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ประเภทของโครงงาน  
          โครงงาน แบ่งตามลักษณะการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ 
          1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้บูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานในการกําหนดโครงงานและปฏิบัติ 
          2.  โครงงานตามความสนใจหรือโครงงานอิสระ  เป็นโครงงานท่ีผู้เรียนได้กําหนดข้ันตอน ตามความ
ถนัดความสนใจ ความต้องการ โดยนําทักษะ   คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมในกลุ่มสาระต่างๆ
หลากหลายรายวิชามาบูรณาการกําหนดเป็นโครงงานและการปฏิบัติ  มีข้อดีอย่างมากคือไม่ปิดก้ันความ
อยากรู้อยากเห็นของนักเรียนทําให้ได้คิดกว้าง  คิดไกล  ได้ศึกษาค้นคว้าตามศักยภาพของตนเอง 
         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้แบ่งโครงงานออกเป็น 4 ประเภท  
ตามลักษณะของกิจกรรมท่ีทํา  ดังนี้           
          1. โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมข้อมูล  
          2. โครงงานประเภททดลอง  
          3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  
          4. โครงงานประเภททฤษฎี  
 
โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมข้อมูล (Servey  research project) 
         เป็นโครงงานการศึกษาท่ีเกิดจากปัญหาความไม่รู้  ต้องการท่ีจะรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง  จึงดําเนินการสํารวจ  
หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แล้วนําเอาข้อมูลนั้นมาจําแนกเป็น
หมวดหมู่ ในรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบบันทึก เป็นต้น เพ่ือนําไปใช้ใน
การวางแผนหรือพัฒนางาน หรือดําเนินการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมผลงานและส่งเสริมผลผลิตให้มีคุณภาพ
ดียิ่งข้ึน แล้วนําเสนอในรูปแบบต่างๆ  เช่น  ตาราง  กราฟ  แผนภูมิ  และคําอธิบายประกอบ  เพ่ือให้เห็น
ลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องท่ีศึกษาชัดเจนยิ่งข้ึน โดยข้อมูลนั้น อาจมีผู้จัดทํา แต่มีการแปรเปลี่ยนไป
แล้ว ต้องสํารวจจัดทําข้ึนมาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น 
          - การสํารวจคําราชาศัพท์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
          - การสํารวจชื่อพืชเศรษฐกิจของจังหวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
          - การสํารวจคําศัพท์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
          - การสํารวจชนิดของกีฬาท้องถ่ินในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
          - การสํารวจวิธีบวกเลขท่ีชาวบ้านนิยมใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
          - การสํารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
          - การสํารวจงานบริการและสถานประกอบการในท้องถ่ิน 
          - พันธุ์ผีเสื้อในตําบล……………………...…….. 
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          - สมุนไพรในหมู่บ้าน……………..……………..         
          - การใช้ยานพาหนะในอําเภอ……………………         
          - อาชีพของประชาชนในตําบล………...….….… 
          - สํารวจวัสดุอุปกรณ์ในชุมชน  
          - การสํารวจราคาผลผลิตเกษตรในท้องถ่ิน         
          - การสํารวจราคาสิ้นค้าอุปโภคบริโภคในท้องถ่ิน 
          - การสํารวจสถานประกอบการช่างในชุมชน    
 

           ในการทําโครงงานประเภทสํารวจข้อมูลไม่จําเป็นต้องมีตัวแปรเข้ามาเก่ียวข้องนักเรียนเพียงแต่
สํารวจรวบรวมข้อมูลท่ีได้ แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่และนําเสนอ ก็ถือว่าเป็นการสํารวจ
รวบรวมข้อมูลแล้ว  
 
โครงงานประเภททดลอง (Experimental research project) 
           เป็นการศึกษาเปรียบเทียบของสิ่งของสองสิ่ง (หรือมากกว่า) หรือวิธีการทํางานสองวิธี (หรือ
มากกว่า)  ดําเนินการทดลองหรือพิสูจน์ความจริงตามหลักวิชาการอย่างเป็นเหตุเป็นผล หรือค้นหา
ข้อเท็จจริงในสิ่งท่ีต้องการรู้หรือหาคําตอบของปัญหาเป็นการศึกษาท่ีเกิดจากปัญหา ต้องการรู้ถึงผลของการ
เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแล้วนําผลท่ีได้แต่ละอย่างมาเปรียบเทียบกัน การทํา
โครงงานประเภทนี้     ผู้เรียนต้องมีการกําหนดรูปแบบในการทดลอง โดยออกแบบในรูปผลการทดลอง 
เพ่ือศึกษาตัวแปรหนึ่ง จะมีผลต่อตัวแปรท่ีต้องการศึกษาอย่างไร ด้วยการควบคุมตัวแปร โดยกําหนดตัวแปร
ต่างๆไว้ให้ชัดเจนเพ่ือจะปฏิบัติการได้ถูกต้อง ศึกษา ค้นคว้าและทดลอง เพ่ือนําผลท่ีได้มายืนยันหลักการ
หรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นโครงงานท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ
ยืนยันทฤษฎีหรือหลักการ เช่น   
          - การปลูกผักลอยฟ้าไร้สารพิษ 
          - การศึกษาสูตรอาหารไก่ตอน     
          - การศึกษาขนมอบชนิดต่างๆ                                              
          - การทดลองปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
          - การใช้ฮอร์โมนกับก่ิงกุหลาบ 
          - การศึกษาวัสดุก่อสร้างประเภทไม้      
          - การยืดอายุของกุหลาบตัดดอก 
          - สารในพืชชนิดใดใช้ฆ่าแมลงสาบ                   
          - ศึกษาสูตรน้ํายากัดกระจกจากผลไม้       
          - การศึกษาเครื่องด่ืมท่ีผลิตจากผลไม้ 



