
           
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เด็กเล็ก ๆ คือ เมล็ดพันธุวิทยาศาสตร 
 

  ถอดจากหนังสือพิมพมติชน 
ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

 
 

       ไดอานคอลัมน เปดประตู "โนเบลไพรซ" นักวิทยาศาสตรไทยไปเวทีโลก "59th Meeting of Nobel Laureates at Lindau" 
โดย สกุณา ประยูรศุข  ซึ่งถายทอดบรรยากาศและคําพูดของโปรเฟสเชอร ดร.วูลฟกัง เชอเรอร (Dr.Wolfgang Schurer) จากการ
ประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ที่เมืองลินเดา ครั้งที่ 59 ที่ประเทศเยอรมนี  ดังนี ้ 

"เมล็ดพันธุวิทยาศาสตรตองเติบโตมาตั้งแตเด็กเล็กๆ”...นักวิทยาศาสตรที่เขามา-เขาไมไดพูดกันเฉพาะเรื่องของ
วิทยาศาสตร แตเขาพูดกันในเรื่องที่มากกวาวิทยาศาสตร เปนเรื่องวิทยาศาสตรกับสังคม ซึ่งนี่คือหัวใจของงานการประชุมที่ลินเดา
......ดวยความรวมมือกันเชนนี้ เราหวังวาจะไดชวยกันกระตุนเด็กนักเรียนในโรงเรียนดวย เพราะการมองเรื่องของวิทยาศาสตร
นั้ น มั น ไ ม มี ที่ ส้ิ น สุ ดแ ล ะ ไ ม ใ ช ก า ร ม า เ ร่ิ ม ต น เ รี ย น ใน ร ะ ดั บ มห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ ต อน โ ต แล ว เ ท า น้ั น . . . 
...เมล็ดพันธุของความเปนนักวิทยาศาสตรตองเติบโตขึ้นมาจากเด็กเล็กมากกวา และการที่เรากาวเริ่มแรกตั้งแตเด็กเล็กๆ อันน้ี
จะเปนตัวลดชองวางระหวางเด็กเล็กๆ หรือเด็กท่ีเรียนมหาวิทยาลัย กับนักวิทยาศาสตรท่ีโตแลวใหแคบลง……คิดวาถา
ประเทศไทยกลับไปทําเรื่องเหลานี้ ก็จะเปนการรวมมือกัน ในการเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรใหกวางขวางยิ่งๆ ขึ้นไปอีก 
อยากใหกลับไปคิดเร่ืองน้ีอยางจริงจัง เพราะผมเชื่อวา นี่แหละจะสรางความแตกตางไดอยางชัดเจน มันจะเปนการ "ให" แกมวล
มนุษยชาติ จะสามารถแกไขปญหาตางๆ ที่ไดพูดกันมา ไมวาเรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดลอม การรักษาพยาบาล หรือโรคภัยไขเจ็บ
ตางๆ" 
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โครงการผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย เปนโครงการ
หนึ่ง ในยุทธศาสตรการใชการวิจัยพัฒนาพื้นที่ดาน
การศึกษา ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)   

พื้นที่ เปาหมายของโครงการนี้  คือจังหวัด
สงขลา สตูล  พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช     
  ชวงฉบับนี้  นําเสนอโครงการวิจัยในป 2552  
อธิบายการสรางโจทย วิจัย  และวิ ธีการวิจัย  ของ
ผูอํานวยการโรงเรียนตาง ๆ   
 โครงการนี้ยังเปดใหผูสนใจ เขียนขอเสนอ
โครงการมาไดอีก  และเปดโอกาสใหไปรวมประชุม 
“นําเสนอวิธีการวิจัย” ในวันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2552 
เวลา 09.00-15.00 น. ที่โรงแรมแกรนดปารค อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 
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ทําวิจัย...จากปญหา 

 

        เรียบเรียงใหมจากสาร Biodata สกว. 
          

ขอยืมคํานําในหนังสือเลมหนึ่ง ที่พิมพโดย สกว. มาถายทอด  
เชื่อวาจะเปนประโยชนไมมากก็นอย   
 ในการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือเปาหมายการใช
ประโยชนไดนั้น  การสนับสนุนในสวนของ “แนวคิด” มี
ความสําคัญย่ิงกวาการสนับสนุนงบประมาณดวยซ้ําไป เพราะ
หากแนวคิดไมถูกตอง งบประมาณที่ใหไปก็ไดประโยชนไม
เต็มที่ คือ อาจไดเพียงชวยใหนักวิจัยได “ฝกทําวิจัย” อีกชิ้น
หนึ่งเทานั้น… 
   เราเห็นไดชัด จากงานวิจัยหลายชิ้นวา  นักวิจัยถนัดที่
จะทําวิจัยแบบ “เอาเทคนิคมานําทาง” (technique-oriented) 
คือใชเทคนิคเปนเครื่องมือ (tool)    
 งานประเภทนี้ มักจะปรากฏเปนวิทยานิพนธ  คือ ฝก
ใหคนทําวิจัยใหเปน  งานจึงซ้ําๆ ในวิธีการเดิมๆ (ที่ตนเอง
หรือคนอื่นเคยทําไวแลว เพียงแตเปล่ียนตัวอยางไป) เหมือน
คนมีคอนแลวไลตอกตะปูไปในทุกที่ นานไปก็ตอกไดแมน รู
น้ําหนักและจังหวะคอน ที่จะทําใหตะปูเขาเนื้อไมโดยไมงอพับ 
คนที่ทําวิจัยแบบนี้จะเกงในวิธีการ แตเปลืองตะปู โดยไมได
เกาอี้ที่อยากได  
 งานวิจัยที่จะใชประโยชนไดจริงนั้นตองมีเปาหมายการ
ทํา   เปาหมายที่เห็นชัดที่สุด คือการคิดทําวิจัยแบบ “เอา
ปญหาเปนฐานความตองการทํา” (problem-based) และมี
เปาหมายใหไดคําตอบ (solution-targeted)   โจทยวิจัยที่มี
เจาของเปนส่ิงที่มีบริบท คือ จะตอกตะปูก็รูวามีปญหาจากการ
ไมมีเกาอี้นั่ง (problem) จึงตอกตะปูเพ่ือใหชิ้นไมยึดติดกันเปน
เกาอี้ (solution) 
        ดังกลาวแลววา  งานวิจัยแบบ “เอาเทคนิคมานําทาง”
นั้น เหมาะสําหรับการฝกคนเพื่อสรางนักวิจัย   จึงเหมาะกับ
งานประเภทวิทยานิพนธ แตหากหวังผลแคนั้น เราแทบไมตอง
จัดการอะไรเลยเพียงแคหาคนที่มีคอนใหเจอ แลวมอบตะปูให
เขาเอาไปหัดตอกใหเปน ซึ่งในที่สุดเราก็จะไดคนมีทักษะตอก

