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บทคัดย่อ 

 การเรียนแบบโครงงานเป็นการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงที่เหมาะสมสําหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติตามความสนใจของนักเรียน มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย เครื่องมือหน่ึงที่สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานคือ โซเชียลมีเดีย (Social Media) การเรียนแบบโครงงานร่วมกับโซเชียลมีเดียจะเริ่มจากการ
เตรียมความพร้อมของครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ และโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียน จากน้ันนักเรียนเลือก
ปัญหาที่จะศึกษา โดยมีครูเป็นผู้จุดประกายและให้คําปรึกษา นักเรียนและครูร่วมกันวางแผนการทํา
โครงงานในรูปแบบของแผนปฏิบัติการหรือเค้าโครงโครงงาน โดยกําหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน 
ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา ศึกษาหลักการทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ลงมือปฏิบัติตามแผน โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม เขียนรายงาน เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ และ
ประเมินโครงงาน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนักเรียนสามารถเลือกใช้โซเชียลมีเดียที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของนักเรียนในยุคใหม่การเรียนแบบโครงงานร่วมกับโซเชียลมีเดียจะช่วย
พัฒนาสมรรถนะและทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 
คําสําคัญ : การเรียนแบบโครงงาน, โซเชียลมีเดีย, ทักษะในศตวรรษที่ 21 
 

Abstract 
 Project-Based Learning is one of the suitable strategies for learning in the 21st 
century due to the compliance activities focusing on students' attention. Technology has 
been widely used in teaching and learning process. One tool that can be used in Project-
Based Learning is Social media. Project-Based Learning with social media started from the 
preparation of teachers, students, materials and school infrastructures. Students then 
selected the issues to study. The teachers inspired and gave advice. Students and 
teachers jointly planned the project in the form of an action plan or layout project by 
defining the scope, objectives, assumptions and methods. Subsequently, they studied 
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the principle, theories involved, followed the plan, collected the required data, analyzed 
the data, looked for more information, wrote reports, published their workand evaluated 
projects. Each step, students were able to choose and  use social media as applied to 
reflect the characteristics of the students in mind. Project-Based Learning with social 
media will enhance the competencies and skills of students in the 21st century as well. 
Keywords : Project-Based Learning, Social Media, 21st Century Skill
บทนํา 
 โลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  
วิธีการที่เด็ก ๆ สื่อสารกับเพ่ือน ๆ การรับรู้และ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และการดําเนินชีวิต 
แตกต่างจากในยุคของพ่อแม่หรือครูเป็นอย่าง
มาก ไม่เฉพาะเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึน แต่รวมถึง
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็วไร้ขีดจํากัด 
หน้าที่ของผู้ใหญ่คือการเตรียมเด็กเหล่าน้ีให้
พร้อมสําหรับงานและอาชีพใหม่ ๆ ที่จะเกิดใน
อนาคตและอาจไม่มีอยู่ในปัจจุบัน เด็กๆ จึงต้อง
ได้รับการฝึกฝนทักษะที่จํ า เ ป็นเช่น  ทักษะ 
การ อ่ าน  การ เขี ยน  และการคิ ดคํ านวณ 
การ คิดอย่างมี วิ จารณญาณการแก้ ปัญหา  
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความเข้าใจ 
ความต่างวัฒนธรรม ความร่วมมือ การทํางาน
เป็นทีม ภาวะผู้นําการสื่อสาร สารสนเทศการ
เท่าทันสื่อ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาชีพและการเรียนรู้ เป็นต้นเพ่ือเตรียมพร้อม
สําหรับการเป็นพลเมืองในยุคศตวรรษที่ 21 
ต่อไป (วิจารณ์ พานิช,2555; Taylor & Fratto, 
2012) 

การเรียนการสอนในยุคใหม่น้ีจึงต้อง
เปลี่ยนแปลงไป ห้องเรียนธรรมดาถูกเปลี่ยนให้
เป็นห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างไม่มีขีดจํากัด วิธีการเรียนการสอน
เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมทักษะที่จําเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 มากข้ึน ซึ่งการสอนแบบเดิมไม่
สามารถทําให้เด็ก ๆ เกิดทักษะเหล่าน้ี วิธีการ
เรียนการสอนที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งและมีการนําไป
ทดลองใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ การ
เรียนแบบโครงงานหรือการเรียนโดยโครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based Learning) ผู้นําด้าน
การศึกษาหลายท่านได้เสนอว่าการสอนแบบน้ีว่า
เป็นวิธีการสอนที่ดีที่สุด (Barell, 2010; Baron, 
2011; Coal and Wasburn Moses, 2010; 
Larmer and Mergendoller, 2010 cited 
inBender, 2012) 

การเรียนแบบโครงงาน (Project-
Based Learning) หรือเรียกกว่า PBL มีความ
คล้ายคลึงกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) โดยทั้งสองวิธีใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เ ช่นเดียวกัน  
แต่มีข้อต่างกันเล็กน้อย คือ การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานจะเน้นที่กระบวนการแก้ไขปัญหา 
ส่วนการเรียนรู้แบบโครงงานจะเน้นไปที่การลง
มือปฏิบัติการเรียนแบบโครงงานเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติตามความสนใจของ
นักเรียนเอง เพ่ือค้นพบสิ่งใหม่หรือความรู้ใหม่ 
ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยข้อค้นพบ
ใหม่ น้ัน นัก เรี ยนและค รู ไม่ เคยทราบหรื อ 
มีประสบการณ์มาก่อน โดยมีครูหรือผู้เช่ียวชาญ
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ยุคดิจิทัลน้ีโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่
สามารถนํามาใช้ในการทําให้ผู้เรียนเกิดคําถาม
หรือประเด็นปัญหาจากประสบการณ์ใหม่ ๆ  
ที่ ต้องการค้นหาคําตอบ เ ช่น เ ว็บไซต์ยูทูป 
(YouTube) ที่บรรจุวิดีโอจากทั่วโลก ครูสามารถ
เลือกใช้วิดีโอเหล่านี้มาช่วยจุดประกายความคิด
เพ่ือให้นักเรียนเห็นประเด็นปัญหาและสามารถ
กําหนดหัวข้อที่ตนเองสนใจได้ หากเป็นการทํา
โครงงานลักษณะกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มต้องตกลง
กันภายในกลุ่มว่าสนใจที่จะทําโครงงานเร่ืองใด
และนําเสนอต่อครู เพ่ือร่วมกันอภิปรายถึงความ
น่าสนใจและความเป็นไปได้อีกคร้ังหน่ึงโดยใน
การอภิปรายอาจใช้การระดมสมองผ่านเครื่องมือ
โซเชียลมีเดียอย่างเฟสบุ๊ค (Facebook) ที่
อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มสามารถแสดงความ
คิดเห็น สนทนาผ่านการพิมพ์ข้อความ และ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทํา
โครงงานโดยอาจนําเสนอเรื่องที่กลุ่มตนเองสนใจ
ไว้บนบล็อก (Blog) ของกลุ่ม เพ่ือให้ครูและ
เพ่ือนกลุ่มอ่ืนได้ทราบและช่วยแนะนําหรือแสดง
ความคิดเห็น ทั้งหมดนี้นักเรียนจะได้ใช้ทักษะ
การส่ือสารในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
และแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ใช้ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการให้เหตุผล
สนับสนุนความคิดเห็นของตนองในการตัดสินใจ
เลือกเร่ืองที่ต้องการจะศึกษา หลังจากนักเรียน
แต่ละกลุ่มจะตั้งช่ือเรื่องโครงงาน ซึ่งช่ือเรื่อง
จะต้องสื่อถึงงานที่จะทําให้ชัดเจน กะทัดรัด  
และควรบอกรายละเอียดเก่ียวกับงานที่จะทําให้
มากที่สุด (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552; ปรียา บุญญ
สิริ,2553; บุญเลี้ยง ทุมทอง,2550; VanCleave, 

