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 ความจรงิหวัขอ้ทีไ่ดร้บัมอบหมายในวนัน้ีคอืการวจิยัในชัน้เรยีน ก่อนอื่นขอทําความตกลงก่อนว่า

โดยหวัขอ้น้ีจะบรรยายไม่มาก และช่วงบ่ายเป็นแบบฝึกที่ให้ทดลองเขยีน อยากให้ทุกคนลมืเรื่องยาก–

งา่ยไปก่อน มคีาํถามวา่ตอ้งใชส้ถติหิรอืไม ่หากใชส้ถติไิมเ่ป็นจะมผีลลบ เพราะฉะนัน้เรามาตกลงกนัก่อน

ว่าใครมขีอ้สงสยักถ็าม  และเราต้องทําความเขา้ใจให้ตรงกนัก่อนว่างานวจิยัมลีกัษณะอย่างไร มรีะดบั

การพฒันาอย่างไร หากถามว่าต้องทํา 5 บทหรอืไม ่ตอบว่าไม่ แต่ถ้าเป็นนิสติไปฝึกสอนจะถูกบงัคบัให้

ทาํโดยปรยิาย 

 นิสติมกัมคีําถาม มปีญัหาว่าไม่รูว้ธิกีารทางสถติ ิคํานวณไม่เป็น ทําให้คบัข้องใจว่าจะทําไม่ได ้

แต่แทจ้รงิแลว้ไมไ่ดย้ากขนาดนัน้ ในหวัขอ้แรกเราจะทาํความเขา้ใจก่อนวา่ การวจิยัคอือะไร เพราะหลาย

คนสงสยั และนําไปทบัซ้อนกบัการขอตําแหน่งทางวชิาการ  การทําวทิยานิพนธ ์ สมยัผมเรยีนปรญิญา

เอก ผมเคยไปอบรมครู สิ่ง เริ่มต้นสําหรับคนไม่เคยทําวิจ ัยมาก่อนคือการทําวิจ ัยหน้าเดียว                 

ไมไ่ดห้มายถงึการทาํวจิยัหน่ึงหน้ากระดาษ A4 แต่คอืการปลอบใจว่ามนัไม่ยาก แลว้จะค่อยๆเพิม่ขึน้เอง  

เช่น ครทู่านหน่ึงใหท้าํวจิยัหน้าเดยีว สรปุวา่เขยีนมา 80 กว่าหน้า เพราะเขยีนแลว้สนุก เขยีนได ้

 เพราะฉะนัน้วนัน้ีทุกคนจะไดเ้อกสารทีป่ระกอบการนําเสนอ และอกีฉบบัหน่ึงเป็นใบงาน ใหคุ้ณ

คดิ เกดิความคดิสรา้งสรรคห์รอืหวัขอ้จะไดเ้ขยีนลงไปได ้หรอืเป็นแนวทางในการเขยีนวจิยั ในช่วงบ่าย

จะลงลึกในใบงาน ว่าแต่ละขัน้ตอนของการวิจยัมวีธิกีารเขยีนอย่างไร ก่อนจะเข้าถึงวิจยัในชัน้เรยีน           

ลองตัง้คาํถามวา่การวจิยัคอือะไร  ทุกคนจะตดิภาพวา่ตอ้งทบทวนวรรณกรรมสมบูรณ์แบบ เพราะคุณไป

เหน็บทสรุปสุดทา้ยของเขาแล้ว เวลาไปหยบิงานวจิยัใครมาอ่านเราก็จะเหน็ว่ามนัสมบูรณ์แบบ บางคน

คดิว่าลอกเลยไดไ้หม มนิีสติคนหน่ึงลอกบทที ่2 ของเขามาทัง้เล่ม แลว้เขยีนอา้งองิไวต้น้บทว่าอ้างองิมา

จากคนชื่อน้ี แลว้ลอกมาทัง้หมด ทําอย่างน้ีไม่ได ้เพราะองคค์วามรูบ้างอย่างมนัไม่ไดเ้หมอืนกนัหมด ถ้า

ลอกมาแบบน้ีไมต่อ้งทาํแลว้ เพราะเขาทาํเสรจ็แลว้ 

 ในเมือ่วจิยัคอืเครือ่งมอืในการพฒันาศาสตร ์ แต่การพฒันานัน้มหีลายระดบั มคีวามสําคญัทัง้นัน้  

ไมไ่ดส้าํคญัอยูท่ีว่า่ตอ้งทาํยิง่ใหญ่ หรอืบางจนกระทัง่ไม่มอีะไร  จรงิๆแลว้งานวจิยัโดยเน้ือคอืการพฒันา  

จุดของการพฒันาอาจจะแค่เพิม่เติมเลก็น้อย เช่น เราพบว่ามปีญัหา แล้วปญัหานัน้ไม่ดใีนงานของเรา  

เรามสีทิธิท์ีจ่ะพฒันาวธิกีารใหม่ๆ   เพราะฉะนัน้ไมต่อ้งตื่นกลวัทีจ่ะทาํวจิยั อยา่งเช่นการจดัดอกไม ้ ญี่ปุ่น

เอากิง่ไมม้าแซมเพื่อประหยดัดอกไม ้ แลว้กเ็รยีกเป็นเทคนิคของเขา  หรอืมนีวตักรรมใหม่ๆ เช่น  การ

แทรกผลไม ้ ผกั  ลว้นแต่เป็นการพฒันาศาสตร ์ พฒันาความคดิ  ถา้เราเขยีนมนัออกมา  มนัเป็นเทคนิค

วธิ ี จรงิๆแลว้คนไทยกลวัการเขยีนทีเ่ป็นทางการ  แต่ฝรัง่ทีดู่มคีวามก้าวหน้า  ดูดกีว่าเรา  ไม่ไดฉ้ลาด
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กวา่เรา แต่เขาเขา้ใจเขยีน  เขา้ใจสือ่สารออกไปใหค้นอื่นเหน็ภาพวา่น่ีคอืความคดิ เพราะฉะนัน้ ตัง้ต้นว่า

งานวจิยัมนัคอืเครื่องมอืพฒันา  อะไรก็ตามที่ทําให้เกิดการพฒันาคอืงานวิจยั  และเป็นการแสวงหา

ความรูโ้ดยการประดษิฐค์ดิคน้ดว้ยระเบยีบวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ กอ็าจมคีําถามว่าระเบยีบวธิกีารทาง

วทิยาศาสตรค์อือะไร  กระบวนการทางวทิยาศาสตรม์กีีข่ ัน้ตอน  จรงิๆแลว้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์

มหีลกังา่ยๆคอืหลกัของเหตุผล  ถา้คุณไปเอากระบวนการทางวทิยาศาสตรม์าตัง้แลว้มนัไม่ครบ กระโดด

ขา้มขัน้ไดไ้หม  คาํตอบคอืทาํได ้แต่มหีลกัโดยการเป็นเหตุเป็นผล  ถ้ามกีารกระโดดขา้มขัน้ ต้องตอบได้

ว่ามเีหตุผลอะไร  ถ้าทํางานด้วยหลกัของเหตุผลก็ผ่าน  งานวจิยัเป็นกจิกรรมที่ใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์  

เพราะฉะนัน้นักวจิยัที่ดตี้องมศีลิปะในการเขยีน  ดไีซน์รูปแบบ  การนําเสนอ  ผมจงึบอกว่ากลุ่มศลิปะ

อกัษรศาสตรท์ําวจิยัได้ง่าย  และทําได้ดกีว่ากลุ่มวทิยาศาสตร ์  เพราะกลุ่มวทิยาศาสาตรเ์ขา้ใจกนัเอง  

เอาสถติมิาวางแต่คนอ่านอ่านไม่รูเ้ร ื่อง เพราะไม่สามารถสื่อสารได้  เพราะฉะนัน้คนทางศลิปะเป็นการ

สือ่สารทีเ่ขา้ถงึจติใจของคน  จงึไมต่อ้งกงัวล  ขอ้สุดทา้ยความสําคญัอยู่ทีว่่า  ผูว้จิยัส่วนใหญ่จะต้องอุทศิ

เวลา  ความคดิ  พลงังานและอารมณ์  เพื่อให้ได้ผลที่ดทีี่สุด  คนมกัจะถามว่าต้องมอีารมณ์ด้วยหรอื  

คาํตอบคอืต้องม ี เพราะเวลาจะปิดงานวจิยั  ใครอย่ามาทําใหอ้ารมณ์เสยี เขยีนไม่ได้ เพราะจรงิๆมนั

ต้องการอารมณ์  มนัต้องการศาสตร ์ มนัต้องการศลิป์ ศาสตรม์นัมอียู่แลว้ รูห้มดแลว้  แต่เขยีนอย่างไร

ใหค้นอยากอ่าน  ผมบอกนิสติปรญิญาเอกว่าจรงิๆแลว้คุณจะต้องรูแ้มก้ระทัง่ว่าตดัหน้าตอนไหน ตดัคํา

ตรงไหน ตรงไหนใส่รปูหรอืตารางช่วยพกัสายตาคนอ่าน มนัเป็นศลิปะ เป็นองคป์ระกอบ แต่ถา้มรีปูมาก

เกนิไปคนอ่านจะเขา้ใจอยา่งเราหรอืไม ่เราตอ้งลดระดบัความเป็นตวัเราลง เขา้ใจคนอื่นมากขึน้ จบัใหไ้ด้

ว่าเขาเขา้ใจเราหรอืไม ่

 ความหมายของการวจิยั การวจิยัเป็นระเบยีบวธิเีฉพาะ มขีัน้ตอนไม่มาก 1. ต้องกําหนดปญัหา 

ปญัหาไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นปญัหาทเีดยีว บางครัง้กเ็ป็นจุดทีม่องเหน็ว่าพฒันาได ้บางคนบอกว่าชวีติฉันไม่

มปีญัหา เดก็ทีไ่ปฝึกสอนส่วนใหญ่ไปถงึโรงเรยีน  ปญัหาแรก คอื ไม่มปีญัหาครบั กไ็ปสอน เดก็ก็ตัง้ใจ

เรยีนด ี เด็กพละเล่าให้ฟงัว่า ตอนน้ีผมมปีญัหา ปญัหาของผมคือ ไม่มปีญัหา เพราะไม่รู้จะทําวิจยั

อย่างไร เดก็เรยีนสนุกด ี ทํากจิกรรมได ้ เก่งบา้ง ไมเ่ก่งบา้ง แต่กไ็ม่ใช่ปญัหา แลว้ที่เก่งอยู่แลว้ทําให้ดี

ขึน้ไดไ้หม กท็าํได ้นัน่ล่ะปญัหา บางทคีุณไปฝึกสอนคุณมองเหน็อยู่แลว้ว่าเขากท็าํดอียูแ่ลว้ แต่คุณมวีธิี

ทีจ่ะใหท้าํดขีึน้ไดอ้กี นัน่แหละคอืหวัขอ้วจิยัของคุณ เริม่ตัง้ตน้จากการกําหนดปญัหาและครอบคลุมไปถงึ

การแสวงหาลูท่างแกป้ญัหาโดยปรยิาย คอืเมือ่พบปญัหา  ถ้าปญัหาไหนแก้ไม่ได ้ไม่ใช่เรื่องของเรา เช่น 

ปญัหาเดก็พละบอกว่าลูกบาสไม่พอ เราซือ้มาใช ้กบัเขาไดไ้หม ไม่ได ้ นัน่แหละมนัไม่ใช่ปญัหา เพราะ

เป็นปญัหาที่แก้ไม่ได้  ทางด้านศิลปกรรมก็เหมอืนกนั  บางอย่างที่มนัแก้ไม่ได้ก็ต้องถือไปก่อนว่ามนั

