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บทคัดย่อ 

 การเรียนแบบโครงงานเป็นรูปแบบการเรียนหนึ่งที่เหมาะสมส าหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21 

เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติตามความสนใจของนักเรียน มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย เครื่องมือตัวหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงานคือ โซเชียลมีเดีย (Social Media) การเรียนแบบโครงงานร่วมกับโซเชียลมีเดียจะเริ่มจากการ

เตรียมความพร้อมของครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ และโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียน จากนั้นนักเรียนเลือก

ปัญหาที่จะศึกษา โดยมีครูเป็นผู้จุดประกายและให้ค าปรึกษา นักเรียนและครูร่วมกันวางแผนการท า

โครงงานในรูปแบบของแผนปฏิบัติการหรือเค้าโครงโครงงาน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน 

ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา ศึกษาหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ลงมือปฏิบัติตามแผน โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม เขียนรายงาน เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ และ

ประเมินโครงงาน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนักเรียนสามารถเลือกใช้โซเชียลมีเดียที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้

เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของนักเรียนในยุคใหม่ การเรียนแบบโครงงานร่วมกับโซเชียลมีเดียจะช่วย

พัฒนาสมรรถนะและทักษะที่ส าคัญในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

ค าส าคัญ : การเรียนแบบโครงงาน, โซเชียลมีเดีย, ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

Abstract 

 Project-Based Learning is the right one for learning in the 2 1 st century due to 

compliance activities focus students' attention. Technology has been widely used in the 

teaching and learning process. One tool that can be used in Project-Based Learning is 

Social media. Project-Based Learning with social media starts from the preparation of 

teacher, student, materials and school infrastructure. Students then select the issues to 

be studied. The teacher inspire and consulting. Students and teachers jointly plan the 

project in the form of an action plan or layout project. By defining the scope, objectives, 

assumptions and methods. Subsequently, study the principle, theories involved, follow 



the planned, collect the required data, analyze the data, find for more information, 

write reports, publish their work. and evaluate projects. Each step, students can choose 

to use social media as applied to reflect the characteristics of the students in mind. 

Project-Based Learning with social media will help enhance the competencies and skills 

of students in the 21st century as well. 
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บทน า 

 โลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  วิธีการที่เด็ก ๆ สื่อสารกับเพ่ือน ๆ การรับรู้และแบ่งปัน

ข้อมูลข่าวสาร และการด าเนินชีวิต แตกต่างจากในยุคของพ่อแม่หรือครูเป็นอย่างมาก  ไม่เฉพาะ

เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น แต่รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วไร้ขีดจ ากัด หน้าที่ของผู้ใหญ่คือการ

เตรียมเด็กเหล่านี้ให้พร้อมส าหรับงานและอาชีพใหม่ ๆ ที่จะเกิดในอนาคตและอาจไม่มีอยู่ในปัจจุบัน เด็ก 

ๆ จึงต้องได้รับการฝึกฝนทักษะที่จ าเป็น เช่น ทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ความร่วมมือ 

การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า การสื่อสาร สารสนเทศ การเท่าทันสื่อ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาชีพและการเรียนรู้ เป็นต้น เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นพลเมืองในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป (วิจารณ์ 

พานิช, 2555; Taylor & Fratto, 2012) 

 การเรียนการสอนในยุคใหม่นี้จึงต้องเปลี่ยนแปลงไป ห้องเรียนธรรมดาถูกเปลี่ยนให้เป็นห้องเรียน

ที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจ ากัด วิธีการเรียนการสอนเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่

ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น ซึ่งการสอนแบบเดิมไม่สามารถท าให้เด็ก ๆ เกิดทักษะ

เหล่านี้ วิธีการเรียนการสอนที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งและมีการน าไปทดลองใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ 

การเรียนแบบโครงงานหรือการเรียนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ผู้น าด้าน

การศึกษาหลายท่านได้เสนอว่าการสอนแบบนี้ว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีที่สุด (Barell, 2010; Baron, 2011; 

Coal and Wasburn Moses, 2010; Larmer and Mergendoller, 2010 cited in Bender, 2012)  

 การเรียนแบบโครงงาน  (Project-Based Learning) หรือบางครั้ งเรียกกว่า PBL มีความ

คล้ายคลึงกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) โดยทั้งสองวิธีใช้แนวคิดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยตนเองผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน แต่มีข้อต่างกันเล็กน้อย คือ 



การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะเน้นที่กระบวนการแก้ไขปัญหา ส่วนการเรียนรู้แบบโครงงานจะเน้นไป

ที่การลงมือปฏิบัติ การเรียนแบบโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติตามความสนใจของ

นักเรียนเอง เพ่ือค้นพบสิ่งใหม่หรือความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยข้อค้นพบใหม่นั้น

นักเรียนและครูไม่เคยทราบหรือมีประสบการณ์มาก่อน โดยมีครูหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา นักเรียนที่

เรียนด้วยกระบวนการนี้จะมีแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหาสูง เชื่อมโยงความรู้กับโลกความเป็นจริง นักเรียน

จะเป็นผู้เลือกวิธีการค้นหาค าตอบ ก าหนดแหล่งข้อมูล จากนั้นจะลงมือปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง 

นักเรียนจะสามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา สรุปข้อค้นพบ และสร้างความรู้ใหม่ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ (ปรียา บุญญสิริ, 2553; พิมพ์พันธ์ 

เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี , 2553; วัฒนา มัคคสมัน, 2554; ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552; 

Bender, 2012; Moursund, 2009)  

 ในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูมอบหมายให้นักเรียน

สืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ แต่ครูเองอาจยังไม่มีความช านาญมากพอในการน าเครื่องมือใหม่ ๆ 

มาใช้ในการเรียนการสอน เช่น วิกิ บล็อก กูเกิลแอพ ยูธูป เฟสบุ๊ค เป็นต้น หรือที่ในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ 

“โซเชียลมีเดีย (Social Media)” โดยแอพพลิเคชันเหล่านี้สร้างอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานและเทคโนโลยีของ

ยุคเว็บ 2.0 ซึ่งในขณะนี้มีบทบาทมากในการเรียนการสอนโดยทั่วไปรวมทั้งการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศให้แก่นักเรียนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้

ด้วยตนเอง ช่วยฝึกฝนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้ร่วมกัน ท างานได้จากทุกที่ทุกเวลา และ

สามารถแบ่งปันความรู้และผลงานไปได้ทั่วโลกอีกด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูผู้สอนแบบโครงงาน

จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียได้อย่างคล่องแคล่ว และออกแบบการเรียนการสอนโดยน าเครื่องมือ

โซเชียลมีเดียเข้ามาร่วมในแต่ละขั้นตอนของการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะที่

จ าเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน (Bender, 2012) 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานร่วมกับโซเชียลมีเดีย 

