีที่อางอิงขอความที่ไดอางอิงจากผูแตงคนเดียวกันกับที่อางอิงไวแลว ในการอางอิงไม

ตองระบุชื่อผูแตงคนเดิมอีก แตระบุเฉพาะปที่พิมพหนังสือนั้น และเลขหนาของหนังสือนั้น (ถามี) เชน 
 

 เวลาของคนเราเหลือนอยลงทุกที ไมมีใครรูวาจะตายเมื่อใด ไมรูวาตายแลวไปอยูที่ไหน ไมรูวา

วิกฤตของชีวิตจะเกิดข้ึนวันที่เทาใด ดังนั้น ส่ิงที่ควรทําทุกเวลาคือการไดมีโอกาสชวยเหลือผูอ่ืน การแบงปน

ความรัก ความอบอุน และการคิดถึงคนอ่ืน (2554 : 57) 
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 ถาผูจัดทําโครงงานอางอิงเอกสารของผูแตงคนเดียวกัน ซึ่งไดเขียนเอกสารไวหลายเลมในป

เดียวกัน ก็ใหใสตัวอักษร ก,ข,ค,... กํากับไวที่ปที่พิมพดวย และสําหรับเอกสารอางอิงภาษาตางประเทศ ให

ใสตัวอักษร a,b,c… เชน (กมล,2512 ก) และ (กมล,2512 ข : 10) เปนตน 

 ในสวนนี้จะขอนําไปกลาวไวเปนเร่ืองของการเขียนบรรณานุกรมโดยเฉพาะ เพื่อครูจะไดนําไป

สอนนักศึกษาใหเขียนบรรณานุกรมไดอยางถูกตองตอไป เพื่อนักศึกษาจะไดเขียนบรรณานุกรมหรือ

เอกสารอางอิงไดอยางถูกตอง ไมเขียนตามอําเภอใจอยางที่ผานมา 

5. การพิมพภาคผนวก 

 การพิมพภาคผนวกใหพิมพในหนาถัดจากภาคเอกสารอางอิง ถาภาคผนวกมีมากกวา 1 ภาค ให

ใชวา “ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค...” โดยพิมพอยูกลางหนากระดาษ บรรทัดตอจากคําวา

ภาคผนวก ใหพิมพชื่อภาคผนวกนั้นๆ เชน ภาพกิจกรรม แบบสอบถาม เปนตน ใหเวนระยะ 1 บรรทัด 
 

 จากเนื้อหาเร่ืองโครงงานดังกลาวขางตน หากศึกษานิเทศกของสํานักงาน กศน.จังหวัด หรือครู 

กศน .  ที่ ไดอาน  มีขอสงสัยประการใด  ในเนื้อหาสวนใด  สามารถสอบถามไดที่ เว็บไซดนี้  หรือที่ 

k_charoensak@hotmail.comผูเขียนยินดีตอบคําถามทุกคําถามคะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