ตะปูเต็มไปหมด แตไมมีชางเฟอรนิเจอรเลยสักคน แถม
บางครั้งคอนใชไมได เพราะบริบทเปลี่ยนไป เชนพบวา “ที่อยู
ในมือนั้นคือตะปูเกลียว คอนตอกไมเขาหรอก ไปหา    ไขควง
มาขันเถอะ”  
 ไดไขควงมาแลวเราอาจพบวานักวิจัยไมทราบวาการ
ขันเขานั้นตองหมุนซายหรือหมุนขวาก็มี!!  
 หากเราตองการสรางคน ใหสอดคลองกับความตองการ
ในการสรางเศรษฐกิจ  เราตองสรางคนที่ผลิตผลงานที่ใชได  
นั่นคือ ตองสรางคนแบบเปนชางเฟอรนิเจอร” 
        รัฐบาลมีงบกระตุนเศรษฐกิจรอบ 2 (SP2) หลายแสน
ลานบาท วงการการศึกษาและวิจัยลวนไดงบประมาณกัน
มากมายไมทราบเหมือนกันวา สุดทายแลวการกระตุน
เศรษฐกิจจะเปนเพียงเงินหมุนเวียนจากการซื้อขายตะปู หรือ
ไดเฟอรนิเจอรที่มีมูลคาเพ่ิมขึ้น  
 ทานใดที่มีสวนในการใชงบนี้ ขอฝากใหคิดถึงการใชให
คุมคาดวยเพราะนี่คือหนี้สาธารณะที่เราทุกคนมีสวนเปนทั้ง
เจาหนี้ (หากแยงซื้อพันธบัตรทัน) และลูกหนี้ (ในฐานะผูจาย
ภาษี) 
        เมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยของโรงเรียน พบวา ผูวิจัย
ยึดเทคนิควิธีการมากกวาปญหา ถาใชปญหาเปนตัวตั้งก็จะ
ปรากฏวิธีการวิจัยแปลกใหมที่ถูกกํากับดวยวิธีวิทยา   

โดยภาพรวมแลว การวิจัยของโรงเรียนจะเปนการวิจัย
ปฏิบัติการ (Action research) ซึ่งเปนการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนไปพรอมกับการวิจัย เชนเดียวกับ
การวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งมุงแกปญหาการเรียนของนักเรียนบาง
กลุม ในเทอมนั้น ๆ  
 คําถาม คือ จะทําอยางไร ครูจึงสามารถเรียนรูการ
ทําวิจัยจากปญหา    
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โครงการผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย ป 2552 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
    

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอเสนอโครงการ 

  17 เร่ือง 

ความเปนมา 
 

ป 2551 สกว.ไดสนับสนุนผูบริหาร
โรงเรียนทําวิจัย 18 โครงการ ภายใตการพัฒนา
ดานการศึกษาในพื้นที่ภาคใตตอนกลาง 5 จังหวัด 
คือ สงขลา  สตูล  พัทลุง  ตรัง และนครศรีธรรมราช 

โครงการวิจัยทั้ง 18 โครงการ จะปดสิ้น
เดือนสิงหาคม นี้  สกว.คงจะนําความรูทั้ง 18 เรื่อง
มานําเสนอในเวทีตาง ๆ  เชน เวทีประชุมของเขต
พื้นที่การศึกษาทั้ง 5 จังหวัด ในแตละเขต  เพื่อ
เผยแพรความรูที่ไดและสรางโจทยวิจัยใหม  ความรู
ที่ไดจะไมลาสมัยเสียกอน 

จากกรายงานความกาวหนารอบ 6 เดือน 
พบวา การทําวิจัยไดสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับ
โรงเรียนไปแลว บางโรงไดใชเงื่อนไขของการไดรับ
ทุนวิจัยครั้งนี้ ขับเคลื่อนใหครูทั้งโรงเรียนฝกทําวิจัย 
ซึ่งทําใหงานประจําดานตาง ๆ ไดรับการพัฒนาไป
อยางดีมาก  

เห็นไดว า  พลังของการทําวิจัยกันทั้ ง
โรงเรียน  ไดสงผลตอการเรียนรูของนักเรียน
โดยตรง โดยไมตองรอการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2  

ในป 2552 ป สกว.ไดประกาศเปดรับ
ขอเสนอโครงการมาตั้งแตปลายป 2551 และได
ขอเสนอโครงการมาทั้งสิ้น 35 เรื่อง หลังจาก
ประเมินครั้งแรก หลายโครงการเริ่มไมแนใจวาจะ
ทําได จึงถอยไปต้ังหลักใหม ทําใหเหลือขอเสนอ
โครงการที่จะตองพัฒนาตอเพยีง 17 โครงการ   
 โครงการสวนใหญไดจากโรงเรียนประถม 
ในจังหวัดสงขลา และพัทลุง  

 
 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
วิชาฟสิกสกับคณิตศาสตร 

      โรงเรียนไมแกนประชาอทุิศ จ.สงขลา 
 
2. การพัฒนาความพรอมดานคณิตศาสตรของ

นักเรียนปฐมวัย 
     โรงเรียนบานควนเสม็ด จ.สงขลา 
 
3. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู โดยใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
     โรงเรียนบานตะเคียนเภา  จ.สงขลา 
 
4. กระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
      โรงเรียนบานปากบาง  จ.สงขลา 
 
5. รูปแบบการพฒันาเด็กปฐมวัยและชวงชั้นที ่1  
      โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ  จ.สงขลา 
 
6. การพัฒนาหลกัสูตรเพื่อสนับสนุนการแกโจทย

คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
      โรงเรียนวรพัฒน  จ.สงขลา 
 
7. การพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชปญหาเปน

ฐาน 
      โรงเรียนโคกสมานคุณ  จ.สงขลา 
 
8.   การพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
     โรงเรียนหวังดี   จ.สงขลา 
 

ขอเสนอโครงการป 2552 
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9. กระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชัน้ ป.1-6 
     โรงเรียนแหลมยาง จ.พัทลุง 
 

10. การใชกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาพัฒนาทักษะ
วิทยาศาสตร 

 โรงเรียนบานเกาะเสือ  จ.พัทลุง 
 

11. การพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตรและ วิทยาศาสตร  
 โดยใชสื่อ 
      โรงเรียนบานหวยทรายมิตรภาพที่ 150  จ.พัทลุง 
 

12. ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูสาระการเรยีนรู
 คณิตศาสตรชวงชั้นที่ 2 และ 3 
     โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ  จ.พัทลุง 
 

13. รูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร 
      โรงเรียนพัทลุง  จ.พัทลงุ 
 

14.  การศึกษาระบบการเรียนรูสาระคณิตศาสตรและ
 วิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2 และ 3 
 โรงเรียนประสาธนราษฎรบํารุง 
   จ.นครศรีธรรมราช 
 

15. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของ 
 นักเรียนประถมศึกษา 
      โรงเรียนบานชมุโลง จ.นครศรีธรรมราช 
 

16. การพัฒนาการเรียนวิทยาศาสตรชั้นป. 6 ใน
 โรงเรียนขนาดเล็กโดยใชระบบอีเลินนิ่ง 
 โรงเรียนวัดหัวลําภู  จ.นครศรีธรรมราช      
 

17. การพัฒนาครูและนักเรียนในกลุมสาระ คณิตศาสตร 
 โรงเรียนเรวดพีัทลุง  จ.พัทลงุ 

 

 
 
 

 
ความรูจากการทําวิจัยไมใชผลลัพธหลักของโครงการนี้ 
เพราะการฝกทํ าวิ จั ยทํ าครั้ งแรกแล วห วังว าจะได
ผลงานวิจัยที่ดี คงเปนไปไดแตไมงายนัก  
 โครงการนี้  สนใจใหผูบริหารโรงเรียนไดผาน
ประสบการณการทําวิจัยจากปญหาของโรงเรียน 
 การเรียนรูที่ดีนั้น ตองผานกระบวนการฝกเขมขน 
ซึ่งมีระบบการจัดการตั้งแตตนน้ํา คือ โจทยวิจัยและวิธีการ
วิจัย กลางน้ําคือการทําวิจัย และปลายน้ําคือเผยแพร
ผลงานวิจัย  
 โครงการผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย มีประสบการณ
จัดการงานวิจัยนี้มาหนึ่งครั้ง เริ่มมองเห็นวิธีสอนการวิจัย
ใหผูบริหารโรงเรียน โดยใชการแลกเปลี่ยนประสบการณ 

