
ใบความรู้ที่  ๒   
เรื่อง  ข้ันตอนการท าโครงงานคอมพิวเตอร ์

 

โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องหลายข้ันตอน และแต่ละข้ันตอนจะมี
ความส าคัญต่อโครงงานนั้น ๆ การแบ่งข้ันตอนของการท าโครงงานอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของ
โครงงานและการวางแผนการท าโครงงานในที่นี้จะบ่งการท างานออกเป็น 6 ข้ันตอนดังนี้ 

๑. การคัดเลอืกหัวข้อโครงงานที่สนใจท า 
โดยทั่วไปเรื่องที่จะน ามาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจากปัญหา ค าถาม หรือความ

สนใจในเรื่องต่าง ๆ จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว นักเรียนสามารถจะศึกษาการได้มาของเรื่องที่จะท า
โครงงาน การอ่านค้นคว้า การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การฟังบรรยาย รายการวิทยุโทรทัศน์ สนทนา
อภิปราย กิจกรรมการเรียนการสอน งานอดิเรก การเข้าชมงานนิทรรศการหรืองานประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ในการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะน ามาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ควรพิจารณาองค์ประกอบ
ส าคัญดังนี้ 

- จะต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรือ่งที่จะศึกษา 
- สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
- มีแหล่งความรูเ้พียงพอทีจ่ะค้นคว้าหรือขอค าปรึกษา 
- มีเวลาเพียงพอ 
- มีงบประมาณเพียงพอ 
- มีความปลอดภัย 
สังเกตได้ว่าเรื่องหรือปญัหาที่จะน ามาพัฒนาโครงงานคอมพวิเตอร์ได้จากแหลง่ต่างๆ กันดงันี้  

๑. การอ่านค้นคว้าจากหนงัสือ เอกสาร หนงัสือพิมพ์ หรือวารสารต่างๆ  
๒. การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ  
๓. การฟังบรรยายทางวิชาการ รายการวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งการสนทนาอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนผู้เรียนหรือกบับุคคลอื่นๆ 
๔. กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน 
๕. งานอดิเรกของผู้เรียน 
๖. การเข้าชมงานนทิรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 
๒. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหลง่ข้อมลู 
ซึ่งรวมถึงการขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดที่ใช้ในการก าหนดขอบเขตของ

เรื่องที่จะศึกษาได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน รวมทั้งได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะศึกษาจนสามารถใช้ออกแบบ
และวางแผนด าเนินการท าโครงงานนั้นได้อย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้าดังกล่าว ผู้เรียนจะต้องบันทึก
สรุปสาระส าคัญไว้ด้วย แหล่งข้อมูลที่ส าคัญอีกแหล่งหนึ่งคือ การศึกษาผลงานของโครงงานคอมพิวเตอร์จาก
งานแสดงนิทรรศการ หรือจากเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจค้นหาได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลก 
จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับผู้เรียนในด้านความรู้ เทคนิคและวิธีการพัฒนา นอกจากนี้ยังท าให้เกิด
แนวคิดที่จะดัดแปลงผลงานดังกล่าว มาจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์ในหัวข้อที่ตนสนใจด้วย ในการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์หรือปัญหาพิเศษต่างๆ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 

 



ก. มูลเหตจุูงใจ และเป้าหมายในการท าโครงงาน 
ข. การด าเนินการพัฒนา 

 ๑) วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึง่รวมถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในการด าเนินการ 
และ ตัวแปลภาษาโปรแกรมที่ต้องใช้ 
 ๒) ความต้องการของผู้ใช้และคุณลักษณะของผลงาน (Requirement and 
Specification) 
 ๓) กลุ่มผู้ทดลองใช้โครงงานและวิธีการประเมินผล 
 ๔) วิธีการพัฒนา 
 ๕) ข้อสรปุของโครงงาน 
 ๖) ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ท าโครงงาน 
 ๗) แนวทางในการปรับปรงุหรือขยายการทดลองจากงานเดมิ 

ผลที่ได้จากการด าเนินงานข้ันตอนน้ี จะช่วยให้ได้แนวคิดในการก าหนดขอบข่ายหรือเค้าโครง
ของเรื่องที่จะศึกษาชัดเจนว่า  

 จะท าอะไร 
 ท าไมต้องท า 
 ต้องการให้เกิดอะไร 
 ท าอย่างไร 
 ใช้ทรัพยากรอะไร 
 ท ากับใคร 
 เสนอผลอย่างไร 

 
๓. การจัดท าเค้าโครงของโครงงานที่จะท า จ าเป็นต้องก าหนดกรอบแนวคิดและวงแผนการพัฒนา

ล่วงหน้าเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของโครงงาน ข้ันตอนที่ส าคัญคือ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ ข้อมูล 
ออกแบบการพัฒนา เสนอเค้าโครงของโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าและปรับปรุงแก้ไข 
โดยทั่วไป การท าข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้  

 ๓.๑ ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิง และรวบรวมข้อมลูที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓.๒ วิเคราะห์ข้อมลู เพือ่ก าหนดขอบเขตและลักษณะของโครงงานทีจ่ะพฒันา 
 ๓.๓ ออกแบบการพัฒนา มีการก าหนดลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และตัวแปล

ภาษาโปรแกรม และวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ ก าหนดคุณลักษณะของผลงาน ระบุเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาพร้อมทั้ง
ก าหนดตารางการปฏิบัติงาน 

