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การท าโครงงานฐานวจิยั (Research-Based Project) 

หมายถงึ กระบวนการท างานทีเ่ป็นไปตามขัน้ตอนวจิยั 
ขัน้คิด 
   

 สรา้งโจทย ์  
 ออกแบบกจิกรรม   
 เขยีนขอ้เสนอโครงงาน   
 
ขัน้ปฏิบติั 
 ลงเกบ็ขอ้มลู   
 วเิคราะห/์สงัเคราะหข์อ้มลู   
 สรุป/เขยีนรายงาน   
 และน าเสนอ 
 

ความรู้เดิม 

แผนท่ีสร้างความรู้ใหม่ 

ลงมือท าตามแผน 

แปลงข้อมลูเป็นความรู้ 

น าเสนอความรู้ 

สืบค้น /  
รวบรวม   
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รายงาน 
บทความ 
โปสเตอร์ 
เร่ืองเลา่ 

เด็กมีการคิด 
  คิดแบบเหต-ุผล 
  คิดเชิงระบบ 
  คิดวิเคราะห์/สงัเคราะห์ 

57_เอกสารประกอบ/รรพัทลุง.doc


การสอนโครงงานฐานวิจยั 

มีพืน้ที่ปลอดภัย ( ไมถ่กู/ไมผ่ิด )  
ปลุกร่างกายให้ต่ืนก่อนเรียนรู้ 
มีห้อง มีบรรยากาศ  สนกุ และเป็นกนัเอง 
ครูตัง้ค าถามชกัน าให้เดก็คิดเอง  ไมใ่ห้ค าตอบ  

ฝึกนกัเรียนหา “ค าตอบ” ด้วยตวัเอง 
ให้ความรู้เฉพาะที่จ าเป็น 
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การเรียนรู้ 



 

การวิจยั / โครงงาน มี 2 แบบ 
 

การศึกษาแบบนิรนัย (Deduction)     เน้นการศกึษา
ความสมัพนัธ ์ ทีเ่ป็นไปตามกฎ/หลกัการ/ทฤษฎตี่าง ๆ  เชน่ 
ถา้มสีิง่น้ี จะท าใหส้ิง่น้ีเกดิขึน้ 

 

การศึกษาแบบอปุนัย (Induction) อาศยัการรวบรวม
ขอ้มลูต่าง ๆ  จนเพยีงพอส าหรบัการสรุปรวบยอดหลกัการของ
ปรากฎการณ์ยอ่ย ๆ ทีเ่กดิขึน้  
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กิจกรรม  วิเคราะห์ขอ้เสนอโครงงาน 

• ช่ือโครงงาน การศกึษาผลกระทบของการขยาย
พืน้ท่ีปลกูยางพาราท่ีมีตอ่พืชเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 
จงัหวดัเชียงราย : กรณีศกึษาลิน้จ่ีและล าไย 

 

• ท่ีมาและความส าคญั   จงเขียนผังเหตุผล 
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ปลกูยาง 

ปลกูลิน้จ่ี 
ปลกูล าไย 

ปลกูยางพารา 

ปลกูลิน้จ่ี 

ปลกูล าไย 

ปัจจยัผลติ 

ตลาด 

สบัปะรด 

แรงจงูใจ 

ปัญหา 

ผลผลติ 

สภาพแวดล้อม 

ปัจจยัเสริม 

การตดัสินใจ 

อาย ุ เน่าเสีย 



การสร้างโจทยโ์ครงงาน 
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การสร้างโจทย์ 
 

ขัน้ที่ 1  ระดมสมอง 
 ใช้วิธีระดมสมอง “สิง่ท่ีฉนัสนใจในชมุชน” โดยการเขียนหรือพดู  
 ออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียนวา่ ท าไมจงึสนใจเร่ืองนี ้   
 กรองให้เหลือเฉพาะเร่ืองที่มีเหตมุีผล  
  

ขัน้ที่ 2 จ าแนกขัอมูล 
 น าหวัข้อที่เหลือ มาจดัแยกเป็นกลุม่ ๆ   
 ฝึกตัง้ช่ือกลุม่  
  

