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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได
ทดลองถายทอดกระบวนการวิจัยไปยังโรงเรียน  ในรูป
ของการสนับสนุนทําโครงงาน เพื่อใหครูและนักเรียนฝก
สรางความรูเอง บนเปาหมายบางอยาง เชน ยางพารา 
ประวัติศาสตรทองถิ่น  เศรษฐกิจชุมชน  โดยเรียกวา 
“โครงการยุววิจยั” 

พบวา ครูและนักเรียนมีศักยภาพในการสราง
ความรูใหม  ไดเชนเดียวกับนักวิจัย แมจะมีขอกังขากับ
ความถูกตองหรือนาเชื่อถือของขอมูล    แตก็มีผลงาน
ของครูบางคนลงตีพิมพในวารสารวิชาการในประเทศ  
 “การวิจัย”  เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ใน
การพัฒนากระบวนการคิด จิตนาการ และการฝกตน 
ของครูและนักเรียน ซึ่งดีกวาวิธีอื่น   
 

มีการทดลองให โ รง เรี ยนทํ าวิ จัย  โดยใช
งบประมาณ 60,000 บาทตอโรงเรียน โดยมีผอ.โรงเรียน
เปนหัวหนาโครงการ มีครูรวมทําวิจัย โดยแตละคนได
ผลงานวิจัยคนละชิ้น  ผลการวิจัยของโรงเรียน จะจัดทํา
ในรูปของรายงาน บทความ และโปสเตอร   

พบวา การทําวิจัยแบบนี้ทําใหการเรียนการ
สอนเปลี่ยนแปลง มีการนําขอมูลและขอเท็จจริงมาใชใน
การแกปญหา จึงเปนผลใหทําถูกมากกวาทําผิด 

หลังทําวิจัยเปน ผูทําจะรูสึกสนุกและรักวิจัย
เพราะได เ รี ยนรู สิ่ ง ใหม   ที่ เกิ ดประโยชนต อทุก
องคประกอบในโรงเรียน ที่สําคัญ คือ สงผลตอลูกหลาน 

ในป 2554 โครงการนี้ไดเปลี่ยนกลยุทธ จาก
การสนับสนุนทุนแตผู เดียว   เปนการชวนภาคีที่
เกี่ยวของรวมลงทุนใหโรงเรียนทําวิจัย เชน สํานักงาน
เขตพื้นที่ประถมศึกษา สงขลา เขต 3  เทศบาลนคร
หาดใหญ  เทศบาลตําบลปริก และองคการบริหารสวน
จังหวัด (อบจ.) สงขลา เปนตน  

 ผูบริหารของหนวยงานแตละแหงที่ไปพบสวน
ใหญ เห็นความสําคัญของการศึกษา และยินดีใหความ
รวมมือ  เพราะจะทําใหลูกหลานของตัวเองไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพและดีขึ้น  

คําวา “การจัดการศึกษาเปนความรับผิดชอบ
ของทุกคนในสังคม ไมใชกระทรวงศึกษาเพียงผูเดียว” 
เริ่มปรากฏเปนความจริง  เพราะการเพิ่มประสิทธิภาพ
การศึกษา ตองใชทั้งพลังความคิด จิตนาการ และ
วิทยาการของทุกสาขา และกําลังของคนนอก เพื่อชวย
ปรับ “ความรู” ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสังคม  ครูมี
ทักษะหลายอยางมากขึ้น จึงจะจัดการเรียนการสอนได
อยางมีคุณภาพ 
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 โครงการผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย ไดเรียนรู
การฝกทําวิจัยของผอ.และครู อันนําไปสูปฏิรูปการ
จัดการเรียนรู เพื่อขามพนสิ่งที่ยึดติดตอกันมานาน  
วาครูเกง คือ ครูที่สามารถเลา “ความรู” จนเด็กจําได  
 สังคมตองการ “คน” ที่มีความรูและทักษะที่
จําเปน ทําใหเกิดความกาวหนาดานวิทยาการการ
เรียนรู   เพื่อพัฒนาทักษะบางอยาง ที่มากกวาใช
ดํารงชีพเหมือนในอดีต เชน การใชคอมพิวเตอร  
การใช power point  การทําคลิป VDO การคิดอยาง
มีวิจารณญาณ (critical thinking) และอื่น ๆ อีก
มากมาย   
 คุณหมอวิจารณ พานิช ซึ่งผมถือวาเปน
บุคคลแบบอยางที่ดี ในสั งคมไทย  ไดพยายาม
ถายทอดความรูฝงลึก (tacit knowledge) หลายเรื่อง 
ผานสังคมออนไลน ที่ เรียกวา blog ( 
http://gotoknow.org/blog/thaikm ) โดยเฉพาะเรื่อง 
“ทักษะครูเพื่อศิษย”  
 ท านกล าวว าการฝ กทั กษะของคนใน
ศตวรรษที่ 21 ตองใหทุกคนเรียนรูต้ังแตชั้นอนุบาล 
ไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต  เชน การคิด  
การแกปญหา  การสรางสรรคนวัตกรรม  ความเขาใจ
ขามวัฒนธรรม  การเปนผูนําแบบรวมมือรวมใจ การ
สื่อสารและใชสารสนเทศ  การคํานวณและ ICT  รวม
ไปถึงการเรียนรู  คําถาม คือ เราจะสอนอยางไร ให
นักเรยีนมีทักษะเหลานี้ 
 เราไมสามารถใชวิธีการเดิม ๆ เชน ชุดฝก
ทักษะ  นิเทศครู  และมอบหมายงาน เพราะระบบ
การรับรูของคนสมัยใหมไดวิวัฒนาการไปมาก ไปติด
กับ “ขาวสารสําเร็จรูป”  ซึ่งเขาใจทันทีโดยไมผาน
กระบวนการคิด 
 ครูเริ่มเรียกหา “วิธีการ” แตสังคมไมมีให  
เนื่องจากทักษะเหลานั้น เปนสิ่งที่รูไดจากการฝกฝน 
จึงไมมีตําราใดอธิบายไดชัดแจง  
 