 การท าโครงงานเป็นการด าเนินงานตามขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนจะต้องมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนของโครงงานที่ชัดเจน สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอน  

ประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน เพ่ืออ านวยความสะดวกและเสริมสร้างทักษะ

ที่ส าคัญของนักเรียน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และ ราเชน มีศรี , 2553; ลัดดา ภูเกียรติ, 

2552) โดยการเรียนแบบโครงงานมีข้ันตอนการด าเนินการที่ส าคัญ 8 ขั้นตอน ดังนี้  



 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเรียนแบบโครงงาน 

 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อม 

 ในการเรียนการสอนแบบโครงงาน สิ่งส าคัญอันดับแรกคือครูต้องตระหนักถึงความจ าเป็นและ

คุณค่าของการสอนแบบโครงงาน ปรับเปลี่ยนแนวคิดการสอนแบบเดิมที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรง

เป็นการสอนที่ครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวก ต้องมีความเชื่อว่านักเรียนสร้างความรู้ได้

ด้วยตนเอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและเทคนิคการสอนแบบโครงงานอย่างลุ่มลึก 

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้

เหมาะกับการท ากิจกรรม และจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง (ลัด

ดา ภูเกียรติ, 2552)  

 ครูต้องก าหนดหรือตัดสินใจว่าจะจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในลักษณะใดจึงจะสะดวก

และเหมาะสมที่สุด อาทิเช่น การด าเนินการเรียนรู้แบบโครงงานในบางเรื่องอาจเหมาะส าหรับปฏิบัติเป็น

รายบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่ม ถ้าหากเป็นการท างานกลุ่ม นักเรียนจะได้ฝึกการใช้ทักษะการท างานร่วมกัน 

และทักษะการเป็นผู้น าและความรับผิดชอบต่อกลุ่ม ครูอาจใช้การเรียนการสอนแบบโครงงานเฉพาะบาง

เนื้อหาหรือบางวิชา แทนที่จะท าโครงงานในทุกเนื้อหาหรือทุกวิชา ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความ

เหมาะสมของแต่ละบริบท จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต้องใช้  โดยเฉพาะ

เครื่องมือโซเชียลมีเดีย ซ่ึงครูจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับความสามารถและประโยชน์ของโซเชียลมีเดียแต่

1 • เตรียมความพร้อม

2 • เลือกปัญหาที่จะศึกษา

3 • วางแผนการท าโครงงาน

4 • ลงมือปฏิบัติตามแผน

5 • ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม

6 • เขียนรายงาน

7 • น าเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

8 • ประเมินผลการท าโครงงาน



ละชนิดเป็นอย่างดี เพ่ือที่ครูจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในแต่ละ

ขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมของนักเรียนก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน ครู

ควรเตรียมนักเรียนให้มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการท าโครงงาน รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ครูจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น  (Bender, 

2012) 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกปัญหาที่จะศึกษา  

 การเลือกปัญหาหรือหัวข้อที่จะศึกษาเพ่ือท าโครงงาน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดของการท า

โครงงาน นักเรียนควรเป็นผู้เลือกปัญหาด้วยตนเอง ปัญหาที่จะศึกษานั้นอาจมาจากความสนใจ การสังเกต

สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ประสบการณ์ที่เคยพบ หนังสือ หรือวารสารต่าง ๆ ครูต้องจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้

ออกไปสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวและชุมชุนเพ่ือจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น  ซึ่งเป็นการฝึกการใช้

ทักษะการสังเกต ประสบการณ์จากการสังเกตเหล่านี้อาจเป็นสภาพแวดล้อมจริง หรืออาจเป็น

สภาพแวดล้อมเสมือนก็ได้ ซึ่งในยุคดิจิตอลนี้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่สามารถน ามาใช้ในการท าให้

ผู้เรียนเกิดค าถามหรือประเด็นปัญหาจากประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ต้องการค้นหาค าตอบ เช่น เว็บไซต์ 

Youtube ที่บรรจุวิดีโอจากทั่วโลก  ครูสามารถเลือกใช้วิดีโอเหล่านี้มาช่วยจุดประกายความคิดเพ่ือให้

นักเรียนเห็นประเด็นปัญหาและสามารถก าหนดหัวข้อที่ตนเองสนใจได้ หากเป็นการท าโครงงานลักษณะ

กลุ่ม สมาชิกในกลุ่มต้องตกลงกันภายในกลุ่มว่าสนใจที่จะท าโครงงานเรื่องใดและน าเสนอต่อครู เพ่ือ

ร่วมกันอภิปรายถึงความน่าสนใจและความเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่ง โดยในการอภิปรายอาจใช้การระดม

สมองผ่านเครื่องมือโซเชียลมีเดียอย่างเฟสบุค (Facebook) ที่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มสามารถแสดง

ความคิดเห็น สนทนาผ่านการพิมพ์ข้อความ และลงคะแนนเสียงเพ่ือตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะท าโครงงาน 

โดยอาจน าเสนอเรื่องที่กลุ่มตนเองสนใจไว้บนบล็อก (Blog) ของกลุ่ม เพ่ือให้ครูและเพ่ือนกลุ่มอ่ืนได้ทราบ

และช่วยแนะน าหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งหมดนี้นักเรียนจะได้ใช้ทักษะการสื่อสารในการรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นของตนเอง ได้ใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการให้เหตุผล

สนับสนุนความคิดเห็นของตนองในการตัดสินใจเลือกเรื่องที่ต้องการจะศึกษา หลังจากนักเรียนแต่ละกลุ่ม

จะตั้งชื่อเรื่องโครงงาน ซึ่งชื่อเรื่องจะต้องสื่อถึงงานที่จะท าให้ชัดเจน กะทัดรัด และควรบอกรายละเอียด

เกี่ยวกับงานที่จะท าให้มากที่สุด (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552; ปรียา บุญญสิริ, 2553; บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2550; 

VanCleave, 1997 อ้างถึงใน ปรียา บุญญสิริ, 2553; Bender, 2012) 



 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างบล็อก Wordpress.com 

ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการท าโครงงาน 

 การวางแผนการท าโครงงานจะช่วยท าให้โครงงานด าเนินไปด้วยความราบรื่น รัดกุม เป็นไป

ตามล าดับขั้นตอน โดยนักเรียนต้องร่วมกันก าหนดแผนการด าเนินงานอย่างคร่าว ๆ คือ ก าหนด

วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตของการศึกษา วิธีการที่จะศึกษา ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ

เสนอเค้าโครงของโครงงานต่อครูผู้สอน โดยครูผู้สอนมีบทบาทหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน

ของผู้เรียนในทุกขั้นตอน (ปรียา บุญญสิริ, 2553; บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2551; ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2550) 

 การวางแผนในขั้นตอนแรกคือนักเรียน “ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน” ซ่ึงเป็นการก าหนด