ขัน้ที่ 3 รวบยอดและตัง้ชื่อ 
 ฝึกคิดรวบยอดกลุม่ตา่ง ๆ  รวมเป็นเร่ืองเดียวหรือประเด็นเดียว 
เช่น เร่ืองปลูกข้าว 
 ฝึกตัง้ค าถามตอ่เร่ือง/ประเด็น  อยากเห็นอะไรเก่ียวกบัปลกูข้าว  
เช่น อยากให้ชาวนามีรายได้เพ่ิมขึน้  
 เปลี่ยนสิง่ท่ีอยากเห็นเป็นชื่อเร่ือง  เช่น “การเพิ่มรายได้จากการ
ปลูกข้าวในจงัหวดัพทัลงุ” 

 

ช่ือ 
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ขัน้ที่ 4  วิเคราะห์ปัจจยัหลกั 
 ฝึกวิเคราะห์องค์ประกอบและความสมัพนัธ์ ของ
เร่ืองวา่ มีปัจจยัอะไรบ้าง ท่ีมีผลเป้าหมาย (ท าให้การเพิ่ม
รายได้จากการปลกูข้าว) เช่น การเพิ่มประสทิธิภาพการปลกู 
การลดคา่ใช้จ่าย การน าวสัดเุหลือทิง้มาสร้างรายได้เสริม 
การเพิ่มมลูค่าจากการแปรรูป และอื่น ๆ  
   
ขัน้ที่ 5  แตกความคิดไปหาปัจจยัย่อย 
  ฝึกใชแ้ผนผงักา้งปลาในแตกความคดิไปสูป่จัจยั
ยอ่ย ดว้ยค าถาม “ท าไม” โดยใหห้วัปลา คอื ประเดน็หลกั 
และกา้งปลาหลกั คอื ปจัจยัหลกั   
ดงัในรปูที ่1 
 ฝึกใชค้วามสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลสรา้งโครงงานยอ่ย
สบิเรือ่ง จากปจัจยัยอ่ย ดงัในรปูที ่1 
  

ข่ือ 
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การเพิ่มรายได้ 
จากการปลูกข้าว 

ท าไม “วัสดุเหลือ” จึง
เพ่ิมรายได้ 

ท าไม “ปัจจัยการผลิต”  
จงึเพิ่มรายได้ 

ขายคาร์บอนด์
เครดติ 

แปรรูป ฟางข้าวและ
แกลบ เป็นดนิปลูก 

ปลกูพืชอ่ืนบนคนันา 

ท าไม “การปลูก” จึงเพ่ิม
รายได้ 

ท าไม การใช้ “วัสดุอื่น”  
จึงเพ่ิมรายได้ 

ลดคา่ปุ๋ ย 
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ขัน้ท่ี 6  วเิคราะหต์วัแปรตน้ ตวัแปรตาม ตวัแปรควบคุม 

 การท าโครงงาน คอื การแปรคา่ของ “สาเหต”ุ 
เพือ่ศกึษา “ผล” วา่เปลีย่นแปลงอยา่งไร เชน่  การท า
วสัดุปลกูท าใหช้าวนามรีายไดเ้พิม่ขึน้อยา่งไร   

 

สาเหต ุ ผล 

ตวัแปรควบคมุ 
 
 
 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรต้น 

รูปท่ี 2 

ก่อนการวเิคราะห ์
เราตอ้งเริม่ดว้ยการสงสยัวา่ 
หรอืมสีมมตฐิานวา่  
หรอืมคี าถามวา่  
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วิธีการปลกู 
ผลผลิต (กก./ไร่) 
ราคา 
ค่าใช้จ่าย 
สภาพนา 
แนวโน้มการผลิต 
ความต้องการของตลาด 
 

เหต ุ: 
  วิธีปลูก 
   การดแูล/การ    
จดัการ 
  พนัธ์ุข้าว 
    ธาตอุาหารในดิน 
   น า้ 

เหต ุ: 
 
 

เหต ุ: 
 
 
 