 
 
การศึกษาไทย  จึงมุ ง เปาไปที่ โรงเรียน 

มาตรฐานสากล (ทฤษฎีความรู, โลกศึกษา, กิจกรรม
สรางสรรคประโยชน และความเรียงชั้นสูง)  แตไม
บอกวาสอนอยางไร  

 แตที่โรงเรียนอนุบาลสตูล จ.สตูล  ผอ.สุทธิ 
สายสุนีย และครูแกนนํา ไดทดลองประยุกตใช
กระบวนการ 10 ขั้นตอน โดยบูรณาการการสอนและ
ฝกฝนทักษะ ผานการเรียนแบบจัดประสบการณ 
ดวยการทําโครงงาน  นักเรียนทุกสายชั้นไดเรียน
พรอมกัน  เริ่มจากการตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบใน
ปญหาที่อยูใกลตัว   

การสอนแบบนี้ เปนแนวการจัดการเรียนรู
ตามทฤษฎี constructivist ซึ่งเชื่อวา ความรู คือ
โครงสรางทางปญญาที่บุคคลสรางขึ้น เพื่อคลี่คลาย
สถานการณปญหาที่เผชิญอยู โดยมีการตรวจสอบวา
ความสามารถใชแกปญหา  

โรงเรียนอนุบาลสตูล  ไดประยุกตสอน
กระบวนการวิจัยในโครงงาน ซึ่งประกอบดวยศึกษา
ขอมูล, วิเคราะหและวางแผน, ทดลองทํา, สรุปและ
ยกระดับความรู  

นักเรียนระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6  ใช
เวลาเรียน 3 ชั่วโมงติดกันตอสัปดาห  โดยมีครูทํา
หนาที่ เปนพี่ เลี้ยง  คอยกระตุนดวยคําถามและ
อํานวยการเรียนรู  แตไมชี้นําหรือสอน 
 กระบวนการสอนนี้ เนนการพัฒนาทักษะ
ของคนที่ออนที่สุดในหอง ดวยการทําเปนกลุม เชน 
การแสดงความคิดเห็น การโตแยง การฝกเขียน เปน
ตน  

ก ร ะบวนกา ร วิ จั ย  ทํ า ใ ห ค รู ม อ ง เ ห็ น
ความสัมพันธจากขอมูล และไดฝกทักษะจากลูกศิษย 
ผอ.ฝกทักษะจากครู ทุกคนมีบทบาทเปนทั้งผูเรียน
แ ล ะ ผู ส อ น  ใ น เ ว ล า เ ดี ย ว กั น  ดู ไ ด ท่ี 
http://kruyaivijai.wordpress.com/2011/03/01/satoo
n260254/ 

 

การจัดการเรียนรูสูมาตรฐานสากล ดวยกระบวนการวิจัย 
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ผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย ป 2554 

 
 

ความเปนมา 
 ในปนี้ โครงการ “ ผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย สกว.” 
เปลี่ยนบทบาทจากผูใหทุน เปนผูสอนและเปนพี่เลี้ยง  ใน
การทําวิจัยของโรงเรียน เพื่อแกปญหาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน  

การทําวิจัยแบบนี้ จะทําซอนกันในสองระดับ คือ 
ระดับครู (วิจัยในชั้นเรียน) และระดับผูบริหาร (วิจัยระบบ
โรงเรียน)    