เป้าหมายปลายทางของการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดจากการท าโครงงานของนักเรียน ต้องเขียนให้ชัดเจน

สอดคล้องกับชื่อโครงงาน และต้องเป็นสิ่งที่นักเรียนอยากทราบค าตอบจากการท าโครงงานนั้น หากเป็น

การท าโครงงานเป็นกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องร่วมกันอภิปรายทบทวนหัวข้อที่ตนเองสนใจว่าต้องการ

ทราบอะไรบ้าง เพ่ือน ามาเป็นวัตถุประสงค์ของโครงงาน  การก าหนดเป้าหมายจะช่วยให้นักเรียนรู้จัก

บริหารจัดการเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์และเวลาในการท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้

เป็นขั้นเริ่มต้นของการฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยการก ากับตนเองของ โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียน

คิดถึงสิ่งที่ต้องการจากเรื่องนั้น ๆ เช่น นักเรียนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ นักเรียนอยากรู้ไปเพ่ืออะไร 

นักเรียนอยากสร้างหรือประดิษฐ์อะไรและเพ่ืออะไร เป็นต้น  สุดท้ายครูและนักเรียนจะร่วมกันพิจารณา

ถึงความชัดเจนเข้าใจง่าย ความสอดคล้องกับชื่อโครงงาน และความสมบูรณ์ของวัตถุประสงค์ของ

โครงงานอีกครั้งหนึ่ง นักเรียนจะได้ฝึกการใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการให้เหตุผลที่

หลากหลายเพื่อสนับสนุนความคิดของตนเองและตั้งค าถามที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาของโครงงาน 

โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนและสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดี



สุข และ ราเชน มีศรี, 2553; บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2550; ลัดดา ภูเกียรติ, 2552; The Partnership for 

21st Century Skills, 2009) 

 ในขั้นตอนนี้ครูอาจใช้ วิกิสเปซส์  (Wikispaces) เป็นพ้ืนที่ส าหรับสร้าง แก้ไข และแสดง

วัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่ม โดยวิกิสเปซส์มีลักษณะคล้ายเว็บไซต์อย่างง่ายหรือบล็อก แต่พิเศษกว่าตรงที่

วิกิสเปซส์อนุญาตให้สมาชิกภายในกลุ่มสามารถสร้างและแก้ไขเนื้อหาร่วมกันได้ มีพ้ืนที่ให้ใช้ในการ

ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายและสร้าง

เนื้อหา ซึ่งเครื่องมือโซเชียลมีเดียประเภทนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนได้เป็น

อย่างดี และสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขที่ผู้บริการก าหนด 

(Poore, 2013)   

 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างเว็บไซต์ Wikispaces 

 เมื่อทราบวัตถุประสงค์ของโครงงานที่ชัดเจนแล้ว นักเรียนจะ “ก าหนดสมมติฐานของโครงงาน” 

เพ่ือเป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหาที่สนใจอย่างมีหลักและเหตุผล ตามหลักการทฤษฎี เป็นการใช้

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิด  นั่นคือ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ซึ่งเกิดจากการที่

นักเรียนทบทวนความรู้เดิม สรุปอ้างอิงโดยอาศัยความรู้เดิมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ตามมา ซึ่งจะท าให้การออกแบบการศึกษามีความชัดเจน สมาชิกภายในกลุ่มต้องพูดคุยกันถึงค าตอบที่

น่าจะเป็นไปได้ โดยอาจมีได้หลายค าตอบ และเขียนค าตอบที่เลือกไว้เพ่ือรอการพิสูจน์  นักเรียนจะได้ใช้

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการให้เหตุผลสนับสนุนสมมติฐานของตนเอง วิเคราะห์ความเป็นไป

ได้ และตัดสินใจเลือกสมมติฐานที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด  ครูต้องพยายามใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียน

พยายามคาดคะเนค าตอบล่วงหน้า (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และ ราเชน มีศรี, 2553; บุญ

เลี้ยง ทุมทอง, 2550; ลัดดา ภูเกียรติ, 2552; The Partnership for 21st Century Skills, 2009) 



 การร่วมกันอภิปรายและก าหนดสมมติฐานของโครงงานของสมาชิกภายในกลุ่มสามารถน า

เครื่องมือโซเชียลมีเดียมาใช้เพ่ือให้สมาชิกทุกคนสามารถสร้างและแก้ไขสมมติฐานร่วมกันได้ อาทิเช่น 

Wikispace, Google Site, Google Drive, SkyDrive เป็นต้น นักเรียนจะได้ใช้ทักษะการท างานร่วมกัน 

โดยผู้ให้บริการบางรายจะมีกล่องสนทนา (Chat Box) ส าหรับให้สมาชิกใช้พูดคุยอภิปรายร่วมกัน และ

สุดท้ายครูอาจให้แต่ละกลุ่มน าเสนอสมมติฐานของกลุ่มตนเอง เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ความเป็นได้และ

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากครูอีกครั้ง นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการสื่อสารจากการอภิปรายภายในกลุ่มและ

การน าเสนอสมมติฐานของกลุ่มให้ครูและเพ่ือนกลุ่มอ่ืนฟัง (The Partnership for 21st Century Skills, 

2009) 

 หลังจากที่นักเรียนและครูอภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปของสมมติฐานแล้ว จึงด าเนินการ 

“ก าหนดขอบเขตการศึกษาของโครงงาน” ให้ชัดเจนเพ่ือท าให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ การ

ก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่ศึกษา ประชากรที่ศึกษาอาจเป็นคน สัตว์ หรือพืช รวมทั้ง

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมเป็นตัวแทนของประชากร  ก าหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

และตัวแปรควบคุมให้ชัดเจน จะท าให้สื่อความหมายให้ผู้ฟังและผู้อ่านเข้าใจตรงกัน การก าหนดขอบการ

ของการท าโครงงานนี้สมาชิกอาจร่วมกันอภิปรายและก าหนดขอบเขตในบล็อกหรือวิกิสเปซส์ของกลุ่ม

ตนเอง ครูสามารถยกตัวอย่างการก าหนดขอบเขตการท าโครงงานให้นักเรียนเข้าใจโดยน าเสนอไว้บน

บล็อกหรือวิกิสเปซส์ของรายวิชา เมื่อนักเรียนก าหนดขอบเขตการศึกษาได้แล้ว ครูให้แต่ละกลุ่มน าเสนอ

ขอบเขตการท าโครงงานของตนเองทีละกลุ่ม เพ่ือร่วมกันอภิปรายและให้ขอเสนอแนะแก่นักเรียน ใน

ขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการท างานร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม และใช้ทักษะการสื่อสาร ในการ

อธิบายเหตุผลของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้

เหตุผลในการก าหนดขอบเขตการศึกษา วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างขอบเขตการศึกษาและตัวแปร

แต่ละตัว และประเมินของขอบเขตการศึกษาอย่างรอบด้าน  (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และ 

