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 ขาวโครงการผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย ไดจัดทํา
ขึ้นเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ ในกลุมคุณครู
ที่เปนเปาหมาย  ซึ่งก็คือ ผูบริหารโรงเรียนในพื้นที่ 5 
จั ง ห วั ด ภ า ค ใ ต ต อ น ก ล า ง  อั น ไ ด แ ก  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง และสงขลา 
 โครงการการสนับสนุนทุนวิจัยใหแกผูบริหาร
โรงเรียนนี้ เปนครั้งแรก อาจจะไมสมบูรณนักในการ
จัดการ แตก็นายินดีที่มีขอเสนอโครงการเขามา 36 
โครงการ   
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ผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย 
 ขาวโครงการ  ปที่ 1 ฉบบัที่ 1

ในพื้นที่ 5 จังหวัด นครศรีธรรมราช  ตรัง  สตูล  พัทลุง  สงขลา 

สปว.ยางพารา ใชเวลาสังเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการ จากการไดไปปรึกษาหารืออาจารยหลายทานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช   เพราะมีความตั้งใจวา จะใหโครงการนี้ผูกอยูกับ
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทั้งสอง    

เหตุผลของการตัดสินใจ ไมใหโครงการนี้ไปผูกติดกับการเรียนการสอน เพราะตองการหาแนวทางใหมที่หลุดพน
จากกรอบคิดเดิม เพื่อใหการพัฒนางานวิจัยของครูในพื้นที่เดินไปในทิศทางใหม   

สปว.ยางพาราคิดวา จะศึกษาและปรับปรุงรูปแบบของการบริหารจัดการสักพัก จนมั่นใจวาเปนตนแบบที่
เหมาะสม แลวจึงคอยถายทอดตนแบบใหแกสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปบริหารจัดการตอ  

ถาผลของโครงการนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ไดเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนบานตะโละใส ตําบล 
ปากน้ํา อําเภอระงู จังหวัดสตูล ก็ถือวาเปนความสําเร็จ 

เนื่องจากโรงเรียนบานตะโละใส ไดทําวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูของโรงเรียนโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ
งานวิจัย  จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียน 

ครูทุกคนในโรงเรียนมารวมกันบูรณาการรายวิชาที่สอน จากแยกกันสอน เปนรวมกันสอน จากสอนคนเดียวเปน
สอนเปนทีม สามารถสอนเนื้อหาเปนภาพรวมได  นอกจากนี้ประสบความสําเร็จอยางมากในการพัฒนาการเขียนของ
นักเรียน  

กระบวนการวิจัยเพื่อสรางรูปแบบการเรียนรูนี้ ไดดึงชุมชุน และผูปกครอง เขามามีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนรูอยางเปนธรรมชาติ  นับไดวาเปนปรากฏการณหนึ่งที่ควรคาแกการถอดบทเรียน และนํามาเผยแพรแกกัน  ขาว
โครงการผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย จะพยายามนําความสําเร็จของการพัฒนาโรงเรียนมาแลกเปลี่ยนกัน  และไม
จําเปนตองเสนอออกจากมุมองของผูจัดการการวิจัยเทานั้น คุณครูทานใดสนใจเขียนแลกเปลี่ยนประสบการณ ก็สามารถ
สงมาลงได  สมาชิกในเครือขายของขาวฉบับนี้ คือ โรงเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัด  

อีกไมนานการวิจัยชุดแรก ประจําป 2550 จะเริ่มดําเนินการวิจัยกันไดก็คงหลังปใหม หลังจากที่พัฒนา แกไข 
และสงใหผูประเมินตรวจสอบดูวา เหมาะสม จึงเปนการเสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนาขอเสนอโครงการ 

บรรณาธิการแถลง
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ประเทศไทยใน 3-5 ปขางหนา 

 

 
บทความนี้ เปนบทความของ ศาสตราจารย  

ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ที่เขียนลงหนังสือพิมพโพสตทูเดย 
ฉบับวันที่ 14 กันยายน 2549 และคุณอรรถจักร  สัตยานุ
รักษ  นํามาเขียนลงหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550   

 

สปว.ยางพารา เห็นวาเปนบทความที่มองประเทศ
ไทย จากความคิดเห็นของนักวิชาการ  ที่สะทอนการมอง
สภาพการณของสังคมไทยผานทางภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  ซึ่งมีประโยชนตอ
สําหรับการแสวงหาทางเลือกในปจจุบัน เพื่อใหเราเลือก
เดินเสนทางที่มีประสิทธิภาพและไดประโยชนสูง  

ทานอาจารยปยะวัติ ไดสรุปความคิดเห็นของ
นักวิชาการเกี่ยวกับสภาพการณของสังคมไทยในอนาคต
อันใกลไวดังตอไปนี้  
 

ในภาคเกษตร   ปญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ํา
ยังคงมีตอไป เกษตรกรรายยอยถูกผลกระทบอยางมาก 
เกษตรกรรายใหญเขมแข็งขึ้น ความขัดแยงจะปรากฏชัด
และรุนแรงมากขึ้นในภาคการเกษตร โดยเฉพาะความ
ขัดแยงดานทรัพยากรน้ําระหวางชุมชนเกษตรกรรมกับ
ภาคอุตสาหกรรม  
 

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  การกีดกันทาง
การคาจะสงผลตอการสงออก พลังงานจะเปนปญหาสําคัญ
ของอุตสาหกรรมไทย  เพราะอุตสาหกรรมไทยยังคง
สถานะเดิม คือรับจางผลิต  ซึ่งทําใหไดประโยชนแค
คาแรงงาน การผลิตที่กาวหนา  มีใชการนําเขาเทคโนโลยี
สําเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งทําใหผลกําไรไหลออกไปตางประเทศ 
รายไดจริงจากการสงออกสินคาอุตสาหกรรมจะลดลง  
 