1997 อ้างถึงใน ปรียา บุญญสิริ,2553; Bender, 
2012) 

 
ภาพท่ี 3 ตัวอย่างเว็บไซต์ Wikispaces 

ขั้นตอนท่ี 3 วางแผนการทําโครงงาน 
 การวางแผนการทําโครงงานจะช่วยทํา
ให้โครงงานดําเนินไปด้วยความราบรื่น รัดกุม 
เป็นไปตามลําดับขั้นตอน โดยนักเรียนต้อง
ร่วมกันกําหนดแผนการดําเนินงาน คือ กําหนด
วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตของการศึกษา 
วิ ธีการท่ีจะศึกษา วิ ธีศึกษาค้นคว้าเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง และเสนอเค้าโครงของโครงงานต่อ
ครูผู้สอน โดยครูผู้สอนมีบทบาทหน้าที่ในการให้
คําปรึกษาในการดําเนินงานของผู้เรียนในทุก
ขั้นตอน(ปรียา บุญญสิริ, 2553; บุญเลี้ยง      
ทุมทอง, 2551; สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2550)  

การวางแผนในขั้นตอนแรกคือนักเรียน
“ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน” 
ซึ่งเป็นการกําหนดสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการ
ทําโครงงานของนักเรียน ต้องเขียนให้ชัดเจน
สอดคล้องกับช่ือโครงงาน สมบูรณ์ครบถ้วน และ
ต้องเป็นสิ่งที่นักเรียนอยากทราบคําตอบจากการ
ทําโครงงานน้ัน หากเป็นการทําโครงงานเป็น
กลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มต้องร่วมกันอภิปราย
ทบทวนหัวข้อที่ตนเองสนใจว่าต้องการทราบ 
อะไรบ้าง  เ พ่ือนํามาเป็นวัตถุประสงค์ของ
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โครงงานการกําหนดวัตถุประสงค์จะช่วยให้
นักเรียนรู้จักบริหารจัดการเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย 
กําหนดกลยุทธ์และเวลาในการทําให้บรรลุ
เป้าหมายน้ัน ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นขั้นเริ่มต้นของการ
ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยการกํากับตนเองโดยครู
ใช้คําถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดถึงสิ่งที่ต้องการ
จากเ ร่ือง น้ัน  ๆ  เ ช่น  นักเ รียนอยากรู้อะไร
เก่ียวกับเร่ืองน้ี นักเรียนอยากรู้ไปเพ่ืออะไร 
นักเรียนอยากสร้างหรือประดิษฐ์อะไรและ 
เพ่ืออะไร เป็นต้น  สุดท้ายครูและนักเรียนจะ
ร่วมกันพิจารณาถึงความชัดเจนเข้าใจง่าย  
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ช่ื อ โ ค ร ง ง า น แ ล ะ 
ความสมบูรณ์ของวัตถุประสงค์ของโครงงานอีก
ครั้งหน่ึงนักเรียนจะได้ฝึกการใช้ทักษะการคิด
อ ย่ า งมี วิ จ า รณญาณ  ใ นก าร ให้ เ ห ตุ ผลที่
หลากหลายเพื่อสนับสนุนความคิดของตนเอง
และต้ังคําถามที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหา
ของโครงงานโดยการกําหนดวัตถุประสงค์ต้อง
ชัดเจนและสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา (พิมพันธ์ 
เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และ ราเชน มีศรี, 
2553; บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2550; ลัดดา ภู่เกียรติ, 
2552; Partnership for 21st Century Skills, 
2009) 

ใ นขั้ น ตอน น้ี ค รู อ า จ ใ ช้ วิ กิ ส เ ปซส์ 
(Wikispaces) เป็นพ้ืนที่สําหรับสร้าง แก้ไข และ
แสดงวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มโดยวิกิสเปซส์ 
มีลักษณะคล้ายเว็บไซต์อย่างง่ายหรือบล็อกแต่ 
พิเศษกว่าตรงที่ วิกิสเปซส์อนุญาตให้สมาชิก
ภายในกลุ่มสามารถสร้างและแก้ไขเ น้ือหา
ร่วมกันได้ มี พ้ืนที่ ให้ ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีเคร่ืองมืออํานวย
ความสะดวก ในการส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ยและ 

สร้างเน้ือหา ซึ่งเครื่องมือโซเชียลมีเดียประเภทน้ี
จะช่วยส่งเสริมทักษะการทํางานร่วมกันของ
นักเรียนได้เป็นอย่างดีและสามารถนํามาใช้ใน
การเรียนการสอนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้
เง่ือนไขที่ผู้บริการกําหนด (Poore, 2013) 

เมื่อทราบวัตถุประสงค์ของโครงงานท่ี
ชัดเจนแล้ว นักเรียนจะ “กําหนดสมมติฐานของ
โครงงาน” เพ่ือเป็นการคาดคะเนคําตอบของ
ปั ญ ห า ที่ ส น ใ จ อ ย่ า ง มี ห ลั ก แ ล ะ เ ห ตุ ผ ล  
ต า มหลั ก ก า ร ท ฤษ ฎี  เ ป็ น ก า ร ใ ช้ ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิด
ซึ่งเกิดจากการที่นักเรียนทบทวนความรู้เดิม 
สรุปอ้างอิงโดยอาศัยความรู้ เ ดิมที่ เ ก่ียวข้อง  
เพ่ือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งจะทําให้
การออกแบบการศึกษามีความชัดเจน สมาชิก
ภายในกลุ่มต้องพูดคุยกันถึงคําตอบที่ น่าจะ
เป็นไปได้ โดยอาจมีได้หลายคําตอบ และเขียน
คําตอบที่เลือกไว้เพ่ือรอการพิสูจน์นักเรียนจะได้
ใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการให้
เหตุผลสนับสนุนสมมติฐานของตนเองวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ และตัดสินใจเลือกสมมติฐานที่
น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด ครูต้องพยายามใช้
คําถามกระตุ้นให้นักเรียนพยายามคาดคะเน
คําตอบล่วงหน้า (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ 
ยินดีสุข และ ราเชน มีศรี, 2553; บุญเลี้ยง ทุม
ทอง, 2550; ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552; 
Partnership for 21st Century Skills, 2009) 