ไม่ใช่ปญัหา  แต่ถ้าคุณมองเห็นช่องทางในการแก้ไขได้ แปลว่าเริม่เป็นปญัหาสําหรบัทําวจิยัได้แล้ว 

เพราะคุณรูว้ธิ ี รูลู้่ทาง หลงัจากนัน้ก็มาบนัทกึรายละเอยีดของวธิกีารหรอืขัน้ตอนในการแก้ปญัหา จะมี

คนชอบถาม เพราะมนัมปีญัหาขดัแย้งกันเลก็น้อยระหว่างคนทําวิทยานิพนธ์ จะมอีาจารย์ที่ปรกึษา

กาํหนดขอบเขตก่อนว่าคุณต้องชดัในทฤษฎ ีต้องกําหนดขอบเขต ต้องเขยีนว่าสถติทิีใ่ชค้อือะไร  แต่พอ

ลงไปยงัทีท่ีป่ฏบิตักิารจรงิๆไมใ่ช่อยา่งทีว่างแผนไว ้กลบัมาตัง้สตแิลว้ค่อยปรบัไป บางคนกเ็ปลีย่นหวัขอ้ 

แต่คุณไม่รูเ้อง  เพราะคุณเหน็ตอนทําเสรจ็แลว้ ทําไมอนุมตัหิวัขอ้น้ีแลว้ต้องเปลี่ยน กเ็มื่อลงไปสู่สภาพ
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จรงิแล้ว  พบว่าตรงน้ีมนัไม่เป็นปญัหา  มนัไม่ได้แก้ดว้ยวธิอีย่างน้ี กต็้องขอปรบั ขอเปลีย่น  ผมโดนมา

กับตัว  ผมขอทุนวิจยั วช. ได้มาสองล้านกว่า กรรมการบอกว่าวัตถุประสงค์การวิจยัข้อน้ีตัดออก 

เปลีย่นเป็นขอ้น้ีไดไ้หม มนัไมน่่าจะทาํไดใ้นเชงิปฏบิตั ิ แต่มนักเ็ป็นจรงิๆ กรรมการมองเหน็ว่าเมื่อเรามา

รายงานเขา เขาไมเ่หน็ดว้ย ขอใหต้ดัออกแลว้เปลีย่นเป็นอกีขอ้  กเ็ป็นไปได ้ เพราะฉะนัน้จงึบอกว่า เมือ่

ลงไปบนัทกึเหตุผลด้วยวธิกีารกระบวนการต่างๆแล้ว  อาจจะต้องกลบัมาตัง้หลกั เพราะว่าเจอปญัหา 

บางทถีา้ไปปรกึษากบันิสติแพทย ์พยาบาล เจอปญัหาอย่างหน่ึง เพราะเวลาวางแผนอยูใ่นหอ้ง  แต่พอ

ลงไปเก็บข้อมูลจรงิๆทําไม่ได้ เช่น ตอนน้ีโรงพยาบาลห้ามทําวิจยั หมายถึงว่ามขี้อกําหนด ต้องขอ

กรรมการจรยิธรรม  และมเีงือ่นไขวา่ตอ้งมคีนของเขาอยูใ่นงานวจิยัดว้ย เมือ่ไปเกบ็ขอ้มลูเสรจ็ต้องเอาไป

ส่งเขา  ต้องส่งโครงร่างให้กรรมการรออนุมตั ิ กว่าจะวจิยัเสรจ็ อาจารยท์ี่ปรกึษาเดก็ก็มาถามว่าจะทํา

อย่างไรด ี ก็เลกิ ไม่ทํา เปลีย่น เช่นเดยีวกนักบัในทางศลิปกรรม  เมื่อเจอปญัหาหรอืเจอภาพทีผ่นัแปร

ไปแลว้  กต็ัง้สต ิแลว้มองหาทางออก เพราะฉะนัน้งานวจิยัเป็นรปูแบบแบบนัน้มนัเป็นศลิป์   

 Action Research งานวจิยัในชัน้เรยีนโดยเน้ือคอือะไร ต้องมาพจิารณา Action Research คอื 

กระบวนการทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีดาํเนินการศกึษาวเิคราะหเ์กี่ยวกบัการปฏบิตังิานของตน วจิยัพฒันาผล

การปฏบิตังิานของตนเองใหม้คีณุภาพและมปีระสทิธภิาพดขีึน้  มกีรอบความคดิคอืวจิยังานของคุณ เพื่อ

พฒันางานของคุณเอง แต่ต้องเขา้ใจก่อนว่าสถาบนัมงีานวจิยัสถาบนัเพื่อตอบปญัหาของสถาบนั ส่วน

งานวจิยัปฏบิตักิารนัน้วจิยัเพื่อตอบปญัหาปฏบิตังิานของแต่ละหน่วยงานหรอืบุคคล งานวจิยัปฏบิตังิาน

หลายๆชิน้รวบมาแลว้สามารถจะพฒันาเป็นงานวจิยัเชงินโยบาย หรอืงานวจิยัทีอ่ยูใ่นสถาบนัได ้  

 เมือ่เขา้มาสู่งานวจิยัเต็ม เรากม็าดูเรือ่งวงจรวจิยั คอื ขัน้ตอนในการทําวจิยั ทําไมต้องเป็นวงจร 

เป็นวงจรเพราะวา่มนัไมส่ดุ ไมม่งีานวจิยัไหนสมบรูณ์แบบ แต่มนุษยช์อบความสมบูรณ์แบบ  จงึแสวงหา

ความสมบูรณ์แบบ เพราะถ้าคุณทําคุณตัง้ต้นจากการหาปญัหา หรอืเหน็ช่องทางของการพฒันา แล้ว

จากนัน้คุณกเ็ริม่ศกึษาคน้คว้า รวบรวมความคดิว่าเขาแก้กนัดว้ยวธิอีะไร หลงัจากนัน้เริม่กําหนดกรอบ

แนวทางหรอืแนวคดิ  หลงัจากนัน้ก็ต้องตัง้สมมตฐิาน คนก็ชอบตดิอยู่ว่าสมมตฐิานต้องเป็นว่ากลุ่มนัน้

มากกว่ากลุ่มน้ีหรอืเปล่า แต่จรงิๆแล้วสมมติฐานในการวจิยัมมีากมาย ตัง้ได้แมก้ระทัง่ว่าเมื่อเดนิทาง

ออกไปแลว้จะไปเจออะไร เมือ่มาอบรมจะไดอ้ะไร สมมตฐิานไมใ่ช่แคท่กัษะหรอืขอ้ความทางคณิตศาสตร ์

อาจเป็นการคาดเดาบางอย่างกไ็ด ้ สมมตฐิานเป็นสมมตฐิานไม่จาํเป็นต้องถูกหรอืผดิ เมือ่ลงพืน้ทีจ่รงิๆ

ผลที่ออกมาเป็นอย่างไรก็รายงานไปตามนัน้ สมมตฐิานคอืการคาดเดาด้วยหลกัเหตุผล ไม่ใช่คาดเดา

ลอยๆ เพราะฉะนัน้จะเห็นว่างานวจิยัโดยเน้ือตัง้อยู่บนหลกัเหตุผล  เมื่อตัง้สมมตฐิานได้แล้ว ก็มาเริม่

ออกแบบงานวจิยั คอืจะทาํอะไรบา้งทีจ่ะใหผ้ลมนัออกมา   

 ขัน้ตอนต่อมาคอืการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง  แต่งานวจิยัในชัน้เรยีนไม่ต้องเลอืก กลุ่มจรงิๆกค็อืคนที่

คุณสอน  เพราะคุณอยู่ในชัน้เรียน  จึงไม่ต้องสุ ่มกลุม่ตัวอย่าง จากนัน้ก็สร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล 

วเิคราะหข์อ้มลู  แปลความหมาย  แลว้อภปิราย  แลว้ใหข้อ้เสนอแนะ   

 ประวัติความเป็นมาของการวิจยัในชัน้เรียน  ปี ค.ศ. 1908  มิสเตอร์จอห์น ดิวอี้ กล่าวว่า

บุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องทําวิจยั  แล้วนําผลการวิจยัไปใช้ในการปรบัปรุงงานของตนเอง  

จากนั ้นมาดูหลักของการปฏิบัติงานตามประชาธิปไตย ในการปฏิบัติงานของเรามีความเป็น
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ประชาธปิไตย คอืเรามตีวัตนของเรา เราไมไ่ดป้ฏบิตังิานตามคาํสัง่เจา้นายอยา่งเดยีว เราปฏบิตังิานเราก็

มสีไตล์เป็นของตวัเอง เพราะฉะนัน้มนัคอืการนําตวัเอง  หลกัที่ 2 คอืการใช้สถานทีท่ํางานเป็นสถานที่

เรยีนรู ้เช่นทีผ่มมาพูดใหทุ้กคนฟงัก็คอืการเรยีนรูอ้ย่างหน่ึงของผมเหมอืนกนั  เพราะผมไม่ได้รูทุ้กเรื่อง 

เพราะฉะนัน้หากมคีนถาม การถามก็คอืประโยชน์อย่างหน่ึงของผมดว้ย  ผมตอบคุณมนักค็อืประโยชน์

ของคุณ แต่คณุถามผมมนัคอืประโยชน์ของผม  ถ้าว่างผมกจ็ะรบีรบังานบรรยาย เพราะว่ามนัเตมิความรู้

ของคนบรรยายเองโดยอตัโนมตั ิ เช่นเดยีวกบังานวจิยั  เมือ่ทําชิน้แรกแลว้ ชิน้ทีส่อง  สามก็จะตามมา

เอง เตมิความสมบรูณ์แบบไปเรือ่ยๆ  

 ต่อมาเป็นเรื่องของความร่วมมอื  เมือ่เราไม่รูว้่าแก้ปญัหาอย่างไร กถ็ามคร ูเพื่อน หรอืเดก็ทีเ่รา

สอน  บางทเีราจะไดแ้นวคดิแปลกใหมจ่ากการถาม หลกัของการเสรมิสรา้งของสงัคม การเล่นเป็นส่วน

หน่ึงของงาน  ทํางานใหส้นุก ทีม่าของคําว่า action research โดยสรุปมนัคอื การลงไปด ูroutine work 

ไปปฏบิตังิาน เพราะฉะนัน้หน้าทีข่องเราคอือะไร  หน้าทีเ่ราคอืไปเป็นคร ูตวั action ของเรากค็อืการไป

สอน  ยกตวัอยา่งเช่น  หมอทาํวจิยัเกอืบทุกวนั เพราะตอ้งลงวอรด์  กจ็ะมบีนัทกึคนไข ้ แต่ละเคสกจ็ะไม่

เหมอืนกัน เช้ามาหมอก็จะไปถามคนไข้ว่าทานยาไป 2 เมด็อาการดีขึ้นไหม แล้วก็จดบนัทึก ก็จะมี

เครื่องมอื พวกเรากเ็หมอืนกนั  คุณเป็นคร ู คุณกถ็ามนักเรยีนว่า วนัน้ีนักเรยีนเรยีนจบแลว้เป็นอย่างไร

บ้าง เข้าใจไหม อยากรู้มากเข้าก็แกล้งโดยการสอบ  บางทเีด็กก็ลอกกนั มนัก็สะท้อนภาพออกมาว่า

ทําไมเขาถงึต้องลอก แสดงว่าเรื่องทีเ่ราพูดเขายงัไม่เขา้ใจ  เพราะฉะนัน้เรากไ็ม่ต้องไปกงัวล คราวหน้า

เรากเ็อาใหม่หาเทคนิควธิใีหม่ๆ นัน่แหละจรงิๆแลว้เรากําลงั investigation เพราะฉะนัน้จรงิๆแลว้มนัคอื 

routine work ธรรมดา ครเูมือ่ใหย้าตวัน้ีกบัเดก็แลว้ เขาไม่หาย กแ็สดงว่ามนัใชไ้ม่ไดก้บัเดก็แบบน้ี เราก็