ในภาคบริการ  เอกชนจะเขมแข็งขึ้น ภาค
ราชการจะออนแอลง คนไทยไดรับการศึกษา ที่มีคุณภาพ
ตํ่ามากขึ้น ทักษะแรงงานจึงพัฒนาไดลาชา  การบริการ

ทางดานความชํานาญเฉพาะดานจะถูกรุกรานโดยคน
ตางชาติ ชาวตางประเทศจะไดรับการดูแลทางดานสุขภาพ 

อยางดี  ทุกวันนี้ โรงพยาบาลเอกชนชั้นหนึ่งใน
กรุงเทพฯ ก็รับใชคนตางชาติเปนสวนใหญแลว คนจน
ไดรับการดูแลชั้นสอง  ธุรกิจรายยอยถูกทําลาย  

 

ความเปลี่ยนแปลงนี้สงผลใหรายไดตอหัวโดย
เฉลี่ยสูงขึ้น ผลิตมวลรวมประชาชาติดีขึ้น แตชองวางจะ
กวางมากขึ้น ทั้งระหวางคนรวยและคนจน รายยอยและ
รายใหญ  ชั้นหนึ่งและชั้นสอง และกลุมที่เปนชั้นสองจะตก
ในสภาพที่แยลงไปเรื่อยๆ   ไมมีรัฐบาลใดจะชวยได  

กลาวโดยสรุปก็คือ ความเปลี่ยนแปลงที่กําลัง
เกิดขึ้นนั้น มีแนวโนมที่จะทําใหคนหลายกลุม ซึ่งเปนคน
สวนใหญของประเทศตกอยูในสภาพการณที่ย่ําแยมากขึ้น 
กลุมคนที่เคยเสียเปรียบจะเปนกลุมที่ตองเสียเปรียบมาก
ขึ้นและมีจํานวนสูงขึ้น ซึ่งจะยิ่งซ้ําเติมวิกฤติใหเลวรายมาก
ขึ้นไปอีก และหากจะหวังความชวยเหลือจากรัฐ ไมวาจะ
เปนประชานิยมแบบไหน ก็คงหวังไดยากมาก  

สกว.ไดเนนวา จําเปนจะตองสรางงานวิจัยและ
การพัฒนาแบบใหม  เพื่อสรางทางเลือกใหแกกลุม
เ กษต รก ร ร าย ย อ ย  ผู ค า ป ลี ก  เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า วชน 
ขณะเดียวกัน ก็ตองมีทางเลือกใหแกกลุมที่ไดเปรียบและ
เขมแข็งอยูแลวใหมีความรับผิดชอบตอสังคมสูงขึ้น  
เพราะกลุมที่ไดเปรียบก็ตองการตลาดภายในที่เขมแข็ง
และแรงงานที่มีคุณภาพ  งานวิจัยเชนนี้จะตองมองปญหา
เปนองครวม  ไมสามารถแยกเปนสวนเสี้ยวของสาขาวิชา
ได  

สังคมไทยใน 3-5 ปขางหนา จะหวังพึ่งรัฐบาล
ไมได เพราะภาครัฐจะมีขอจํากัดและถูกผูกมัดดวยเงื่อนไข
หลายประการ   ดังนั้น คนไทยจะตองหาทางพึ่งพากันเอง
ในระดับตางๆ ใหมากขึ้น งานวิจัยใหมๆ ตองทําใหสวน 
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ทองถิ่นลดภาวะการตกเปนเบี้ยลางของตลาด 

โดยหาทางเลือกใหเกิดความเปนอิสระโดยสัมพัทธมากขึ้น  
อีกประเด็นหนึ่งที่ตองคิดตออยางจริงจัง ก็คือ คน

จนจะเพิ่มมากขึ้นในทุกวิถีการผลิต ซึ่งทําใหการปรับตัว
ของคนจนที่เขามาเปนแรงงานนอกระบบจะเพิ่มมากขึ้น
อยางรวดเร็ว การทําความเขาใจเฉพาะความเปลี่ยนแปลง
ในภาคการผลิตที่ เป นทางการ  ไม ว าจ ะ เปนภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ ยังไมเพียงพอ
สําหรับการหาคําตอบใหแกสังคมไทย  

เราจําเปนที่ตองทําความเขาใจความเปลี่ยนแปลง
ที่ลึกซึ้ง ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธระหวางภาคการผลิต
เกษตรกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรม การขยายตัวของ
ภาคการผลิต  ภาคบริการ   การผลิตนอกระบบภาค 

 

 
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  ก า ร ผ ลิ ต น อ ก ร ะ บ บ ข อ ง

ภาคอุตสาหกรรม การผลิตนอกของภาคบริการ และ
ความสัมพันธทั้งหมดใน 

การผลิตรวม ที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมครั้งใหญ 

แมวาตองการเห็นภาพอนาคตใหละเอียดมากกวา 
และมีภาพทางเลือกที่หลากหลายกวานี้ แตภาพของสังคม
ในอนาคตที่ เสนอมานี้ เปนหัวใจสําคัญสําหรับสังคม 
เพราะหากเราไมมีภาพสังคมลักษณะนี้ การตัดสินใจใน
นโยบายหรือเรื่องสําคัญตางๆ ก็จะเปนเพียงการตัดสินใจ
เฉพาะหนา และทิ้งปมปญหามากมายใหแกลูกหลานของ
เรา  เราจําเปนตองเขาใจความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ใหชัดเจนมากขึ้น เพื่ออนาคตของเรา   

 
 

 
 
เปาหมาย 

ถือไดวา การศึกษาคือเสาหลักของการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน ทั้งนี้เพราะประชากรที่มีคุณภาพเปน
ทรัพยากรที่สําคัญกวาสิ่งอื่นใด แมจะมีเงินซื้อเทคโนโลยี
สมัยใหม แตเมื่อเวลาผานไปก็ลาสมัย ตองหาซื้อใหม   แต
คุณภาพของคนหาซื้อไมได ตองพัฒนาขึ้นมาเอง   

