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  หลังจากที่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

ไดประกาศรับสมัครครูเขารวมโครงการ  “ครุวิจัย สกว.”  

ซ่ึงมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูดวยกระบวนการวิจัย 

จากประสบการณตรง เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในหลักการทาง 

วิทยาศาสตรอยางเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต และเพื่อพัฒนากระบวนการ 

เรียนการสอนของครู ที่สามารถสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู 

ของนักเรียน โดยขาพเจา นายกอบวิทย  พิริยะวัฒน  ไดดําเนินการสง เคาโครงวิจัยเขาสมัครและไดรับทุนให

ไปฝกทําวิจัยที่ศูนยครุวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ตั้งแต

วันที่  1 – 30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2553 รวม  30  วัน  ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม และ                   

เขารวมการประชุมครุวิจัย สกว. ป 2553  “ครูไทย นักจัดการการเรียนรู”  ณ โรงแรมรัชดาซิตี้  กรุงเทพฯ  

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 นั้น 

หากถามวา การเขารวมครุวิจัยในครั้งนี้ ไดอะไรบาง คงเปนการยากที่จะบรรยายไดหมดสิ้น แตจะขอ

สรุปเปนประเด็นที่สําคัญ ดังนี้  

1. ทําใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาหารมากยิ่งขึ้น ซ่ึงเปนการพัฒนาองคความรู และสามารถ

นําไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  

2. ทําใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงทําใหไดแนวคิดในการนํา
กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร มาประยุกตใช บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนใหกับนักเรียน  

http://www.facebook.com/photo.php?pid=179506&id=10000053985225


  3. ไดเรียนรู และพัฒนากระบวนการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห และ                     
คิดสรางสรรค จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ไดออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากการงานวิจัย 

  4.  ไดแนวคิดในการนํากระบวนการวิจัย ทางเทคโนโลยีอาหาร มาจัดทําเปนสาระ                    
การเรียนรูและส่ือการเรียนการสอน เพื่อจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

5.   ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครูจากโรงเรียนตางๆ เปนการสรางเครือขายการเรียนรู
ของครุวิจัย และมีการติดตอ ประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่องผานทาง Facebook และ Wordpress 

  6.  ไดเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานวิจัย ตอผูทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ และคณะครู 
จากโรงเรียนตางๆทั่วประเทศ ซ่ึงสรางชื่อเสียงใหกับตนเองและโรงเรียนนนทรีวิทยาตอไป   

แมว าการอบรมดังกล าวจะสิ้นสุดลงตั้ งแตวันนั้น                     

แตสําหรับผมและครูอีกหลายๆคน ถือวา นี่...คือการเริ่มตน                   

บนเสนทางของการวิจัย เมื่อกอนเคยถามตนเองอยูเสมอวา จะทํา

วิจัยอยางไร และจะทําไปเพื่ออะไรหากไมทําเพราะถูกบังคับ หรือ

ทําเพราะหวังผลประโยชนเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพจากการ

วิจัย  แตการเขารวมโครงครุวิจัยในครั้งนั้น ไดเปลี่ยนแนวคิด 

ปรับทัศนคติที่มีตอการวิจัย และคิดตอวาจะทําอยางไรใหนักเรียน 

ของเรา รูจักกับการวิจัย มองวาวิจัยเปนส่ิงที่มีความสําคัญ และเปนเรื่องที่ไมยาก เปนสิ่งที่ใกลตัว ยิ่งในฐานะที่

เราเปนครูวทิยาศาสตร การเรียนการสอนที่มีการบูรณาการเรื่องกระบวนการวิจัย จะสามารถชวยฝกกระบวน 

การคิดใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี และยังเปนการสรางพื้นฐานเรื่องการวิจัย เพื่อเตรียมความพรอมใหกับ

นักเรียนกอนเขาสูการเรียนในระดับอุดมศึกษาอีกดวย  

นับตั้งแตวันนั้น ถึงวันนี้ จึงไดนําแนวคิด  ประสบการณ และ 
กระบวนการวิจัยท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการครุวิจัย มาถายทอดสูนักเรียน  
ผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ที่ทําการสอน ทั้งในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน สาระการเรียนรูวิชาทฤษฎีความรู 
TOK และวิชาโครงงานวิทยาศาสตร 1 สําหรับนักเรียนหลักสูตร SMART CLASS   
ตลอดจนในการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ซ่ึงไดจัดกิจกรรมตางๆขึ้นที่โรงเรียนนนทรีวิทยา หลายรายการ เชน  
 