 การใชเวทีประชุม ใหผูทําวิจัยนําเสนอวิธีการวิจัย 
และฟงคําชี้แนะจากผูทรงคุณวุฒิ เปนการเรียนรูการทํา
วิจัยที่ทรงประสิทธิภาพ 
 ผูฟ งทุกคนได เรียนรู วิ ธีการ วิจัยไปพรอมกัน  
ทามกลางบรรยากาศของเสียงถามและเสียงตอบ ที่เปน
การถามตอบเพื่อใหไดวิธีการวิจัยที่เขาหาความจริงที่สุด  
 การเรียนรูการทําวิจัยแบบนี้ ไมตองมีวิทยากร
บรรยายหลักการและวิธีการทําวิจัย เพราะที่ผานมาไมเคย
ไดผล  กลับไปโรงเรียนก็ลืมหมด  หากไดผลจริงปานนี้
เมืองไทยคงเจริญไปนานแลว  แตทําไมยังลาหลังยุโรปตั้ง
หลายป คาดวาเกิน 50 ป  
 เราไดฟงการถกเถียงดานความคิด ในเวทีนําเสนอ
วิธีการทําวิจัย ดวยตัวอยางตาง ๆ  เหมือนการเรียนจาก 
 

เรียนรูการทําวิจยั...จากเวทีนําเสนอวิธกีารวิจยั 
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ตัวอยางไปหาทฤษฎี  ทําใหเกิดภาวการณรูเดี๋ยวนั้นและ
เขาใจเดี๋ยวนั้น   
 ผูจัดยังเสียดายที่มีผูเขารวมไมมาก สวนใหญเปน
ครูในโครงการ  หากมีครูที่ไมไดเขารวมโครงการมานั่งฟง
ดวย คงจะมีประโยชนมากกวานี้  
ครูหลายทานถามวา ทําไม สกว.ไมเดินสายไปสอนที่
โรงเรียน ? 
 คําตอบก็คือ วิธีการนั้นไรประสิทธิภาพ เพราะ
ผูเรียนยังไมพรอม  แตในเวทีนี้ ผูเรียนที่มาพรอมแลว และ
ฟงดวยจิตใจที่ใครครวญ 
 การถกเถียงด วย เห ตุผล  คือ  การ เรี ยนรู ที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 
ฐานสมาธิ...สําคัญสําหรับการเรียนรู  
 

 การคนพบวิธีวิจัยของชาวยุโรป เปนเกิดการพัฒนา
ความรูอยางมาก  ประเทศยุโรปจึงเจริญรุดหนากวา
ประเทศจีน  แมจีนจะคนพบดินปน กระดาษ และอื่น ๆ ได
กอนชาติอื่น    
 ต อ ง ย อ ม รั บ ว า  ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํ า วิ จั ย  คื อ 
กระบวนการพัฒนาทางปญญาของมนุษยชาติ   
 การวิจัยไดสรางความรูภายนอกเปนศาสตรแขนง
ตาง ๆ โดยมีวิทยาศาสตรเปนแกนหลักในการขับเคลื่อน
ความเจริญ  เชนเดียวกันการวิจัยดานภายในจิตใจของ
มนุษย ก็ไดความรูมากวา 2500 ป คือ รูวิธีพนทุกขของ
ศาสนาพุทธ และศาสนาตาง ๆ  
 คาดวา ถาคนไทยเขาใจการวิจัย จะเขาใจศาสนา
และวิทยาศาสตรไดลึกซึ้งกวานี้  
 คําถามหนึ่งที่ถามผูปกครองอยูเสมอ คือ สมาธิเปน
ฐานสําคัญในการเรียนรู  และเมืองไทยก็มีความรูเรื่องนี้อยู
มาก โดยเฉพาะในศาสนาพุทธ  แตทําไมคนไทยจึงละทิ้ง
การฝกสมาธิใหแกลูกหลาน  ไปใชวิธีการขั้นตํ่าในการ
เรียน 
 ความตอนหนึ่งจาก www.ipst.ac.th ซึ่งสัมภาษณ
เจาของเหรียญทองฟสิกสโอลิมปกระดับเอเชีย ครั้งที่ 
10  นายวีรภัทร  พิทยครรชิต หรือ นองวี  อายุ 16 ป ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

 
 นองวีกลาววา  … วิชาที่ใครๆ ก็วาโหดหินแตมีแง
งาม ที่แตกตางเพราะ ฟสิกส เปนเรื่องที่    ทาทาย และ
สนุก ที่ไดคิด ฟสิกสเปนเรื่องของความเปนเหตุเปนผล ไม
จําเปนตองทองจํา นี่เองจึงทําใหมีความสุข และชอบวิชา
ฟสิกส... 
 ...เคล็ดลับสวนตัวในการเรียนใหไดดีคือ การฝกนั่ง
สมาธิ ซึ่งบางครั้งบางคราวจะไปฝกปฏิบัติสมาธิภาวนาที่
วัด เพื่อทําจิตใจใหสงบ เมื่อจิตนิ่ง ไมวอกแวก สมองก็
ปลอดโปรง จึงทําใหมีสมาธิในการเรียน... 
 ...เรียนแบบสบายๆ เวลาเจอเพื่อนก็เลนสนุกสนาน
เหมือนวัยรุนทั่วไป  แตสิ่งสําคัญคือ การมีเปาหมายใน
ชีวิต… 
 สิ่งที่นองวีบอก คือ ทัศนคติ  พื้นฐานสมาธิ และ
บรรยากาศ  ที่ เปนองคประกอบสําคัญของการเรียน
วิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีวิจัยของผูบริหารโรงเรียน 
 