5 

 

          - การปลูกพืชด้วยสารละลายจากมูลสัตว์     
          - การควบคุมกล้วยให้สุกอย่างมีคุณภาพ 
          - แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า    
          - การควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ประดับประเภทเถา 
          - การปลูกพืชโคยไม่ใช้สารเคมี 
          - การทําขนมอบชนิดต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถ่ิน 
          - การศึกษาสูตรเครื่องด่ืมท่ีผลิตจากธัญญพืช 
 

           ในการทําโครงงานประเภททดลอง ต้องมีการจัดการกับตัวแปรท่ีจะมีผลต่อการทดลอง ซ่ึงมี 4 ชนิด คือ   
          1. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ หมายถึงเหตุ ของการทดลองนั้นๆ  
          2. ตัวแปรตาม ซ่ึงจะเป็นผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น  
          3. ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งท่ีต้องควบคุมให้เหมือนๆ กัน มิฉะนั้นจะมีผลทําให้ตัวแปรตาม
เปลี่ยนไป  
          4. ตัวแปรแทรกซ้อน ซ่ึงจริงๆ แล้วก็คือ ตัวแปรควบคุมนั่นเอง แต่บางครั้งเราจะควบคุมไม่ได้ ซ่ึงจะ
มีผลแทรกซ้อน ทําให้ผการทดลองผิดไป แต่ก็แก้ไขได้โดยการตัดข้อมูลท่ีผิดพลาดท้ิงไป  
          ตัวอย่างเช่น นักเรียนต้องการศึกษาว่า กระดาษชนิดใดสามารถพับเครื่องร่อนและปาได้ไกลท่ีสุด  
          ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ คือ ชนิดของกระดาษ  
          ตัวแปรตาม คือ ระยะทางท่ีกระดาษเคลื่อนท่ีได้  
          ตัวแปรควบคุม คือ แรงท่ีใช้ปากระดาษ ความสูงของระยะท่ีปา  
          ตัวแปรแทรกซ้อน คือ บางครั้งในขณะปามีลมพัดเข้ามา ซ่ึงจะทําให้ข้อมูลผิดพลาด เป็นต้น  
 
โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์  (Developmental  research  project or  invention  project) 
          เป็นโครงงานเกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ข้ึนใหม่  หรือหลังจากท่ีได้ศึกษาทฤษฎีหรือพบเห็น
ผลงานของผู้อ่ืนแล้ว แต่ต้องการพัฒนา จึงทําการดัดแปลง สร้างแบบจําลองข้ึนเพ่ืออธิบายแนวคิดบางอย่าง  
โดยประดิษฐ์เป็นของเล่น เครื่องมือ เครื่องใช้  หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ แล้วศึกษาคุณภาพ หา
ประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน   เช่น 
          - ถังขยะจากยางรถยนต์ 
          - ผลิตภัณฑ์กระดาษสา      
          - แบบจําลองพัดลมไอน้ํา     
          - กระดาษจากว่านหางจระเข้  
          - โครงงานประดิษฐ์โคมไฟฟ้า      
          - กระถางต้นไม้จากกระดาษใช้แล้ว         
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          - น้ํายาบ้วนปากจากสมุนไพรธรรมชาติ   
          - ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบไม้ประเภทต่างๆ    
          - โครงงานการสร้างแบบจําลองบ้านประหยัดไฟ                                                                                         
          - โครงงานประดิษฐ์สิ่งของประดับบ้านด้วยไม้ไผ่  
          - การประดิษฐ์เครื่องควบคุมการรดน้ํา 
          - การประดิษฐ์เครื่องรับวิทยุ 
          - การประดิษฐ์ของชําร่วย 
          - การออกแบบเสื้อผ้า 
 
โครงงานประเภททฤษฎี (Theoretical   research  project) 
          เป็นโครงงานท่ีเกิดจากปัญหาความต้องการทฤษฎีใหม่ๆหลักการหรือแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์
ในโอกาสอ่ืนๆ จึงดําเนินการสร้างทฤษฎีใหม่ๆข้ึน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอความรู้ หรือหลักการใหม่ๆ 
เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ียังไม่มีใครเคยคิดหรือขัดแย้ง หรือขยายจากของเดิมท่ีมีอยู่ ซ่ึงต้องผ่านการพิสูจน์
อย่างมีหลักการก่อน โดยอาศัย ทฤษฎี หลักการ หลักการทางวิทยาศาสตร์ หรือทฤษฎีอ่ืนๆตลอดจนข้อมูล
อ่ืนๆสนับสนุนโครงงานประเภทนี้มักเป็นโครงงานทางคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  เช่น  
          - การเกษตรทฤษฎีใหม่            
          - การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์   
          - การผลิตแท่งเชื่อเพลิงเขียว 
          - การใช้สมุนไพรในการปราบศัตรูพืช 
          - การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการถนอมอาหาร และปรุงอาหาร 
          - เกษตรแบบผสมผสาน 
          - เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