ประเทศที่พัฒนาแลว ลวนมรีากฐานมาจากความ
เขมแข็งของการศึกษาทั้งนั้น เชนเดียวกัน ประเทศไทยก็
คงหลีกไมพน ตองหันมาพัฒนาการศึกษา สรางการศึกษา
ที่ดีใหแกคนในชาติ   

จากการจัดเวทีประชุมสังเคราะหและกําหนด
ยุทธศาสตร ในการเดินงานวิจัยของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายอุตสาหกรรม  ในพื้นที่ 5 
จังหวัดที่เปนพื้นที่เปาหมาย ต้ังแตเมื่อตนป พ.ศ. 2549 
และไดเปาหมายของการเดินงานวิจัยใน 3 ประเด็น คือ 
การทองเที่ยว การผลิต และการศึกษา    

สําหรับการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัด มียุทธศาสตร
การพัฒนา โดยการรวมพลังการศึกษาในทุกระดับ เพื่อ

ผลิตทรัพยากรมนุษย ที่นําไปสูการขยายขนาดของสมอง
ในพื้นที่ ภายใตการจัดการใหมีการกระจายสมองในพื้นที่
อยางสมดุล    

ยุทธศาสตรการวิจัยดานการศึกษาในพื้นที่ 5 
จังหวัด ไดแยกออกเปน 2 เปาหมายยอย คือ  

 

(1) เปาหมายดานเศรษฐกิจ   
     เปาหมายนี้ เปนการวิจัยเพื่อใหการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยในพื้นที่มีลักษณะเปนเครือขาย รวมกัน เพื่อ
ตอบสนองตอทิศทางและขนาดของ “สมอง” ในพื้นที่   
รวมกันสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจฐานความรู 

นอกจาก นี้การศึกษายังทําใหเกิดรายไดในพื้นที่ 
แทนจะจายเงินใหกับการสงลูกหลานไปเรียนนอกพื้นที่  

 

(2) เปาหมายดานภูมิคุมกัน   
     เปาหมายนี้ เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาความคิด  

การหาความรู  และสรางระบบการจัดการ โดยเฉพาะใน
ร ะดั บ โ ร ง เ รี ย นมั ธ ยมและ ร ะดั บ อุ ดมศึ กษา  ให มี 
 

การวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษาในพื้นท่ี 5 จังหวดั 
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ความสามารถในการทําวิจัย และใชกระบวนการ 

วิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน  
แผนงานในเปาหมายนี้ จะสนับสนุนใหผูบริหาร 

ครู อาจารย  นักเรียน และนักศึกษา เรียนรูการทําวิจัย 
โดยใชแนวคิดทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเปน
กรอบการวิจัยมากกวาแนวความคิดดานการจัดการศึกษา
เพียงอยางเดียว โดยใชโจทยที่ใกลตัวมาเปนบทเรียน 

การวิจัยดานการศึกษา เพื่อเปาหมายทางดาน
เศรษฐกิจนั้น สกว.จะสนับสนุนใหนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ทั่วประเทศ มาชวยทําวิจัยเรื่องนี้   

แตสําหรับการวิจัย เพื่อเปาหมายสรางภูมิคุมกัน  
สกว.จะสนับสนุนการเรียนรูการทําวิจัยในกลุมเปาหมาย 
คือ ผูอํานวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน  

 

ขอมูลโรงเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัด 
จากขอมูลโรงเรียนของรัฐในพื้นที่ 5 จังหวัด

เปาหมาย คือ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล และตรัง  

 
พบวา มีโรงเรียนจํานวน 2,151 โรง ครู 30,051 คน 
นักเรียน 572,031 คน   ดังแสดงในตารางที่ 1 การจัดการ
ใหครูกวาสามหมื่นคนเรียนรูการวิจัย และฝกทําวิจัยคนละ 
1 เรื่อง ก็จะทําใหเรามีความรูเพิ่มขึ้นสามหมื่นกวาเรื่องตอ
ป  

เมื่อพิจารณาผลตางของจํานวนนักเรียนในชวง
ชั้น เพื่อแสดงตัวเลขของการเรียนตอในชั้นที่สูงขึ้น เพราะ
ตัวเลขการเรียนตอแสดงใหเห็นศักยภาพของคนในพื้นที่ 
พบวา การเรียนตอในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัดมีเปอรเซ็นตไม
แตกตางกันมาก โดยเรียนตอมัธยมตนประมาณรอยละ 30 
และเรียนตอมัธยมปลายประมาณรอยละ 40    

การจะยกระดับความรูพื้นฐาน ใหเพียงพอสําหรับ
การดํารงชีวิตในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม ซึ่งตองมีความรู
ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
ตองมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ เชน 
ภาษาอังกฤษ  ก็ควรจะใหมีคนจบมัธยมปลายมากขึ้น  

 
ตารางที่ 1  โรงเรียนและบุคลากรในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต ป 2549 

 

โครงการสนับสนุนการทําวิจัย 
โครงการสนับสนุนการวิจัยดานการศึกษา เพื่อ

พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัด ภายใตเปาหมาย
ภูมิคุมกันนั้น มีหลายโครงการ แตที่เกี่ยวของกับของกับ
สปว.ยางพารานั้น มี 3 โครงการ คือ   

 

(1) โครงการยุววิจัยยางพารา สกว. 
โครงการนี้ จะสนับสนุนทุนวิจัยใหแกครูและนักเรียน 

ในการทําโครงงานเรื่องตาง ๆ  เชน เรื่องยางพารา เพื่อ
เปนการฝกทักษะการหาความรูดวยตนเอง  ทําใหมี

ความคิดเปนระบบ มีเหตุมีผล ซึ่งเปนรากฐานของการเปน
สังคมวิทยาศาสตรในอนาคต 
 

(2) โครงการครุวิจัย 
โครงการนี้จะสนับสนุนทุนวิจัย ใหครูไปรวมทํางาน

วิจัยกับพี่เลี้ยง ซึ่งมีอยู 5 ศูนย เปนเวลา 1 เดือน เปนการ
พัฒนาศักยภาพของครูดวยกระบวนการวิจัย ที่ เปน
ประสบการณนอกหองเรียน ทําใหครูเขาใจในหลักการทาง
วิทยาศาสตร อยางเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและนําไปพัฒนา 