เปลี่ยนยา พอเปลี่ยนยาบ่อยๆ เราก็เขยีนได้ว่าถ้าเดก็เป็นแบบน้ีต้องเป็นแบบนัน้  ถ้าเดก็เป็นแบบนัน้

ต้องเป็นแบบน้ี เพราะฉะนัน้ปรากฏการณ์หลกัๆที่ครูจะหยบิเอามาใช้ได้ในชวีติประจําวนัก็คอืงานวจิยั 

เริม่ตน้จากชิน้เลก็ๆ   

  การทาํวจิยัในชัน้เรยีนเป็นอยา่งไร หน่ึงปญัหาต้องเกีย่วขอ้งกบังานทีคุ่ณทํา คุณเป็นคร ูกําลงัจะ

ไปเป็นครูหรอืฝึกสอน งานที่คุณทําคอืคุณจะไปสอนนักเรยีน คุณเหน็ไหมเดก็วาดรูปไม่ได้  เดก็ผสมสี

ไมไ่ด ้เดก็ราํไมไ่ด ้หรอืทาํแลว้ยงัไมด่ ีทาํอยา่งไรใหด้ขีึน้ เช่น เขาผสมสแีลว้ยงัไม่สวย เรากต็้องมเีทคนิค

เล็กๆ น้อยๆหยอดลงไปให้เขา ถอืเป็นงานวจิยัในชัน้เรยีนแล้ว นักวจิยัรู้และกําหนดปญัหาเหมาะสม  

เหมาะสมกับใคร  เหมาะสมกับงานที่คุณทํา คุณไม่ต้องไปกําหนดให้เลิศหรู แต่มนัคืองานที่ใช้เพื่อ

แก้ปญัหา หรอืพฒันาการเรยีนการสอนของเรา  เพราะฉะนัน้เลก็ก็ได้ ใหญ่ก็ด ีทําวจิยัแล้วพฒันาคน

พฒันางาน ต่อมามนัมกีารทําแบบร่วมมอืรวมพลงั เพราะต้องการ action ทัง้ 2 ฝ่าย  ทัง้ตวัเราในฐานะ

บทบาทเป็นครแูลว้กต็วันกัเรยีนดว้ย  เพราะฉะนัน้งานวจิยัในชัน้เรยีนเริม่จากจุดเลก็ๆและพฒันาขึน้เป็น

งานที่ยิง่ใหญ่ได ้และขอ้สุดทา้ยที่จะกําหนดว่าเป็นงานวจิยัในชัน้เรยีนคอื  เป็นงานเดยีวกบัทีคุ่ณทาํอยู ่

คุณสอนอะไรอยู่คุณกท็ําวจิยักบัทีคุ่ณสอน  ต้องทํากบัเดก็ทัง้หอ้งไหม  ถ้างานของคุณสามารถส่งเสรมิ

เด็กได้ทัง้ห้อง ก็ทําทัง้ห้อง แต่ถ้าเทคนิคของคุณแก้ปญัหาเด็กไม่กี่คนในคลาส  คุณก็ทํากบักลุ่มนัน้         

แลว้ดูว่าพฒันาขึน้ไหม เพราะฉะนัน้เหน็ไหมว่ามนัไม่ต้องใชส้ถติ ิ ขอ้ต่อมางานวจิยัในชัน้เรยีนนัน้มกัใช้

วงจร PDCA  หรอื PAOR  อาจเป็นการทําวจิยัง่ายๆ เพยีง 2-3 หน้าก็พอ  หรอืเป็นงานวจิยัที่ยาก
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ซบัซ้อน  เพราะฉะนัน้การทําวจิยัในชัน้เรยีนอาจขยายไปสู่ระดบัโรงเรยีน  ระดบัชุมชนก็ได้  เช่นครูที่

โรงเรยีนทีจ่.เชยีงใหม ่เริม่ตัง้ตน้จากเดก็ ทาํวจิยัเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงเรื่องการมธัยสัถ์  เริม่จากสอนให้

เดก็ทาํบญัชรีายรบั-รายจ่าย  จากนัน้เริม่เรยีกพ่อแม่เขามาด้วย พอทําภาคการศกึษาแรก ไดผ้ลกบัเดก็  

กเ็ชญิพ่อแมม่า ใหล้กูไปสอน เดีย๋วน้ีกก็ลายเป็นระดบัชุมชนแลว้ เริม่ไปเสนอชุมชนอื่นดว้ย และกําลงัจะ

กา้วเป็นระดบัจงัหวดั 

 ขัน้ตอนการวจิยัเริม่จากการวางแผน คอืตรวจตราวางแผน นัง่ดวู่าเดก็หลบัไปกี่คนแลว้เวลาเรา

สอน จะทาํอยา่งไรถา้เขาเรยีนไมรู่เ้ร ือ่ง ขอ้สอบเขาทาํไมไ่ด ้เขาไมม่าเรยีนเลย  คอืการตรวจตราวางแผน 

แลว้จะจดัการกบัเขาอยา่งไรด ีเมือ่คดิไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ว่าทาํอยา่งไรด ีกล็งมอืปฏบิตักิาร  ต่อมาเมื่อเราให้

วธิน้ีีไปแลว้ เช่น เดก็ในหอ้งหลบัตลอด ไม่เคยมาเรยีน ก็ใหใ้บงานเพราะเขารูด้วี่าต้องมงีานส่ง  เริม่ต้น

จากการใหใ้บงาน เดก็ก็ลอกเพื่อน ทําอย่างไรต่อด ี ก็ให้ใบงานไม่เหมอืนกนั  ก็ลอกเพื่อนไม่ได้ ต่อมา

คุณจะเริม่จบัจุดได้ สังเกต และเริม่เห็น จากวางแผนก่อน  แล้วก็ปฏิบตัิ  แล้วก็เริม่สงัเกต จากนัน้

ไตร่ตรอง ตรวจตรา แก้ไข คุณจะรู้เองว่าปญัหาของเด็กคนน้ีจริงๆแล้วไม่มีอะไร เขาอยากเด่น 

เพราะฉะนัน้ต่อมาก็ให้เขาออกมาสอนเสยีเลย ให้เขามาเป็นผู้นําในการทํากจิกรรม คราวน้ีเขาไม่หลบั  

มาเรว็ดว้ย  แลว้คณุกจ็ะจบัไดว้่าเดก็แบบน้ีเป็นอยา่งน้ี  พอคุณทาํซํ้าๆหลายๆภาคการศกึษาคุณกเ็ขยีน

รายงานเล่มใหญ่ๆ แยกไดว้่าเดก็ลกัษณะแบบน้ีแก้ปญัหาโดยวธิน้ีีกบัวธิขีองเรา  กจ็ะขยายกลายเป็น 5 

บทโดยปรยิายโดยคุณเริม่จากเดก็คนเดยีว อย่างน้ีถอืว่าเป็นงายวจิยัที่อยู่ในวงจร PDCA ครบ ถ้ามา

เทยีบกบัวงจรประกนัคุณภาพ PDCA กเ็ริม่จากการวางแผนเหมอืนกนั  ปฏบิตั ิ การลงมอืทํา ตรวจตรา 

แลว้กป็รบัปรงุแกไ้ข  

 สิง่ทีไ่ม่ใช่การวจิยัในชัน้เรยีน คอื แผนการสอน  บนัทกึผลการสอน  มนัมเีส้นบางๆคัน่ระหว่าง

การทาํแผนการสอน  การบนัทกึผลการสอน กบัการทาํวจิยัในชัน้เรยีน  เพราะว่าเมื่อคุณทําแผนการสอน 

มนัคอื routine ที่ไม่ได้พฒันาอะไร  คุณแค่วางแผนว่าคลาสไหนจะสอนอะไร อย่างน้ียงัไม่ถอืเป็น

ผลการวจิยั เมือ่คณุทาํบนัทกึการสอน  บนัทกึการสอนเป็นรายงานภาพรวมในหอ้ง หรอืผลการสอนตาม

แผนการสอน  มนัจงึยงัไมไ่ดม้กีารพฒันาอะไร  แต่ถ้าคุณทําบนัทกึการสอนเสรจ็ แลว้ระบุลงไปต่อว่ามนั

มปีญัหาตวัน้ี  แล้วคุณเอาปญัหาตวันัน้มาหยบิเป็นประเดน็ในการแก้ไข  แล้วเอาไปปรบัปรุง  หรอืหา

วธิกีารแก้ไขในครัง้ต่อไป  น่ีคอืคุณกําลงัเอาบนัทกึการสอนของคุณมาฉีกเป็นงานวจิยัเลก็ๆ ในชัน้เรยีน 

การแก้ปญัหาการสอนทีพ่บขณะการสอนเลก็ๆ  เช่น เดก็หลบั กป็ลุก เดก็ไม่อยู่ในหอ้งกเ็รยีกเขามาเขา้

ห้องแบบน้ีมนัไม่ใช่งานวจิยัเพราะมนัไม่มอีะไรใหม่  ไม่มอีะไรช่วยกระตุ้น  เพราะฉะนัน้มนัเป็นการ

แก้ปญัหาเฉพาะหน้าของครูมากกว่า  ที่ต้องพูดเพราะว่า บางคนชอบนําผลการทดลองมาใช้เป็น

ผลการวจิยัในชัน้เรยีน  น่ีหมายถงึพวกทางวทิยาศาสตร ์การวจิยัที่เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทําไมถงึ

ไม่ใช่เพราะว่าวิจ ัยในชัน้เรียนมันตระหนักอยู่ที่การแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นจากห้องเรียน แล้วมันช่วย

พฒันาการเรยีนการสอน จรงิๆแลว้รากเหงา้ของมนักค็อื action research  บางคนบอกว่าจรงิๆแลว้มนั

คอื classroom action research หลกัสําคญัของมนัอยู่ที่ หน่ึงคุณเอาลงไปพฒันาการเรยีนการสอน  

พฒันาตวันิสติ  พฒันาตวัคุณ  สองมนัทํากบัเดก็ของเราทีอ่ยู่ในหอ้ง  เดก็ต้องมสี่วนร่วม เพราะฉะนัน้ไม่

ต้องเก็บกบักลุ่มตวัอย่าง  และถ้าคุณทํากบัเดก็ทัง้ห้อง  ก็อาจจะไม่ได้ผลกบัเดก็ทัง้ห้อง ไม่ต้องปกปิด 
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คุณรายงานแบบกระมดิกระเมีย้นไปได้เลยว่า เทคนิคตวัน้ีมนัใช้กบัเดก็กลุ่มหน่ึงไม่ได้  เหตุผลคอือะไร  

มนัก็จะนํามาสู่ขอ้เสนอแนะในงานวจิยัครัง้ต่อไปได้ว่าเทคนิคแบบน้ีใช้กบัเดก็กลุม่น้ีไม่ได ้ เดก็กลุ่มน้ีมี

ลกัษณะเป็นอยา่งไร  คราวหน้าเราจะไดแ้กป้ญัหากบัเดก็กลุ่มน้ีดว้ยวธิกีารอื่น ๆ   

 งานวจิยัทีเ่น้นการเลือ่นวทิยฐานะ ครชูอบสบัสน คอืครจูะทําวจิยัต่อเมื่ออยากเลื่อนตําแหน่ง  แต่

ว่าถ้าคุณทําวจิยัในชัน้เรยีน คุณไม่ต้องคดิถงึตรงนัน้ ตัง้เป้าตรงหน้าเลยว่าเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 

และเดก็ของเรา คุณจะต้องตัง้ไวเ้ป็นหลกัแลว้ยดึ พอเปรยีบเทยีบขัน้ตอนแลว้เป็น plan Do Check Act 

เหมอืนกนั พอมกีารวจิยัในชัน้เรยีน กจ็ะเป็น PAOR  แต่บางคนบอกว่าคุ้นกบั plan Do Check Act          