ราเชน มีศรี, 2553) 

 เมื่อก าหนดขอบเขตอย่างรอบด้านด้านแล้ว นักเรียนจะร่วมกัน “ก าหนดวิธีการศึกษา” เพ่ือระบุ

วิธีการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงาน โดยก าหนดแหล่งข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือและอุปกรณ์ วิธีการสร้างเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการศึกษา วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการน าเสนอ โดยระบุเป็นขั้นตอนให้ชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  จาก

วัตถุประสงค์และสมมติฐานนักเรียนต้องคิดหาวิธีการที่จะหาค าตอบที่หลากหลาย เลือกวิธีที่เหมาะสม ครู



ต้องแนะน าวิธีการหาค าตอบที่หลากหลาย เพ่ือเลือกให้เหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษา โดยค านึงถึงข้อจ ากัด

ต่าง ๆ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และ ราเชน มีศรี, 2553; ลัดดา ภูเกียรติ, 2552)  

 ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เหตุผลที่หลากหลายใน

การก าหนดและเลือกใช้วิธีการด าเนินโครงงาน รวมถึงการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน การอภิปรายของสมาชิกภายในกลุ่มไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเขียนลงบนวิ

กิสเปซส์หรือบล็อกเพ่ือหาวิธีการศึกษาที่เหมาะสมนั้น จะช่วยส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกันและทักษะ

การสื่อสารของ อาจเป็นการระดมสมองในรูปของแผนภาพความคิด (Mind Mapping) โดยใช้เครื่องมือ

โซเชียลมีเดียอย่าง Bubbl.us ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อนุญาตให้สร้าง แบ่งปัน และร่วมกันเขียนแผนภาพ

ความคิดแบบออนไลน์ สามารถส่งออกในรูปของไฟล์รูปภาพ พิมพ์และน าโค้ดไปใส่ไว้บนบล็อก วิกิสเปซส์ 

หรือเว็บไซต์อ่ืนได้ รวมถึงสามารถแบ่งปันผ่านลิงค์ได้โดยตรงอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือแผนภาพ

ความคิดอ่ืน ๆ ที่ได้รับความนิยมอาทิเช่น Exploratree.org.uk, Mind42 และ Cacoo.com ซึ่งครูและ

นักเรียนสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนักเรียน (The Partnership for 21st Century Skills, 

2009) 

 เมื่อเลือกวิธีการด าเนินการค้นหาค าตอบตามวัตถุประสงค์ของโครงงานเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไป

นักเรียนจะ “ศึกษาหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง” โดยค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา เฉพาะ

เรื่องท่ีส าคัญมีความสัมพันธ์กับปัญหาที่จะศึกษา ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพของปัญหาได้เด่นชัดขึ้น นักเรียนจะ

ได้ใช้ทักษะในการสืบค้น วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือเพ่ือคัดกรองข้อมูลความรู้ที่ได้ นั่นคือการ

ฝึกฝนทักษะการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศ โดยครูจะเป็นผู้คอยแนะน าและชี้แนะหลักการวิเคราะห์และ

เลือกใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมถึงได้ฝึกทักษะการอ่านในการศึกษาเอกสาร ซึ่งนักเรียนสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสารสนเทศเป็นเครื่องมือในค้นหาและจัดการข้อมูล อาทิเช่น การใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูล

ยอดนิยมอย่าง Google ให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและตรงความต้องการมากขึ้น 

เมื่อสืบค้นข้อมูลแล้วนักเรียนสามารถใช้บริการเก็บที่อยู่เว็บไซต์ (Social Bookmarking) เช่นเว็บไซต์ 

Delicious.com, Diido.com หรือ Connotea.org ในการบันทึกและแบ่งปันเว็บไซต์ให้สมาชิกในกลุ่ม 

หรือหากไม่ต้องการข้อมูลทั้งเว็บไซต์ แต่ต้องการเพียงบางประโยคหรือรูปภาพหรือวิดีโอที่อยู่บนเว็บไซต์

นั้น นักเรียนสามารถใช้บริการคลิปปิ้ง (Clippings) อาทิเช่น Clipmarks หรือ Evernote เป็นต้น เพ่ือ

บันทึกสิ่งที่ต้องการบางส่วน โดยข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอที่นักเรียนบันทึกสามารถแบ่งปันให้กับเพ่ือน

ในกลุ่มได้ และยังสามารถน าโค้ดไปใส่ไว้บนวิกิหรือบล็อกของกลุ่มได้อีกด้วย การใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดีย



เหล่านี้ครูควรเตรียมความพร้อมเบื้องต้นให้กับนักเรียนก่อนที่จะเริ่มต้นท าโครงงาน (Poore, 2013 

p.131-134) 

 ขั้นตอนหลังจากก าหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตการศึกษา ก าหนดวิธีการศึกษา และ

ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครอบคลุมและชัดเจน นักเรียนจะด าเนินการ “พัฒนาโครงการหรือ

แผนปฏิบัติงาน” ซึ่งเป็นการจัดท าเค้าโครงของโครงงาน โดยเป็นการน าเอาสิ่งที่นักเรียนและครูร่วมกัน

คิดและด าเนินการมาตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นตอนการวางแผนการท าโครงงานมาเขียนหรือพิมพ์ในลักษณะของ

เค้าโครงของโครงงาน เพ่ือใช้เป็นแผนในการท าโครงงาน ซึ่งโครงการหรือแผนปฏิบัติงานนี้โดยปกติจะ

ประกอบด้วยชื่อโครงงาน ผู้จัดท าหรือคณะผู้จัดท าโครงงาน ชื่อครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษา ที่มาและ

ความส าคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน สมมติฐานของการศึกษา ขอบเขตของ

การศึกษา วิธีการด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ แผนปฏิทินการปฏิบัติงาน และเอกสารอ้างอิง นักเรียน

สามารถใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียในการร่วมกันพัฒนาโครงการหรือแผนปฏิบัติการ โดยใช้โซเชียลมีเดีย

ประเภทสร้างและแก้ไขงานเอกสารเป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะการท างานร่วมกันของสมาชิกภายใน

กลุ่ม อาทิเช่น กูเกิ้ลไดฟ์ หรือ สกายไดฟ์ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มสามารถร่วมกันสร้างและแก้ไขเอกสารได้พร้อม

กัน และยังสามารถแบ่งปันให้กับครูผู้สอนเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงการและให้ข้อเสนอแนะ 

ซึ่งในขั้นตอนการพัฒนาโครงการหรือแผนปฏิบัติงานนี้ นักเรียนจะได้ฝึกการก าหนดเป้าหมายที่ เป็น

รูปธรรมและก าหนดเกณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินโครงงานให้สมดุลทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว การบริหารจัดการเวลาในการท างานที่มีประสิทธิ์ภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นการจัดการเป้าหมายและ