จํานวนนักเรียน จังหวัด โรงเรียน คร ู นักเรียน 
 กอนปฐมวัย  ประถม   ม.ตน   ม.ปลาย  

นครศรีธรรมราช 826 12,402 204,900 23,801 105,099 55,625 20,375 

ตรัง 352 3,661 88,476 11,742 41,854 23,602 11,278 

พัทลุง 278 3,210 76,196 10,017 38,889 19,607 7,683 

สตูล 176 2,211 45,186 7,405 24,903 8,880 3,998 

สงขลา 519 8,567 157,273 21,647 84,837 35,025 15,764 

รวม 2,151 30,051 572,031 74,612 295,582 142,739 59,098 
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กระบวนการเรียนการสอนไดทั้งนี้ศูนยพี่เลี้ยงใน

โครงการ 5 ศูนย ก็คือ (1) ศูนยเรียนรูวิทยาศาสตรโลก
และดาราศาสตร ณ หอดูดาวเกิดแกว จ. กาญจนบุรี  (2) 
ศูนยวิจัยไดโนเสารภูกุมขาว กรมทรัพยากรธรณี อ. สหัส
ขันธ จ.กาฬสินธุ  (3) คณะวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและ 
 

 
ทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (4) สถานี
วิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝกนิสิต เกาะสีชัง 
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
และ (5) สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ 

 

(3) สนับสนุนผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย 
      โครงการนี้ เปนโครงการใหมสนับสนุนทุนวิจัยใหแก
ผูอํานวยการหรือผูบริหารโรงเรียน ซึ่งเปนกลไกสําคัญ ที่
ทําใหการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ เขมแข็ง  โดยใช
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการคิด การเรียนรู ตลอดจน
มีมุมมองเชิงนวัตกรรม       
 แมจะขับเคลื่อนใหสําเร็จไดคอนขางยาก เพราะ
ผูบริหารมีภารกิจมากมาย และมีคุณคากวาการทําวิจัยแต
สปว.ยางพาราก็มุงมั่นในการสนับสนุน เพื่อศึกษาระบบ
การจัดการที่ทําใหผูบริหารสามารถทํางานวิจัยได ไมทําให
การวิจัยเปนภาระงานที่หนักเกินไป และไดเปนตนแบบ 
 

สรุป     
ในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดนั้น 

สกว. จะใชสองเปาหมายหลัก คือ เปาหมายดานเศรษฐกิจ 
และเปาหมายการเปนภูมิคุมกัน   

ผลลัพธของโครงการ  คือ การหนุนเสริมให
การศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดเขมแข็งขึ้น เปนการสราง
ตนแบบของการบริหารจัดการ สําหรับการทําวิจัยในทุก
ระดับ โดยเฉพาะผูที่เปนกลไกสําคัญในการศึกษา โดย
สรางเครือขายทํางานใหเชื่อมกับกันไดในพื้นที่ และ สราง
โรงเรียนใหพรอมเปนฐานขอมูล ในการแกปญหาใหแก
ทองถิ่น  

 

ซักถามขอสงสัย 
 
คําถาม  :  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนโรงเรียน
สอนเสริมภาษาอังกฤษ จะสงขอเสนอโครงการวิจัยได
หรือไม 
ตอบ :  โครงการวิจัยนี้ เปนโครงการสนับสนุนผูบริหาร
โรงเรียน ดวยวัตถุประสงคเพื่อสรางวัฒนธรรมการวิจัยให
เกิดขึ้นภายในโรงเรียน   แนวคิดเบื้องตนใหความสําคัญ
กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนสอนเสริม
ภาษาอังกฤษแมจะไมอยู ในเปาหมาย  แตถามีสวน
สนับสนุนใหการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนในพื้นที่ 
5 จังหวัด (สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช)   
ก็สามารถสงขอเสนอโครงการได    
 

คําถาม :   อยากจะฝากใหผูมีอํานาจ ชวยจัดการในเรื่อง
การศึกษาเรื่อง การใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให
ถูกตอง    เพราะถาพูดถูก เขียนถูก ก็จะสื่อสารไดถูกตอง   

จากประสบการณการสอนภาษาอังกฤษ พบวา การศึกษา
ไทยมีวิวัฒนาการที่ตํ่าลง    เด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาอาน
ไมออก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
 

ตอบ :   ถาไดอานบทความเรื่อง ประเทศไทยใน 3-5 ป
ขางหนา จะเขาใจวา ไมมี ใครแมแตรัฐ จะสามารถ
แกปญหาใหได เราที่เปนคนในพื้นที่ ตองลงมาชวยกัน
แกปญหาเอง ปจจุบันเขาเรียนภาษาจีนเปนภาษาที่สาม
แลว แตไทยยังลมเหลวในการสอนภาษาอังกฤษ นาจะ
เปนประเด็นวิจัย ทําอยางไรนักเรียนไทยจึงสามารถพูด
ภาษาอั งกฤษได จั ด ให มี สถานที่ ฝ กภาษาอั งกฤษ
ภายในประเทศ เชน สรางจังหวัดภูเก็ตใหเปนแหลงฝกฝน
ภาษาอังกฤษ  เปนตน  เพื่ อลดคาใชจ ายการไปฝก
ภาษาอังกฤษในตางประเทศ  
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คําถาม :  กําลังอยูระหวางการจัดทําขอเสนอโครงการ 
อยากทราบวาสงชาจะไดหรือไม   
 