การ ร่ วม กันอ ภิปรายและกํ าหนด
สมมติฐานของโครงงานของสมาชิกภายในกลุ่ม
สามารถนําเครื่องมือโซเชียลมีเดียมาใช้เพ่ือให้
สมาชิกทุกคนสามารถสร้างและแก้ไขสมมติฐาน
ร่วมกันได้ อาทิเช่น Wikispace, Google Site, 
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Google Drive, SkyDrive เป็นต้น นักเรียนจะ
ได้ใช้ทักษะการทํางานร่วมกัน โดยผู้ให้บริการ
บางรายจะมีกล่องสนทนา (Chat Box) สําหรับ
ให้สมาชิกใช้พูดคุยอภิปรายร่วมกันและสุดท้าย
ครูอาจให้แต่ละกลุ่มนําเสนอสมมติฐานของกลุ่ม
ตนเอง เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ความเป็นได้และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากครูอีกครั้ง นักเรียนจะ
ได้ฝึกทักษะการสื่อสารจากการอภิปรายภายใน
กลุ่มและการนําเสนอสมมติฐานของกลุ่มให้ครู
และเพ่ือนกลุ่มอ่ืนฟัง (The Partnership for 
21st Century Skills, 2009) 

หลังจากที่ นักเรียนและครูอภิปราย
ร่ วม กันจนไ ด้ข้ อส รุปของสมม ติฐานแล้ ว  
จึงดําเนินการ “กําหนดขอบเขตการศึกษาของ
โครงงาน” ให้ชัดเจนเพ่ือทําให้ได้ผลการศึกษาที่
น่ า เ ช่ื อถื อ  ไ ด้ แ ก่  การกํ าหนดประชากร  
กลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่ศึกษา ประชากรท่ี
ศึกษาอาจเป็นคน สัตว์ หรือพืช รวมทั้งกําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมเป็นตัวแทน
ของประชากร กําหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
และตัวแปรควบคุมให้ ชัดเจน  จะทําให้สื่ อ
ความหมายให้ผู้ ฟังและผู้ อ่านเข้าใจตรงกัน  
การกําหนดขอบของการทําโครงงานน้ีสมาชิก
อาจร่วมกันอภิปรายและกําหนดขอบเขตใน
บล็อกหรือวิกิสเปซส์ของกลุ่มตนเอง ครูสามารถ
ยกตัวอย่างการกําหนดขอบเขตการทําโครงงาน
ให้นักเรียนเข้าใจโดยนําเสนอไว้บนบล็อกหรือ 
วิกิสเปซส์ของรายวิชา เมื่อนักเรียนกําหนด
ขอบเขตการศึกษาได้แล้ว ครูให้แต่ละกลุ่ม
นําเสนอขอบเขตการทําโครงงานของตนเองทีละ
กลุ่ม เพ่ือร่วมกันอภิปรายและให้ขอเสนอแนะ 
แก่นักเรียน ในขั้นตอนน้ีนักเรียนจะได้ฝึกทักษะ

การทํางานร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม และใช้
ทักษะการสื่อสาร ในการอธิบายเหตุผลของ
ตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนใช้ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เหตุผลใน
การกําหนดขอบเขตการศึกษา วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างขอบเขตการศึกษาและ 
ตัวแปรแต่ละตัว และประเมินขอบเขตการศึกษา
อย่างรอบด้าน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดี
สุข และ ราเชน มีศรี, 2553) 

เมื่อกําหนดขอบเขตอย่างรอบด้านแล้ว 
นักเรียนจะร่วมกัน “กําหนดวิธีการศึกษา” เพ่ือ
ระบุวิธีการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงงาน โดยกําหนดแหล่งข้อมูล ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและอุปกรณ์ วิธีการสร้าง
เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลา
ในการศึกษา วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการ
นําเสนอ โดยระบุเป็นขั้นตอนให้ชัดเจนเพื่อให้
สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง จากวัตถุประสงค์
และสมมติฐานนักเรียนต้องคิดหาวิธีการที่จะหา
คําตอบที่หลากหลาย เลือกวิธีที่เหมาะสมครูต้อง
แนะนําวิธีการหาคําตอบท่ีหลากหลาย เพ่ือเลือก
ให้เหมาะสมกับเ ร่ืองที่ศึกษา  โดยคํานึงถึ ง
ข้อจํากัดต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ 
ความปลอดภัย ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และ ราเชน 
มีศรี, 2553; ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552) 
 ในขั้นตอนน้ีนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการ
คิดอย่างมี วิจารณญาณในการใ ช้ เห ตุผลที่
หลากหลายในการกําหนดและเลือกใช้วิธีการ
ดํา เ นินโครงงาน  รวมถึ งการคิดหา วิ ธีการ
แ ก้ ปั ญ ห า เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง คํ า ต อ บ ต า ม
วัตถุประสงค์ของโครงงานการอภิปรายของ
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สมาชิกภายในกลุ่มไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเขียน
ลงบนวิกิสเปซส์หรือบล็อกเพ่ือหาวิธีการศึกษาท่ี
เหมาะสมน้ัน จะช่วยส่งเสริมทักษะการทํางาน
ร่วมกันและทักษะการสื่อสารอาจเป็นการระดม
ส ม อ ง ใ น รู ป ข อ ง แ ผ น ภ า พ ค ว า ม คิ ด  
(Mind Mapping) โดยใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดีย
อย่างBubbl.us ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่อนุญาตให้
สร้ าง  แบ่งปัน  และร่วมกันเขียนแผนภาพ
ความคิดแบบออนไลน์ สามารถส่งออกในรูปของ
ไฟล์รูปภาพ พิมพ์และนําโค้ดไปใส่ไว้บนบล็อก  
วิกิสเปซส์ หรือเว็บไซต์อ่ืนได้ รวมถึงสามารถ
แบ่งปันผ่านลิงค์ได้โดยตรงอีกด้วย นอกจากน้ียัง
มีเครื่องมือแผนภาพความคิดอ่ืน ๆ ที่ได้รับความ
นิ ย มอ าทิ เ ช่ น  Exploratree.org.uk,Mind42 
และ Cacoo.com ซึ่งครูและนักเรียนสามารถ
เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม (Partnership 
for 21st Century Skills, 2009) 
 เมื่ อ เลือก วิ ธีการ ดํา เ นินการค้นหา
คําตอบตามวัตถุประสงค์ของโครงงานเรียบร้อย
แล้ว ลําดับต่อไปนักเรียนจะ “ศึกษาหลักการ
ทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้อง” โดยค้นคว้าเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษา เฉพาะเร่ืองที่สําคัญมี
ความสัมพันธ์กับปัญหาที่จะศึกษา ซึ่งจะช่วยให้
เห็นภาพของปัญหาได้เด่นชัดขึ้นนักเรียนจะได้ใช้
ทักษะในการสืบค้นวิเคราะห์และประเมินความ
น่าเช่ือถือเพ่ือคัดกรองข้อมูลความรู้ที่ได้ น่ันคือ
การฝึกฝนทักษะการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศโดยครู
จะเป็นผู้คอยแนะนําและช้ีแนะหลักการวิเคราะห์
และเลือกใ ช้ข้ อมู ลที่ น่ า เ ช่ือถือ  รวมถึง ไ ด้ 
ฝึกทักษะการอ่านในการศึกษาเอกสารซึ่ ง
นักเรียนสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นเคร่ืองมือในการค้นหาและจัดการข้อมูลอาทิ