จะใช้ได้ไหม ทําไปอย่ายดึตดิกบัรูปแบบ  เพราะมนัเหมอืนกนั  แล้วPAOR คอือะไร  เริม่ต้นก็ plan 

เหมอืนกนั  พอวางแผนเสรจ็  สาํรวจ  แลว้กล็งไป act  เสรจ็กไ็ป absorb หน่อยว่ามนัเกดิอะไรขึน้  แลว้

กใ็หผ้ลสะทอ้นกลบั  เพราะฉะนัน้มนัเป็นวงจร  เมือ่คุณใหผ้ลสะทอ้นกลบัเสรจ็  คุณลงไป Plan ใหม่  Act 

ใหม่  absorb ใหม่  แล้วก ็ reflex มนักจ็ะวนเป็นเกลยีวกนัอยู่แบบน้ี  เมื่อมนัเป็นเกลยีวหลายๆเกลยีว 

คุณกจ็ะสามารถเอาเกลยีวหลายๆเกลยีวมายบุรวมกนัเป็นงานชิน้เอกของคุณได ้ เพราะฉะนัน้ผมถงึบอก

วา่ครอูาจารยท์ีย่งัไมเ่คยทาํวจิยั  แลว้จะเริม่ตัง้ตน้ทาํวจิยั  เริม่จากงานวจิยัเลก็ๆ แลว้ค่อยๆขยายไปเป็น

งานวจิยัใหญ่ๆ เดก็ๆทีเ่พิง่เรยีนกําลงัจะจบกไ็ม่ต้องไปกลวั เราเริม่ตัง้ต้นจากมุมมองเลก็ๆ อกีอยา่งหน่ึง

ที่อยากจะเตือนทางศิลปกรรม ก็คือเราคิดว่าลอกรุน่พี่เอาปลอดภยั เตือนเลย พวกรุน่พี่คุณที่เรยีน

ปรญิญาโท เวลามาขอทุนลอกกนัไปลอกกนัมา ผดิกนัมาทัง้หมดเลย หาต้นฉบบัทีม่นัดีๆ นะ เพราะฉะนัน้

ไปลอกจากสาขาอื่นดูบา้ง  บางทอีาจจะดขีึน้ อย่าเชื่อเพราะมนัสบืทอดต่อเน่ืองกนัมา เพราะจรงิๆแล้ว

คนทีรู่ด้ที ีส่ดุในงานวจิยัคอืตวัเรา นกัวจิยัรูว้า่เราอยากเหน็อะไร อยากทาํอะไร อยากไดอ้ะไร แลว้หลกัมนั

จะมาเอง ปญัหาคอือะไรคุณกร็ูว้่าแก้ยงัไง รูด้ว้ยว่าแก้แบบน้ีได ้หรอืไม่ได ้เพราะคุณคอื professional ที่

อยูใ่นคลาสเรยีน   

  อยากใหค้รหูรอืนิสติเปิดใจยอมรบัก่อนวา่งานวจิยัเป็นเรือ่งงา่ยสบายๆ ไม่ใช่เรื่องทีเ่ครยีดอย่างที่

เรานึกฝนั  ช่วงน้ีเราก็มาเขา้สู่หวัขอ้ การกําหนดคําถามวจิยั บางคนชอบถามว่า คําถามวจิยัคอือะไร 

จรงิๆแล้วคําถามวจิยักบัปญัหาวจิยัมนัมาด้วยกนั  คําถามวจิยัมนัก็มาจากปญัหาว่าปญัหาของคุณคอื

อะไรถ้าอยู่ในชัน้เรยีน  เพราะฉะนัน้ก็นํามาสู่คําถามที่นํามาใช้ในงานวิจยั คําถามวิจยันัน้คือ มนัยงั

ตอ้งการการสบืคน้หรอืการทดลอง  คําถามวจิยัเป็นคําถามระดบัสูง ถ้าเป็นคําถามงานวจิยัต้องถามดว้ย

ว่าทําอย่างไร ทําไมจงึเป็นเช่นนัน้ แต่ถามว่าทําไมนัน้มนัยงัไม่พอ เพราะฉะนัน้คําถามวจิยัมนัจะมทีําไม

เดก็คนน้ีถงึวาดภาพไมไ่ด ้ ทาํไมจะนําไปสูว่า่ทาํอยา่งไร ทาํอยา่งไรใหเ้ดก็คนน้ีดขีึน้ เพราะฉะนัน้คําถาม 

มนัต้องเป็นระดบั ชดัเจน ตอบได้ วดัได้ ตรวจสอบได้ มองเหน็ได้ เช่น เราอยากรูว้่าเดก็คนน้ีมปีญัหา

อะไร ทําไมถงึรําไม่ได้  ปญัหาของเขาคอือะไร  เขาไม่รูจ้กัจงัหวะใช่ไหม  พอเรารูว้่าเขาไม่รูจ้กัจงัหวะ  

ทํายงัไงล่ะ เรามเีทคนิคมากมายที่จะฝึกการจบัจงัหวะของเด็ก เราก็เอามาใช้วธิใีดวธิหีน่ึง  และก็ต้อง

เกี่ยวขอ้งกบังานทีเ่ราทํา เราก็ต้องทํากบัเดก็ของเรา เดก็ทีม่ปีญัหาหรอืเดก็เก่งอยู่แลว้ทําอย่างไรใหเ้ขา

เก่งมากขึน้อกี งานวจิยัหรอืคําถามวจิยัต้องใหก้ารพฒันา ต้องใหก้ารสอนของเราเป็น professional มาก

ขึน้  คอืแก้ปญัหาเดก็ได้ตรงจุดมากขึน้ เกดิการเรยีนรูม้ากขึ้น  เขาและเราต่างได้ประโยชน์  ทําให้เรา

เขา้ใจความหมายของตวัเรามากขึน้  ความหมายของเราอย่าลมื เราคอืคร ูเรามหีน้าทีข่องเราเหมอืนกนั  
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คําถามวจิยัทีด่ตี้องนําไปสู่คําถามวจิยัอกีระดบัทีล่กึขึน้  จรงิๆถา้บรรยายแบบเต็มระบบให้ครใูนโรงเรยีน

ฟงั  จะเริม่ตัง้ต้นดว้ยปพูื้น  เขยีนโครงร่างวจิยั  แล้วสุดทา้ยคอืคอรส์การสงัเคราะหง์านวจิยัเขา้ดว้ยกนั  

บางทีครูที่อยู่ในหัวหน้าหมวดก็สามารถให้ครูแต่ละคนทําวิจ ัยเล็กๆแก้ปญัหาในคลาสของตัวเอง            

แต่ทา้ยสุดแลว้ในฐานะทีเ่ป็นหวัหน้าหมวดเอางานของครูแต่ละคนมารวมกนั แลว้สงัเคราะห ์ เขยีนใหม่

เป็นเล่มใหญ่ แลว้ใส่ชื่อทุกคนเลย เป็นผลงาน เป็นองคค์วามรูแ้ลว้ไดต้พีมิพใ์นวารสาร ซึง่มนัทรงคุณค่า

มาก เพราะมนัเป็นประสบการณ์จรงิและมกีารรวบรวมความรูอ้ย่างเป็นระบบ  งานแบบน้ีนําไปสู่คําถาม

วจิยัที่ลึกขึ้น  คือจากแค่แก้ปญัหาระดบัห้องเรยีน  หรือคนที่จะมาเขียนต่อ  หรือแม้แต่ครูเองก็ได ้           

อย่างเดอืนน้ีเราลองใชว้ธิน้ีี  เดอืนหน้าลองเปลีย่นอกีวธิหีน่ึง  เราก็เขยีนได้แล้วว่าวธิน้ีีดกีบัวชิาแบบน้ี

เน้ือหาแบบน้ี  วธินีัน้ไม่ดกีบัเน้ือหาแบบนัน้วชิาแบบนัน้  ท้ายที่สุดเราจะเห็นว่ามเีทคนิคหลายๆอย่าง 

เทคนิคเป็นยาเฉพาะที ่เฉพาะจดุ เฉพาะบุคคล  เพราะฉะนัน้เราไมต่อ้งกงัวลว่ามนัตอบไดเ้ฉพาะเดก็ไม่กี่

คนหรอืเปล่า ถา้มนัตอบไดเ้ฉพาะเดก็ไมก่ีค่น  คุณต้องตอบแลว้ว่าทําไมถงึไดต้อบเฉพาะเดก็กลุม่น้ี เดก็

กลุ่มน้ีเขามลีกัษณะยงัไง ครคูนอื่นกจ็ะเลอืกใชเ้อง  นอกจากวจิยัแบบน้ีจะช่วยครทูําผลงานแลว้ เราต้อง

นึกวา่จากงานเขยีนทีม่คีณุคา่ของเราหรอืเทคนิคทีเ่ราลองใชใ้นหอ้งเรยีนของเรา  ถ้าเราเขยีนออกมาอ่าน

ง่าย  รูเ้ร ื่อง เราอาจจะช่วยเพื่อนครูหลายคน ที่เป็นครูใหม่ๆให้ทําได้ด้วย  เพราะฉะนัน้เราถงึบอกว่า

งานวจิยัในชัน้เรยีนมนัมคีุณค่า แล้วถ้าจะให้มคีุณค่ามากขึน้  คุณก็ต้องทําให้ออกมาในรปูแบบวชิาการ 

พอเป็นรูปแบบวชิาการบางคนก็จะกลวั ไม่กล้าอ่าน  เพราะฉะนัน้ถงึบอกว่า บางทคีุณเขยีนอะไรง่ายๆ  

งานวจิยัประเภทหา้หน้า สบิหน้า บางทคีนจะพงึพอใจทีจ่ะอ่านมากกวา่   

 แบบแผนการวจิยัที่เราจะใช้สําหรบังานวจิยัในชัน้เรยีนหรอืงานวจิยัปฏบิตัิการ  จรงิๆแล้วเรา

ใชไ้ดท้ัง้วธิเีชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ถ้ารูส้ถติใิชส้ถติไิด ้ไม่รูส้ถติ ิอยากรูส้ถติใิช้สถติกิไ็ด ้หรอืถ้าไม่รู้

จรงิๆ กเ็อาวธิกีารเชงิคุณภาพมาเขยีนพรรณนา บรรยายความ ทําไปเรื่อยๆเพราะวตัถุประสงคข์องการ

เขยีนรายงานการวจิยัคอื เพือ่สือ่สารไปยงับุคคลอื่น เพราะฉะนัน้วธิกีารเขยีนจงึเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญั  

ใชห้ลกัการของ critical theory มุง่พฒันาโดยการเสรมิสรา้งพลงั  สรา้งสงัคม  สรา้งองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ 

ปญัหามาเราตอ้งแก ้ ตอ้งใหเ้ขาแกต้วัเขาเอง  เราเป็นแค่ตวัช่วย  เพราะฉะนัน้จะเหน็ว่าเทคนิคการสอน

ทีห่ลากหลายเป็นแค่วตัถุในการทีจ่ะโยนลงไป  แต่ตวัเขาเป็นตวัการแก้ปญัหาของเขาเอง ถ้าเขาไม่ยอม

ฝึกเราก็ทําอะไรไม่ไดอ้ยู่ด ี แต่ในกระบวนการเราต้องรูว้่าเพราะอะไรเขาไม่ยอมฝึก รปูแบบยากไปหรอื

เปลา่  ไมใ่ช่ทางเขาใช่ไหม เพราะในการเรยีนการสอนของคนมนัมสีไตล ์ โดยในสญัชาตญาณของความ

เป็นครจูะรูเ้องว่าเดก็เป็นอย่างนัน้อย่างน้ี  แล้วถ้าน้องๆทีบ่อกว่าไม่เคยเป็นครแูลว้จะรูไ้หมว่าเดก็เขามี