 
 
 



จัดโครงการคายโครงงานวทิยาศาสตรคร้ังที่ 2 ใหกับนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 แผนวิทย-คณิต                 

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2553 โดยไดรับเชิญเปนวิทยากรใหความรูเร่ือง การคิดโครงงานวิทยาศาสตร                   

ซ่ึงไดนําเรื่องกระบวนการวจิัย และ Powerpoint เร่ือง คิด (เหน็) หรือ (เห็น) คิด จากการเขารวมโครงการ               

ครุวิจัย ไปใชดวย ทําใหไดจุดประกายความคิดใหกับนกัเรียนหลายๆคน 
 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร 1 สําหรับนักเรียนหลักสูตร SMART CLASS 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยจดัชุดกจิกรรมการเรียนรู เร่ือง การทําโครงงานวิทยาศาสตรแบบงานวิจัย                    

ใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  
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จัดกิจกรรม พธีิเทิดพระเกียรติพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย และกิจกรรมวันวิทยาศาสตรแหงชาต ิ                      

ประจําป 2553 ซ่ึงกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโรงเรียนนนทรีวิทยาไดจัดขึน้ โดยหนึ่งในกิจกรรม

ภายในงาน คือ การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน เมื่อ 18 สิงหาคม 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผลจากการบูรณาการเรื่องกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชรูปแบบ

โครงงานวิทยาศาสตร ซ่ึงทําหนาที่เปนครูที่ปรึกษา สงผลใหนักเรียนไดจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง 

การศึกษาชนิดของอาหารที่ใชทอดตอปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ํามันพืชที่ผานการใชงาน ซ่ึงไดรับรางวัล

ชมเชย ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม สาขาชีวภาพ ในงาน

มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 2553  
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นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2553 เนื่องดวยโรงเรียนนนทรวีิทยา เปนโรงเรียนมาตรฐานสากล                  

ซ่ึงจะตองจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูหนึ่งที่ ช่ือวา "ทฤษฎีความรู หรือ Theory of Knowledge : 

TOK" ระดับชัน้ ม.1 และ ม.4 โดยบูรณาการในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  จึงไดมีแนวคดิใน            

การนํากระบวนการวจิัยอยางงายๆ จากการเขารวมโครงการครุวิจัย มาใชในการจัดการเรียนรู โดยกําหนด

เปนขั้นตอนตางๆ 8 ขั้นตอน ดังนี้  

  1. สํารวจปญหา ใหนักเรยีนสังเกตและสาํรวจวาในชวีติประจําวนั  

พบกับปญหาในโรงเรียนหรือชุมชนอะไรบาง เลือกปญหาที่ตนเองสนใจคนละ  

1 ปญหา แลวเขียนถึงสภาพปญหาและเหตุผลที่นักเรียนสนใจ 

  2. รวมกันกําหนดปญหา นกัเรียนแตละคนนําเสนอปญหาที่ตนเองสนใจ  

จากนั้นครูนาํอภิปรายเพื่อรวบรวมและจดักลุมปญหาลักษณะเดยีวกัน ใหนกัเรียน ที่สนใจปญหาลักษณะ

เดียวกันอยูกลุมเดียวกัน ตามความเหมาะสม ซ่ึงครูตองแนะนําใหนักเรยีนสรางโจทยวิจัยทีต่ัวนักเรยีนมี

ศักยภาพทําไดสําเร็จ ทําเรื่องงาย เพื่อการเรยีนรู 

  3. ตั้งสมมุติฐาน นักเรยีนแตละกลุมรวมกนัวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา โดยใชปญญาในการคดิ

ตั้งสมมุติฐาน 

  4. รวบรวมขอมูล นักเรียนรวมกันออกแบบ วางแผนดําเนินการเพื่อหาสาเหตุของปญหา โดยสราง

เครื่องมือ เชน แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แลวนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  5. วิเคราะหขอมูล นักเรียนรวมกันนําขอมลูที่ไดมาทําการวิเคราะหและ 