เช่น การใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลยอดนิยมอย่าง 
Google ให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
อย่างรวดเร็วและตรงความต้องการมากขึ้นเมื่อ
สืบค้นข้อมูลแล้วนักเรียนสามารถใช้บริการเก็บที่
อยู่เว็บไซต์ (SocialBookmarking) เช่น เว็บไซต์
Delicious.com, Diido.com หรือ 
Connotea.org ในการบันทึกและแบ่งปัน
เว็บไซต์ให้สมาชิกในกลุ่ม หรือหากไม่ต้องการ
ข้อมูลทั้งเว็บไซต์ แต่ต้องการเพียงบางประโยค
หรือรูปภาพหรือวิ ดี โอที่ อ ยู่บนเ ว็บไซต์ น้ัน 
นักเรียนสามารถใช้บริการคลิปป้ิง (Clippings) 
อาทิเช่น Clipmarks หรือ Evernote เป็นต้น 
เพ่ือบันทึกสิ่งที่ต้องการบางส่วน โดยข้อความ 
รูปภาพ หรือวิดีโอที่ นักเรียนบันทึกสามารถ
แบ่งปันให้กับเพ่ือนในกลุ่มได้ และยังสามารถนํา
โค้ดไปใส่ไว้บนวิกิหรือบล็อกของกลุ่มได้อีกด้วย 
การใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียเหล่าน้ีครูควร
เตรียมความพร้อมเบื้องต้นให้กับนักเรียนก่อนที่
จะเริ่มต้นทําโครงงาน (Poore, 2013 p. 131-
134) 
 ขั้นตอนหลังจากกําหนดวัตถุประสงค์ 
สมมติฐาน ขอบเขตการศึกษา กําหนดวิธีการ
ศึกษา และศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
ครอบคลุมและชัดเจน นักเรียนจะดําเนินการ
“พัฒนาโครงการหรือแผนปฏิบัติงาน” ซึ่งเป็น
การจัดทํา “เค้าโครงของโครงงาน” โดยเป็นการ
นําเอาสิ่ งที่ นักเรียนและครูร่วมกันคิดและ
ดําเนินการมาต้ังแต่ต้นจนถึงขั้นตอนการวาง
แผนการทําโครงงานมาเขียนหรือพิมพ์ใน
ลักษณะของเค้าโครงของโครงงาน เพ่ือใช้เป็น
แผนในการทํา โครงงาน  ซึ่ ง โครงการหรือ
แผนปฏิบัติงานน้ีโดยปกติจะประกอบด้วย 
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ช่ือโครงงาน ผู้จัดทําหรือคณะผู้จัดทําโครงงาน 
ช่ื อ ค รู ห รื อ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า  ที่ ม า แ ล ะ
ความสําคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ของการ
ทําโครงงาน สมมติฐานของการศึกษา ขอบเขต
ของการศึกษา วิธีการดําเนินการ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ ปฏิทินการปฏิบัติงาน และเอกสารอ้างอิง 
นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียในการ
ร่วมกันพัฒนาโครงการหรือแผนปฏิบัติการ โดย
ใช้โซเชียลมีเดียประเภทสร้างและแก้ไขงาน
เอกสารเป็นเคร่ืองมือในการฝึกทักษะการทํางาน
ร่ วม กันของสมาชิ กภายในกลุ่ ม  อาทิ เ ช่น  
กูเกิลไดฟ์ หรือ สกายไดฟ์ ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม
สามารถร่วมกันสร้างและแก้ไขเอกสารได้พร้อม
กัน และยังสามารถแบ่งปันให้กับครูผู้สอนเพ่ือ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงการและให้
ข้อเสนอแนะซึ่งในขั้นตอนการพัฒนาโครงการ
หรื อแผนป ฏิ บั ติ ง าน น้ี  นั ก เ รี ยนจะ ไ ด้ ฝึ ก 
การกําหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและกําหนด
เกณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ การกําหนดกลยุทธ์การ
ดําเนินโครงงานให้สมดุลทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว การบริหารจัดการเวลาในการทํางานที่มี
ประสิทธ์ิภาพ สิ่งเหล่าน้ีเป็นการจัดการเป้าหมาย
และเวลาซึ่ ง เ ป็นทักษะย่อย  ๆ  ของทักษะ
ความคิดริเริ่มและการกํากับตนเองซึ่งเป็นทักษะ
ที่สําคัญในการวางแผนการทํางานและเรียนรู้
ด้วยตนเอง (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข 
และ ราเชน มีศรี, 2553; Partnership for 21st 
Century Skills, 2009) 
 
ขั้นตอนท่ี 4 ลงมือปฏิบัติตามแผน 
 นักเรียนจะเริ่มลงมือปฏิบัติตามแผน
ด้วยการ “เก็บรวบรวมข้อมูล” ในขั้นตอนน้ีเป็น

ขั้นเริ่มต้นของการตรวจสอบสมมติฐานท่ีต้ังไว้
ด้วยการลงมือปฏิบัติจนค้นพบคําตอบด้วย
ตน เอง  นั ก เ รี ยนจะ เ ร่ิ มลงมื อป ฏิ บั ติ ตาม
แผนปฏิบัติการหรือโครงการที่ได้กําหนดเอาไว้ 
ในกรณีของงานกลุ่มต้องมีการแบ่งงานและ
กําหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้
ชัด เจน  ครูมีห น้าที่ จั ด เตรี ยมแหล่ งข้ อมู ล  
แหล่งเรียนรู้สําหรับการศึกษาของนักเรียน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่ง
ปั จจุ บั นมี โ ค ร ง ง าน จํ านวน น้อยมากที่ ไ ม่
จําเป็นต้องใช้งานอินเตอร์เน็ต อาจใช้เว็บเควสท์ 
(Webquest) ในการมอบหมายงานในการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ที่ เ ก่ียวข้องกับ
โ ค ร ง ง า น  คํ า แ น ะ นํ า ใ น ก า ร สื บ ค้ น ลิ ง ค์
แหล่งข้อมูล หรือประเด็นที่ครูคิดว่านักเรียนควร
ศึกษา โดยนักเรียนจะสืบค้นข้อมูลจากลิงค์ที่ครู
ได้ศึกษามาแล้ว หรืออาจมีสิ่งอ่ืนเพ่ิมเติมที่จะ
ช่วยให้นักเรียนสามารถทําโครงงานได้สําเร็จ
ตั ว อ ย่ า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ ช่ ว ย ใ น ก า ร ส ร้ า ง 
เว็บเควสท์ เช่น Internet4classrooms.com, 
Kn.pacbell.com,Questgarden.com,Teach
erweb.com,Webquest.org,Zunal.com เป็น
ต้ น ซึ่ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ ห ล่ า น้ี มี ทั้ ง แ บ บ 
มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แ ล ะ ไ ม่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  โ ด ย มี
ความสามารถแตกต่างกันไป ครูสามารถเลือกใช้
ได้ตามความต้องการ (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2550; ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552; 
Bender, 2012; Okolo, Englert, Bouck, & 
Heutsche, 2007; Skylar et al., 2007 cited 
in Bender, 2012 p. 95) 