สไตล์ยงัไง  สกัพกัคุณจะจบัทางได ้ ถ้าคุณใส่ใจ เพราะฉะนัน้คําสําคญัอกีตวัหน่ึงทีส่ําคญัในการทําวจิยั 

คอืต้องมคีวามใส่ใจตวันักเรยีน รูจ้กัเขา คุณก็จะแก้ปญัหาได้ เพราะฉะนัน้คุณเริม่จากการรูจ้กัเขาก่อน 

ในระดบัโรงเรยีนเราดคูลาสเลก็ๆ เราตอ้งคอ่ยๆรูจ้กัทลีะคน คนไหนทีไ่ปไดแ้ลว้ กร็ูจ้กัใหน้้อยหน่อย โดย

สญัชาตญาณครแูลว้จะชอบเดก็น่ารกั เรยีนเก่ง เราจะรูจ้กัเดก็แบบนัน้ก่อน  แลว้เดก็อกีประเภทหน่ึงคอื

เดก็เกเร  แลว้เรามกัจะทอดทิง้เดก็อกีกลุม่หน่ึงไป  คอืเดก็กลางๆ  กป็รบัทศันคตใิหม่ เราต้องพยายาม

รูจ้กัเดก็ใหค้รบทุกกลุม่  แลว้จดัลําดบัความสําคญัว่าเราจะช่วยเดก็กลุม่ไหนก่อน  เรากต็้องมาตดัสนิใจ  

เพราะฉะนัน้งานวจิยัเรากเ็ลยต้องแยก  งานวจิยัในชัน้เรยีนไม่จาํเป็นต้องทํากบัคนทัง้คลาส  เพราะเหตุ
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วา่เราไมส่ามารถแก้ปญัหาดว้ยวธิกีารเดยีวกบัคนทัง้คลาสได ้ แต่มนัสามารถแก้ปญัหากบัคนหมู่มากได้

ถา้เราเลอืกวธิทีีด่ ีแต่ถ้าเราพบว่าคนหมู่มากพอไปได้ เดก็ไม่กี่คนมปีญัหา  เรากล็งไปช่วยเดก็เหล่านัน้

ก่อน เพื่อช่วยเขาใหม้พีฒันาการดขีึน้  เพราะฉะนัน้เราจงึบอกว่ามนัมหีลกั มุ่งพฒันา จรงิๆแลว้มนักค็อื

ใชเ้มทโทรโพโลจทีีม่ลีกัษณะของการเป็นเป็นเกลยีวหมุนไปเรื่อยๆ เริ่มตัง้ตน้ตัง้แต่ PAOR หรอื PDCA

ไป  วตัถุประสงคจ์รงิ ๆกเ็ริม่ตัง้แต่ 1.วางแผน  2.ลงพืน้ที ่ วธิน้ีีแก้ปญัหาไดไ้หม ถ้าแก้ปญัหาไม่ไดคุ้ณก็

รูแ้ลว้ว่าทําไมมนัแก้ปญัหาไม่ได ้ เปลีย่นวธิทีีม่นัดขีึน้ทําเป็นเกลยีวไปเรื่อยๆ งานของคุณกจ็ะพฒันาขึน้  

และทา้ยทีส่ดุงานของคุณกจ็ะไดข้อ้สรปุ  แต่ขอ้สรปุนัน้กไ็มใ่ช่สุดทา้ย ขอ้สรุปทีผ่มพูดนัน้กค็อืว่าเมื่อคุณ

อยากจะขอผลงานทางวชิาการ ไม่อยากทําเป็นแค่ classroom action research ก็เอาที่เป็นเกลยีวมา

ขยาํรวมกนัเขยีนเป็นงานทีม่รีปูแบบ มสีไตลเ์ฉพาะของมนั  กจ็ะไดป้ระโยชน์แบบต่อเน่ือง  แต่ครบูางคน

มปีญัหาคอื เทอมน้ีสอนคณิตศาสตรป์.4  เทอมหน้าสอนคณิตศาสตรป์.5  เทอมต่อไปสอน ป.1 แบบนัน้

กล็ําบากหน่อย  แต่เดก็เรยีนคณิตศาสตรก์ม็ปีญัหา  คุณก็ทําเลย ป.4 มปีญัหาอะไร  ป.5 มปีญัหาอะไร 

กจ็บัมาขยาํรวมกนั ไม่ต้องไปตาม follow กลุม่เดยีว หรอืไปตามว่าสอนแลว้มวีวิฒันาการอะไรกไ็ด ้หรอื

เทอมน้ีสอนสงัคม เทอมหน้าสอนประวตัศิาสตร ์ เทอมต่อไปสอนเศรษฐศาสตรท์ําอย่างไรด ีมนักอ็ยู่ใน

โทนเดยีวกนั คุณกท็าํเป็นเล่มใหญ่ ทําเทคนิควธิกีารสอนวชิาทางดา้นสงัคมศาสตรเ์ลย  แลว้กแ็ยกไปว่า

ทางด้านเศรษฐศาสตรเ์ทคนิคแบบน้ีได้ผล พุทธศาสนาแบบนัน้ได้ผล  ก็แยกเขยีนไปเป็นส่วนๆ แล้วก็

รวมกนัว่าโดยรวมภาพมนัออกมาเป็นยงัไง  หรอืถ้าสอนทุกวชิา  ก็ทําการสอนทุกเรื่องเลย การสอน

ระดบัประถมศกึษา ตัง้แต่วชิาทางดา้นคณติศาสตร ์วชิาอยา่งน้ีตอ้งมทีกัษะอยา่งน้ี  เพราะฉะนัน้เหน็ไหม

ว่ามนัเป็นครเีอทฟี  เทคนิคที่ใช้ในการรวบรวมขอ้มูลสําหรบัครูที่อยู่ในคลาสมนัทําได้หลากหลาย เช่น  

ไปคุยกบัเดก็ แลว้กจ็ดขอ้มลูสําคญัมา หรอืจะทาํแบบเชค็ลสิต์ให้เดก็ตอบ ใหค้รเูชค็ หรอืใหเ้ดก็ทาํแลว้

เราประเมนิ หรอืเทคนิคที่กําลงันิยมในต่างประเทศ  เขยีนไดอารี ่ กําหนดไดอารี่ให้เด็กเขยีน อยาก

พฒันาเรื่องคุณธรรมจรยิธรรม  ให้เดก็เขยีนไดอารี่เรื่องน้ี  แล้วใช้เทคนิคการสอนของคุณเขา้ไป แล้ว

เทคนิคไดอารีเ่ป็นไดท้ัง้เทคนิคการสอนและเทคนิคการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยในตวั  มคีนใชเ้ทคนิคตวัน้ี  

แลว้เขากเ็อาไดอารีเ่ดก็มาใหเ้ราดดูว้ย ว่าเดก็มพีฒันาการ ไดอารีม่นัชดัเจน ไดอารีช่่วยใหเ้ดก็เกดิทกัษะ

ทัง้ทกัษะการเขยีน และเขามคีุณธรรมจรยิธรรมมากขึน้ เพราะเขาฝึกเรื่องคุณธรรมจรยิธรรม กบ็นัทกึไป 

แต่ไม่ใช่ไดอารีแ่บบ routine บงัคบัใหเ้ดก็เขยีนทุกวนั  ไดอารีก่็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจ แต่ต้องใชเ้ขยีน

เฉพาะส่วนที่สําคญั  หรอืสิง่ที่เราต้องการจะเก็บจรงิๆ  ให้เขาสะท้อนออกมา บางคนใช้ไดอารี่ในการ

สะทอ้นความคดิ  มงีานวจิยัหลายๆชิน้ทีเ่ป็นงานวจิยัใหญ่ๆแลว้ใชเ้ทคนิคไดอารีใ่นการสะท้อนคดิว่าทํา

แบบน้ีแลว้เกดิอะไรขึน้ หรอืใชว้ธิกีารสงัเกต หรอืเรยีกมาประชุมเป็นกลุ่มๆคุยกนั  หรอืแบบดัง้เดมิแจก  

แบบสอบถาม เพราะฉะนัน้กลุม่นกัวชิาการกจ็ะมบีอกว่า คุณใช ้PDCA หรอืใช ้PAOR กแ็ลว้แต่  ทําเป็น

เซอรเ์คลิไปเรือ่ยๆ  พวกน้ีลว้นแลว้แต่เป็นเทคนิค ถ้าอาจารยอ์ยากเอาไปใชเ้ขยีน กเ็อาเทคนิคใส่เขา้ไป  

แต่ถา้อยากทํางานวจิยัในชัน้เรยีนเป็นงานเลก็ๆทีอ่ยูใ่นหอ้ง เขยีนกนัประมาณหา้หน้า สบิหน้า กไ็ม่ต้อง

ถงึกบัเอาขัน้ตอนพวกน้ีใส่เขา้ไป เพราะว่าหลกัจรงิๆแล้ว อยู่ที่เมื่อคุณมปีญัหา  คุณเก็บรวบรวมขอ้มลู  

คุณอนาไลซ์ข้อมูล คุณเขา้ใจมนั ถ้าเมื่อไหร่คุณ  มมีากขึน้คุณก็เอามนัมาเผยแพร่ แล้วคุณจะเห็นว่า
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งานวจิยัในชัน้เรยีนมรีะดบั  มนัเป็นจดุเริม่ตน้เลก็ๆทีม่คีุณค่า เพื่อกา้วไปสู่การรว่มมอื หรอืกลุม่สาย กลุม่

คร ูแลว้กา้วไปสูร่ะดบัโรงเรยีน ระดบัชุมชน 

 รปูแบบการจดัระเบยีบควบคมุมหีลายแบบ ในกลุม่งานวจิยัเองกเ็หมอืนกนั  คุณกต็้องดูว่าปญัหา

ของคุณมอีะไร  ถ้าคุณจะทําแบบ controlling ก็จดักลุ่มควบคุมแล้วจดัให้มกีารสอนเพิม่  แต่ทําแค่

ลกัษณะทีว่ดัเฉยๆ  คุณจะควบคุม แต่ไมแ่ทรกแซง  งานวจิยัทีท่ําแบบ controlling จรงิๆ คอืควบคุมแลว้

กแ็ทรกแซงดว้ย  หมายความว่า คุณไปควบคุมพฤตกิรรมของเขา ควบคุมว่าจะศกึษาเรื่องอะไรไม่ใหต้วั

อื่นเข้ามาแทรก  แล้วก็แทรกแซงด้วย โดยพยายามปรบัเปลี่ยนปรบัแต่ง แต่ถ้าต้องการวดัพฤติกรรม

เท่านัน้ คุณจะควบคุมว่าจะวดัอะไร  แต่คุณจะไม่แทรกแซง  แต่ถ้าคุณต้องการดูเขาเฉยๆ ในเบื้องต้น 

เขาจะไม่ควบคุมและไม่ไปแทรกแซงดูเขาไปก่อน แต่ถา้เป็น asking and doing มนัจะไม่ควบคุมแต่เขา้

ไปแทรกแซง คอืเขา้ไปสอนเพิม่แต่ปล่อยเขาเป็นอสิระ  

 ขัน้ตอนการเขยีนรายงาน ที่ให้ไว้ในเอกสารเป็นขัน้ตอน การเขยีนรายงานการวจิยัแบบที่ครูใช้

เขยีนกนั 5-10 หน้าไม่ไดเ้ขยีนเป็นเล่ม  แต่พวกกลุม่ที่ต้องไปฝึกสอนจะถูกกรอบบงัคบัของรูปแบบของ

มหาวทิยาลยัใหเ้ขยีนเตม็รปู ซึง่โดยธรรมเนียมกจ็ะทํา 5 บท  แต่กไ็ม่ต้องตื่นเต้นว่ารุ่นพีท่ําทัง้หอ้ง เกบ็