ตอบ :  ไดครับ ผมคิดวา คงตองใชเวลาประมาณ 1-2 
เดือนในการพัฒนาขอเสนอโครงการ เพื่อใหผานการ
พิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ   ขอแสนอโครงการที่สงมาชา
ไม เกินเดือนครึ่ ง ก็ยังทันอยู แตควรจะแจงใหสปว .
ยางพาราทราบกอน เพื่อจะไดเขาใจตรงกันกัน ในแนวคิด
และวิธีการวิจัย ซึ่งจะชวยใหเขียนขอเสนอโครงการได
สมบูรณยิ่งขึ้น   
 อยากจะเรียนใหทราบวา สํานักประสานงาน 
สปว.ยางพารา รับผิดชอบการพัฒนาขอเสนอโครงการทุก
โครงการใหไดรับทุน  อาจจะแกไขปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย
บาง  ทั้งนี้ก็เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่เปนประโยชนสูงสุด  
เราเปนหนวยงานชวยเหลือใหไดรับทุน ไมใชหนวยงาน
ตัดสินวา โครงการนี้ควรใหทุน โครงการโนนไมควรให   
 
คําถาม : อยากทราบวา มีขอเสนอโครงการสงเขามามาก
หรือยัง    
ตอบ :  ป2550 นี้  คาดหวังวา จะไดขอเสนอโครงการ 40 
โครงการ  เพราะจากขอมูลในพื้นที่ 5 จังหวัดมีผูบริหาร
โรงเรียนอยู 2,151 คน  และปหนาอีกสัก 40 โครงการ  ณ 
ตอนนี้วันที่ 11 ธันวาคม 2550  มีขอเสนอโครงการสงเขา 
 

 
มาแลว 36 โครงการ จากโรงเรียนในจังหวัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช สตูล ตรัง และพัทลุง อยางไรก็ตาม  
การศึกษากําลังอยูระหวางปรับตัว ภายใตยุทธศาสตรการ
แกปญหาที่มาจาก 6 ปจจัย คือ ความพรอมของผูเรียน 
คุณภาพของผูสอน การใชเครื่องมือทันสมัย เชน IT ระบบ
การศึกษา ความเขมแข็งของโรงเรียน และการมีสวน
รวมกับภายนอก จะเปนปจจัยภายนอกที่เรงใหโรงเรียนใช
การวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งยังไมมีเครื่องมืออัน
ไหน ที่มีประสิทธิภาพเทาการวิจัย จริงอยูเราสามารถ
พัฒนาโดยลอกหรือเลือกใชเทคโนโลยีจากภายนอก แตก็
ไมยั่งยืน บางครั้งใชไมไดผล คลายกับอาการดื้อยา เพราะ
ไมเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและไมสอดคลองกับ
วัฒนธรรมขององคกร   

การพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในโรงเรียน จะเกิดขึ้นไดชามาก ถาโรงเรียน
ไมนําการวิจัยเขาไปเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน แมวา
จะสามารถประยุกตใชกิจกรรมกลุม และการมีสวนรวม แต
ขาดระบบการคิด ที่เปนสมองหรือเปนปญญาของทั้งหมด  

ดังนั้นจึงคิดวา  โครงการสนับสนุนผูบริหาร
โรงเรียนทําวิจัย จะเปนชวยใหโรงเรียนเขาใจการวิจัย และ
ไดนําไปใชเปนเครื่องมือนําพาไปสูทิศทางการพัฒนาที่
ถูกตอง  
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ขอทุนทําวิจัย….สําหรับผูบรหิารโรงเรียน 
 
 

 แนะนํา 
ขอทุนไดจากโครงการสนับสนุนผูบริหารโรงเรียน

ทําวิจัย  ซึ่งใชเวลาทําวิจัย 1 ป งบประมาณ 60,000 บาท  
ทําวิจัยไดทุกเรื่อง  อาจเกี่ยวของกับ เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม การบริหารจัดการ  หรือการพัฒนาสาระวิชา
ตาง  ทั้งนี้เปนเรื่องใหมที่ไมซ้ํากับงานที่ผูอื่นทําไวแลว  
และผลวิจัยที่ได มีสวนสนับสนุนงานของโรงเรียน 

 และผลงานวิจัยที่ได จะถูกนําไปเผยแพรในวง
กวาง เพื่อการแลกเปลี่ยน และนําไปตอยอดขยายผล
ตอไป 
 

  เกณฑการสนับสนุน 
ผูที่มีสมบัติขอทุนวิจัยจากโครงการสนับสนุน

ผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย คือ ครูใหญ ผูอํานวยการ
โรงเรียน ในโรงเรียนของรัฐและเอกชน  ถาผูทําวิจัย

มากกวา 1 ทาน ครูใหญหรือผูอํานวยการ จะเปนหัวหนา
โครงการ   
 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย จะจัดใหตามเนื้อ
งานและกิจกรรมที่เสนอ  ทั้งนี้ใหอยูในวงเงิน 60,000 บาท  

ประกอบดวย คาตอบแทนผูวิจัยเดือนละ 1,500 บาท รวม 

18,00 บาท ที่เหลือเปนคาใชสอย คาวัสดุและอุปกรณวิจัย 
ถามีความจําเปนตองใชเงินเกินจากนี้  จะขอพิจารณาเปน
กรณี ๆ ไป   
  

   ขอเสนอโครงการ 
 ขอเสนอโครงการ  เปนเอกสารหรือขอตกลง ที่
แสดงใหเขาใจตรงกันวา ผูวิจัยเห็นวา เรื่องที่จะทําวิจัยมี
ความสําคัญและมีแนวทางจะคนหาความรู  จึงไดเสนอ
วิธีการวิจัยภายใตวัตถุประสงค แผนการดําเนินงานและ
งาบประมาณที่เสนอมานี้ 

ขอเสนอโครงการ มีสวนประกอบ 2 สวน คือ ปก 
และ เนื้อหาของโครงงานวิจัย   

สวนที่เปนเนื้อหาของขอเสนอโครงการนั้น จะมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.  ความเปนมา และความสําคัญ      
     แสดงใหเห็นความสําคัญของปญหา และเหตุผลของ
การศึกษาครั้งนี้  
2.   วัตถุประสงค   