นอกจากน้ีครูควรสังเกตการทํางานของ
นักเรียนแต่ละคนและบันทึกเป็นระยะ ๆ ต้ังแต่
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เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงงาน ให้คําแนะนํา อํานวย
ความสะดวกกระตุ้นและให้กําลังใจระหว่างการ
ทํางานอย่างสมํ่าเสมอ  ในขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลน้ี นักเรียนจะได้ใช้ทักษะ ที่
หลากหลาย อาทิเช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ 
การสอบถาม  การวัด  การใ ช้ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ การใช้ตัวเลข การบันทึกผล การค้นหา
แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ส า ร สน เ ทศ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพทั้งด้านการใช้เวลาและแหล่งข้อมูล 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ การใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยําและสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่
มีอยู่ การจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาจาก
หลายแหล่ง เข้าใจถึงจริยธรรมและกฎหมายใน
การเข้าถึงและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ี
เป็นการใช้ทักษะการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศซึ่ง
เป็นทักษะความสามารถที่จําเป็นในขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงในการดําเนินชีวิตใน
ยุคสมัยใหม่ที่มีข้อมูลข่าวสารจํานวนมหาศาลที่
สามารถเข้าถึงได้(ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552; บุญ
เลี้ยง ทุมทอง, 2550; Partnership for 21st 
Century Skills, 2009) 
 เน่ืองจากในกระบวนการทําโครงงาน
ไม่ได้จํากัดอยู่ในเฉพาะห้องเรียน นักเรียน
สามารถใช้เวลานอกเวลาเรียนในการร่วมกันทํา
โครงงานได้ ดังน้ันการติดต่อสื่อสารที่สะดวก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะป ร ะห ยั ด จึ ง เ ป็ น สิ่ ง จํ า เ ป็ น  
การส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครื่องมือ
โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในยุคดิจิทัล
น้ี โดยนักเรียนสามารถใช้โซเชียลมีเดียประเภท
รับ-ส่งข้อความสั้น ๆ รูปภาพ วิดีโอลิงค์ หรือ
ไฟล์เอกสารถึงกัน (Instant Messaging (IM)) 

หรืออาจเลือกใช้โซเชียลมีเดียประเภทที่สื่อสาร
ได้ทั้งข้อความตัวหนังสือ เสียง และวิดีโอ เช่น 
สไกป์ (Skype) กูเกิลแฮงค์เอาท์(Google 
Hangout) หรือไลน์ (Line) ในการติดต่อสื่อสาร
กันภายในกลุ่ม หรือสื่อสารกับครูที่ปรึกษาใช้ใน
การประชุมกลุ่ม อภิปราย ระดมสมอง สัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ ครูสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ให้ผลย้อนกลับหรือคําแนะนําแก่นักเรียน หรือใช้
ในการนําเสนอด้วยวาจาผ่านคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์สื่ อสาร เคลื่ อนที่ ห รื อสื่ อสารผ่ าน 
ทวิตเตอร์ (Twitter) ซึ่งจัดเป็นบล็อกขนาดเล็ก 
(Micro-Blogging) เป็นบริการที่อนุญาตให้พิมพ์
ข้อความสั้น ๆ ได้ครั้งละไม่เกิน 140 ตัวอักษร 
ซึ่ งสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการอภิปราย 
นอกเวลาเรียน ให้คําแนะนําหรือผลย้อนกลับแก่
นักเรียน แบ่งปันลิงค์หรือแหล่งข้อมูล ถาม-ตอบ
ปัญหา  แสดงความคิด เ ห็น  ประกาศหรื อ 
เตือนความจํา ซึ่งเครื่องมือโซเชียลมีเดียเหล่าน้ี
ทําให้เกิดการสร้างความรู้ผ่านสังคม การสนทนา
การร่วมมือกันในการเรียนรู้การทํางานร่วมกัน 
การสร้างเครือข่าย และการสร้างชุมชนอีกทั้งยัง
สามารถส่งเสริมกระบวนการของความคิด
สร้างสรรค์และการประเมินค่า และที่สําคัญถ้า
หากมีการระดมสมองร่วมด้วยโดยผ่านการพูดคุย 
จะนําไปสู่การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ขึ้นด้วย
ซึ่ งล้วนเป็นทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 
(Poore, 2013) 
 นอกจากเคร่ืองมือโซเชียลมีเดียที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสารแล้ว ในขั้นตอนน้ีนักเรียนยัง
สามารถนําโซเชียลมีเดียประเภทอ่ืนมาช่วยใน
ก า ร ทํ า โ ค ร ง ง าน ใน ยุ ค ดิ จิ ทั ล ใ ห้ ป ร ะสบ
ความสําเร็จและเกิดทักษะท่ีต้องการได้ เช่น 
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เ ค รื่ อ ง มื อ ป ร ะ เ ภ ท บุ๊ ค ม า ค ก้ิ ง  ค ลิ ป ป้ิ ง  
มายด์แม็บป้ิง ซึ่งได้กล่าวถึงไว้ในขั้นตอนก่อน
หน้าน้ีและถ้าหากมีขั้นตอนที่จําเป็นต้องทําการ
สํารวจความคิดเห็น สามารถนําโซเชียลมีเดีย
ประเภทโพล(Polls)หรือเซอร์เวย์ (Surveys)มา
ใช้งานได้ โดยโพลออนไลน์อาจมีลักษะโครงสร้าง
อย่างง่ายที่เป็นการสอบถามความคิดเห็นและ
ข้อมูลในลักษณะที่ต้องการคําตอบเพียง“ใช่หรือ
ไม่ใช่” หรือเป็นตัวเลือก หรือในกรณีที่ต้องการ
ข้อมูลเชิงคุณภาพอาจอยู่ในลักษณะของคําถาม
ปลายเปิด โดยให้นักเรียนสร้างและใส่ไว้บนวิ
กิสเปซส์หรือบล็อกของตนเอง แล้วนําไปโพสต์ไว้
ใ น เ ว็ บ ไซ ต์ อ่ื น  ๆ  หรื อ โ ซ เ ชี ยล เ น็ ต เ วิ ร์ ค  
เช่น เฟสบุ๊ค(Facebook) กูเกิลพลัส (Google+) 
กระดานสนทนา (Forum หรือ Webboard) 
เป็นต้น ครูอาจใช้โพลเป็นการทดสอบ (Quiz) 
ความเข้าใจของนักเรียนหรือใช้ในการสํารวจ  
ผลย้อนกลับจากนักเรียนในการเรียนการสอน 
ตัวอย่างของโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยมในการทํา
โพลออนไลน์ เช่นolldaddy.com, Vizu.com, 
ServeyMonkey.com, Zoomerang.com 
(Poore, 2013) หรือเว็บไซต์ภาษาไทยอย่าง 
Surveycan.com เป็นต้น 
 เมื่อนักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้
วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนักเรียนนําข้อมูลที่ได้
จากการเก็บรวบรวมมา “วิเคราะห์ แปลผล 
และสรุปผล” ตามข้ันตอนที่ได้วางแผนเอาไว้
การวิ เคราะห์ข้อมูลขึ้นอ ยู่ กับประเภทของ
โครงงาน ถ้าเป็นโครงงานประเภทสํารวจหรือ
ทดลองมักจะใ ช้สถิ ติ พ้ืนฐาน  เ ช่น  ความ ถ่ี 
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ เป็นต้น ซึ่งครูมีหน้าที่ในการ
ฝึกฝนและให้คําแนะนําวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ผลการศึกษาสามารถทําในรูปแบบ
ออนไลน์อัตโนมั ติ ผ่านเ ว็บไซต์ที่ ให้บริการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ ส่วนใหญ่เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น การสํารวจความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ เป็นต้น ซึ่ งเ ว็บไซต์ 
ที่ให้บริการทําโพลหรือแบบสํารวจออนไลน์บาง
เว็บไซต์มีบริการแปลผลข้อมูลให้อัตโนมัติหรือ
วิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โ ด ย เ ฉ พ า ะ  ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
Quantitativeskills.com ที่ให้บริการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ต้ังแต่สถิติ
พ้ืนฐานไปจนถึงสถิติขั้นสูง (ลัดดา ภู่เกียรติ
,2552) 
 ในบางครั้งข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
การสังเกต การศึกษาเอกสาร การสืบค้นจาก
อินเทอร์เน็ต ครูควรฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบอุปนัยการวิเคราะห์โดยการจําแนกชนิด
ข้อมูล การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล 
การวิเคราะห์เชิงเน้ือหาเป็นต้น ซึ่งครูต้องมี
ความรู้เก่ียวกับวิธีการวิเคราะห์เหล่าน้ี เพ่ือที่จะ
สามารถแนะนํานักเรียนได้อย่างถูกต้อง นักเรียน
อาจใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียอย่างกูเกิลไดฟ์ 
ในการร่วมกันสร้างแก้ไขและอภิปรายร่างผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากน้ันนําผลการวิเคราะห์และ
การแปลผลข้อมูลนําเสนอไว้บนเว็บบล็อกของ
กลุ่ม เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้องและให้คําแนะนําต่อไป (ธีระ สินเดชา
รักษ์, 2553) 
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 ในขั้นตอนการวิเคราะห์ผล นักเรียนจะ
ได้ฝึกการใช้เหตุผลที่หลากหลายในการอธิบาย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ วิเคราะห์ส่วนย่อยต่าง ๆ ของข้อมูล 
ไม่ว่าจะเป็นการจําแนกประเภทการจัดกลุ่ม  
การเรียงลําดับ และการจัดระบบ เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ที่เป็นระบบฝึกการวิเคราะห์และประเมิน
หลักฐาน ข้อโต้แย้ง ข้อค้นพบต่าง ๆ ตีความ
ข้อมูลและสร้างข้อสรุปบนพ้ืนฐานของการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ดี แก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยด้วย
วิธีการด้ังเดิมและนวัตกรรมใหม่ ๆนักเรียนจะได้
ใ ช้ทั กษะคิดอ ย่างมี วิ จารณญาณและการ
แก้ปัญหา นอกจากน้ีจะได้ฝึกการใช้ทักษะการ
สื่อความหมายเช่น การส่ือความหมายรูปแบบ
ตาราง กราฟ ผังกราฟิก การเขียนบรรยาย เป็น
ต้นซึ่งทักษะเหล่าน้ีเป็นสิ่งสําคัญสําหรับพลเมือง
ในยุคศตวรรษที่ 21 (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2550; 
พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ , พเยาว์ ยินดีสุข และ
ราเชน มีศรี, 2553; ทวีศักด์ิ จินดานุรักษ์ และ
ธงชัย ชิวปรีชา, ม.ป.ป.;  Partnership for 21st 
Century Skills, 2009)  
 