ปญหาหรือโจทยวิจัย มาจากการไมพอใจการ
จัดการเรียนการสอนในปจจุบัน อยากสอนใหลูกศิษยมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  มีปญญาที่สามารถ
ตัดสินไดวาอะไรดีหรือไมดี อะไรเปนประโยชนหรือเปน
โทษ  

 

โรงเรียนในสงขลา เขต 3 
 

ปลายป 2553 ไดชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 จํานวนกวา 200 
โรงเรียนฝกทําวิจัย ปรากฏวา มีเพียง 12 โรงเรียน ที่
สนใจและสงขอเสนอโครงการ คือ 
  โรงเรียนบานมุนี อ.สะบายอย  
     โรงเรียนตะเคียนทอง อ.สะบายอย 

โรงเรียนคอลอมุดอ อ.สะบายอย 
โรงเรียนบาโหย อ.สะบายอย 
โรงเรียนบานมวงถ้ํา อ.เทพา 
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน อ.เทพา 
โรงเรียนบานเกาะแลหนัง อ.เทพา 
โรงเรียนบานโตนนท อ.นาทวี 
โรงเรียนชุมชนบานสะทอน อ.นาทวี  

 โรงเรียนบานคูนายสังข อ.จะนะ 
 โรงเรียนบานสะพานหัก อ.จะนะ  

  โรงเรียนบานคลองแงะ อ.สะเดา 
 

ไดจัดอบรมโรงเรียนกลุมนี้ เรื่อง “การพัฒนา
ขอเสนอโครงการ” ไปแลว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2554 โดยใชงบประมาณจากสํานักประสานงาน  

โครงการผูบริหารโรงเรียน สกว. ไดนําเสนอ
แนวคิดตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลาเขต 3  ในการจัดงบประมาณสนับสนุนการฝกทํา
วิจั ยของโรง เรี ยน  ภายใต เป าหมายเพื่ อยกระดับ
ความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของ
นักเรียน 

 
 

 
 

วิพากษ… 
 

 
 

 ครูนําแนวคิดงานวจิัย

 

โครงการในป 2554  
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โรงเรียนเทศบาลนครหาดใหญ 
 

 เมื่อตนป 2554  โครงการผูบริหารโรงเรียนทํา
วิจัย สกว . ไดไปชวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ ซึ่งมี 6 โรงเรียนกับอีก 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  
ปรากฏวา เทศบาลนครหาดใหญยินดีใหความรวมมือ โดย
จะจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนทําวิจัย  
 เทศบาลจึงจัดงบประมาณให ในการอบรมครูแกน
นํา 120 คน เปนเวลา 2 วัน และไดจัดไปแลวเมื่อวันที่ 3-4 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 4   ที่ ห อ ง ป ร ะ ชุ ม ภ า ค วิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ม.สงขลา
นครินทร  ในงานประชุมแจกหนังสือเลมเล็กขนาด 60 
หนา 1 เลม คือ “สอนใหคิดเปน” ของ อเนก พ.อนุกูลบุตร 
และแสงเดือน เถาวเพชร   

พบวา ครูโรงเรียนเทศบาลมีความกระตือรือรน
มาก กับประสบการณการเรียนทําวิจัยแบบใหม ที่ไมยึด
ติดตํารา แตใชเปาหมายและประโยชนนักเรียนเปนหลัก
นํา  

โครงการไดเปด Facebook “ครูโรงเรียน
เทศบาลนครหาดใหญ” สําหรับใชเปนเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู 
 คาดวา จะไดงานวิจัย 7 โครงการ จากโรงเรียน
เทศบาลนครหาดใหญ  เชน การพัฒนาการเรียนรูโดยใช
โครงงาน  การพัฒนาการอาน 2 โครงการ  การพัฒนาการ
สอนแบบโครงงานเพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิด  การ
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร  การพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ  การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ เปนตน 
 การทําวิจัยครั้งนี้ ไดคิดออกแบบเปน 3 ระดับ คือ 
ระดับเทศบาล  ระดับโรงเรียน  และระดับครู  ดังในรูป 
 ระดับแรกเปนการวิจัยของครูในกลุมสาระ รวม
ทีมกันทําวิจัยในชั้นเรียนคนละเรื่อง เพื่อแกปญหาหรือ
สรางโอกาสใหกับ “การจัดการเรียนการสอน”  ในการทํา
ใหลูกศิษยมีทักษะที่จําเปน และเกงคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

ระดับโรงเรียน ผอ.และผูบริหารโรงเรียน ทําวิจัย
ซอนในระดับที่สอง เพื่อวิเคราะห สังเคราะห และตีความ

ผลงานวิจัยของครู เรียกวา การวิจัยสนับสนุนการบริหาร  
อาจเพื่อตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีประสิทธิภาพ โดยการ
ประนีประนอมกับทรัพยากรที่มี (คน เงิน และเวลา)  หรือ
การเรียนรูของครูและนักเรียน จากมุมมองการมีวินัย 5 
ประการของ Peter Senge 
 