การวิเคราะห์หาสาเหต ุท่ีเป็นปัจจยัหลกั ท่ีท าให้รายได้เพิ่มจากการปลกูข้าวอินทรีย์ 
พบวา่ วิธีปลกู  ค่าใช้จ่าย และแนวโน้ม  ที่ท าให้เช่ือวา่ ได้รายได้เพิ่มจริง 

รูปท่ี 3 ผงัวิเคราะห์เหต-ุผล  
12 



ขัน้ท่ี 7  ตัง้วตัถุประสงค ์
การสรา้งความรู ้ คอื การคน้หาหลกัฐาน ทัง้เชงิปรมิาณ 

และเชงิคุณภาพ มาสนบัสนุนการตอบขอ้สงสยั / สมมตฐิาน / 
ค าถาม  ซึง่ค าตอบอาจเป็น ปรากฏการณ์  ความสมัพนัธ ์หรอื
หลกัการ  ทีเ่ป็นไปตามกฏทีม่อียูเ่ดมิ   

ดงันัน้วตัถุประสงค ์จงึเป็นผลมาจาก “สงสยัวา่...” 
สงสยัวา่ ปลกูขา้วอนิทรยีด์จีรงิหรอืไม่  น าตัง้เป็น

วตัถุประสงคท์ี ่ 1 เพือ่ศกึษาสภาพ (ส ารวจ) การปลกูขา้ว
อนิทรยีใ์นหมูบ่า้น และศกึษาแน้วโน้มการปลกู 

สงสยัวา่ วธิปีลกูมผีลต่อรายได ้ (มาจากผลผลติ)  น ามา
ตัง้เป็นวตัถุประสงคท์ี ่ 2 เพือ่ศกึษาวธิปีลกูขา้วอนิทรยีท์ี ่
เหมาะสมในพื้นที ่  

สงสยัวา่ ดกีวา่แบบเดมิ เปลีย่นเป็นวตัถุประสงคท์ี ่3 เพือ่
เปรยีบเทยีบผลตอบแทน (ผล) ของการปลกูขา้วแบบเดมิกบั
แบบอนิทรยี ์ 
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ขัน้ท่ี 8  ต่อยอดความรู ้
การอ่านงานวจิยัของผูอ้ื่น จะท าใหเ้ราได ้ ความรู ้ (ขอ้มลู 

วธิกีาร  ความสมัพนัธ ์  ขอ้จ ากดั  โอกาส )  ผลงานของแต่ละ
คนกจ็ะมมีมุทีต่่างกนั   

ฝึกสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต  ขอ้มลูในพืน้ที ่ (จาก
หน่วยงาน  จากภมูปิญัญา  จากผูรู้ ้ จากผูป้ฏบิตั)ิ  

ฝึกสงัเคราะหข์อ้มลู ในประเดน็ ขอ้มลู(ตวัเลข)  วธิกีารท า/
ศกึษา   ความสมัพนัธ/์แนวโน้มของขอ้มลู   ขอ้จ ากดั  และ
โอกาส 

หากมคีวามรูอ้ยูแ่ลว้ กห็ลกีไมท่ าซ ้าใหเ้สยีเงนิ/เสยีเวลา  
วเิคราะหห์ามมุทีย่งัไมม่คีวามรูท้ า  

น า “บรบิทของพืน้ที ่+  ขอ้มลูทีส่บืคน้ + แนวคดิใหม”่ เขยีน
ในหวัขอ้ “ทีม่าและความส าคญั”     
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การออกแบบ “กิจกรรมท าโครงงาน”  
การออกแบบ เป็นการฝึกคดิไปขา้งหน้า (Forward 

Thinking) เชน่เดยีวกบั การสรา้งบา้น  เราตอ้งคดิทุกอยา่ง
ทีท่ าใหไ้ดบ้า้น (จ านวนคนอยู ่ งบประมาณ ทีด่นิ พืน้ทีใ่ช้
สอย  สขุภาพ  ลกัษณะบา้น ลอื่น ๆ ) 