ขั้นตอนท่ี 5 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม 
 เมื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ไ ด้แล้ว  
การตรวจสอบสมมติฐานเบ้ืองต้นจากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งจําเป็นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มจะต้องพูดคุยกัน เพ่ือระบุว่าสิ่งที่ต้องการน้ัน
สมบูรณ์แล้วหรือยัง สิ่งใดยังไม่ได้ทํา หรือปัญหา
ใดยังไม่ได้คําตอบ และมีข้อมูลใดควรเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ ซึ่งในการเรียนแบบโครงงานนักเรียน
จะต้องค้นหาและเพ่ิมเติมข้อมูลใหม่เข้าไปใน
โครงงานอยู่เสมอ บางคร้ังครูอาจช่วยเหลือ

นักเรียนโดยใช้คําถามในการนําไปสู่ข้อมูลที่
นักเรียนควรเพ่ิมเติม แนะนําแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม 
ติดต่อประสานงาน อภิปรายร่วมกับนักเรียนถึง
สิ่งที่นักเรียนอยากรู้ข้อมูลที่นักเรียนต้องการ 
และกระตุ้นให้นักเรียนดําเนินการค้นหาคําตอบ
กระบวนการในข้ันตอนการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม
จะย้อนกลับไปท่ีการวางแผน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ และสรุปผลจากข้อมูลใหม่
เพ่ือให้ได้ผลการทําโครงงานที่เ ช่ือถือได้และ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์มากที่สุด (วัฒนา มัคค
สมัน, 2554; Bender, 2012) 
 
ขั้นตอนท่ี 6 เขียนรายงาน 
 การเขียนรายงานการทําโครงงานเป็น
การเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือผลการทํา
โครงงานในรูปแบบของเอกสาร เพ่ือให้ผู้อ่าน
เข้าใจถึงปัญหาและเหตุผลที่ทําโครงงาน วิธีการ
ดําเนินการ และผลของการดําเนินการ ซึ่งจะต้อง
เขียนให้ อ่านเข้าใจง่าย  เ น่ืองจากผู้ อ่านไม่
สามารถซักถามได้เมื่อมีข้อสงสัย โดยท่ัวไปการ
เขียนรายงานประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนนํา 
ส่ วนเ น้ือหา  และส่ วน อ้าง อิ ง  โดยส่ วนนํา
ประกอบด้วยหน้าปกที่แสดงช่ือโครงงาน ช่ือผู้ทํา
โครงงาน และช่ือครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
สารบัญ และบทคัดย่อที่แสดงถึงเน้ือหาอย่างย่อ
ที่ประกอบด้วยปัญหาวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
วิธีดําเนินการ และผลการศึกษา เพ่ือให้ผู้อ่านได้
อ่านก่อนที่จะอ่านเน้ือหาทั้งหมดในรายงาน ส่วน
เน้ือหาประกอบด้วยที่มาและความสําคัญของ
โครงงาน วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมติฐาน
ของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
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วิธีการดําเนินการส่วนที่เพ่ิมเข้ามาในรายงาน
นอกเหนือจากที่ กําหนดไว้ในเค้าโครงของ
โครงงานในตอนต้นคือผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ซึ่งเป็นการนําข้อมูลมาจัดกระทําและนําเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ แผนภาพ 
ข้อความบรรยาย เป็นต้น รวมถึงการแปลผล 
หรือตีความความหมายข้อมูลการสรุปผลที่ได้
จากการแปลผลหรือตีความหมายข้อมูลโดยอาจ
มีการอภิปรายผลด้วยก็ได้ และข้อเสนอแนะใน
ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ไ ป ใ น อ น า ค ต ส่ ว น อ้ า ง อิ ง
ประกอบด้วยบรรณานุกรม ซึ่งเป็นการบอก
แหล่งที่มาของข้อมูล  ไม่ ว่าจะเป็นหนังสือ 
เอกสาร บันทึกการสัมภาษณ์ และแหล่งข้อมูล
อ่ืน ๆ ที่ผู้ทําโครงงานใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
อ้างอิง  โดยใช้รูปแบบสากลหรือรูปแบบที่
สถานศึกษากําหนด ซึ่งควรแสดงชื่อผู้แต่ง ช่ือ
หนังสือ แหล่งที่มา และปีที่จัดพิมพ์ และสุดท้าย
คือภาคผนวก ซึ่งเป็นการนําเสนอข้อมูลที่ไม่
สามารถใส่ไว้ในส่วนเน้ือหาได้ (พิมพ์พันธ์ เดชะ
คุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี, 2553, 
ลัดดดา ภู่เกียรติ,2552) 
 แน่นอนว่าในข้ันตอนการเขียนรายงาน
โครงงานน้ันเป็นการจัดการเอกสาร สมาชิก
ภายในกลุ่มจะต้องอภิปรายและเขียนรายงาน
ร่วมกัน เครื่องมือโซเชียลมีเดียที่สามารถนํามาใช้
ในการจัดการเอกสารนั้นมีอยู่หลายชนิด แต่ที่
เป็นที่นิยมใช้งานง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายได้แก่  
กูเกิลไดฟ์และสกายไดฟ์ ที่อนุญาตให้สมาชิกใน
กลุ่มสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบ
อ อ น ไ ล น์ ไ ด้  ซึ่ ง เ ค ร่ื อ ง มื อ ทั้ ง ส อ ง ตั ว มี
ความสามารถในการจัดการเอกสารรายงาน