เวลาซึ่งเป็นทักษะย่อย ๆ ของทักษะความคิดริเริ่มและการก ากับตนเอง ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในการวาง

แผนการท างานและเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และ ราเชน มีศรี , 2553; 

Partnership for 21st Century Skills, 2009) 

ขั้นตอนที่ 4 ลงมือปฏิบัติตามแผน 

 นักเรียนจะเริ่มลงมือปฏิบัติตามแผนด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นเริ่มต้นของ

การตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ด้วยการลงมือปฏิบัติจนค้นพบค าตอบด้วยตนเอง  นักเรียนจะเริ่มลงมือ

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการหรือโครงการที่ได้ก าหนดเอาไว้ ในกรณีของงานกลุ่มต้องมีการแบ่งงานและ

ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน ครูมีหน้าที่จัดเตรียมแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ส าหรับการศึกษาของ

นักเรียน โดยเฉพาะอย่ายิ่งการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันมีโครงงานจ านวนน้อยมากที่ไม่จ าเป็นต้องใช้

งานอินเตอร์เน็ต อาจเป็นไปได้ที่ โครงงานจะมีการใช้ เว็บเควส ท์ (Webquest) ซึ่ งเป็นเว็บไซต์ที่



ประกอบด้วยการมอบหมายงานในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ค าถาม

ที่ช่วยแนะแนวทางในการสืบค้น หรือประเด็นที่ครูคิดว่านักเรียนควรศึกษา โดยนักเรียนจะสืบค้นข้อมูล

จากลิงค์ที่ครูได้ศึกษามาแล้ว หรืออาจมีสิ่งอ่ืนเพ่ิมเติมที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถท าโครงงานได้ส าเร็จ  

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ช่วยในการสร้างเว็บเควส เช่น Internet4classrooms.com, Kn.pacbell.com, 

Questgarden.com, Teacherweb.com, Webquest.org, Zunal.com เป็นต้น  ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้มี

ทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีความสามารถแตกต่างกันไป ครูสามารถเลือกใช้ได้ตามความ

ต้องการ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; ลัดดา ภูเกียรติ, 2552; Bender, 2012; Okolo, 

Englert, Bouck, & Heutsche, 2007; Skylar et al., 2007 cited in Bender, 2012 p. 95) 

 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ 

 นอกจากนี้ครูควรสังเกตการท างานของนักเรียนแต่ละคนและบันทึกเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจน

เสร็จสิ้นโครงงาน ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก กระตุ้นและให้ก าลังใจระหว่างการท างานอย่าง

สม่ าเสมอ ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ นักเรียนจะได้ใช้ทักษะ ที่หลากหลาย อาทิเช่น การสังเกต 

การสัมภาษณ์ การสอบถาม การวัด การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ การใช้ตัวเลข การบันทึกผล การค้นหา

และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการใช้เวลาและแหล่งข้อมูล การประเมินข้อมูล

สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้องแม่นย าและสร้างสรรค์ในการ

แก้ปัญหาที่มีอยู่ การจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาจากหลายแหล่ง เข้าใจถึงจริยธรรมและกฎหมายใน

การเข้าถึงและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ทักษะการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นทักษะ

ความสามารถท่ีจ าเป็นในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงในการด าเนินชีวิตในยุคสมัยใหม่ที่มีข้อมูล

ข่าวสารจ านวนมหาศาลที่สามารถเข้าถึงได้  (ลัดดา ภู เกียรติ , 2552 ; บุญเลี้ยง ทุมทอง , 2550 ; 

Partnership for 21st Century Skills, 2009) 



 เนื่องจากในกระบวนการท าโครงงานไม่ได้จ ากัดอยู่ในเฉพาะห้องเรียน นักเรียนสามารถใช้เวลา

นอกเวลาเรียนในการร่วมกันท าโครงงานได้ ดังนั้นการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดจึงเป็น

สิ่งจ าเป็น การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในยุคดิจิตอลนี้ 

โดยนักเรียนสามารถใช้โซเชียลมีเดียประเภทรับ-ส่งข้อความสั้น ๆ รูปภาพ วิดีโอลิงค์ หรือไฟล์เอกสารถึง

กัน (Instant Messaging (IM)) หรืออาจเลือกใช้โซเชียลมีเดียประเภทที่สื่อสารได้ทั้งข้อความตัวหนังสือ 

เสียง และวิดีโอ เช่น สไกป์ (Skype) กูเกิลแฮงค์เอาท์ (Google Hangout) หรือไลน์ (Line) ในการ

ติดต่อสื่อสารกันภายในกลุ่ม หรือสื่อสารกับครูที่ปรึกษา ใช้ในการประชุมกลุ่ม อภิปราย ระดมสมอง 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ครูสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการให้ผลย้อนกลับหรือค าแนะน าแก่นักเรียน หรือใช้

ในการน าเสนอด้วยวาจาผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่  หรือสื่อสารผ่านทวิตเตอร์ 

(Twitter) ซึ่งจัดเป็นบล็อกขนาดเล็ก (Micro-Blogging) เป็นบริการที่อนุญาตให้พิมพ์ข้อความสั้น ๆ ได้

ครั้งละไม่เกิน 140 ตัวอักษร ซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการอภิปรายนอกเวลาเรียน ให้ค าแนะน าหรือ

ผลย้อนกับแก่นักเรียน แบ่งปันลิงค์หรือแหล่งข้อมูล ถาม-ตอบปัญหา แสดงความคิดเห็น ประกาศหรือ

เตือนความจ า ซึ่งเครื่องมือโซเชียลมีเดียเหล่านี้ท าให้เกิดการสร้างความรู้ผ่านสังคม การสนทนา การ

ร่วมมือกันในการเรียนรู้ การท างานร่วมกัน การสร้างเครือข่าย และการสร้างชุมชน อีกทั้งยังสามารถ

ส่งเสริมกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์และการประเมินค่า และที่ส าคัญถ้าหากมีการระดมสมองร่วม

ด้วยโดยผ่านการพูดคุย จะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ขึ้นด้วย ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่ส าคัญใน

ศตวรรษท่ี 21 (Poore, 2013) 

 นอกเหนือจากเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารแล้ว ในขั้นตอนนี้ยังสามารถน าโซ

เชียบมีเดียประเภทอ่ืนมาช่วยในการท าโครงงานในยุคดิจิตอลให้ประสบความส าเร็จและเกิดทักษะที่

ต้องการได้ เช่น เครื่องมือประเภทบุ๊คมาคก้ิง คลิปปิ้ง มายด์แม็บปิ้ง ซึ่งได้กล่าวถึงไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ 

และถ้าหากมีขั้นตอนที่จ าเป็นต้องท าการส ารวจความคิดเห็น สามารถน าโซเชียลมีเดียประเภท