จากนัน้เปลีย่นความคดิ เป็นแบบ/แปลนบา้น  

เชน่เดยีวกนั การท าโครงงาน เราตอ้งคดิวางแผนทุก
อยา่งเพือ่ใหไ้ด ้“ความรู”้  

แลว้เปลีย่นความคดิเป็น “ขอ้เสนอโครงงาน/โครงรา่ง” 

อยา่งไรกต็าม แบบฟอรม์ขอ้เสนอโครงงาน กค็อื 
ขัน้ตอนของการคดิ และเขยีนสิง่ทีค่ดิ 
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การเขียนที่มาและความส าคัญ 
 ตวัอยา่ง ..ช่ือโครงงาน   การศกึษาการใช้น า้จากคลอง......... 
• ที่มาและความส าคญั 

   ในปัจจบุนัชีวิตของคนเรา ใช้น า้เพ่ืออปุโภคบริโภค ซึง่
น า้ท่ีเราใช้ๆ กนัอยูใ่นชีวิตประจ าวนันี ้ซึง่น าน า้มาจากการ
ประปาของแตล่ะชมุชน ซึง่การประปาเหลา่นีก็้จะน าน า้มา
จากคลอง ฉะนัน้ถ้าเรารู้อตัราการใช้น า้ประปาในบริเวณนีจ้ะ
มีบ้านที่อยูอ่าศยั ห้างสรรพ สนิค้าเปิดใหม ่ตลาด ซึง่ถือวา่ใน
บริเวณนีเ้ป็นยา่นการค้าเลยก็วา่ได้ ก็แสดงว่าต้องมีอตัราการ
ใช้น า้มากพอสมควร 

       อีกไมน่านห้างสรรพสินค้าเปิดใหมก็่จะเปิดตวัขึน้ก็
ยอ่มจะมีการใช้น า้ท่ีมากกวา่เดิมขึน้อีก  พวกเราจงึอยาก
ศกึษาวา่ตอนที่ยงัไมม่ีห้างสรรสนิค้าเปิดใหมนี่ค้นในชมุชน
ใช้น า้ไปแล้วก่ีลกูบาศก์เมตรหรืออตัราการใช้น า้เฉล่ียตอ่
ครัวเรือนแตถ้่าเม่ือเพิ่มห้างสรรพสินค้าเปิดใหมม่าอตัราการ
ให้น า้จะเพ่ิมขึน้เทา่ไหร่  ชมุชนคนรอบคลอง  และเขต
เศรษฐกิจใช้ปริมาณน า้อยา่งไร เพ่ือสามารถคาดการณ์
สถานการณ์การใช้ประโยชน์แหลง่น า้คลอง..ในอนาคตได้  
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จงตอบค าถาม 
•อะไร คือ ปัญหาของเร่ืองนี ้
[ท านายการใช้น า้] 
 
•มีหลกัฐานอะไร ที่ใช้แสดงให้
เห็นวา่ ปัญหานีม้ีจริง และยงั
ขาดความรู้ในการแก้ปัญหา  
   [ไม่มี] 
 

•จงอธิบายจดุอ่อนของที่มา
และความส าคญัของโครงงาน
เร่ืองการศกึษาการใช้น า้จาก
คลอง  
[ไม่มีข้อมลู/หลกัฐานยืนยนั
แนวคิด] 



การเขียนที่มาและความส าคัญ 
 ตวัอยา่ง ..ช่ือโครงงาน   การศกึษาการใช้น า้จากคลอง......... 
• ที่มาและความส าคญั 

   ในปัจจบุนัชีวิตของคนเรา ใช้น า้เพ่ืออปุโภคบริโภค ซึง่
น า้ท่ีเราใช้ๆ กนัอยูใ่นชีวิตประจ าวนันี ้ซึง่น าน า้มาจากการ
ประปาของแตล่ะชมุชน ซึง่การประปาเหลา่นีก็้จะน าน า้มา
จากคลอง ฉะนัน้ถ้าเรารู้อตัราการใช้น า้ประปาในบริเวณนีจ้ะ
มีบ้านที่อยูอ่าศยั ห้างสรรพ สนิค้าเปิดใหม ่ตลาด ซึง่ถือวา่ใน
บริเวณนีเ้ป็นยา่นการค้าเลยก็วา่ได้ ก็แสดงว่าต้องมีอตัราการ
ใช้น า้มากพอสมควร 