ระบุใหสอดคลองกับปญหา และความสําคัญของเรื่อง 
ตลอดจนวิธีวิจัยที่นําเสนอ โดยแสดงใหเห็นถึงผลลัพธ  
แนะนําใหเขียนวัตถุประสงค สั้น กระชับ และตรงประเด็น   
โดยสามารถสื่อความหมายไดในประโยคเดียว 
3. ระเบียบวิธีวิจัย  

ใหระบุสมมุติฐานการวิจัย วิธีวิจัย ซึ่งไดแก วิธีการ
ทดลอง การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล  เพื่อใหผู
ประเมินเชื่อถือ วาสามารถนําไปสูขอสรุปที่เปนความรูได  
และสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว  
4. ส่ิงที่คาดวาจะไดรับ  

เปนหัวขอที่แสดงผลจากการวิจัย โดยทั่วไปจะแสดง
ใหเห็นผลวิจัยทุก 3 เดือน สําหรับใหผูประเมินไดใชเปน
กรอบ ในการติดตามความกาวหนา ตัวอยาง 

เดือนที่ 3 ไดรวบรวมขอมูล และไดแบบสอบถาม 
เดือนที่ 6 ไดผลการทดลองในกิจกรรมท่ี 1  
เดือนที่ 9  ได...... 
เดือนที่ 12 ได......   

5. แผนการดําเนินงาน 
แสดงใหเห็นภาพการทํางานทั้งหมด  แสดงดวย 

Gantt chart โดยคอลัมนแรกบอกรายละเอียดกิจกรรม 
คอลัมนที่สองแสดงรายชื่อผูปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ และ
คอลัมนตอไปแสดงการทํากิจกรรมในแตละเดือน  
6. งบประมาณ  
      ใหจัดทํารายละเอียดงบประมาณในรูปตาราง  แสดง
งบประมาณแยกเปนหมวด ๆ เปนคาตอบแทนที่ปรึกษา 
คาวัสดุอุปกรณ  คาใชสอย 
7. เอกสารอางอิง 

แสดงขอมูลของบทความ  หนังสือ รายงาน ที่ได
สืบคนมา และไดอางถึง  
8. ประวัติผูทําวิจัย  เขียนตามแบบฟอรมทั่วไป 
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รายช่ือขอเสนอโครงการ ป 2550 
 

 

ป 2550 นี้ มีผูบริหารโรงเรียนสงมา 36 โครงการ 
 

1. การพัฒนากระบวนการ เรี ยนรู เ พ่ือส ง เสริม
คุณลักษณะ เกง ดี มีสุข: กรณีศึกษาการจัดการ
สอนแบบบูรณาการเพ่ือสรางองคความรูดวย
ตนเอง  
โรงเรียนบานสเุหรา  จ.สงขลา 
ผูเสนอโครงการ : นางเอกจิตรา จันทรจิตจรงิใจ 
 

2. การพัฒนาความสามารถในการอาน และเขียน 
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1-6 โดยใชเทคนิค
การบริหารแบบ P D C A ผสมผสานกับเทคนิค 4 ป. 
1 ส ในโรงเรียนบานทุงคมบาง 
โรงเรียนบานทุงคมบาง จ.สงขลา  
ผูเสนอโครงการ : นายวินัย บุญศาสตร  

 

3. ก า ร พั ฒน า ก า ร อ า น ไ ท ย ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเกา อําเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา 
โรงเรียนบานเกา  จ.สงขลา   
ผูเสนอโครงการ : นายอะเดช มุทะจันทร 
 

4. การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนในพ้ืนที่
อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โรงเรียนบางขันวิทยา จ.นครศรีธรรมราช 
ผูเสนอโครงการ :  นายประสิทธิ์ เพชรสงศรี 
 
  

5. ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเม่ือสังคมชาวนา
เปลี่ยนเปนสังคมชาวสวนยางพารา : กรณีศึกษา
ชุมชนตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง 
โรงเรียวชิรธรรมสถิต จ.พัทลุง   
ผูเสนอโครงการ :  นายสมคิด ทองสง 
 

 
6. ศึกษาความสัมพันธระหวางมาตรฐานสิ่งแวดลอม

ศึกษากับมาตรฐานสิ่งแวดลอมใน 
โรงเรียนวัดเขาแดง  จ.พัทลุง 
ผูเสนอโครงการ : นายสมปอง เพชรรักษ 

    

7. สนองแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขนาดเล็กเพ่ือเปนแหลงเรียนรู
ชุมชน  
โรงเรียนบานไทรงาม จ.นครศรีธรรมราช  
ผูเสนอโครงการ : นางวาสนา คชไกร 
 

8. รายงานผลการประเมินโครงการการพัฒนาการ
เรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิด โรงเรียนวัด
ท า ช า ง  สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
นครศรีธรรมราชเขต 1 
โรงเรียนวัดทาชาง จ.นครศรีธรรมราช 
ผูเสนอโครงการ : นายสุวิทย หมกทอง  
 

9. พัฒนาครูระหวางปฏิบัติงานโรงเรียนสงขลา
วิทยาคม  
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จ.สงขลา  
ผูเสนอโครงการ : นายกอศักดิ์ ศรีนอย  

  

10. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนงานที่
เตรียมไปสูอาชีพเสื่อคลา กลุมสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปที่  6 
โรงเรียนมุสลิมศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสตูล  
โรงเรียนมุสลิมศึกษา จ.สตูล 
ผูเสนอโครงการ :  นายกอเดช หลงสมัน  
 

11. การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน
ตอการให  
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค จ.นครศรีธรรมราช 
ผูเสนอโครงการ :  นายสมชัย ศรีมณี 
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12. การขับรถยนตและกฎจราจร 
โรงเรียนสะเดายานยนต จ.สงขลา   
ผูเสนอโครงการ :  นางอัญชนา แซลิ่ม   
 

13. การศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโรงเรียน
ข น า ด เ ล็ ก ใ น อํ า เ ภ อ จุ ฬ า ภ ร ณ  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนบานคอกวัว จ.นครศรีธรรมราช 
ผูเสนอโครงการ :  นายบัญชา พูนพนัง 
 

14. การวิจัยและพัฒนาขยายผลการผลิตปุยหมัก
ชีวภาพในโรงเรียนสูชุมชน : กรณีศึกษา โรงเรียน
วัดเกาสระ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 
โรงเรียนวัดเกาะสระ จ.นครศรีธรรมราช 
ผูเสนอโครงการ :  นายสมหวัง เพิ่มพูน  
 

15. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อปฏิรูปการ
เรียนรูทั้งโรงเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด : 
กรณีศึกษาโรงเรียนบานชุมโลง  
โรงเรียนบานชุมโลง จ.นครศรีธรรมราช 
ผูเสนอโครงการ :  นางสาวชูศรี กาญจนวงศ  
  

16. พัฒนาทักษะการอานโดยใชแบบฝกการอาน
โรงเรียนบานควนเสม็ด จ.สงขลา  
ผูเสนอโครงการ :  นายสุภาพ แกวไดปาน 
  

17. การปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผู ปกครองนัก เ รี ยนที่ เ ป นสมาชิ กสหกรณ  : 
กรณีศึกษาตําบลเขาขาว  
โรงเรียนสหกรณนิคมกสิกรรมทุงสง  
จ.นครศรีธรรมราช 
ผูเสนอโครงการ :  นายสมศักดิ์ ชอบผล  

 
 
 
 
 
 

18. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใชมุมมองมิติสัมพันธ 
โรงเรียนบานทุงเกราะ  จ.นครศรีธรรมราช 
ผูเสนอโครงการ :  นายสุธน เกิดมณี  
 

19. การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอ
ครูผูสอนโรงเรียนบานวังยวน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
โรงเรียนบางวังยวน จ.นครศรีธรรมราช  
ผูเสนอโครงการ :  นายอาวุธ รักษาชล  

 

20. การพัฒนาหลักสูตรโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่ อง
หัตถกรรมกะลามะพราว สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดแจง 
จังหวัดพัทลุง  
โรงเรียนวัดแจง จ.พัทลุง 
ผูเสนอโครงการ :  นายประภักดิ์สิทธิ์ ชวยเนียม 
 

21. การจัดกระบวนการเรียนรูเ พ่ือศึกษาปญหา
ส่ิงแวดลอม  โดยใชหลักสูตรสาระเพิ่มเติม
ส่ิงแวดลอมศึกษา  
โรงเรียนวัดสถิตชลธาร จ.สงขลา 
ผูเสนอโครงการ :  นายประภาส โชติระโส 
 

22. การพัฒนาทักษะการคิดโดยใชแบบฝกการใช
คําถามหมวกความคิด 6 ใบ 
โรงเรียนบานเตง (เรือนจุลประชาสรรค) จ.พัทลุง 
ผูเสนอโครงการ :  นายพิน ชูทอง 

 

23. การศึกษารูปแบบการนิ เทศการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพกับการพัฒนาทักษะการอาน เขียน
ของนั ก เ รี ยนชั้ นประถมศึ กษา  โ ร ง เ รี ยน 
บานยางงาม  
โรงเรียนบานยางงาม จ.สงขลา 
ผูเสนอโครงการ :  นางจิตนา มากชูชิต 
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24. การพัฒนาครูในการสอนทักษะชีวิตโดยการใชส่ือ
กิจกรรมละครที่มีผลตอการเพ่ิมระดับแรงจูงใจ
ภายในของนักเรียนระดับชั้น ป.4-6  
โรงเรียนศรีนครินทรวิทยานุเคราะห จ.สงขลา 
ผูเสนอโครงการ :  นางศันสนีย ปูรณัน  
 

25. พัฒน า จิ ต วิ ท ย า ศ า สต ร ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปที่  5-6 ดวยกิจกรรมโครงการ
วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบเพื่อส่ิงแวดลอมโลก 
(GLOBE)  
โรงเรียนศรีนครินทรวิทยานุเคราะห จ.สงขลา 
ผูเสนอโครงการ :  นายธนินทร ปูรณัน  

 

26. ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการเสริมสราง
วินัยนักเรียน 
โรงเรียนบานทามะปราง จ.สงขลา  
ผูเสนอโครงการ :  นายปราโมทย ถาวรานุรักษ 
 

27. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนานิสัย
รักการอานของนักเรียนโรงเรียนบานโคกโดน 
โรงเรียนบานควนโดน จ.พัทลงุ  
ผูเสนอโครงการ :  นางจิราภรณ ศรีสุวรรณวิเชียร 

 

28. การสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ โดยใช
สมุดบันทึกความดี  
โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ จ.สงขลา  
ผูเสนอโครงการ :  นายสมมาตร คงแกวดวง 

 

29. การพัฒนาการจัดการเรียนรูกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา โดยใชแหลงเรียนรู วัดและสํานักปฏิบัติ
ธรรมในชุมชน 
โรงเรียนบานศาลาน้ํา จ.พัทลุง  
ผูเสนอโครงการ :  นายมานิต บุญสนิท 
 

30. วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอานคําใน 8 กลุม
สาระการเรียนรูทุกระดับชั้น สงผลตอการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยชั้น ป.3 และชั้น ป.6 

โรงเรียนบานคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) จ.สงขลา  
ผูเสนอโครงการ :  รอยตรีจรัส ศรีประพันธ 

 

31. การศึกษาสภาพการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันติวัน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 
โรงเรียนวัดสันติวัน จ.ตรัง  
ผูเสนอโครงการ :  นางสวรัชนีวรรณ สงชู 

 