 กลับมาที่การวิจัย ซึ่งทําใหไดความรู และความรูนั้น
มีหลายระดับ หากจะอธิบายโดยจับมาเรียงจากระดับตํ่าไป
หาระดับสูง ก็จะไดระดับของความรู จาก ขอมูล(data)  
สารสนเทศ(information)  ความรู(knowledge)  ไปจนถึง
ภูมิปญญา(wisdom) 
 การวิจัยของผูบริหาร คงจะไดความรูในระดับที่สูง
กวาขอมูล และสารสนเทศ  คือ นาจะไปถึงตัวความรู 
(Knowledge) 
 โจทยวิจัยของผูบริหารจะไมเหมือนกับโจทยวิจัย
ของครู   โจทยของครูมีบริบทเฉพาะในชั้นเรียนพัฒนา
เทคนิคหรือเครื่องมือการสอน  แตโจทยวิจัยของผูบริหาร 
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จะเกี่ยวของกับระบบจัดการศึกษา ที่มีอยางนอย 5 
องคประกอบ คือ คน (ครู นักเรียน ผูปกครอง และอบต.)  
การจัดการ  สถานที่  วิธีการเรียนการสอน และบรรยากาศ      
 การวิจัยผูบริหาร ควรจะมีสงผลทําใหครูเกงขึ้น  
นักเรียนเกงขึ้น  ทํางานนอยลง  คาใชจายลดลง   ทุกคน
รวมรักโรงเรียน  อาจเปนเรื่องยากแตทาทายใหทําวิจัย   
สิ่งเหลานี้ไมสามารถแกไดดวยเงิน การสั่งการ หรืองาน
พัฒนา  เพราะวิธีแบบนั้นไมเขาถึงความสัมพันธและปจจัย
ที่แทจริง  
 ในดานเศรษฐศาสตร เขากลาวถึงเศรษฐกิจแนวการ
สรางสรรค (creative economy)  ตัวอยางเชน การ
เปลี่ยนแปลงของธนาคาร  ปจจุบันมีคอมพิวเตอร มี
โทรศัพท และมีเครือขายอินเตอรเน็ต ก็เปดออฟฟต
ใหบริการลูกคาไดแลว  
 เชนเดียวกัน ในการศึกษา เราก็นาจะมาพูดถึงการ
จัดการศึกษาแนวการสรางสรรค  คือ โรงเรียนเปลี่ยนวิธี
คิดใหม บริหารแบบใหม และสรางการเรียนรูแบบใหม ซึ่ง
จะเปลี่ยนแปลงไดตองมีความรูของตนเอง จึงจะสราง
ความแตกตางได  มิใชขายของเหมือนกันหมด      
 การวิจัยของผูบริหาร คงจะเปน คําตอบหนึ่ง ของ
การศึกษาแนวการสรางสรรค   
 การวิจัยของผูบริหาร จะเปนการเอาปญหาของ
โรงเรียนมาเปนตัวต้ัง การเลือกวิธีวิทยาที่เหมาะสมมาใช
ในการวิจัย  โดยใหวิธีการวิจัยเปนเพียงเครื่องมือที่อันหนึ่ง
ในการวิจัย  หลีกเลี่ยงการติดกับหรือหลุมหลงไปกับวิธี
วิทยาที่มีอยู 
 งานวิจัยของผูบริหารสวนใหญ มักจะเปนการวิจัย
ปฏิบัติการ (action research)  ที่มีครูทั้งโรงเรียนมีสวน
รวมในการทําวิจัย   การวิจัยของผูบริหารจะมีกิจกรรมมา
กวาการทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตเปนศึกษาเพื่อทํา
ความเขาใจปจจัยตาง ๆ  ที่มากกวาวิธีการสอน หรือวิธี
สรางสื่อการสอน  
 นวัตกรรม หรือวัฒนธรรมการทํางานใหม จะเปนผล
ที่เกิดขึ้นจาการวิจัย     

คิดใหม คือ คนหาวิธีใชประโยชนจากทรัพยากร
ภายนอกที่อยูรอบโรงเรียน จากความตอนหนึ่งในบท 

 
สังเคราะหงานยุววิจัยยางพารา ป 2551 ของรศ.ดร.สุธีระ 
ประเสริฐสรรพ  ในขาวยุววิจัยยางพารา  วา 

..มีผูบริหาร อบต. ในพื้นที่ที่พิษณุโลก เขาเลาให
ฟงวา  ในอบต. เขามีโรงเรียนในระดับประถม  4  โรง 
มัธยม 1 โรง  เกิดสภาพขาดทั้งครู  ขาดทั้งนักเรียน  บาง
โรงเรียนมีครูแตนักเรียนไมมี เพราะนักเรียนไปเรียนใน
เมือง  บางโรงเรียนมีนักเรียนแตไมมีครู แลวก็ไมสามารถ
จัดการไดวา โรงเรียนทั้ง 4 โรงนี้ ถาเมื่อรวมกันแลวทั้งครู 
ทั้งนักเรียน จะพอดีกับการจัดการ ไมสามารถจัดการได
เพราะวาโรงเรียนใคร โรงเรียนมัน มีผูอํานวยการอยู 4 คน 
แตวาโดยสภาพโดยรวมแลว ทั้งนักเรียนและครูสามารถ
จัดการได ถาหากละลายกรอบของโรงเรียนออกไป จะทํา
อยางไร  

สุดทายแลวโรงเรียนที่ขาดครูพละ ก็ไปเอา
นักกีฬาที่เคยแขงขันทีมจังหวัดอะไรก็ไมรูสักแหงหนึ่ง  
ไมรูกีฬาอะไร เอามาชวยสอนพละ ปรากฏวา นักเรียน
โรงเรียนนั้นเกงกีฬาและแขงชนะโรงเรียนใหญที่มีครูสอน
พละ   

โรงเรียนที่ขาดครูสอนนาฏศิลปก็ไปเอา
ศิลปนพ้ืนบานมาสอนนะครับ  สอนดนตรี  สอนอะไร
ตาง ๆ   
 เราจึ งมองเห็นว า  จริ งๆ  แลวรอบโรงเรียนมี
ทรัพยากรการเรียนรูอยูเยอะมากเลยนะครับ  ไมวาจะเปน
สมาคมกีฬา  สมาคมวัฒนธรรม สมาคมโรตารี่ หรืออะไร
ตาง ๆ ที่สามารถระดมทรัพยากรเหลานี้มาได หรือที่เรา
เห็นอยางบทเรียนในวันนี้   โรงเรียนสามารถระดมผูรู
เขามาชวยในการทําวิจัยได... 

 
สรุป 
 วิจัยไมใชเรื่องยาก ใหคิดใหมวา การทําวิจัยงายนิด
เดียว  ขาดความรูอะไรก็หาตํารามาอาน คนอินเตอรเน็ต 
หรือหาผูรูมาสอน  ฝกทําวิจัยจากเรื่องงาย ๆ  ทําใหเกิด
วัฒนธรรมใชกระบวนการวิจัยในการหาคําตอบ  ดังเชน 
17 โรงเรียนที่กลาวมาขางตน 
 



 ผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย                                                                                                                    

 

สํานักประสานงานชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา” ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 
โทรศพัท/ โทรสาร : 074-446523, 074-287207  http://www.trfrubber.comw.t 

    7

 
 
 
 
 

 
 
 
เรียนรูผานขอเสนอโครงการ 
 

 ในเวทีการนําเสนอวิธีการวิจัย 8 โครงการ ของ
โรงเรียนในจังหวัดสงขลา ทําใหไดเห็นแนวคิดและวิธีการ 
ในการแกปญหาการเรียนการสอนแบบตาง ๆ โดยทั้งหมด
เปนปญหาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
 
การบูรณาการ 
 

 แนวคิดการบูรณาการนี้ มาจากปญหาสภาพการ
จัดการเรียนการสอน ภายใตสภาวะขาดแคลนเกือบทุก
ดาน  คือ ความพรอมของนักเรียน  การพัฒนาผูสอนใหมี
ความเชี่ยวชาญ  และงบประมาณ  ความขาดแคลนที่
กลาวถึงนี้ มีผลตอความสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน   
 โรงเรียนไมแกนประชาอุทิศ จ.สงขลา จึงจะใช
การวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนา 4 กิจกรรม คือ การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  การพัฒนาครู   
การบูรณาการเนื้อหาฟสิกสเขากับคณิตศาสตร และ
พัฒนาการสื่อสาร (สื่อ)   
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยปฏิบัติ (Action research) 
เริ่มจากนําขอมูลของปญหาในปจจุบัน มาเปนฐานในการ
คิดและพัฒนา ใน 4 กิจกรรม โดยลงไปถึงการจัดการเวลา
การเรียนดวย  

 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  

 กระบวนการ  (Process)  หมายถึ ง  การทํ า
กิจกรรมที่มีหลายขั้นตอน  เมื่อนํามารวมกับวิ ธีทาง
วิทยาศาสตร (scientific method) ซึ่งหมายถึง วิธีการใน
การแสวงหาความรู ที่เปนขั้น เปนตอน ไดแก การระบุ
ปญหา การต้ังสมมติฐาน การทดลอง การวิเคราะหและ 

 
 