โพลหรือเซอร์เวย์ (Polls or Surveys) มาใช้งานได้ โดยโพลออนไลน์อาจมีลักษะโครงสร้างอย่างง่ายที่เป็น

การถามความคิดเห็นและข้อมูลในลักษณะที่ต้องการค าตอบเพียง “ใช่หรือไม่ใช่” หรือเป็นตัวเลือก หรือ

ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเชิงคุณภาพอาจอยู่ในลักษณะของค าถามปลายเปิด โดยให้นักเรียนสร้างและใส่ไว้

บนวิกิสเปซส์หรือบล็อกของตนเอง แล้วน าไปโพสไว้ในเว็บไซต์อ่ืน ๆ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น เฟสบุค 

(Facebook) กูเกิ้ลพลัส (Google+) กระดานสนทนา (Forum หรือ Webboard) เป็นต้น ครูอาจใช้โพ

ลเป็นการทดสอบ (Quiz) ความเข้าใจของนักเรียน หรือใช้ในการส ารวจผลย้อนกลับจากนักเรียนในการ

เรียนการสอน ตัวอย่างของโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยมในการท าโพลออนไลน์ เช่น Polldaddy.com, 



Vizu.com, ServeyMonkey.com, Zoomerang (Poore, 2013) หรือเว็บไซต์ของประเทศไทยอย่าง 

Surveycan.com เป็นต้น 

 เมื่อนักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการ

เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ แปลผล และสรุปผลตามขั้นตอนที่ได้วางแผนเอาไว้ การวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นอยู่กับ

ประเภทของโครงงาน ถ้าเป็นโครงงานประเภทส ารวจหรือทดลองมักจะใช้สถิติพ้ืนฐาน เช่น ความถี่ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เป็นต้น ซึ่งครูมีหน้าที่ในการฝึกฝนและให้ค าแนะน าวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์

ผลการศึกษาสามารถท าในรูปแบบออนไลน์อัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ส่วน

ใหญ่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น การส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์ที่

ให้บริการท าโพลหรือแบบส ารวจออนไลน์บางเว็บไซต์มีบริการแปลผลข้อมูลให้อัตโนมัติ หรือวิเคราะห์ผ่าน

เว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ Quantitativeskills.com ที่ให้บริการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ตั้งแต่สถิติพ้ืนฐาน

ไปจนถึงสถิติข้ันสูง (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552) 

 ในบางครั้งข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต 

การศึกษาเอกสาร การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ครูควรฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ

ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา เป็นต้น  ซึ่งครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์เหล่านี้  เพ่ือที่จะ

สามารถแนะน านักเรียนได้อย่างถูกต้อง นักเรียนอาจใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียอย่างกูเกิ้ลไดฟ์ในการ

ร่วมกันสร้าง แก้ไขและอภิปรายร่างผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นน าผลการวิเคราะห์และการแปลผล

ข้อมูลน าเสนอไว้บนเว็บบล็อกของกลุ่ม เพ่ือให้ครูช่วยตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน าต่อไป (ธีระ 

สินเดชารักษ์, 2553) 

 ในขั้นตอนการวิเคราะห์ผล นักเรียนจะได้ฝึกการใช้เหตุผลที่หลากหลายในการอธิบายผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ วิเคราะห์ส่วนย่อยต่าง ๆ ของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการ

จ าแนกประเภท การจัดกลุ่ม การเรียงล าดับ และการจัดระบบ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นระบบ ฝึกการ

วิเคราะห์และประเมินหลักฐาน ข้อโต้แย้ง ข้อค้นพบต่าง ๆ ตีความข้อมูลและสร้างข้อสรุปบนพ้ืนฐานของ

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี แก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยด้วยวิธีการดั้งเดิมและนวัตกรรมใหม่ ๆ  นักเรียนจะได้ใช้

ทักษะคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา นอกจากนี้จะได้ฝึกการใช้ทักษะการสื่อความหมาย เช่น 

การสื่อความหมายรูปแบบตาราง กราฟ ผังกราฟฟิก  การเขียนบรรยาย  เป็นต้น ซึ่งเป็นทักษะเหล่านี้เป็น



สิ่งส าคัญส าหรับพลเมืองในยุคศตวรรษที่ 21 (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2550; พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดี

สุข และราเชน มีศรี, 2553; ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และธงชัย ชิวปรีชา , ม.ป.ป.;  Partnership for 21st 

Century Skills, 2009)  

ขั้นตอนที่ 5 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม 

 เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แล้ว การตรวจสอบสมมติฐานเบื้องต้นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นสิ่งจ าเป็นที่สมาชิกภายในทีมจะต้องพูดคุยกัน เพ่ือระบุว่าสิ่งที่ต้องการนั้นสมบูรณ์แล้วหรือยัง สิ่งใดยัง

ไม่ได้ท า หรือปัญหาใดยังไม่ได้ค าตอบ และมีข้อมูลใดควรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ซึ่งในการเรียนแบบโครงงาน

นักเรียนจะต้องค้นหาและเพ่ิมเติมข้อมูลใหม่เข้าไปโครงงานอยู่เสมอ บางครั้งครูอาจช่วยเหลือนักเรียนโดย

ใช้ค าถามในการน าไปสู่ข้อมูลที่นักเรียนควรเพ่ิมเติม แสวงหาแหล่งข้อมูล ติดต่อประสานงาน อภิปราย

ร่วมกับนักเรียนถึงสิ่งที่นักเรียนอยากรู้หรือข้อมูลที่นักเรียนต้องการ และกระตุ้นให้นักเรียนด าเนินการ

ค้นหาค าตอบ กระบวนการในขั้นตอนการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมจะย้อนกลับไปที่การวางแผน การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และสรุปผลจากข้อมูลใหม่ เพ่ือให้ได้ผลการท าโครงงานที่ตรงและครอบคลุม

วัตถุประสงค์มากที่สุด (วัฒนา มัคคสมัน, 2554; Bender, 2012) 

ขั้นตอนที่ 6 เขียนรายงาน 

 การเขียนรายงานการท าโครงงานเป็นการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือผลการท าโครงงานใน

รูปแบบของรายงานเป็นเอกสาร เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจถึงปัญหาและเหตุผลที่ท าโครงงาน วิธีการด าเนินการ 

และผลของการด าเนินการ ซึ่งจะต้องเขียนให้อ่านเข้าใจง่าย เนื่องจากผู้อ่านไม่สามารถซักถามได้ เมื่อมีข้อ

สงสัย โดยทั่วไปการเขียนรายงานประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนอ้างอิง โดยส่วน

น าประกอบด้วยหน้าปกที่แสดงชื่อโครงงาน ชื่อผู้ท าโครงงาน และชื่อครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษา สารบัญ 

และบทคัดย่อที่แสดงถึงเนื้อหาอย่างย่อที่ประกอบด้วยปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีด าเนินการ 