โครงงานร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มได้เป็น
อย่างดี  

 

 
ภาพท่ี 4 ตัวอย่างเว็บไซต์ Google Drive 

ในการจัดทํารายงานโครงงานนักเรียน
จะได้ใช้ทักษะการเขียนเพ่ือเรียบเรียงความคิด
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เขียนแสดง
ความคิดเห็น เขียนบอกสาเหตุและผลลัพธ์  
เ ขี ยน เปรี ยบ เที ยบ  เ ขี ยนคํ า จํ า กั ดความ  
เขียนกระบวนการ เขียนพรรณนา เป็นต้นซึ่งการ
เขียนเหล่าน้ีจะปรากฏอยู่ในรายงานโครงงาน
แทบทั้งสิ้น ดังน้ันในช่วงแรกครูจึงต้องแนะนํา
วิธีการเขียนรายงานท่ีถูกต้องให้กับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข 
และราเชน มีศรี, 2553) 
 
ขั้นตอนที่ 7 นําเสนอผลงานและเผยแพร่
ผลงานสู่สาธารณะ  
 เมื่อนักเรียนดําเนินการจนกระทั่งได้รับ
คําตอบตามวัตถุประสงค์ของโครงงานแล้ว
จะต้องเผยแพร่ผลการศึกษาให้กับครู เพ่ือน และ
ผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ โดย “สร้างชิ้นงาน” เพ่ือ
นําเสนอผลการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมให้ผู้อ่ืน
เข้าใจผลสําเร็จของโครงงาน โดยสามารถทําได้
หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงาน 
เ ช่ น  หาก เ ป็น ช้ิ น ง าน โค ร ง ง านประ เภท
สิ่งประดิษฐ์ ลักษณะของช้ินงานที่จะนําเสนอ



14                                                                                                      วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ ์

อาจประกอบด้วยตัวสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับสไลด์
นําเสนอหรือแผงโครงงาน หากเป็นโครงงาน
ประเภทสํารวจหรือโครงงานที่เป็นเชิงคุณภาพ
อาจนําเสนอด้วยแผนภาพหรือสไลด์หรือวิดีโอ
นําเสนอ เป็นต้น (ปรียา บุญญสิริ, 2553) 

มีโซเชียลมีเดียจํานวนมากที่นักเรียน
สามารถนํามาใช้ในการสร้างช้ินงานนําเสนอได้ 
เ ช่ น  ส ร้ า ง ส ไ ล ด์ สํ า ห รั บ นํ า เ ส น อ อ ย่ า ง 
Prezi.com หรือ Slideshare.net ที่สามารถ
สร้างและแปลงงานนําเสนอที่สร้างไว้แล้วจาก
โปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยท์ให้สามารถ
นําเสนอออนไลน์ได้ สร้างอัลบ้ัมรูปด้วยเว็บไซต์
ประเภทแบ่งปันที่ นักเรียนสามารถอัพโหลด  
เ ก็บรั กษา  แ ก้ ไข  และจั ดการรู ปภาพบน
อินเทอร์เน็ตได้ เช่นบริการของ Flickr.comและ 
Photobucket.comรวมถึงโซเชียลเน็ตเ วิร์ค
อย่าง Facebook และ Google+ ที่อนุญาตให้
อัพโหลดรูปภาพเก็บไว้ได้โดยครูอาจให้นักเรียน
สร้างผลงาน (Portfolios) หรือสร้างเร่ืองราว 
(Creative Story) โดยใช้รูปภาพ สร้างอัลบ้ัม
ของกลุ่ม ให้นักเรียนนําเสนอรูปประจําสัปดาห์
สร้างสไลด์โชว์รูปภาพสร้างและแบ่งปันงาน
นําเสนอประเภทวิดีโอด้วยโซเชียลมีเดียประเภท
ที่ให้บริการอัพโหลด แบ่งปัน และตัดต่อวิดีโอ 
เช่นYouTube.com, Vimeo.com, Blip.tv 
Metacafe.com เป็นต้น สร้างงานนําเสนอ
แผนภาพความคิดด้วยCoggle.it, Mindmeis 
ter.com, Mind42.com สร้างสรรค์การ์ตูนเพ่ือ
เล่ า เ รื่ อ ง ร าว ด้ วยMakebeliefscomix.com, 
Readwritethink.org,Learnenglishkids.britis
hcouncil.org สร้างวิดีโออนิเมชันด้วย
Wideo.com, Goanimate.com และ

Powtoon.com สร้างไทม์ไลน์ (Time Line) 
นําเสนอลําดับเหตุการณ์การดําเนินโครงงาน
ตามลําดับเวลาด้วย Dipity.com สร้างโปสเตอร์
มัลติมีเดียด้วย Glogster.com ซึ่งโซเชียลมีเดีย
เหล่าน้ีเป็นสื่อที่เข้าใจได้ง่ายและยังจะช่วยดึงดูด
ความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดี (Poore, 
2013)  

นักเ รียนจะต้องระดมสมองเ พ่ือหา
แนวคิดในการผลิตช้ินงานนําเสนอ ออกแบบ
ช้ินงาน วิเคราะห์และประเมินความคิดของ
สมาชิกแต่ละคน  ปรับแต่งเพ่ือให้ได้ความคิด
ใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ช้ินงานที่เป็นรูปธรรม
และใช้ประโยชน์ได้ การสร้างช้ินงานเหล่าน้ีจะ
ช่วยพัฒนาทักษะการรับรู้สื่อร่วมกับทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในการคิด
สร้างสรรค์ช้ินงาน และใช้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
พัฒนาเป็นช้ินงานให้เป็นรูปธรรมโดยก่อนจะถึง
ขั้นตอนการนําเสนอ สมาชิกในกลุ่มจะต้อง
ช่วยกันประเมินความสมบูรณ์และความถูกต้อง
ของช้ินงานนําเสนออีกคร้ัง (Peer Evaluation) 
(Partnership for 21st Century Skills, 2009; 
Bender, 2012) 
 หลั งจากการสร้ าง ช้ินงานนําเสนอ 
นักเรียนจะ “นําชิ้นงานไปเผยแพร่” ให้บุคคล
อ่ืนได้เรียนรู้ด้วยครูต้องไม่ลืมว่าการเผยแพร่
ผลงานสู่สาธารณะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ
สําหรับการทําโครงงานของนักเรียน ถ้านักเรียน
เช่ือว่าพวกเขากําลังแก้ปัญหาในโลกความจริง
และเป็นสิ่งที่ชุมชนให้ความสําคัญจะทําให้พวก
เขามีความต้ังใจและกระตือรือร้นทํางานมากข้ึน 
ในการนําเสนอผลงานอาจมีการจัดนิทรรศการ
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ร่วมด้วย โดยเชิญนักเรียนห้องอ่ืน ๆ ครู และ
ผู้ปกครองมาชมนิทรรศการ โดยนักเรียนแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบในการนําเสนอการดําเนิน
โครงงานให้ผู้มาชมนิทรรศการฟัง (วัฒนา มัคค
สมัน, 2554;  Bender, 2012) 