ผอ.สํานัก
การศกึษา

รร. 1

รร. 2

รร. 3

รร. 4

รร. 5

รร. 6

รร. 7

ผอ. ครูทีม 1 ครูทีม 2 ครูทีม 3

ผอ. ครูทีม 1 ครูทีม 2 ครูทีม 3

ผอ. ครูทีม 1 ครูทีม 2 ครูทีม 3

ผอ. ครูทีม 1 ครูทีม 2 ครูทีม 3

ผอ. ครูทีม 1 ครูทีม 2

ผอ. ครูทีม 1 ครูทีม 2

ครูทีม 1
 

   
 ระดับที่สาม ผอ.สํานักการศึกษา ผูชวย และที่
ปรึกษา ทําวิจัยซอนอีกชั้น เพื่อประเมิน ติดตาม หาจุดคอ
ขวด และแนวการพัฒนา อันจะนําไปสูการกําหนดเปน
นโยบาย นําโรงเรียนเทศบาลไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
หรือโรงเรียนมาตรฐานสากล  

กาวตอไป คือ การทําบันทึกความเขาใจ ระหวาง
เทศบาลนครหาดใหญ  สกว. และ มอ. เพื่อเปนภาคี
ถายทอดวิทยาการ และพัฒนาทักษะการเรียนรูใหแกครู 
ดวยการใชวิจัยเปนเครื่องมือ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  บรรยากาศการประชุมครู รร.เทศบาลนครหาดใหญ 
 



_____________________________________________________________________________________________________ 

 

จดหมายขาวผอ.ทําวิจัย : ปท่ี 4 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2554 หนา 5 
 

 

ประชาสัมพันธ 
 
 

 โครงการผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย สกว. จะจัดเวที 
“พัฒนาขอเสนอโครงการครั้งที่ 2”  ใหกับโรงเรียนใน
สงขลาเขต 3 ในวันศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2554 เวลา 
0 9 . 0 0 -1 5 . 0 0  น .  ณ  ห อ ง ป ร ะ ชุ ม ภ า ค วิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล มอ. ผูสนใจแจงความประสงคได
ที่ คุณนราพร อาษาพันธ (แมว) ติดตอ 081-5412578   
E-mail: kruyaivijai@gmail.com 

 
 โครงการผูบริหารโรงเรียนทําวิจัย สกว. สนใจชวยพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดใหครู ดวยการฝกทําวิจัย เปดรับ
โรงเรียนที่สนใจ จะทําวิจัยในเทอม 2/2554  ทั้งนี้ตอง
หาภาคีที่สนับสนุนงบประมาณวิจัย  ผูสนใจ ติดตอได
ที่ คุณนราพร อาษาพันธ (แมว) ติดตอ 081-5412578 
E-mail: kruyaivijai@gmail.com 

 
 

 ประกาศรับขอเสนอโครงการยุววิจัยยางพารา ป 2554 
 

หลักเกณฑ :  ทําวิจัยที่เกี่ยวของกับยางพารา ใชเวลาทํา   
  6 เดือน มีทุนสนับสนุน ทุนละ 15,000   
  บาทตอโครงงาน ผูขอทุนเปนครูที่สอนชั้น  
  มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนทํา  
  1-3 คนตอโครงงาน เปนที่ปรึกษาไดไม  
  เกิน 3 โครงงานตอครูหนึ่งคน 
   

แผนงาน :  ต้ังแตวันนี้ - 20 มิย. 2554 รับขอเสนอโครงการ 
  30 กค. 2554   ประกาศผล 
  ตค. 2554  ประชุมครูที่ปรกึษา 
  มค. 2555  ติดตามความกาวหนา 

    15 มคี. 2555  นําเสนอผลงาน และ 
     คัดเลือกโครงการเดน 
ติดตอ :  โครงการยุววิจยัยางพารา 

สํานักประสานงาน ชุดโครงการ “การ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา”    

 
 
 
 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ  
สงขลา 90112 

  E-mail : trfrubber@gmail.com  
  โทร 074-287207, 446523  
  มือถือ 081-5402587, 081-5412578 
 
สามารถดาวนโหลดขอเสนอโครงการไดที่ 
http://trfrubber.wordpress.com  
และทาง Facebook อีเมล trfrubber@gmail.com 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการผูบริหารโรงเรยีนทําวิจยั ป 2553 
  

๏ E-mail : kruyaivijai@gmail.com 
๏ Facebook : http://www.facebook.com/trfrubber 
๏ Website: http://kruyaivijai.wordpress.com 

ดาวนโหลด/อานบทความ “ขอมูล ความหมาย
และคน”  ไดที่ http://kruyaivijai.wordpress.com   
 