และผลการศึกษา เพ่ือให้ผู้อ่านได้อ่านก่อนที่จะอ่านเนื้อหาทั้งหมดในรายงาน ส่วนเนื้อหาประกอบด้วย

ที่มาและความส าคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ของการศึกษา หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมติฐาน

ของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการด าเนินการ ส่วนที่เพ่ิมเข้ามาใน

รายงานนอกเหนือจากเค้าโครงของโครงงานคือส่วนของผลการวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นส่วนที่นักเรียนน าข้อมูลมา

จัดกระท าและน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ แผนภาพ การบรรยาย เป็นต้น รวมถึงการ

แปลผลหรือตีความความหมายข้อมูล ส่วนของการสรุปผลที่ได้จากการแปลผลหรือตีความหมายข้อมูล 

และอาจมีการอภิปรายผลด้วยก็ได้ และส่วนสุดท้ายคือข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไปในอนาคต ส่วน



อ้างอิงประกอบด้วยส่วนบรรณานุกรม เป็นการบอกแหล่งที่มาของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ เอกสาร 

บันทึกการสัมภาษณ์ และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ผู้ท าโครงงานใช้ในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง โดยใช้รูปแบบ

สากลหรือรูปแบบที่สถานศึกษาก าหนด ซึ่งควรแสดงชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ แหล่งที่มา และปีที่จัดพิมพ์ และ

สุดท้ายคือส่วนภาคผนวก เป็นการน าเสนอข้อมูลทีไ่ม่สามารถใส่ไว้ในส่วนเนื้อหาได้ (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 

พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี, 2553, ลัดดดา ภู่เกียรติ, 2552) 

 แน่นอนว่าในขั้นตอนการเขียนรายงานโครงงานนั้นเป็นการจัดการเอกสาร สมาชิกภายในกลุ่ม

จะต้องอภิปรายและเขียนรายงานร่วมกัน เครื่องมือโซเชียลมีเดียที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเอกสาร

นั้นมีอยู่หลายชนิด แต่ที่เป็นที่นิยมใช้งานง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายได้แก่ Google Drive และ Sky Drive ที่

สามารถสร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบออนไลน์ได้ ซึ่งเครื่องมือทั้งสองตัวมีความสามารถในการ

จัดการเอกสารรายงานโครงงานร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดี  

 ในการจัดท ารายงานโครงงานนักเรียนจะได้ใช้ทักษะการเขียนเพ่ือเรียบเรียงความคิดออกมาเป็น

ลายลักษณ์อักษร เช่น เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนบอกสาเหตุและผลลัพธ์ เขียนเปรียบเทียบ เขียนค า

จ ากัดความ เขียนกระบวนการ เขียนพรรณนา เป็นต้น   ซึ่งการเขียนเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในรายงาน

โครงงานแทบทั้งสิ้น ดังนั้นในช่วงแรกครูจึงต้องแนะน าวิธีการเขียนรายงานที่ถูกต้องให้กับนักเรียนอย่าง

ใกล้ชิด (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี) 

 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างเว็บไซต์ Google Drive 

ขั้นตอนที่ 7 น าเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ  

 เมื่อนักเรียนด าเนินการจนกระทั่งได้รับค าตอบตามวัตถุประสงค์ของโครงงานแล้วจะต้องเผยแพร่

ผลการศึกษาให้กับครู เพ่ือน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยสร้างชิ้นงานเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานที่



เป็นรูปธรรมให้ผู้อ่ืนเข้าใจผลส าเร็จของโครงงาน โดยสามารถท าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะของ

โครงงาน เช่น หากเป็นชิ้นงานโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ลักษณะของชิ้นงานที่จะน าเสนออาจ

ประกอบด้วยตัวสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับสไลด์น าเสนอหรือแผงโครงงาน  หากเป็นโครงงานประเภทส ารวจหรือ

โครงงานที่เป็นเชิงคุณภาพอาจน าเสนอด้วยแผนภาพหรือสไลด์หรือวิดีโอน าเสนอ เป็นต้น (ปรียา บุญญสิริ

, 2553) 

 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการสร้างชิ้นงานน าเสนอ 

 มีโซเชียลมีเดียจ านวนมากที่นักเรียนสามารถน ามาใช้ในการสร้างชิ้นงานน าเสนอได้  เช่น สร้าง

สไลด์ส าหรับน าเสนออย่าง Prezi.com หรือ Slideshare.net ที่สามารถสร้างและแปลงงานน าเสนอที่

สร้างไว้แล้วจากโปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยท์ให้สามารถน าเสนอออนไลน์ได้ สร้างอัลบัมรูปด้วย

เว็บไซต์ประเภทแบ่งปันที่นักเรียนสามารถอัพโหลด เก็บรักษา แก้ไข และจัดการรูปภาพบนอินเตอร์เน็ตได้ 

เช่นบริการของ Flickr.com และ Photobucket.com รวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าง Facebook และ 

Google+ ที่อนุญาตให้อัพโหลดรูปภาพเก็บไว้ได้ โดยครูอาจให้นักเรียนสร้างผลงาน (Portfolios) หรือ

สร้างเรื่องราว (Creative Story) โดยใช้รูปภาพ สร้างอัลบัมของกลุ่ม ให้นักเรียนน าเสนอรูปประจ า

สัปดาห์ สร้างสไลด์โชว์รูปภาพ สร้างและแบ่งปันงานน าเสนอประเภทวิดีโอด้วยโซเชียลมีเดียประเภทที่

ให้บริการอัพโหลด แบ่งปัน และตัดต่อวิดีโอ เช่น YouTube.com, Metacafe.com, Vimeo.com, 

Blip.tv เป็นต้น สร้างงานน าเสนอแผนภาพความคิดด้วย Coggle.it, Mindmeister.com, Mind42.com 

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ก า ร์ ตู น เ พ่ื อ เล่ า เ รื่ อ ง ร า ว ด้ ว ย  Makebeliefscomix.com, Readwritethink.org, 

Learnenglishkids.britishcouncil.org ส ร้ า งวิ ดี โอ แอนิ เม ชั่ น ด้ ว ย  Wideo.com, Powtoon.com, 

Goanimate.com สร้างไทม์ไลน์ (Time Line) น าเสนอล าดับเหตุการณ์การด าเนินโครงงานตามล าดับ



เวลาด้วย Dipity.com สร้างโปสเตอร์มัลติมีเดียด้วย Glogster.com ซึ่งโซเชียลมีเดียเหล่านี้เป็นสื่อที่

เข้าใจได้ง่าย และยังจะช่วยดึงดูความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดี (Poore, 2013)  

 นักเรียนจะต้องระดมสมองเพ่ือหาแนวคิดในการผลิตชิ้นงานน าเสนอ ออกแบบชิ้นงาน วิเคราะห์

และประเมินความคิดของสมาชิกแต่ละคน ปรับแต่งเพ่ือให้ได้ความคิดใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่