สังเคราะหขอมูล และการสรุปผล  จึงไดเปนกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร  
 โรงเรียนบานตะเคียนเภา จ.สงขลา จะออกแบบ
การวิจัยเปน 2 ตอน คือ การกําหนดรูปแบบการจัดการ
เรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ครูทุกคน ทุกสาระ จะลงมามี
ส วนร วม ในการทํ าก ารวิ จั ย  ซึ่ ง จ ะทํ า ให เ กิ ดกา ร
เปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียน  
 
การเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

 เราเรียนวิทยาศาสตร เพื่อทําความเขาใจกับ
ความรูพื้นฐาน และรูวาจะเอาไปประยุกตใชในชีวิตจริง
อยางไร  
 เราใชวิทยาศาสตร ในการอธิบายธรรมชาติและ
กายภาพของโลก การเรียนวิทยาศาสตรจะใชการคนหา 
คนควา คาดคะเน ทดลองหรือวิจัย สังเกต วัด วิเคราะห 
และส่ือสาร ในขณะที่เราใชเทคโนโลยี ในการประยุกต
ความรูวิทยาศาสตรและความรูอื่น ๆ เพื่อแกปญหา  
 ผูปกครองสวนใหญ ไมเขาใจวิทยาศาสตร ทําให
ภาระทั้งหมดจึงตกที่ครูและโรงเรียน และสังคมก็คาดหวัง
ที่ตัวครูวิทยาศาสตรสูงมาก  
 โรงเรียนบานปากบาง จ.สงขลา ไดเขียนขอเสนอ
โครงการ เพื่อแกปญหาหลักใน 3 เรื่อง คือ    

1. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูวิทยา 
ศาสตร เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและเสริมประสบการณ
ใหแกครู  
 2.  การพัฒนาชุดฝกทักษะ 
 

วิจัย...เพิ่มศักยภาพวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 

ถอดจากการประชุมพัฒนาขอเสนอโครงการครั้งที่ 1 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมวี แอล  หาดใหญ 
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 3. การพัฒนากิจกรรมสรางการเรียนรู ใหแก
ผูปกครอง เพื่อใหที่บานมีสวนชวยแนะนําการเรียนรูใหแก
นักเรียน      
 โรงเรียนจะนําขอมูลสภาพการเรียนการสอน
ปจจุบันมาวิเคราะหหาปจจัยที่เกี่ยวของ  ในการจัดการ
การใชกระบวนการ PDCA และการจัดการความรู   
 หลังการวิจัยเสร็จ คงมีขอมูลดี ๆ มาเลาใหฟง 
 
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร   
 

 การทําวิจัยดานเทคนิคการสอน คงมีผูอื่นทําไวมาก
แลว โดยเฉพาะผลการวิจัยในการเรียนระดับ ป.เอก 
และป.โท  
 ขอเสนอโครงการหลายเรื่อง ที่เกี่ยวกับเทคนิคการ
สอน เชน การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน  การสอน
คณิตศาสตรดวยนิทาน เปนตน  คงตองพัฒนาตอใหตรง
กับวัตถุประสงคของการสนับสนุนทุน คือ การวิจัยที่
แกปญหาเชิงระบบ ที่มีองคประกอบมากวาเทคนิคการ
สอน   ครูสวนใหญของโรงเรียนมีสวนรวมในการวิจัย  ผล
ของการวิจัยทําใหปญหาตาง ๆ ไดรับการแกไข และทําให
ทราบวา ปจจัยใดทําใหแกปญหาไดสําเร็จ  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 การวิจัยในชั้นเรียน จะเปนเครื่องมือที่ทําใหครูได
เรียนรู เทคนิคการสอนที่ดี  แตการวิจัยในโครงการ
ผูบริหารทําวิจัย เปนเครื่องมือใชแกปญหาของผูบริหาร 
ไม ใชของครู   ดั งนั้นจึ งตองออกแบบการวิจัยใหมี
การศึกษากวางกวาหาเทคนิคการสอน   

 
การพัฒนาหลกัสูตรคณิตศาสตร 
 

 ปญหาใหญของเรา คือ นักเรียนขาดทักษะในการ
วิเคราะหและตีความ   
  จากการระดมสมองของผูบริหาร ครู และผูนิเทศ ได
สรุปวา ตองแกปญหาใน 4 เรื่อง คือ หลักสูตร การจัดการ
เรียนรู สื่อการสอน และบรรยากาศ 
 การจัดการหลักสูตรสาระคณิตศาสตรที่แยกสวน
ทักษะตามสาระการเรียนรู ตามหนวยการเรียนรู ทําให
นักเรียนไมสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได  จึงทําใหเกิดความ
ออนแอในการใชแกปญหาโจทย 
 การสอนตามลําดับเนื้อหา ลืมการวิเคราะหผูเรียน 
และความเหมาะสม  เปนอีกปญหาที่ลดทอนการเรียนรู 
 สื่อการสอนและแบบฝกทักษะ ไดถูกสรางขึ้นเพื่อ
ชวยใหนักเรียนเขาใจสาระการเรียนรูนั้น ๆ  โดยลืมการ
ฝกความสามารถใหนักเรียนใชความรูและความคิด
สรางสรรค ในการประยุกตแกปญหาโจทยยาก ๆ  ที่
ซับซอน 
 บรรยากาศการเรียนรูคณิตศาสตร ตองถูกเปลี่ยนให
นักเรียนรูสึกวา เรียนคณิตศาสตรเปนเรื่องงาย   ทุกคน
เรียนรูได 
 โรงเรียนวรพัฒน จ.สงขลา จะใชวงจรการแกปญหา
ของผูนิเทศและครูผูสอน  เปนกิจกรรมหลักในการพัฒนา 
ใชการบันทึก VDO ในหองเรียนเปนขอมูลในการศึกษา 
โดยคาดวา จะไดหลักสูตรสอนคณิตศาสตรที่เหมาะสม
สําหรับนักเรียนประถม  
 

สรุป 
 

 การวิจัย 17 โครงการ ในป 2552 คงทําใหเราไดรู
และเขาใจปญหาการเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ไดมากขึ้น 
 ตองขอชื่ นชมโรงเรี ยนเหล านี้  ในความมีจิต
สาธารณะ ยอมเสียสละกําลังกายและเวลา ทําวิจัยเพื่อ
แกปญหาชาติ   
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• ขอเสนอโครงการ ( Proposal) คือ อะไร  
 

ขอเสนอโครงการ คือ เอกสารที่ใชสําหรับสื่อสาร
การทําวิจัย บอกใหผูอานทราบถึงเหตุผล ความสําคัญ 
วิธีการวิจัย แผนการทํางาน  งบประมาณ รวมไปถึง
ประสบการณของผูทําวิจัย 

ผูทรงคุณวุฒิ ที่ลงมาชวยตรวจสอบความถูกตอง
ของวิธีการวิจัย จะใชการอานขอเสนอโครงการในการ
พิจารณา  

ขอเสนอโครงการ ตองสามารถอธิบายไดชัดเจน
ใน 4  เรื่อง คือ ความสําคัญ  วัตถุประสงค  วิธีวิทยาที่ใช 
และงบประมาณ    อย างน อยทั้ ง  3  เ รื่ อ งควรจะมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน 

แผนการดําเนินงานในขอเสนอโครงการ จะเปน
สวนสําคัญที่ผูวิจัยตองชําเลืองดูเปนระยะ ๆ ในขณะทํา
วิจัย  เพื่อใหงานเสร็จตามเปาหมาย 

ขอเสนอโครงการ เปรียบเสมือนหนังสือสัญญา ที่
ใชเปนขอตกลงระหวางผูทําวิจัยกับผูใหทุน เชนเดียวกับ
ผูรับเหมากับผูวาจาง 