       อีกไมน่านห้างสรรพสินค้าเปิดใหมก็่จะเปิดตวัขึน้ก็
ยอ่มจะมีการใช้น า้ท่ีมากกวา่เดิมขึน้อีก  พวกเราจงึอยาก
ศกึษาวา่ตอนที่ยงัไมม่ีห้างสรรสนิค้าเปิดใหมนี่ค้นในชมุชน
ใช้น า้ไปแล้วก่ีลกูบาศก์เมตรหรืออตัราการใช้น า้เฉล่ียตอ่
ครัวเรือนแตถ้่าเม่ือเพิ่มห้างสรรพสินค้าเปิดใหมม่าอตัราการ
ให้น า้จะเพ่ิมขึน้เทา่ไหร่  ชมุชนคนรอบคลอง  และเขต
เศรษฐกิจใช้ปริมาณน า้อยา่งไร เพ่ือสามารถคาดการณ์
สถานการณ์การใช้ประโยชน์แหลง่น า้คลอง..ในอนาคตได้  
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สิ่งที่จะวิเคราะห์คือ 
 
• การคาดการณ์การใช้น า้ 
เป็นความรู้ท่ียงัไม่มีจริงหรือไม่   
 
• ใครคือผู้ ต้องการใช้ข้อมลู/
ความรู้นี ้ 
 
• ได้ถามผู้ใช้แล้วยงัวา่
ต้องการความรู้นี ้
 
• ถ้าผู้ท ามีความรู้นี ้จะมี
ประโยชน์อะไรบ้าง  



แบบฟอร์มโครงงานวทิยาศาสตร์/
เศรษฐศาสตร์ (โครงงานแบบนิรนยั)  
ประกอบด้วย  
 ปกโครงงาน 

 ช่ือโครงงาน 

 1.ความส าคญั 

 2.สมมตฐิานของโครงงาน 

 3. วิธีวิจยั 

 4. แผนกิจกรรม 

 5. งบประมาณ 

 6. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 เอกสารอ้างอิง 
 การเรียนรู้ของนกัเรียน 

 

แบบฟอร์มโครงงานสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ (โครงงานแบบอปุนยั) 
ประกอบด้วย  
 ปกโครงงาน 
 ช่ือโครงงาน 
 1.ความส าคญั 
 2.ค าถามที่อยากรู้ 
 3. วิธีการศกึษาข้อมลู 
 4. แผนกิจกรรม 
 5. งบประมาณ 
 6. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 
 เอกสารอ้างอิง 
 การเรียนรู้ของนกัเรียน 
 ภาคผนวก  แบบสอบถาม 
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ขัน้ท่ี 1 เปล่ียนวตัถปุระสงคเ์ป็นหวัข้อกิจกรรม  

ตวัอยา่ง จากรปูที ่6 

ฝึกเปลีย่นวตัถุประสงคเ์ป็นกจิกรรม 

เชน่ วตัถุประสงคข์อ้ที ่1   เพือ่ศกึษาสภาพการปลกูขา้ว
อนิทรยีใ์นหมูบ่า้นและแนวโน้ม 

เปลีย่นเป็น กจิกรรมที ่1 การศกึษาสภาพการปลกูขา้ว
อนิทรยีใ์นหมูบ่า้น....และแนวโน้ม    
 

ขัน้ท่ี 2  เขียนรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม 

ฝึกเขยีนรายละเอยีดในกจิกรรม วา่จะท าอะไรบา้ง ท า
อยา่งไร  ท าแลว้ไดค้วามรูอ้ะไร  

19 



ชือ่โครงงาน : 
การศกึษาการปลกู
ข้าวอินทรียเ์พือ่
เพิม่รายได ้

วตัถุประสงคท์ี ่1  : 
เพือ่ศกึษาสภาพการ
ปลกูขา้วอนิทรยีใ์น
หมูบ่า้น และแนวโน้ม 

วตัถุประสงคท์ี ่2  : 
เพือ่ศกึษาวิธีการปลกูขา้ว
อนิทรยีท์ีเ่หมาะสม 

วตัถุประสงคท์ี ่3  : 
เพือ่เปรยีบเทยีบ
ผลตอบแทนของการปลกู
ขา้วอนิทรยีก์บัเคม ี

กจิกรรมที ่1  : การศกึษาสภาพ
การปลกูข้าวอินทรียใ์นหมูบ่า้น
..........และท านายแนวโน้ม 
    