32. ผลการใชอธิลแอลกอฮอลจากสุราขาว 35 ดีกรี
ผสมน้ําหมักจากใบยาสูบกําจัดหนอนชอนเปลือก
ลองกอง  
โรงเรียนวัดควนยูง จ.นครศรีธรรมราช  
ผูเสนอโครงการ :  นายโสพล พุทธา 

 

33. การศึกษาการปฏิบัติงานตามแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของผูบริหารโรงเรียนประเภทที่หนึ่งและประเภท
ที่ สอง  สั งกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  
โรงเรียนวัดเขากลาย จ.นครศรีธรรมราช  
ผูเสนอโครงการ :  นายมังกรแกว ดรุณศิลป 

 

34. การกระจายอํานาจในโรงเรียน  
โรงเรียนบานทุงขวัญแกว จ.นครศรีธรรมราช  
ผูเสนอโครงการ :  นายบุณณะ ถนนทิพย 
 

35. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องการผลิตปุย
อยางประหยัดใชในครัวเรือน  
โรงเรียนวัดทางาม จ.นครศรีธรรมราช  
ผูเสนอโครงการ :  นายณรงค เอียดสุวรรณ 

 

36. กองทุนเวลาเรงสรางคุณลักษณะที่ดีของเด็กและ
เยาวชนบานบางเตย  
โรงเรียนบานบางเตย จ.นครศรีธรรมราช 
ผูเสนอโครงการ :  นางนวลใย สุทธิพิทักษ 
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 ลงพื้นที่จังหวัดสตูล 
เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน 2550 ที่ผานมานี้  

รศ.ดร.สุธีระประเสริฐสรรพ  ผูอํานวยการฝายอุตสาหกรรม 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  สํานักประสานงาน
การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัด  สกว.ภาค และ
สปว.ยางพารา ไดไปพบรองผูวาราชการจังหวัดสตูล และ
หัวหนาสวนราชการตางๆ เพื่อนําเสนองานวิจัยในพื้นที่ 5 
จังหวัด ซึ่งมีขอมูลจากการวิจัยที่จังหวัดพอจะนําไปใชเปน
ประโยชน ได   โดยเฉพาะใช เปนฐานในการจัดทํ า
งบประมาณ  

สกว.มีผลงานวิจัยการเลี้ยงปูมาในกระชัง ทีพ่รอม
ถายทอดใหกลุมเกษตรกรในจังหวัดสตูลที่สนใจ  

และมีผลงานวิจัยโครงสรางปจจัยการผลิตและ
ผลผลิตสํ าหรับกลุ มจั งห วัดภาคใตตอนกลาง  เพื่ อ
ประเมินผลดานเศรษฐกิจ และมีโปรแกรมสําหรับวิเคราะห
ปจจัยเขาและออก  ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนได 
 จังหวัดสตูลมีความเห็นวา ผลงานวิจัยของสกว.มี
ประโยชน จึงของใหชวยสงผลงานวิจัยใหผูวาราชการ
จังหวัดโดยตรง   

การใชประโยชนผลงานวิจัย จะตองมีกิจกรรม
รวมกันระหวางจังหวัดกับสกว. เชน การรวมสนับสนุนการ
วิจัยดวยกัน จึงจะทําใหจังหวัดสตูลสามารถดึงความรูจาก
การวิจัยมาใชประโยชนได การสงรายงานวิจัยมาใหอาน
เองคงประสบความสําเร็จนอย 

ความตองการงานวิจัยดานสังคมเรื่องเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดสตูลที่นาสนใจเรื่องหนึ่ง คือ ทําอยางไร
จึงจะทราบวา เด็กและเยาวชนไดเกิดการเบี่ยงเบนทัศนคติ
อะไรบาง และมีวิธีจัดการกับปญหาดานทัศนคติของ
เยาวชนอยางไร  คิดวาเรื่องนี้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูล
สามารถนําไปทําวิจัยได  เพียงแตเยาวชนที่เขากลาวถึง 
คือ คนที่อยูนอกระบบการศึกษาในโรงเรียน 

 
 

 

 
 
 

  สนทนาสรางโจทยวิจัย   
จากประสบการณพูดคุยกับผูอํานวยการโรงเรียน

สองทาน ที่โตะประชุมในหองสํานักประสานงาน พบวา 
ผูอํานวยการไดทําวิจัยแลวมากมาย แตทําอยางไมเปน
ทางการ ไมไดบันทึกไว เนื่องจากมีความสนใจที่ผลลัพธ
สุดทาย เชน ถาลงทุนทําธุรกิจสักอยาง ก็จะสนใจวากําไร
เทาใด ถาขาดทุนก็เลิกกิจการ  ลืมไปวา ขอมูลและวิธีการ
ต า งๆ  ที่ ประยุ กต ใช ในระหว า งกระบวนการนั้ นมี
ความสํ าคัญ   ถ ามี ก ารบั นทึก  มี การวิ เ ค ราะหหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ก็จะเขาใจวา การทําธุรกิจให
มีกําไรควรทําอยางไร  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุมแลกเปลี่ยนประสบการณ 
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ใบสมัครสมาชิก 

 

 

ขอมูลสมาชกิ  (ใบสมัครสามารถถายเอกสารได) 
 

สมัครในนาม    บุคคล       ชื่อ/นามสกุล (ตวับรรจง) ………………………………………………………………….………………………. 
                   หนวยงาน    ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยูในการจัดสง : ………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………………….. 
โทรศัพท………………………………………โทรสาร………………………………………e-mail address…………………………………………………… 
 
 
ขอสมัครสมาชิกจดหมายขาว   

 จดหมายขาวโครงการผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย 
 จดหมายขาวยุววิจัยยางพารา (เนนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา) 
 จดหมายขาววิจัยยางพารา สกว. (สําหรับบุคคลท่ัวไป, เกษตรกร)

สมัครฟรีท่ัวประเทศ 
ไมเสียคาใชจายใด ๆ 

ท้ังส้ิน 
 

สถานที่ติดตอ : 
สํานักประสานงานชุดโครงการวิจยั “การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา” 

ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 
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