 ดังนั้น กอนเขียนขอเสนอโครงการ ควรจะตอบ 3 
คําถามใหไดกอน คือ ทําไปทําไม   ทําอะไร  และทํา
อยางไร  
 

• การเขียนขอเสนอโครงการเพื่อตอบคําถาม Why 
(ทําไปทําไม)  

 

คําถามนี้สําคัญมาก ผูทําวิจัยตองสามารถเขียน
โนมนาวใหเห็นวา เรื่องที่จะทํามีความสําคัญ มีความ
จําเปน มีคุณคา มีประโยชน และเปนไปได  ดวยการ
ทบทวน (Review) ผลงานผูอื่น   

ผูทําวิจัยยังตองแสดงใหเห็นวา มีความรูพื้นฐาน
เพียงพอ  เขาใจ และเขาถึงปญหา  ไดทําการคนความา
อยางเพียงพอ  

 
 

 
 
 

 
การเขียนเพื่อตอบคําถามทําไมนี้ จะอยูในหัวขอ

ความสําคัญของการวิจัย 
 
• การเขียนขอเสนอโครงการเพื่อตอบคําถาม  
What (จะทําอะไร)  
 

คําถามจะทําอะไร คือ วัตถุประสงคของการวิจัย  
จึงตองตอบใหชัดเจน อยางเฉพาะเจาะจงดวย วาจะทํา
อะไร บอกสิ่งที่จะทําทั้งขอบเขตและคําตอบ ที่คาดวาจะ
ไดรับ  

การตั้ง วัตถุประสงคตองใหสมเหตุสมผลกับ
ทรัพยากรท่ีขอ  เวลาในการปฏิบัติงาน และตองสอดคลอง
กับคําถามการวิจัย 

วัตถุประสงค อาจเขียนได 2 แบบ คือ 
 

1) วัตถุประสงคทั่วไป (General Objective)  
วัตถุประสงคทั่วไปกลาวถึงสิ่งที่คาดหวัง

วาจะเกิดขึ้นจากการทําวิจัยนี้ เปนจุดมุงหมายใน
ระดับกวาง ซึ่งควรเขียนใหครอบคลุมงานวิจัยที่
จะทําทั้งหมด 

 

          2) วัตถุประสงคเฉพาะ (Specific Objective)  
วัตถุประสงคเฉพาะกลาวถึง สิ่งที่จะ

เกิดขึ้นจริงในงานวิจัยเปนขอๆ ซึ่งอธิบายวา ใคร 
จะทําอะไร มากนอยแคไหน  ทําใหกับใคร  ทําที่
ไหน  ทําเมื่อไร และทําเพื่ออะไร โดยการเรียง
หัวขอความสําคัญกอนหลัง 

 

• การเขียนขอเสนอโครงการเพื่อตอบคําถาม How 
(จะทําอยางไร)  

 

การตอบคําถามทําอยางไรนั้น จะปรากฏอยูใน
ระเบียบวิธีการวิจัย  ซึ่งควรจะเขียนเปน 4 เรื่อง คือ 

 
 
 

หลักการเขียน..ขอเสนอโครงการ 
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 1) กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย  เขียนเปน

แผนภูมิ  กรอบแนวคิดที่ชัดเจนจะทําใหผูอานเขาใจถึง 
การเก็บขอมูลวามีอะไรบาง และขอมูลที่ เก็บมีความ
เชื่อมโยงและสัมพันธกันอยางไร 
      2) รูปแบบการทําวิจัย ที่จะใชตองเลือกให
เหมาะสมกับคําถามและวัตถุประสงค 
      3) ระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งประกอบดวย ประชากร
และตัวอยาง ตัวแปร  และการวัดผล 

4) สถิติ ที่ใชในการแปลผลขอมูล 
 

• องคประกอบของขอเสนอโครงการ 
 

การวิจัยไดมีการทํากันมานานแลว  ดังนั้นรูปแบบ
ของขอเสนอโครงการจึงมีการสรุปรูปแบบที่ดี ซึ่งอาน
เขาใจงาย  โดยเขียนเปนหัวขอยอยหรือองคประกอบ   
แลว คือ  ชื่ อ เรื่ อง   ความสําคัญและที่มาของปญหา  
วัตถุประสงค  ระเบียบวิธีการวิจัย  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
แผนการดําเนินงาน  งบประมาณ  เอกสารอางอิง  ประวัติ
ผูวิจัย 

การเขียนควรเริ่มจาก 3 หัวขอหลัก คือ ที่มาและ
ความสําคัญ  วัตถุประสงค  และวิธีการทําวิจัย  เมื่อได
เนื้อหาที่เชื่อมโยงและสัมพันธกันทั้งสามเรื่องแลว  จึงคอย
ตกตกแตงโดยเขียนเพิ่ม คือ ผลที่คาดวาจะไดรับ แผนการ
ดําเนินงาน และ งบประมาณ โดยใชขอมูลจากวิธีการวิจัย  
สุดทายจึงต้ังชื่อเรื่อง ดวยขอความสั้น ๆ ที่สื่อเนื้อหา
ทั้งหมด พรอมกับเขียนเอกสารอางอิงและแนบประวัติของ
ผูวิจัย 

   

1 ช่ือโครงการ หรือช่ือเร่ือง 
          ชื่อเรื่องเปนสวนดึงดูดความสนใจจุดแรกของโครง
รางโครงการวิจัย ควรต้ังชื่อเรื่องใหนาสนใจ ทันตอ
เหตุการณ เปนเรื่องที่ทําวิจัยได และควรแกการเสียเวลา
ในการแสวงหาคําตอบ 

หลักการตั้งชื่อเรื่อง  นําคําสําคัญ (key words) 
คือ คําที่แสดงเนื้อหาของงานวิจัย  ซึ่งชวยในการสืบคน
เขาถึงงานวิจัยเรื่องนั้น  

 
 

วิธีการคือ ดึงคําหรือแนวคิดที่ปรากฏในขอเสนอ
โครงการ  หรือผลที่ไดจากการทําวิจัย 

การต้ังชื่อเรื่องควรประกอบดวยคําสําคัญ ที่
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ควรหลีกเลี่ยงคําศัพทสามัญที่มี
คุณคาในการสืบคนนอย เชน วิธีการ ปญหา ลักษณะ 
สภาพ ระบบความแตกตางของเรื่องมาประกอบเปนชื่อ
เรื่อง  

ทําใหสั้นกะทัดรัด ชัดเจน และสื่อความหมาย
ครอบคลุมความสําคัญของเรื่องที่จะศึกษาทั้งหมด ชื่อเรื่อง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรสอดคลองกันในเชิง
ความหมาย  

ชื่อเรื่อง อาจเปนสิ่งที่ไดทายสุด จากการทําวิจัย
ครั้งนี้  โดยทั่วไปชื่อเรื่องไดถูกกําหนดจากปญหาการทํา
วิจัย แตเมื่อเขียนขอเสนอโครงการเสร็จ ก็ควรกลับไปอาน
ชื่อเรื่องใหม ดูวามีความสอดคลองกับเนื้อหาหรือไม 
 

2 ความสําคัญและที่มาของปญหา 
          ผูวิจัยตองแสดงใหเห็นวา มีความรูพื้นฐานและ
เขาใจในปญหาที่กําลังจะศึกษาอยางชัดเจน ทั้งทางทฤษฎี
และปฏิบัติ สามารถระบุถึงความสําคัญของปญหา ความ
จําเปน คุณคาและประโยชนที่จะไดรับอยางมีเหตุผล ระบุ
ไดวามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม มีที่ใดบาง และ
การศึกษานี้จะชวยเพิ่มคุณคาไดอยางไร 