ขอ้มลูกบัเดก็หน่ึง 100 คน ฉันจะต้องเกบ็ขอ้มลูกบัเดก็ 100 คนไหม ถ้าคุณไม่ไดส้อน 100 คน คุณกไ็ม่

ตอ้งเกบ็ 100 คน  แลว้เลกิทาํประเภททีว่่าเดก็ผูช้ายสนใจมากกวา่เดก็ผูห้ญงิ  เพราะมนัไม่เกดิประโยชน์

อะไร  ถ้าจะทําแยกประเภท คุณต้องตอบตัวคุณเองก่อนว่า คุณจะทําแยกไปเพื่ออะไร  ถ้าคุณทํา

พฤตกิรรมแยกว่า เดก็ผูช้ายมพีฤตกิรรมแบบน้ี  เดก็ผูห้ญงิมพีฤตกิรรมแบบน้ี  เพราะฉะนัน้ในการสอน

นาฏศิลป์เด็กผู้ชายน่าจะสอนแบบน้ี และเด็กผู้หญิงน่าจะสอนแบบน้ี แบบน้ีน่าทํา อะไรที่สอนร่วมได ้

อะไรทีส่อนแยกได ้ และเมื่อคุณทําทุกอย่างตามขัน้ตอนเรยีบรอ้ยแลว้ กม็าถงึการเขยีนรายงาน  ถ้าเป็น

งานแบบครทูาํในชัน้เรยีน คุณกเ็ริม่ตัง้ต้นจากเขยีนจุดมุ่งหมาย  งานวจิยัของเราทําอะไร แก้ปญัหาอะไร 

กําหนดจดุมุง่หมายมาใหช้ดั แลว้กเ็ริม่เขยีนการสาํรวจเอกสารงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เอาแค่เทคนิคคร่าว ๆ

พอใหค้นอ่านเขา้ใจวา่ทาํไมถงึไดเ้ลอืกวธิแีบบน้ี เขยีนเพื่อแสดงว่าน่ีคอืผลงานฉัน  เมือ่คุณเขยีนใหเ้ขารู้

แล้ว  คุณก็เขยีนขัน้ตอนวธิกีารในการวบรวมขอ้มลู  บอกว่าเราสงัเกตเดก็กี่ครัง้  สงัเกตอย่างไร เขยีน

รายงานในลกัษณะแบบนัน้ แล้วเราก็เริม่วเิคราะห์ว่า ทีใ่หเ้ดก็ดูอย่างน้ีแลว้เกดิปฏกิริยิาอะไร  สะท้อน

ความคดิเรยีบเรยีง หลงัจากนัน้ถา้ด ีจงึจะนําไปเผยแพร ่ อนัทีจ่รงิมนักด็หีมด แต่ครชูอบคดิว่างานตวัเอง

ไม่ด ีฉันทําเลก็ๆกบัเดก็ 3 คน ทํากบัเดก็คนเดยีวก็ดไีด้  เพราะเดก็ทัง้หอ้ง 30 คน 29 คนไม่มปีญัหา  

เดก็คนเดยีวมปีญัหา จงึมาทาํวจิยักบัเดก็คนเดยีวกไ็ด ้แต่ทาํใหห้นักๆไปเลย แก้ปญัหาจรงิจงักบัเดก็คน

น้ีไปเลย  ยกตวัอย่าง ลูกศิษย์ผมตอนน้ีกําลงัมปีญัหา เราก็จะใช้วิธกีารแก้แบบหน่ึงกับเด็กคนเดยีว  

เพราะมปีญัหาจรงิๆ เรากม็านึกว่าจะแก้ปญัหาอย่างไร จะเอาเทคนิคต่างๆใส่ไปทีต่วัตนของเขา แลว้เรา

กล็องเสี่ยงดูว่าเทคนิคน้ีได้ผลไหม ไม่ได้ผลเราก็เขยีนว่าสําหรบัพฤตกิรรมแบบน้ีหรอืปญัหาแบบน้ีการ

แก้ปญัหาอย่างน้ีไม่ไดผ้ล  การแก้ปญัหาอย่างนัน้ไดผ้ล  เพราะสิง่ทีไ่ม่ได้ผลมนัคอืองค์ความรู ้ จาํไวว้่า 

1. เมื่อคุณตัง้ต้นปญัหา ความเป็นมาลงไปทีป่ญัหาเลย  2.เทคนิคการเขยีนในการเขยีนส่วนแรกถา้เป็น

งานวจิยัเลก็ๆให้ตัง้ต้นว่าปญัหาของคุณคอือะไร ขัน้ตอนต่อมาคุณจะแก้ปญัหานัน้ได้อย่างไร เทคนิค

อะไรที่คุณคดิว่าแก้ปญัหาได้บ้าง ก็เขยีนบรรยาย แล้วก้าวเขา้สู่ข ัน้ตอนที่ 2 คอืเขยีนวตัถุประสงค์หรอื
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คาํถามวจิยั ผมจะสอนเดก็เสมอว่า  ถ้าคุณจะเขยีนคําถามวจิยั   คุณกจ็ะไดว้ตัถุประสงคก์ารวจิยัตามมา  

เพราะคําถามวิจยั คือ วตัถุประสงค์การวิจยัที่เขยีนแบบเป็นข้อคําถาม เช่น ถามว่าเทคนิควิธกีารน้ี

สามารถใช้ได้กบัเดก็ทีม่พีฤตกิรรมอย่างไร แต่เมือ่มาเขยีนวตัถุประสงค์วจิยั คอื เพื่อศกึษาเทคนิคน้ีต่อ

ผลน้ี  มนัจะลอ้กนัเป็นขัน้ตอน แลว้หลงัจากนัน้กม็านิยามขอบเขตว่าจะศกึษาใคร  อะไร  ทําไม  เหตุผล  

มาอย่างไร ทาํไมเลอืกศกึษาแค่น้ี อธบิายใหค้นอื่นเขา้ใจ เขยีนขอบเขตใหช้ดัเจน หลงัจากนัน้คุณกอ็าจ

เขยีนวธิกีารที่คุณได้ผสมผสานกนัมา  ประโยชน์ที่คุณจะได้รบัจากงานน้ี  หลงัจากนัน้คุณก็เริม่เขยีน  

ขัน้ตอนการเกบ็ขอ้มลู การสํารวจ  เขยีนเป็นบรรยายความเรยีง แล้วพอเริม่เขยีนผล  หลงัจากที่ไปทํา

วจิยัแลว้สปัดาหแ์รกเป็นอย่างไร สปัดาหท์ี ่2 เป็นอย่างไร สปัดาหต่์อๆไปเป็นอย่างไร หลงัจากนัน้คุณก็

อภปิรายผล  การอภปิรายผลการวจิยัทีด่คีอืเมื่อคุณเหน็ผลการวจิยั เช่น เมื่อคุณลงโทษเดก็แล้วผลมนั

ไม่ได้  คุณมาเขยีนในส่วนอภปิราย  ในส่วนรายงานผลการวจิยัคุณเขยีนเพยีงว่าเดก็คนน้ีลงโทษแล้ว

ไม่ได้ แต่พอมาเขยีนอภิปรายคุณสามารถมาเขียนต่อได้ว่าเพราะลงโทษเด็กคนน้ีแล้วเขาไม่ได้ผล 

เน่ืองจากผูว้จิยัไปศกึษาแลว้พบว่ามนัเกดิปญัหาอยา่งไรวธิกีารลงโทษกบัเดก็คนน้ีจงึไมไ่ดผ้ล   

 สําหรบัน้องที่ไปฝึกสอน บางทเีรามองว่าปญัหาไม่ใช่แค่เขาไม่สนใจเรา เราไม่ต้องไปศกึษาว่า

เขาไมส่นใจเรา แต่เราไปสนใจวา่ทาํไมเขาจงึไมช่อบอยา่งน้ี ออกแบบสอบถาม พูดคุยว่าทําไมจงึไม่สนใจ 

แลว้ค่อยๆคดิเทคนิควธิกีารปรบัพฤตกิรรม  แล้วไปทํางานวจิยัว่าเทคนิคการปรบัทศันคตต่ิอการเรยีน

นาฏศลิป์ของเดก็กลุ่มน้ี แล้วเขยีนมาเป็นเทคนิค ท้ายทีสุ่ดคุณจะได้เป็นขัน้ตอน  แล้วถ้าคุณไปใชว้ธิน้ีี

แลว้ไมไ่ดผ้ล กใ็ชว้ธิใีหม่  แลว้จากนัน้คุณจะรูเ้อง จะมาเรยีบเรยีงไดว้่าเดก็กลุม่น้ีเราบรรยายไดเ้ลยเป็น

เบื้องต้นว่าเขามพีฤติกรรมเป็นอย่างน้ี เราก็ต้องมาปรบัพฤติกรรม  เราก็ต้องสบืจากเพื่อน หรอือื่นๆ     

แลว้มาเขยีนเป็นรายงานการวจิยัว่าเราจะแก้ปญัหา เน่ืองจากรากฐานของเดก็กลุม่น้ีเป็นอยา่งน้ี  มอีคติ

ต่อผล  

 วตัถุประสงค์หลกัของผมในการพูดช่วงเช้า คอื ให้คุณครูทุกคนเปิดใจก่อนว่าวิจยัไม่ได้ยาก        

จะเขยีน 5 บท 3 บท เขยีนวจิยัชิน้เล็กหรอืใหญ่ ไม่ใช่เรื่องยาก และงานที่จะลงไปทําจรงิ ก็ไม่ได้ยาก  

อย่าไปคิดอะไรที่มากมายไปกว่าปญัหาตรงหน้า  เพราะการวิจยัในชัน้เรียนวัตถุประสงค์หลักคือ

พฒันาการเรยีนการสอนและแก้ปญัหา  เพราะฉะนัน้เราก็จะลงไปแก้ปญัหา พอแก้ปญัหาไดแ้ล้วมนัคอื

รางวลัของเรา คนไหนยงัแกไ้มไ่ด ้คราวหน้าเอาใหม ่ แลว้ถ้าแก้ไม่ไดจ้รงิๆกป็ล่อยไปก่อน เราทําไดแ้ค่น้ี 

ทาํเท่าทีเ่ราจะทาํไดอ้ยา่งเตม็ทีด่ว้ยหวัใจของความเป็นคร ูมนักจ็ะทาํใหง้านของเราประสบความสาํเรจ็ 

 ช่วงบ่ายน้ีเขาอยากให้เขา้กลุม่  ขัน้ตอนของการเขยีนรายงานการวจิยัในแต่ละขัน้มนัมวีธิกีาร

เขยีนแต่ละจดุ  

 การเขียนชื่อเรื่องวิจยัคุณต้องแตกก่อนว่าคุณทํางานวิจยัแบบไหน  ถ้าคุณทํางานวิจยัเชิง

คุณภาพ  ชือ่เรือ่งนัน้ตอ้งหวอืหวา อ่านแลว้สะดุดตาสะดุดใจคน  ทําใหเ้ขาอยากอ่าน  เช่น ชวีติในตลาด 

หรอืเหมอืนกบัชื่อในละครเลย เช่น นวลนางอยูข่า้งเขยีง  เขาทาํวจิยัเชงิคุณภาพเรื่องผูห้ญงิขายหม ูแลว้

ถา้ใครจะไปทาํวจิยัเชงิคณุภาพตอ้งไปอ่านวจิยัชิน้น้ีสนุกมาก งานวจิยัเรื่องนางงามตู้กระจก แต่ชื่อจรงิ ๆ

ที่เป็นทางการคอื การศึกษากระบวนการการกลายเป็นหมอนวด ได้รบัรางวลังานวจิยัยอดเยี่ยมทาง