นอกเหนือจากการนําเสนอผลจาการทํา
โครงงานให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องได้รับฟังแล้ว  
ในยุค ดิจิทัล น้ี นัก เรียนสามารถบันทึกงาน
นําเสนอในรูปแบบดิจิทัล และเผยแพร่ทาง
โซเชียลมีเดียได้ทั่วโลก ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์
Prezi.com ที่ให้บริการสร้างและเผยแพร่งาน
นํา เสนอ  เ ว็บไซ ต์  Flipbooksoft.com และ 
Slideshare.net ให้บริการแปลงไฟล์เอกสารให้
อยู่ในรูปแบบงานสําหรับการนําเสนอ เว็บไซต์
Youtube.com และ Vimeo.com ให้บริการ
จัดเก็บและแบ่งปันวิดีโอที่สามารถรับชมได้ทั่ว
โลก 
 ขั้นตอนน้ีนักเรียนจะได้ใช้ทักษะการ
นําเสนอเพ่ือให้การนําเสนอเป็นไปอย่างน่าสนใจ 
รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการนําเสนอและ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่
หลากหลาย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทักษะการ
สื่อสาร (Partnership for 21st Century 
Skills, 2009) 
 
ขั้นตอนท่ี 8 ประเมินผลการทําโครงงาน  
 การเรียนแบบโครงงานเป็นวิ ธีการ
เรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ 21 เน้นความเข้าใจที่
ลึกซึ้ง กระบวนการแก้ปัญหา และการลงมือ
ปฏิบัติจริงดังน้ันกรอบการประเมินในการเรียน
แบบโครงงานจึงมีความแตกต่างจากการประเมิน

การเรียนแบบเก่า และต้องใช้วิธีการประเมิน 
ที่หลากหลายเพ่ิมเข้ามา เช่น การประเมินตนเอง 
การประเมินผลงาน การประเมินตามสภาพจริง 
และการประเมินโดยเพ่ือนในกลุ่มหรือในช้ัน
เรียน ทั้งน้ีการเลือกใช้การประเมินรูปแบบใดนั้น
ขึ้ นอ ยู่ กับลักษณะของโครงงานที่ ทํ า  เ ช่น 
โครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน ครูอาจ
ประเมินจากเว็บสะสมผลงานอิเล็กทรอนิคส์ 
(Electronic Portfolios) ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ
บล็อกอย่าง Wordpress.com,Pathbrite.com 
หรือ Edublogs.orgร่วมกับแบบประเมินแบบ
รูบริค (Rubric) เ พ่ือประเมินทักษะการวิจัย 
ทักษะการนําเสนอ และทักษะการใช้เทคโนโลยี 
ฯลฯซึ่ ง เกณฑ์การประเ มินแบบรูบริค เ ป็น
เครื่ องมือสํ าหรับใ ห้คะแนนซึ่ งสามารถใ ช้
ประเมินได้ทั้งนักเรียน ครู และผู้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะใช้ประเมินทักษะท่ีสําคัญมีเว็บไซต์ที่
ให้บริการสร้างแก้ไขและดาวน์โหลดเกณฑ์
ประ เมินแบบรูบริ คอ ยู่หลาย เ ว็บไซ ต์ เ ช่น 
Rubistar.4teachers.org, Rcampus.com, 
Rubrics4teachers.com เป็นต้น(Greenstein, 
2012; Bender, 2012; Moutsund, 2009) 

 

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างเว็บไซต์ Flipbooksoft.com 

จะเห็นได้ว่าการประเมินการเรียนแบบโครงงาน
จะเน้นประเมินจากสมรรถนะการปฏิบัติงาน มี
ความความยืดหยุ่น มักไม่เป็นทางการ ใช้วิธีการ
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ที่หลากหลาย ใช้การสื่อสารเป็นส่วนหน่ึงของ
การประเมิน เช่น ผลย้อนกลับจากเพ่ือน ครู 
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (Greenstein, 
2012)โดยการประเมินการเรียนแบบโครงงานจะ
ครอบคลุม พุทธิพิสัย ได้แก่ความรู้ในเนื้อหาวิชา
ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร ทักษะ
พิสัย ได้แก่ ทักษะเฉพาะตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรและสมรรถนะสําคัญของ
ผู้เรียนจิตพิสัย ได้แก่ เจตคติและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
สรุป 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก 
ทั้งด้านเทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
การสอนยุคสมัยใหม่จึงต้องเปลี่ยนแปลงไป 
วิธีการเรียนการสอนเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่เน้น
พัฒนาทักษะมากกว่าความรู้ การเรียนแบบ
โครงงานเป็นรูปแบบการเรียนหน่ึงที่เหมาะสม
สําหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21เน่ืองจากเป็น
กิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติตามความสนใจของ
นักเรียน มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย เครื่องมือที่
สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
โครงงานได้เป็นอย่างดี คือ “โซเชียลมีเดีย” 
การเรียนแบบโครงงานร่วมกับโซเชียลมีเดียจะ

เริ่มจากการเตรียมความพร้อมของครู นักเรียน 
วัสดุอุปกรณ์ และโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียน 
จากน้ันนักเรียนเลือกปัญหาที่จะศึกษา โดยมีครู
เป็นผู้จุดประกายและให้คําปรึกษา นักเรียนและ
ครูร่วมกันวางแผนการทําโครงงานในรูปแบบ
ของแผนปฏิบัติการหรือเค้าโครงโครงงาน  

โดยกําหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน 
ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา ศึกษา
หลักการทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ลงมือปฏิบัติตามแผน 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหา
ข้อมูลเพ่ิมเติม เขียนรายงาน เผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ และประเมินโครงงาน ซึ่งในแต่ละ
ขั้นตอนนักเรียนสามารถเลือกใช้โซเชียลมีเดียที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของนักเรียนในยุคใหม่ นอกจากช่วย
พัฒนาสมรรถนะและทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 
21 แล้ว จากผลการวิจัยยังพบว่าการเรียนแบบ
โครงงานจะทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกว่าการเรียนแบบเดิม หากครูออกแบบ
การจัดการเรียนรู้อย่างรัดกุมและครอบคลุมทุก
มาตรฐานของหลักสูตร (Boaler, 2002; Geier 
et al., 2008; Stepien et al, 1992; Strobel 
& Barnveld, 2008 cited in Bender, 2012) 
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