การกําหนดปญหาในการทําวิจัย จําเปนตอง
อาศัยขอมูลมาประกอบในการพิจารณา ขอมูลเหลานี้อาจ
มาจากทฤษฎีหรือแนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
จะศึกษา จากประสบการณของตัวผูวิจัย จากขอมูลใน
รายงานวิจัยของผูอื่นที่ทํามาแลว นําสิ่งเหลานี้มาสราง
แนวคิด  ในการเจาะปญหาที่สําคัญ และวางขอบเขต ของ
ปญหาสําหรับทําวิจัย 

สิ่งสําคัญอันดับแรกที่ผูวิจัยตองกําหนดคือ การ
มองปญหา (Problem identification) และใหนิยามปญหา
นั้นอยางชัดเจน จะชวยใหผูทําวิจัยกําหนดวัตถุประสงค 
ต้ังสมมติฐาน ใหนิยามตัวแปรสําคัญ และการวัดตัวแปร  

ไมใชทุกปญหาตองทําวิจัย บางคําถามไมตอง
วิจัยก็สามารถตอบปญหาได 
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ในการเขียนหัวขอนี้ แนะนําใหอานผลงานวิจัย

ของคนอื่นอยางนอย 3 เรื่อง ซึ่งอาจสืบคนจากรายงาน
รายงานวิจัย สืบคนบทความวิชาการ  สืบคนสิทธิบัตรมา
สนับสนุนแนวคิดอยางนอย 3 เรื่อง โดยสืบคนผานทาง 
www.toryod.com และสืบคนทาง google.com และ 
youtube.com โดยใช key word จากชื่อเรื่อง  
 การทําวิจัยในแตละครั้ง ไมควรทํางานซ้ํากับที่คน
อื่นไดเคยทําไว แลว แตใหออกแบบวิจัยเปนการตอ
ยอดจากงานวิจัยของคนอื่น  คือ ทําในส่ิงที่เขายังไมทํา 
เพื่อจะไมสูญเสียเวลาและใชประโยชนจากทรัพยากรของ
ประเทศอยางคุมคา  
 การอานงานผลงานวิจัยของผูอื่น ควรอานดวย
การไมเชื่อ การวิเคราะห และการสรุปเปนขอมูล ดวย
ขอความสั้น ๆ ที่สนับสนุนแนวคิดการทําวิจัยของเรา  เชน 
สมศักดิ์ (2551) ไดทําอะไรไวแลว ทําอยางไร และไดผล
อะไร    
  
3. วัตถุประสงค 
          วัตถุประสงค คือ คําถาม หรือเปาหมายของการ
ทําวิจัย  ควรจะเขียนใหมีความหมายเฉพาะเจาะจงไม
คลุมเครือ บงชี้ถึงสิ่งที่จะทํา ทั้งขอบเขตและคําตอบที่คาด
วาจะไดรับ วัตถุประสงคตองสอดคลองกับชื่อเรื่อง 

 
4. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

กรอบทฤษฎีหรือกรอบแนวความคิด 
           ทฤษฎี คือ คําอธิบายความสัมพันธในลักษณะที่
เปนเหตุเปนผลกันของปรากฏการตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติ คําอธิบายมักอยูในรูปของนามธรรม การทําวิจัย
หรือทําโครงงานเปนการนําคําอธิบายที่อยู ในรูปของ
นามธรรม มาทําใหเปนสิ่งวัดได สังเกตได การทําโครงงาน
เทากับเปนการตรวจสอบความถูกตองของทฤษฎี อาจหา
คําตอบของความสัมพันธในปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้น 
ซึ่งอาจนําไปสูการต้ังทฤษฎีใหมได 

การวิจัย ตองมีการกําหนดโครงสรางทางทฤษฎี
และกรอบทฤษฎี เพื่อจะไดมีคําอธิบาย เมื่อผลการทํา
เปนไปตามคาดหมาย หรือตรงกันขามกับที่คาดหมาย  
 

 
การวางกรอบทฤษฎีและแยกแยะโครงสรางของทฤษฎีไว
อยางชัดเจน จะทําใหทราบถึงชนิดของตัวแปรและจํานวน
ของตัวแปรที่เกี่ยวของ วามีมากนอยแคไหน ทราบวาตัว
แปรใดมีความสัมพันธกัน และลักษณะความสัมพันธ
เปนไปในทิศทางใด ตองมีการควบคุมตัวแปรใดบาง และ
ทําใหทราบถึงแนวทางในการสรางเครื่องมือ และใช
เครื่องมือวัดตัวแปร 
 

สมมติฐานของการทําวิจัย 
           การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนหรือการทาย
คําตอบของปญหาอยางมีเหตุผล มักเขียนในลักษณะการ
แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ  และตัวแปรตาม  
งานบางอยางไมจําเปนตองมีสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ดีจะทําใหทราบวา ตองเก็บรวบรวม
ขอมูลอะไรบาง ไดขอมูลจากใคร ใชวิธีใดในการเก็บ
เพื่ อ ให ไดขอ มูลที่ สมบู รณ  และเชื่ อถือไดมากที่ สุด 
สมมุติฐานที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร จะบอกให 
ทราบถึงระดับการวัดและการวิเคราะหขอมูล วาจะ
วิเคราะหในลักษณะเปรียบเทียบลักษณะความสัมพันธ 
หรือประมาณคา Parameter บางตัวของประชากร ทราบ
วาจะใชสถิติอะไรจึงจะเหมาะสมที่สุด 
 

รูปแบบการทําวิจัย 
           ผูทําตองพิจารณารูปแบบการทําโครงงานที่
เหมาะสมกับปญหา เชน การสํารวจ การทดลอง หรืออื่นๆ  
 

การรวบรวมขอมูล (Data Collection) 
           ระบุรายละเอียดวาจะเก็บขอมูลอะไร จากแหลง
ไหน เก็บอยางไร ใครเปนผูเก็บ ใครเปนผูบันทึกขอมูลที่
เก็บได บันทึกอยางไร 
 

การวิเคราะหขอมูล   
ประกอบดวย การสรุปขอมูล  การนําเสนอขอมูล  

การทดสอบสมมติฐาน 
          ปญหาที่อาจเกิดขึ้นระหวางการวิเคราะหขอมูล 
เชน ขอมูลที่ขาดหายไป 
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กิจกรรมวิจัย 

 ในกรณีที่มีการทําหลายกิจกรรม ในการหาขอมูล
มาอธิบายหรือยืนยัน  ผูทําวิจัยควรจะแบงการทําวิจัยเปน
กิจกรรมยอย ๆ  โดยใหแตละกิจกรรมตอบคําถามหรือ
ตอบวัตถุประสงคเดียว เชน การพัฒนารูปแบบการเรียนรู 

1. ศึกษาสภาพปจจุบัน และปจจัยที่เกี่ยวของ 
2.  ศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู 
3. ศึกษาผลของปจจัยที่มีตอรูปแบบการเรียนรู 
ในแตละกิจกรรม ก็อธิบายรายละเอียดการทํางาน  