สงัคมศาสตร ์ ใครกต็ามทีท่ําวจิยัเชงิคุณภาพต้องอ่านเล่มน้ี  เพราะเขยีนลกึซึง้มาก เพราะฉะนัน้ถามว่า
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ถ้าเขา้มาในขัน้ตอนของงานวจิยัในชัน้เรยีน คุณก็ตัง้ชื่อให้น่าสนใจ  แต่ถ้าเป็นเชงิปรมิาณ  เก็บตวัเลข  

เกบ็สถติ ิ มนัม ี3 ขัน้ตอนทีจ่ะตอ้งม ี คอื 1. ตอ้งมตีวัแปร  มตีวัแปรตาม 2.ตอ้งบอกว่างานวจิยัของคุณมี

วตัถุประสงคห์ลกัคอือะไร  แล้วกต็้องมกีลุม่ทีจ่ะศกึษา  ชื่อเรื่องของงานวจิยัถ้าเอาแบบ commonsense   

คุณต้องมสีิ่งทีคุ่ณอยากจะศกึษาเป็นตวัชูโรง มไีซต์งานของคุณเป็นองค์ประกอบ  บางคนก็เขยีนเป็น

งานวจิยัในชัน้เรยีน  แต่ถ้าเขาอยากให้กว้างก็จะไม่เขยีนตรงน้ีลงไป  มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร      

ถา้ มนัเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ มไีซตว์า่คณุจะศกึษากบัใคร แต่ถา้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพนัน้เราแนะนํา

ว่าคุณต้องตัง้ชื่อให้สะดุดหูที่สุด ดูน่าอ่านที่สุด บางทีมีชื่อเรื่องทัง้ชื่อหลกัชื่อรองก็ม ีเช่น ของท่าน

ศาสตราจารยส์ุมล  อมรววิฒัน์ ทําเขาทําเรื่องความสบัสนอลหม่านของการสรา้งองคค์วามรูใ้นชัน้เรยีน 

อ่านชื่อเรื่องแล้วอะไรของท่าน  ท่านศกึษาความสบัสนอลหม่าน  แต่จรงิๆแล้วชื่องานรองของท่านเป็น 

การศกึษาการสรา้งองค์ความรูใ้นชัน้เรยีนโดยใช้ทฤษฎกีารไรร้ะเบยีบเพื่อจดัระเบยีบองค์ความรูใ้นชัน้

เรยีน  กจ็ะเขยีนเป็นชื่อรอง  แต่ถา้เป็นงานเชงิปรมิาณคุณต้องใหค้รบขัน้ตอน อย่างเช่น ศกึษาปจัจยัที่

ส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาทีเ่ท่าไหร่ พอมาขัน้ตอนที ่2 

มาสู่ภูมหิลงัหรอืทีม่าของปญัหา ถ้าจะเขยีนใหด้นีะใหเ้จาะจงลงไปยงัจุดที่คุณจะศกึษาเป็นหลกัว่าทําไม

คุณถงึต้องทําเรื่องนัน้  ถ้าเป็นงานด้านการศกึษาจะมธีรรมเนียมอย่างหน่ึงซึ่งปฏบิตักินัมานานแล้วไม่

ควรปฏบิตั ิคอื  นกัการศกึษาถ้าเขยีนภูมหิลงัทีม่าจะต้องอ้างอะไร  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตปีิ

พทุธศกัราช 2542 ฉบบัปรงุปีพทุธศกัราช 2545 กล่าวว่า มาตราน้ีกล่าวว่า มาตรานัน้กล่าวว่า  ถ้าจะอ้าง

กไ็ด ้ แต่อา้งใหม้นัเหมาะเจาะ ดวูา่มคีวามจาํเป็นไหม การเขยีนภมูหิลงัของปญัหาคุณว่าไปเลยทําไมคุณ

จงึทําเรื่องน้ี  เช่น จากการศึกษางานมาตัง้แต่ต้น  พบว่าเด็กผู้ชายส่วนใหญ่มีปญัหาเกี่ยวกับวิชา

นาฏศิลป์ในโรงเรยีน  เน่ืองจากเดก็ปจัจุบนันัน้ได้รบัวฒันธรรมอื่นมามาก ทําให้เราเกิดปญัหาอย่างน้ี  

อะไรแบบน้ี  คอืชี้ไปทีป่ญัหาและจุดที่คุณจะแก้  คอืรอ้ยเรยีงระหว่าง 1. สภาพปญัหาทีม่อียู่  2.วธิกีาร

แกไ้ขนํามาสูง่านวจิยัของเราอยา่งชดัเจนวา่คุณสนใจปญัหาน้ีแลว้เราจะทาํอะไร  มทีีม่าทีไ่ปอยา่งไร  และ

ทําไมต้องเป็นวิธีน้ีด้วย ให้มนัร้อยเรยีงกันมาแบบน้ี  การเขยีนภูมหิลงัมนัก็จะสัน้ กระชบัและสวย  

เพราะฉะนัน้ งานวจิยัของพวกคุณกเ็หมอืนกนั  ถ้าคุณไปฝึกสอนหรอืเป็นอาจารยอ์ยู่ในโรงเรยีน อย่าง

อาจารยเ์รากจ็ะเขยีนวา่ทาํไมมนัจงึเป็นปญัหาเกดิขึน้  แลว้วธิกีารแบบน้ีมนัน่าสนใจทีจ่ะเอามาแก้ปญัหา  

มเีอกสารหลกัฐานอะไรทีอ่้างองิไดว้่าวธิกีารแบบน้ีสามารถช่วยแก้ปญัหาตรงจุดน้ีได้  ถ้ามกีเ็ขยีน  แล้ว

มนัจะทําให้งานของเรานัน้มคีุณภาพ อยากจะให้ฝึกเขยีน พวกเราต้องหดัเขยีน เพราะไม่เช่นนัน้มนัจะ

เป็นปญัหา ปญัหาเกดิจากเขยีนชื่อเรื่องไม่ถูก อยู่ดีๆ มนัโผล่เขา้มาโดยไม่มตี้นสายปลายเหตุ แลว้เขยีน

ภูมหิลงัก็ต้องอ้างอิง  เพื่อให้หลกัฐานดูหนักแน่น  แล้วจะอ้างอิงแบบไหน มรีูปแบบสไตล์การอ้างอิง

มากมาย  หลกัมอียู่ว่าคุณอ้างอิงแบบไหนก็ให้มนัเหมอืนกนัทัง้เล่ม งานวจิยัถ้าจะเขยีนให้ดูดมีนัต้อง        

มรีปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานวจิยัชิน้เลก็หรอืใหญ่  แต่ต้องเป็นรปูแบบเดยีวกนัตลอด แสดงถงึระดบัความ

รบัผดิชอบความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและความมเีหตุมผีล  และง่ายต่อการอ่าน  นักวจิยัทีด่ตี้องมคีวาม

ละเอยีดรอบคอบ เพราะมนัเป็นสิง่แรกทีค่นอื่นมองเหน็  แลว้หลงัจากนัน้เขยีนวตัถุประสงคข์องการวจิยั  

ที่พบปญัหามากสําหรบันิสติ คอื มกัจะนําเอาประโยชน์จากการวจิยัมาเป็นวตัถุประสงค์ของการวจิยั           

เมือ่ไหรท่ีเ่ขยีนวตัถุประสงค ์คุณตอ้งหาคาํตอบไดต้ามวตัถุประสงคน์ัน้  ถ้าคุณเขยีนว่าคุณพฒันาท่าทาง
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การราํ  วตัถุประสงคค์ุณคอือะไร  ถ้าแค่เพื่อพฒันาท่าทางการราํ ผลการวจิยัของคุณกค็อืท่าใหม่ๆทีคุ่ณ

พัฒนาขึ้น  แต่ถ้าบอกว่าเพื่อพัฒนาสุนทรียศาสตร์ทางด้านการรํา  หมายความว่าคุณต้องไปวัด

สุนทรยีศาสตรท์างด้านการรําให้ไดว้่าตกลงสิง่ทีคุ่ณทํามนัเกดิสุนทรยีศาสตรจ์รงิ วตัถุประสงค์การวจิยั

เป็นอะไรก็ตอบวัตถุประสงค์การวิจยัตามนัน้ คอืหลกัง่ายๆของการเขียนงานวิจยั บางคนเริ่มถาม  

ความสําคญัของการวจิยัคอือะไร คือประโยชน์ที่คุณจะได้รบั พอมาส่วนที่ 5 ที่เป็นนิยามศพัท์ คําว่า

นิยามศพัทเ์ฉพาะ  คอืเรือ่งเฉพาะเจาะจงทีใ่ชใ้นงานวจิยัของคุณเท่านัน้  โดยหลกัการการเขยีนคอือะไรก็

ตามที่คุณจะใช้แล้วไม่ได้มคีวามหมายเหมือนกับทัว่ๆไปที่เขารบัรู้ ที่มกัจะพบในนิยามศัพท์เฉพาะ  

นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษา หมายถึง นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 อะไรอย่างน้ี  มนัไม่ใช่ศัพท์เฉพาะ  

เพราะมนัเป็นสิง่ทีรู่ไ้ดโ้ดยทัว่ไป แต่ถ้าใชว้่า นักเรยีนในทีน้ี่ หมายถงึ นักเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีน

คลาสน้ีกบัเรา ปีการศกึษาน้ี อยู่ทบัน้ี อย่างน้ีถอืเป็นนิยามศพัท์เฉพาะ ศพัท์เฉพาะเมื่อคุณเขยีนคําว่า

นักเรยีนอยู่ในงานวจิยัของคุณเมื่อไหร่  มนัอ้างอิงถึงนักเรยีนแค่กลุ่มน้ี  อย่างน้ีถงึจะเป็นศพัท์เฉพาะ          

แต่ถ้านักเรียนของคุณตราบใดที่งานน้ีมนัเป็นเรื่องทัว่ๆไป คุณไม่ต้องนิยาม  เมื่อคุณนิยามศัพท ์

หมายความว่าคุณต้องนิยามเฉพาะสิง่ที่มนัเฉพาะเจาะจงถงึแต่ในงานวจิยัน้ีเท่านัน้  ส่วนสมมตฐิานการ

วจิยั มกีไ็ดไ้มม่กีไ็ด ้แต่มนัจะต้องมถี้ามนัตัง้สมมตฐิานได ้เช่น คุณรูอ้ยู่แลว้ว่าถ้าแก้แลว้มนัจะทําใหด้ขี ึน้ 

แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตัง้สมมตฐิานตระหนักด้วยว่าคุณต้องตอบสมมตฐิานได ้ ถ้าคุณตอบไม่ได้ไม่ต้องตัง้  

        ต่อมาคือเรื่องของขอบเขต  สิง่ที่เราจะเขยีนก็คือกลุ่มเป้าหมาย  ถ้าเป็นขอบเขตการวิจยัเชิง

ปรมิาณ  งานนาฏศลิป์ไม่จําเป็นจะต้องทําเป็นเชงิปรมิาณอย่างเดยีว มนัทําเป็นเชงิคุณภาพได้  เขยีน

เป็นการบรรยายขอ้ความได ้ เพราะฉะนัน้ให้ระวงักลุ่มเป้าหมาย  มนัเป็นการเขยีนกลุ่มหรอืสิ่งทีเ่ราจะ

ศกึษาว่าเป้าหมายของเรามนัอยู่ที่กลุ่มไหน  นักเรยีนคนไหน  แล้วมนัจะมเีรื่องของตวัแปรตามกบัตวั

แปรอสิระ  ตวัแปรตามกค็อืสิง่ทีม่นัเกดิขึน้โดยไมเ่ป็นอสิระ  แลว้ตวัแปรอสิระกค็อืสิง่ทีเ่กดิขึน้โดยอสิระ  