 ๓.๔ ท าการพัฒนาโครงงานข้ันต้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โดยอาจจะท าการพัฒนา
ส่วนย่อย ๆ บางส่วนตามที่ได้ออกแบบไว้แล้ว น าผลจากการศึกษาในช่วงนี้ไปปรับปรุงแผนการทดลองที่
ออกแบบไว้ ในครั้งแรกให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

  ๓.๕ จัดท าและเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าและ
ปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เพราะในการวางแผนการศึกษาพัฒนา ผู้เรียนอาจจะคิดได้ไม่ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจาก
ยังมีประสบการณ์น้อย ดังนั้นผู้เรียนจึงควรถ่ายทอดความคิดของตนเองที่ได้ ศึกษาและบันทึกไว้ ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาทราบ เพื่ออาจารย์จะได้ แนะน าในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้ การวางแผนและด าเนินการท า
โครงงาน เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นข้ันตอนต้ังแต่ เริ่มต้นจนโครงงานส าเร็จ 



๔. การลงมือท าโครงงาน เมื่อเค้าโครงได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ข้ันตอนต่อไปจะ
เป็นการพัฒนาตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ดังนี้ เตรียมการ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบผลงานและแก้ไข อภิปราย
ผลและข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงงานในอนาคต 

 ๔.๑ การเตรียมการ ต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และวัสดุอื่น ๆ ที่จะใช้ในการ
ทดลอง พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ส าหรับใช้ในการพัฒนาให้พร้อมด้วย และควรเตรียมสมุดบันทึกหรือบันทึก
เป็นแฟ้มข้อความไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับบันทึกการท ากิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างท าโครงงาน ได้แก่ ได้
ปฏิบัติอย่างไร ได้ผลอย่างไร มีปัญหาและแก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พบ 
 ๔.๒ การลงมือพัฒนา ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในเค้าโครง แต่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้
ถ้าพบว่าจะช่วยท าให้ผลงานดีข้ึน จัดระบบการท างานโดยท าส่วนที่เป็นหลักส าคัญๆ ให้แล้วเสร็จก่อนจึงค่อย
ท าส่วนที่เป็นส่วนประกอบหรือส่วนเสริมเพื่อให้โครงงานมคีวามสมบรูณ์มากข้ึน และถ้ามีการแบ่งงานกันท า ให้
ท าความตกลงในการต่อเช่ือมช้ินงานที่ชัดเจนด้วย  

o พัฒนาระบบงานด้วยความละเอียดรอบคอบและบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน  
o ค านึงถึงความประหยัด ความปลอดภัย และระยะเวลาในการท างาน 

 ๔.๓ การตรวจสอบผลงานและแก้ไข การตรวจสอบความถูกต้องของผลงานเป็นความจ าเป็น
เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่พฒันาข้ึนท างานได้ถูกต้องตรงกับความต้องการที่ระบุไว้ในเป้าหมาย และท าด้วย
ประสิทธิภาพสงูด้วย 
 ๔.๔ การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เมื่อพัฒนาผลงานเรยีบร้อยแล้ว ให้จัดท าสรุปด้วยข้อความ
ที่สั้นกะทัดรัดอย่างครอบคลุมเพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงสิ่งที่ค้นพบจากการท าโครงงาน และท าการอภิปราย
ผลด้วย เพื่อพิจารณาข้อมูลและผลที่ได้ พร้อมกับน าไปหาความสัมพันธ์กับหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานที่ผู้อื่น
ได้ศึกษาไว้แล้ว ทั้งนี้ยังรวมถึงการน าหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบการอภิปรายผลที่ได้
ด้วย 
 ๔.๕ แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ เมื่อท าโครงงานเสร็จสิ้นลงแล้ว 
ผู้เรียนอาจพบข้อสังเกต ประเด็นที่ส าคัญหรือปัญหา ซึ่งสามารถเขียนเป็นข้อเสนอแนะและสิ่งที่ควรจะศึกษา
และ/หรือใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
 

๕. การเขียนรายงาน เป็นสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวความคิด วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
ข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจ
ได้ง่าย ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมาให้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เมื่อท าโครงงานจนได้ข้อมูลอย่างเพียงพอ
และท าการวิเคราะห์ผล และสรุปผลแล้ว ข้ันตอนต่อไปที่ต้องท าคือการจัดท ารายงาน ซึ่งจะรวมถึงรายละเอียด
ต่างๆ ในการพัฒนา และคู่มือการใช้งาน รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวคิด วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ 
เกี่ยวกับโครงงาน ในการเขียนรายงานนั้น ผู้เรียนควรใช้ภาษาที่อ่านและเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน กระชับ และ
ตรงไปตรงมา ให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆให้ครบถ้วนตามรูปแบบที่ก าหนด 

 
๖. การน าเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน เป็นการน าเสนอเพื่อแสดงออกถึงผลิตผลของ

ความคิด ความพยายามในการท างานที่ผู้ท าโครงงานได้ทุ่มเท และเป็นวิธีที่ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจในโครงงาน
นั้น ในการเสนออาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น ติดโปสเตอร์ การรายงานตัวในที่ประชุม การแสดงผลงานด้วยสื่อ
ต่าง การจัดนิทรรศการ การอธิบายด้วยค าพูด 