กจิกรรมที ่3  : การเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนของการปลกูข้าว
อินทรียก์บัเคมี 

วตัถุประสงคท์ี ่4  : 
 

กจิกรรมที ่4  : 

กจิกรรมที ่2  : การศกึษาวธิกีาร
ปลกูขา้วอนิทรยีท่ี์เหมาะสม 

รปูที ่6 
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ออกแบบวจิัยด้วยผังความคิด

ช่ือ ผลท่ีได ้ 
ปัจจยัท่ีควบคุม

วตัถุประสงค์

1.

2.

3.

4.

สมมติฐาน

วิธีวิจยั

กจิกรรม 1 กจิกรรม 2 

ที่ 2 

กจิกรรม 3 

มที่ 3 

กจิกรรม 4 

มที่ 4 
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รายการ ผูร้บัผดิช
อบ 

1 2 3 4 5 

1 .ออกแบบชุด
ทดลอง 

นาย ก X X 

2 .ส ารวจขอ้มลู นาย ข X X 

3 .เกบ็ขอ้มลู นาย ค X 

แผนกิจกรรม 

 โดยทัว่ไป จะแสดงเป็นตารางกจิกรรม หรอื Gantt Chart  

 
เดือนท่ี 
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งบประมาณ 

 ในแต่ละโครงงานยอ่ย เขยีนงบประมาณแยกเป็น 3 
หมวด คอื  

  คา่ตอบแทนครทูีป่รกึษา   1000 บาท   

  คา่วสัดุ           ........... บาท 

  คา่ใชส้อย          .......... บาท   

            รวมทัง้หมด               8,000 บาท 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เขียนวา่ ได้อะไรท่ีเป็นรูปธรรม/วดัค่าได้ ตามวตัถปุระสงค์ 
เช่น  ได้จ านวนพืน้ท่ีของการท านาอินทรีย์ และข้อมลู
ย้อนหลงั 5 ปี 
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เอกสารอ้างองิ 

 เขียนเอกสารอ้างอิงของไทยก่อนต่างประเทศ เขียนตาม
หลกัสากล  เช่น  

กรณีอ้างอิงจากวารสาร 

 ช่ือสกลุ  .ปี พ.ศ . .ช่ือเอสาร/บทความ   .หน้าแรก-
หน้าสดุท้ายของบทความ    

 กรณีอ้าอิงจากหนงัสือ 

 ช่ือสกลุ  .ปี พ.ศ . .ช่ือหนงัสือ  .โรงพิมพ์ .ประเทศ/
จงัหวดั  .จ านวนหน้า . 
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• ช่ือเร่ือง 

• ความส าคัญของโครงงาน 

• วัตถุประสงค์ 

• สมมุตฐิาน / ค าถาม 

• ทบทวนวรรณกรรม 

• วิธีวิจัย/ วิธีศึกษา 

• แผนกิจกรรม  

• ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ค าตอบทีจ่ะหา 

“กจิกรรม กบั เวลา”ส าหรับตรวจสอบความก้าวหน้า 

ค าตอบ (จับต้องได้ / วัดได้) จากการท า 

ค้นหา “ความรู้พืน้ฐาน, วธีิการ,  ข้อมูล” 

คาดคะเนความสัมพันธ์ / “ค าตอบ” 

ก าหนดทศิทาง การท า ทีจ่ะน าไปหา“ค าตอบ” 

แสดงเหตุผล / ความรู้พืน้ฐาน เพื่อม่ันใจ 

ใช้วิธีการที่เหมาะสม ประหยัด เร็ว หา “ข้อมูล” 
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