รวมไปถึงการเก็บขอมูล การวิเคราะหผลขอมูล เพื่อใช
อธิบายผลจากการศึกษาในแตละกิจกรรม 
 ผลของการศึกษาทั้ง 3 กิจกรรม ตองตอบ
วัตถุประสงครวมของงานวิจัย และตองตอบไดครอบคลุม
ทุกมุม  
 การเขียนวิธีการวิจัยที่ชัดเจน ครอบคลุม จะทําให
ผูวิจัยไดความรูจากผูประเมิน  ที่จะชวยใหทําวิจัยไดสําเร็จ   
 คุณค าของการทํ าวิ จั ย  คื อ  ทํ า ให เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในโรงเรียน (คน การจัดการ วิธีการ และ
สภาพแวดลอม) ไปในทิศที่ดีขึ้น   
 

5. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Output) 
          ใหกลาวถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับอยางชัดเจน 
ครอบคลุมผลทั้งในระยะสั้นและยาว ทั้งทางตรงและ
ทางออม ผลที่ไดตกแกใครเปนสําคัญ 
 โ ดยทั่ ว ไ ป เ ขี ยนตอบ วั ตถุ ป ร ะ ส งค   เ ช น 
วัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ   สิ่งที่คาดวาจะไดรับก็คือ ไดรูปแบบการ
จัดการเรียนรู  ใหเขียนเฉพาะสิ่งที่วัดไดโดยตรงจากการ
ทําวิจัยครั้งนี้เทานั้น  จะไมเขียนในสิ่งที่เราทําไมได แต
เปนผลที่ตามมาภายหลัง ซึ่งเรียกวา ผลลัพธ (Outcome) 
เชน เกิดการปฏิรูปการศึกษา ลดความยากจน ประเทศมี
ความสามารถในการแขงขัน เปนตน 
 

6. แผนการดําเนินงาน 
          การเขียนแผนการดําเนินงาน  จะเขียนเปน
กิจกรรมตั้งแตเริ่มทําจนเสร็จสิ้นสุดโครงการ ถาจะให 
 

 
ละเอียดก็ใสชื่อผูรับผิดชอบดวย  สวนใหญจะแสดงดวย 
Gantt chart  อธิบายการดําเนินกิจกรรมเปนรายเดือน 
   กิจกรรม           เดือนที่ 
   1       2 3   ….  
รวบรวมขอมูล  X 
ออกแบบ  X X 
สรางเครื่อง   x x 
….               x 
 
 

7. งบประมาณ 
 แสดงงบประมาณแยกเปนหมวดยอย ๆ  เขน 
คาตอบแทน  คาจาง  คาวัสดุ  คาใชสอย  เปนตน  โดยให
รายละเอียดเพียงพอ เพื่อใหผูประเมินทราบวา มีการใช
จายสอดคลองกับกิจกรรมที่ทําหรือไม  
 
8.  เอกสารอางอิง 

เขียนเอกสารอางอิงตามมาตรฐาน  ตามที่เคย
เขียนในรายงานการทดลอง  
 

9. ภาคผนวก  
เชน ประวัติผูทําวิจัย  แบบสอบถาม แบบบันทึก

ขอมูล รืออื่น ๆ ที่สนับสนุนใหเนื้อหาของขอเสนอโครงการ
มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 

• สรุป 
การเขียนขอเสนอโครงการ (Proposal) คือ การ

เขียนเนื้อหาสวนตาง ๆ ใหครบตามองคประกอบของ
ขอเสนอโครงงาน ซึ่งมี 9 ขอ ดงที่กลาวมาขางตน  

หลักสําคัญของการเขียน คือ  มีความชัดเจน มี
ความกระชับ และมีขอมูลหรือเนื้อหาเพียงพอ  

ขอเสนอโครงการ เปนสารที่ใชอธิบายการทําวิจัย
แทนคําพูดของผูวิจัย ที่สําคัญ คือ ไดแสดงและสื่อสารให
เห็นคุณคาและประโยชนจากการทําวิจัยครั้งนี้  ภาษาที่
สละสลวยเพียงทําใหเขาใจงายขึ้นเทานั้น  แตไมสามารถ
ทดแทนแนวคิดและจิตนาการได  ทั้งนี้ ขอเสนอโครงการ
คือ ภาพจินตนาการของผูทําวิจัย   ผูประเมินจะมีสวนชวย
แนะนําใหเกิดเปนจริงไดงายขึ้น   
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ประชาสัมพันธ 
        

โครงการผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย ของ สกว. 
จะจัดประชุม “นําเสนอวิธีการวิจัย” ในการพัฒนาขอเสนอ
โครงการจํานวน 8 โครงการ จากโรงเรียน ในจังหวัดพัทลุง 
ตรังและนครศรีธรรมราช  

ในวันพุธ ท่ี 29 กรกฎาคม  2552  ณ  หองเฟองฟา   
โรงแรมแกรนดปารค    อ .เมือง   จ.นครศรีธรรมราช  
ต้ังแตเวลา 8.30-15.00 น. 

ผูสนใจ สามารถเขารวมฟงการประชุมนี้ได โดยไม
เสียคาใชจายใดๆ สอบถามรายละเอียด ที่ 

คุณสวรรยา :081-5412578,074-446523 
E-mail: trfrubber@gmail.com รายละเอียด 
โหลดจาก www.trfrubber.com 
(แจงชื่อเขารวมประชุมภายใน 22 ก.ค. 2552) 
 

ประชุมครุวิจัย   สกว.จะจัดนําเสนอผลการนําความรู จาก
การฝกทําวิจัยไปใชที่โรงเรียน จากผลงานครูจาก 5 ศูนยทั่ว
ประเทศ  มีจัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางเพ่ือนครู  รวมทั้ง
จัดเวทีใหครูไดรวมแลกเปล่ียนประสบการณจากการทํางาน
วิจัย   

จะจัดในวันเสารท่ี 29 สิงหาคม 2552  เวลา 10.00 
– 15.00 น. ท่ีโรงแรมรามาการเดน กรุงเทพมหานคร 

 หนงสือในชุด “วิจัย...พลังเปลี่ยนการเรียนรู” 
เขี ยน  โดย  รศ .ดร . สุ ธี ร ะ  ประ เสริ ฐสรรพ  แห ง  สกว . 
ประกอบดวย 5 เลม ดังนี้  1. วิจัย...ในความคิด  2.หลักคิด...
การวิจัย   3. วิจัย...เรื่องใกลตัว  4. เรียนรู...คูวิจัย  และ  
5.วิจัย...ในจิตนาการ  วางจําหนายแลว www.trf.or.th/book   
(สําหรับโรงเรียนท่ีทําวิจัยกับ สกว. จะไดรับแจก 1 ชุด) 

 

 

 

 

 
 
                
                

 
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนในภาคใต ที่ผานการคัดเลือก 
สถานศึกษาดเีดน"วิทย-คณิต" รอบ 2 เขา
โครงการประเมิน ของ สสวท. คือ 

 

วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลสงขลา จ.สงขลา 
 

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง  
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  
 
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 
ไมมี 
 
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี 
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ใบสมัครสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
               
 
 
       

 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
สํานักประสานงานชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา” (สปว. ยางพารา) 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 
โทรสาร/โทรศัพท (074) 446523, 287207, 081-5412578   E-mail: trfrubber.com  Website: www.trfrubber.com 

เหตุขัดของท่ีนําจายผูรับไมได 
     1.  จาหนาไมชัดเจน 

     2.  ไมมีเลขท่ีบานตามจาหนา 

     3.  ไมยอมรับ 

     4.  ไมมีผูรับตามจาหนา 

     5.  ไมมารับภายในกําหนด 

     6.  เลิกกิจการ 

     7.  ยายไมทราบที่อยูใหม 

     8.  อ่ืน ๆ 
ลงชื่อ 
……………………………………… 

 

 

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 
 

สง :  สํานักประสานงานชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา”    
        ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 