เป็นรูปธรรมและใช้ประโยชน์ได้ การสร้างชิ้นงานเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะการรับรู้สื่อร่วมกับทักษะ

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน และใช้ความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาเป็นชิ้นงานให้เป็นรูปธรรม โดยก่อนจะถึงขั้นตอนการน าเสนอ 

สมาชิกในกลุ่มจะต้องช่วยกันประเมินความสมบูรณ์และความถูกต้องของชิ้นงานน าเสนออีกครั้ง (Peer 

Evaluation) (The Partnership for 21st Century Skills, 2009; Bender, 2012)  

 หลังจากการสร้างชิ้นงานน าเสนอ นักเรียนจะน าชิ้นงานเหล่านั้นไปเผยแพร่ให้บุคคลอ่ืนได้รับ

ทราบ ครูต้องไม่ลืมว่าการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการท าโครงงานของ

นักเรียน ถ้านักเรียนเชื่อว่าพวกเขาก าลังแก้ปัญหาในโลกความจริงและเป็นสิ่งที่ชุมชนให้ความส าคัญ จะ

ท าให้พวกเขามีความตั้งใจและกระตือรือร้นท างานมากขึ้น  ในการน าเสนอผลงานอาจมีการจัดนิทรรศการ

ร่วมด้วย โดยเชิญนักเรียนห้องอ่ืน ๆ ครู และผู้ปกครองมาชมนิทรรศการ โดยนักเรียนแบ่งหน้าที่

รับผิดชอบในการน าเสนอการด าเนินโครงงานให้ผู้มาชมนิทรรศการฟัง (วัฒนา มัคคสมัน , 2554;  

Bender, 2012) 

 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการน าเสนอชิ้นงานโครงงาน 

 นอกเหนือจากการน าเสนอผลจาการท าโครงงานให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับฟังแล้ว ในยุค

ดิจิตอลนี้นักเรียนสามารถบันทึกงานน าเสนอในรูปแบบดิจิตอล และเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียได้ทั่วโลก 



ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ Prezi.com ที่ให้บริการสร้างและเผยแพร่งานน าเสนอ เว็บไซต์ Flipbooksoft.com 

และ Slideshare.net ให้บริการแปลงไฟล์เอกสารให้อยู่ในรูปแบบงานส าหรับการน าเสนอ เว็บไซต์ 

Youtube และ Vimeo ให้บริการจัดเก็บและแบ่งปันวิดีโอที่สามารถรับชมได้ทั่วโลก 

 ขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ใช้ทักษะการน าเสนอเพ่ือให้การน าเสนอเป็นไปอย่างน่าสนใจ รวมถึงการ

ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการน าเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพใน

สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของทักษะการสื่อสาร  (The Partnership for 21st 

Century Skills, 2009) 

 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างเว็บไซต์ Flipbooksoft.com 

 

ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลการท าโครงงาน  

 การเรียนแบบโครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่  21 เน้นความเข้าใจที่ลึกซึ้ ง 

กระบวนการแก้ปัญหา และการลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นกรอบการประเมินในการเรียนแบบโครงงานจึงมี

ความแตกต่างจากการประเมินการเรียนแบบเก่า และต้องใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเพ่ิมเข้ามา เช่น 

การประเมินตนเอง การประเมินผลงาน การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินโดยเพื่อนในกลุ่มหรือ

ในชั้นเรียน  ทั้งนี้การเลือกใช้การประเมินรูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงานที่ท า เช่น โครงงาน

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ครูอาจประเมินจาก เว็บสะสมผลงานอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic 

Portfolios) ซึ่งอาจอยู่ในรูปของบล็อกอย่าง Wordpress.com, Pathbrite.com หรือ Edublogs.org 

ร่วมกับแบบประเมินแบบรูบริค (Rubric) เพ่ือประเมินทักษะการวิจัย ทักษะการน าเสนอ และทักษะการ

ใช้เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งเกณฑ์การประเมินแบบรูบริคเป็นเครื่องมือส าหรับให้คะแนนซึ่งสามารถใช้ประเมิน



ได้ทั้งนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ โดยเฉพาะใช้ประเมินทักษะที่ส าคัญ มีเว็บไซต์ที่ให้บริการสร้าง 

แก้ไขและดาวน์ โหลดเกณฑ์ประเมินแบบรูบริคอยู่หลายเว็บไซต์  เช่น Rubistar.4teachers.org, 

Rcampus.com, Rubrics4teachers.com เป็นต้น  (Greenstein, 2012; Bender, 2012 ; Moutsund, 

2009) 

 จะเห็นได้ว่าการประเมินการเรียนแบบโครงงานจะเน้นประเมินจากสมรรถนะการปฏิบัติงาน มี

ความความยืดหยุ่น มักไม่เป็นทางการ ใช้วิธีการที่หลากหลาย ใช้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน 

เช่น ผลย้อนกลับจากเพ่ือน ครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการประเมินการเรียนแบบโครงงาน

จ าเป็นต้องวัดทั้งความรู้ความเข้าใจมาตรฐานตามหลักสูตรและทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่  21 

(Greenstein, 2012) 

สรุป 

 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งด้านเทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การสอนยุค

สมัยใหม่จึงต้องเปลี่ยนแปลงไป วิธีการเรียนการสอนเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่เน้นพัฒนาทักษะมากกว่า

ความรู้ การเรียนแบบโครงงานเป็นรูปแบบการเรียนหนึ่งที่เหมาะสมส าหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21 

เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติตามความสนใจของนักเรียน มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย เครื่องมือตัวหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงานได้เป็นอย่างดีคือ “โซเชียลมีเดีย” การเรียนแบบโครงงานร่วมกับโซเชียลมีเดียจะเริ่มจากการ

เตรียมความพร้อมของครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ และโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียน จากนั้นนักเรียนเลือก

ปัญหาที่จะศึกษา โดยมีครูเป็นผู้จุดประกายและให้ค าปรึกษา นักเรียนและครูร่วมกันวางแผนการท า

โครงงานในรูปแบบของแผนปฏิบัติการหรือเค้าโครงโครงงาน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน 

ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา ศึกษาหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ลงมือปฏิบัติตามแผน โดย เก็บ

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม เขียนรายงาน เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ และ

ประเมินโครงงาน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนักเรียนสามารถเลือกใช้โซเชียลมีเดียที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้

เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของนักเรียนในยุคใหม่ นอกจากช่วยพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่ส าคัญใน

ศตวรรษที่ 21 แล้ว จากผลการวิจัยยังพบว่าการเรียนแบบโครงงานจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกว่าการเรียนแบบเดิม หากครูออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างรัดกุมและครอบคลุมทุกมาตรฐาน

ของหลักสูตร (Boaler, 2002; Geier et al., 2008; Stepien et al, 1992; Strobel & Barnveld, 2008 

cited in Bender, 2012) 
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