ประเมินผล โดยใชกระบวนการคิด 

  6. สรุปผล นักเรียนรวมกันนาํผลจากการวิเคราะหขอมูลมาสรุป เพื่ออธิบาย 

ถึงสาเหตุ และปจจัย ที่สัมพนัธกับปญหาที่กําหนดไวในตอนแรก รวมท้ังตรวจสอบ 

สมมติฐาน โดยนําความรูตางๆของตนเอง มาใชในการอธิบายอยางบูรณาการเพื่อสรางความรูดวยตนเอง  

  7. เผยแพรและประชาสัมพันธผลงาน โดยนกัเรียนทกุคนตองเขียนบทความเชิงวิชาการ ทาํแผนพับ

เผยแพรความรูที่ตนเองไดรับ จัดนิทรรศการแสดงผลงานและนักเรยีนทุกคน 

นําเสนอปากเปลา คนละ 10 นาที ตอครู เพื่อน และผูที่สนใจ ตลอดจน 

นําผลงานของนักเรียนที่ดีเดนเผยแพรทาง blog ของครู 

  8. ประเมินผล ซ่ึงประเมินโดย ครู เพื่อน และผูปกครอง ตลอดจน 

ใหนกัเรียนประเมินตนเอง โดยจดัทําเปนรายงานการประเมินการเรียนของตนเอง ในรูปแบบของ Mind 

mapping เพื่อแสดงถึงชองทางการรับรู สาขาความรู คุณธรรมที่ไดรับ และองคประกอบความรูที่ไดรับ 



 ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาทฤษฎีความรูนั้น ไดใหความสําคัญกับ การใหนักเรียน

สรางโจทยวิจัยหรือตอยอดจากผลงานวิจัยที่มี ซ่ึงเปนเรื่องที่ตัวนักเรียนมีศักยภาพทําไดสําเร็จ ทําเรื่องงาย 

เพื่อการเรียนรู โดยใชตัวชวย เชน ครูที่ปรึกษา ผูปกครอง ผูรู ใหคําปรึกษาหรือเปนพี่เล้ียง โดยเฉพาะใน

ขั้นตอนการออกแบบการววิจัย และการเก็บขอมูล ทั้งนี้ครูตองใหอิสระแกนักเรียนในการวิจัย ภายใตกรอบ

ที่ยืดหยุน วัดกระบวนการคิด การแปลผลขอมูล แทนชิ้นงานที่ได เพราะเราใชการทําวิจัยพัฒนาศักยภาพ

นักเรียน ไมใชใหนักเรียนเปนนักวิจัยผูสรางความรู ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดที่ อาจารยไพโรจน ไดเคยให

คําแนะนําไวนั่นเอง 

 อยางไรก็ตาม การเขารวมโครงการครุวิจัย สกว. ในครั้งนี้ ทําใหขาพเจาไดรับประสบการณมากมาย 

โดยเฉพาะในดานการพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิด

ดวยกระบวนการวิจัย ซ่ึงเกิดจากกระบวนการเรียนรูในการอบรมจากศูนยครุวิจัยพี่เล้ียง และการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกับเพื่อนครูจากโรงเรียนตางๆ โดยสามารถนําสิ่งที่ไดเหลานี้ไปถายทอด แบงปนความรูสูเพื่อน 

ครูในสถานศึกษา  ตลอดจนผานทางบล็อก ผิดพลาด! การอางอิงการเชื่อมโยงหลายมิติไมถูกตองเผยแพรตอ

ผูที่สนใจตอไป  ที่สําคัญที่สุดคือการถายทอดสิ่งเหลานี้สูนักเรียน ผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณา

การ  ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่ ได รับมอบหมาย  โดยมี เป าหมายสําคัญในการใช

กระบวนการวิจัยในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ซ่ึงจะเปนพื้นฐานในการสรางนักเรียนไปสูการเปนนกัวจิยัที่

ดีในอนาคต                    เพื่อพัฒนาประเทศชาติสืบไป      

 สุดทายนี้ขอขอบพระคุณ  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและหนวยงานที่ เกี่ยวของ 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ไพโรจน  คีรีรัตน และเจาหนาที่ผูประสานงานโครงการครุวิจัยทุกทาน ที่ไดให

ความสําคัญกับการพัฒนาครูสูการเปนนักวิจัย ชวยผลักดันโครงการครุวิจัยใหเกิดขึ้น และหวังเปนอยางยิ่งวา

จะดําเนินโครงการนี้อยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตอไป 

 

         กอบวิทย   พิริยะวัฒน   

 
 

 

 

  
 