จรงิๆแลว้ตวัแปรตาม กเ็หมอืนแบบว่า เดก็คนหน่ึงคุณใหก้นิชอ็คโกแลต็ เดก็อารมณ์ดขีึน้ ตวัแปรตามก็

คอือารมณ์  ตวัแปรอิสระคอืชอ็คโกแล็ต  คุณให้อย่างน้ีแล้วเขาเกิดอย่างนัน้  ตวัแปรอิสระก็คอืตวัให ้ 

เพราะมนัมใีหก้ไ็ด ้ ไมใ่หก้ไ็ด ้ ใหอ้นัไหนกไ็ด ้ เทคนิควธิกีารของคุณคอืตวัแปรอสิระ ผลสมัฤทธิห์รอืผล

ที่คุณต้องการ คือตัวแปรตาม  บังคับไม่ได้  ถ้าโดยหลักความคิดง่ายๆมันมักจะเขียนแบบนั ้น 

เพราะฉะนัน้คดิใหด้วี่าอะไรเป็นตวัแปรตน้  อะไรเป็นตวัแปรตาม   

ต่อมาก็คอืเน้ือหาทีจ่ะทดลอง สําหรบังานวจิยัในชัน้เรยีนส่วนใหญ่มนัจะเป็นงานวจิยัเชงิทดลอง 

เรามกัจะใส่อะไรบางอยา่งลงไป  เพราะฉะนัน้เราจงึจะมเีน้ือหาที่เราจะทดลอง  เช่น  เน้ือหาทดลองเริม่

จากการราํกี่เรื่อง  ฝึกกี่ท่า  เราจะมขีอบข่ายบอก  ระยะเวลานานแค่ไหน หลงัจากนัน้เริม่ตัง้เป้า  เขยีน

วธิกีารดําเนินการวจิยัซึ่งจะเขยีนกลุ่มเป้าหมายหรอืกลุ่มเป้าหมายจรงิๆในทีน่ี้กค็อื  การเขยีนตวัอย่าง

การวจิยัวา่เราจะใชใ้ครเป็นตวัอยา่งในงานวจิยั  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัอย่างไร  เครื่องมอือะไร  มแีบบ

วดัไหม  แบบสงัเกต  มกีารวดัการประเมนิอย่างไร  ถ้าคุณจะพฒันาเครื่องมอืทีม่เีกณฑว์ดัจะต้องไป

ตรวจสอบคุณภาพของเกณฑท์ีม่ ี ถา้ทาํแบบสอบถามคุณจะตอ้งไปตรวจสอบแบบสอบถามนัน้มคีุณภาพ

อยู่ในระดับมากน้อยแค่ไหน  แล้วก็ชื่อและรายละเอียดข้อมูลต่างๆ รวมถึงวิธีการหาคุณภาพ แล้ว

หลงัจากนัน้คุณกจ็ะเขา้สู่การเขยีนแบบแผน  หลกัง่ายๆของการวจิยัเชงิปรมิาณ คอืการใชต้วัเลขในการ
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อธิบายและเชื่อมโยงในลกัษณะการสร้างข้อมูลที่มนัเป็นลกัษณะเป็นความสมัพนัธ์ที่ออกมาเป็นเชิง

ตวัเลข  แต่ถา้วจิยัเชงิคุณภาพจะเป็นลกัษณะของการบรรยาย  แลว้หลกัการโดยเน้ือแทค้อืการศกึษาเชงิ

ลกึ ไม่ต้องการศกึษาเชงิกวา้ง แต่มนัก็มรีะดบั  แต่ถ้าเป็นเชงิปรมิาณจะไม่ศกึษาเชงิลกึ  จะเป็นตวัเลข

ออกมาว่ามาก น้อย สูง ตํ่า เพราะฉะนัน้ผมถึงบอกว่างานทางศิลปะมนัทําได้ทัง้เชงิปรมิาณ  และเชงิ

คุณภาพ  แต่ถา้เชงิปรมิาณคุณจะต้องจบัระดบัใหไ้ดว้่ามนัมรีะดบัของตวัเลขมากน้อยแค่ไหน  ปจัจุบนัน้ี

เกิด mix method คือนําเอาเชงิปรมิาณกับเชงิคุณภาพมาผสมกัน  มหีลกัการอยู่ว่า  เน่ืองจากเชิง

ปรมิาณตอบแบบหน่ึง  เชงิคุณภาพก็ตอบอีกอย่างหน่ึง บางคนจงึมองว่าเชงิปรมิาณไม่สมบูรณ์  เชงิ

คุณภาพก็ไม่สมบูรณ์ กจ็บัมาผสมกนั แต่เน่ืองจากวตัถุประสงคไ์ม่เหมอืนกนั mix method คอืนําเอา

วธิกีารเก็บขอ้มูลในเชงิคุณภาพมาเสรมิขอ้มลูในชงิปรมิาณ  หรอืเอาวธิกีารเกบ็ขอ้มูลในเชงิปรมิาณมา

เสรมิการเก็บขอ้มูลในเชงิคุณภาพให้มคีวามชดัเจนลกึซึง้มากขึน้เท่านัน้เอง  แล้วจะเสรมิอย่างไร ท่อน

ไหน  นกัวจิยัรูด้ ีงานเชงิคณุภาพจะไมเ่ขยีนนิยามมากมาย จะไมเ่ขยีนเครือ่งมอื ต่อมาวธิกีารดําเนินการ

วจิยั  ถ้าเป็นงานเชงิปรมิาณต้องมชีื่อแบบแผนการวจิยั  จะเป็นการวจิยัเชงิทดลอง  การวจิยัเชงิสํารวจ  

การหาความสัมพนัธ์หรอืการหาปจัจยัเชิงสาเหตุ  แต่พอมาเป็นงานวิจยัในชัน้เรยีนมนัมกัจะหาชื่อ         

แบบแผนไดย้ากยกเว้นจะเป็นเชงิสํารวจหรอืเชงิทดลอง  แต่งานวจิยัในชัน้เรยีนเราไม่อยากจะใหท้ําแค่

สํารวจ เพราะสํารวจไม่ได้ช่วยอะไร  ควรสํารวจแล้วทําการทดลองด้วย  ทดลองใช้เทคนิควธิน้ีีแล้วมนั

เกิดผลอะไร  เพราะฉะนัน้แล้วการทําวจิยัในชัน้เรยีนจะเป็นการทําวิจยัแบบกึ่งที่มกีารทดลอง  แล้ว

หลงัจากนัน้เราจะเขยีนขัน้ตอน  ขัน้ตอนการดําเนินการทดลองก็คอืว่า  เช่น  นักเรยีนจบัจงัหวะไม่ถูก  

จงึให้เขาไปเคาะจงัหวะ  จบัเดก็กลุม่น้ีมา  ถ้าทัง้หอ้งจํานวนมากเกนิไป  ก็แยกออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่ม

หน่ึงเคาะลูกจงัหวะ  อกีกลุม่หน่ึงใหเ้คาะอกีแบบหน่ึง แลว้ดูว่ากลุม่ไหนดกีว่ากนั  หรอืถา้ดเีท่ากนักด็วู่า

ก่อนฝึกดว้ยวธิแีบบน้ีกบัหลงัฝึกดว้ยวธิน้ีีมนัทําใหเ้ขามพีฒันาขึน้มากน้อยแค่ไหน  กเ็ป็นงานวจิยัทีคุ่ณ

สามารถตอบปญัหาของมหาวทิยาลยัได้เมื่อไปฝึกสอน  เพราะฉะนัน้ปญัหาต่อมาที่เราพบคอืคุณต้อง

ตระหนักว่างานวจิยัเชงิทดลองนัน้มกัมกีลุ่มทดลอง คอื คนที่เราให้วธิกีาร  ส่วนกลุม่ควบคุม  คอืกลุ่มที่

เราไมไ่ดใ้หก้จิกรรม  แต่คาํว่าไมไ่ดใ้ห ้กลายเป็นคําถามว่ากค็ุณไมไ่ดใ้หเ้ขา  มนัจะดกีว่ากลุม่ทีคุ่ณใหไ้ด้

อย่างไรเพราะมนัผดิหลกั  กลุ่มควบคุมนัน้ต้องเป็นกลุม่ที่ให้วธิกีารปกต ิ แล้วอยากเตอืนว่าถ้าคุณจะมี

กลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคุม  คุณต้องมอีะไรบางอย่างทีก่ลุ่มควบคุมนัน้ไดร้บั  แต่มนัไดร้บัต้องเป็นเรื่อง

ธรรมดา เช่น  ซ้อมเต้น  กลุ่มควบคุมก็ให้เขาเต้นตามปกติไป  แต่กลุม่ทดลอง ใหเ้ขามาฝึกอนัน้ีก่อน  

ก่อนทีจ่ะไปเรยีนเต้น  หรอืไปซอ้มเต้นตามปกต ิส่วนกลุม่ควบคุมคุณกใ็หเ้ต้นไดต้ามปกต ิ แลว้คุณต้อง

ระบุขัน้ตอนการได้มาซึ่งการดําเนินการทดลอง วธิีการที่คุณจะใช้ในการเก็บข้อมูล  มเีครื่องมอือะไร 

ปจัจุบนัน้ีจะเพิม่ส่วนการใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบั  คอืดูว่าเดก็ชอบไหมหรอืว่ามนัเกดิอะไรขึน้  หลงัจากนัน้

จงึจะก้าวไปสู่สถติ ิถ้าจะทําวจิยัเชงิคุณภาพ กจ็ะเป็นวธิกีารตคีวาม  แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้การวเิคราะห์

ขอ้ความเอามาเขยีน  หลงัจากนัน้เมื่อคุณทําวจิยัคุณก็จะเริม่เขยีนผล  สําหรบัเดก็ๆที่ทําวจิยั  ขัน้ต้น        

จะเขยีนได้แค่ส่วนบน  คอืตัง้แต่ขอ้ 1 ถงึขอ้ 8  ขอ้ 9 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไม่ต้องเขยีน  ผลการวจิยั  

อภปิรายผล  ข้อเสนอแนะยงัไม่ต้องเขยีน แต่ถึงจะเขยีนได้ตัง้แต่ 1-8 แต่มนัก็ยงัไม่สมบูรณ์ ปรบัได้

ตลอด เพราะพอลงไปทําจรงิๆแลว้อาจจะต้องการเครื่องมอืเพิม่เตมิ  วธิกีารเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิ อย่างนัน้
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คุณสามารถจะปรบัแก้ได้ตลอด  แต่สิง่ที่จะไม่ให้แก้แล้วและไม่แนะนําให้แก้คอื วตัถุประสงค์  คุณตัง้

วตัถุประสงค์ไวแ้ค่น้ี  คุณทาํเกนิได ้ เพราะฉะนัน้คุณเขยีนวตัถุประสงคก์ี่ขอ้  คุณต้องตอบวตัถุประสงค์

ตามนัน้ แลว้วตัถุประสงคข์อ้หน่ึงมนัไมไ่ดต้อบแค่บรรทดัเดยีว เพราะฉะนัน้คุณเขยีนวตัถุประสงคม์าคุณ

ต้องตอบ ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูล คอื คุณเห็นอะไรเขยีนแค่นัน้  ไม่ต้องมคีวามรู้สึกนึกคิดลงไป         

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนัน้เป็นสิ่งที่เป็นข้อเท็จจรงิที่เกิดขึ้นจรงิ  เช่น เด็กคนน้ีมพีฒันาการดีขึ้นจาก

หลกัฐานตวัน้ี  เมือ่สรปุผล เรากบ็อกไดว้่าวธิกีารน้ีช่วยใหเ้ดก็ดขีึน้มากน้อยแค่ไหน เมือ่อภปิรายผลกนํ็า

ผลมาแลว้อา้งองิทุกอยา่ง  หลงัจากจะใหน้้องๆลองเขยีน   
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