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ค�าน�าผู้เขียน

 หนังสือ วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนคร ูเล่มนี้ รวบรวมจากบันทึกใน บล็อก 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู ซึ่งเผยแพร่

ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวม ๑๐ 

บันทึก  โดยที่บันทึกเหล่านี้ตีความจากหนังสือ Enhancing Practice through 

Classroom Research : A teacher’s guide to professional development 

(๒๐๑๒)  เป็นหนังสือท่ีเขียนโดยครูในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ๔ คน  หนังสือน้ี

ไม่มีดาวใน Amazon Book  แต่เมื่อผมอ่านแล้ววางไม่ลง เพราะเป็นหนังสือที่

ให้มุมมองใหม่ต่อการวิจัยชั้นเรียน และให้มุมมองใหม่ต่อชีวิตความเป็นครู

 มุมมองใหม่ดังกล่าวมากับชื่อ “การวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเอง” 

(self-study action research) ที่ครูท�าวิจัยโดยใช้ชั้นเรียนท่ีตนสอนเป็น 

“สนามวิจัย” โดยท่ีเป้าหมายสุดท้ายของการวิจัยคือการสร้างทฤษฎีเล็ก ๆ 

ที่มาจากการปรับปรุงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ เป็น “ทฤษฎี

จากการปฏิบัติ”

 งานวิจัยแบบนี้เป็นการศึกษาตัวครูเองโดยตัวครูเป็นผู้วิจัย  แปลก

ไหมครับ ที่การวิจัยนี้ตัวผู้วิจัยเป็นผู้ถูกวิจัยด้วย แล้วจะต้องท�าให้ผลการวิจัย

ไม่เป็นท่ีน่ากังวลในเรื่อง “ท�าเองเออเอง” หรือขาดความน่าเชื่อถือ  จึงต้อง

มีกระบวนวิธีวิจัยแบบใหม่  เก็บข้อมูลจากสภาพที่เกิดข้ึนจริงอย่างละเอียด 

ทัง้ข้อมลูเชงิปริมาณ และเชิงคุณภาพ  ซึ่งจริง ๆ แล้วข้อมูลเกือบทั้งหมดเป็น

ข้อมูลเชิงคุณภาพ และส่วนส�าคัญมาจากการใคร่ครวญสะท้อนคิดอย่าง
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จริงจัง (critical reflection) ของผู้วิจัยเอง  แต่ก็มีข้อมูลจากนักเรียนและจาก

เพ่ือนครู ผู้บริหารโรงเรียน และจากผู้ปกครองนักเรียน ช่วยยืนยันตรวจสอบ

ความน่าเชื่อถือด้วย

 ผลของงานวิจัยนี้มองจากมุมของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้

อย่างมีความสุข และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ดีขึ้นกว่าเดิม  มองจากมุมของ

ครผููวิ้จยั เป็นกระบวนการพัฒนาคร ู(professional development) หรอืพัฒนา

ตนเอง (self-development) ที่ได้ผลหลายชั้น  มองจากมุมของวิชาชีพครู

นี่คือลู ่ทางกู้ศักดิ์ศรีของวิชาชีพครูกลับคืนมา และมองจากมุมของระบบ

การศึกษาของชาติ  นี่คือมาตรการยกระดับคุณภาพครูผ่านการพัฒนาทักษะ

ชั้นเรียน (classroom skills) ของครูผ่านการวิจัยเพ่ือพัฒนาตนเองของครู 

และเป็นมาตรการที่จะช่วยให้การเปลี่ยนระบบการศึกษาในระดับรากฐาน 

(transformative change) เกิดข้ึนได้จริง

 หนังสือเล่มนีช้ือ่ว่า วจิยัชัน้เรยีนเปลีย่นคร ูเพ่ือส่ือว่าการอ่านหนังสือ

เล่มนี้ และน�าไปปฏิบัติ (คือท�าวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเอง) จะสร้างการ

เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่สุดของครู คือ เปลี่ยนส�านึกของความเป็นครู ซึ่งน�า

ไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรม

 การตีความหนังสือ Enhancing Practice through Classroom 

Research เป็นข้อเขียนในบล็อก และรวบรวมปรับปรุงพิมพ์เป็นเล่มคร้ังน้ี  

ผมตีความอย่างเป็นอิสระและได้ใส่ความเห็นของตนเองลงไปค่อนข้าง

มาก และบางครั้งถึงกับแย้งข้อความในหนังสือ  ท่านผู้อ่านพึงอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ  หรือหากจะต้องการสาระของหนังสือ Enhancing Practice 

through Classroom Research ทีแ่ม่นย�า น่าจะอ่านจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ
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 ผมขอตั้งความหวังว ่าหนังสือเล ่มนี้จะสร ้างแรงบันดาลใจให ้

ครูไทยจ�านวนมาก ลุกขึ้นมาท�างานวิจัยปฏิบัติการเพ่ือศึกษาและพัฒนา

ตนเอง  ซึ่งจะมีผลเป็นขบวนการเปลี่ยนกระบวนทัศน์วิธีพัฒนาครูประจ�าการ 

จาก training mode ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน มาเป็นแนวทางพัฒนาตนเอง 

(self development mode) เน้นที่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อเปลี่ยนครู

 ผมขอขอบคณุ คณุปิยาภรณ์ มณัฑะจติร ผูจ้ดัการมลูนธิิสยามกัมมาจล

ทีเ่ห็นคณุค่า และอ�านวยการการจดัท�าหนังสอืเล่มน้ีออกสูสั่งคมไทย ขอขอบคณุ 

ผศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ  คุณนาถชิดา อินทร์สอาด  คุณสุขุมาล สุริย์จามร  

และคุณพิชญา คุ้มชัยสกุล ท่ีมีส่วนด�าเนินการจนหนังสือเล่มนี้ส�าเร็จเป็น

รูปเล่มงดงามน่าอ่าน 

ศ.นพ.วิจารณ์ พานชิ
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ค�านิยม

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) จะเรียนรู้ได้เหนือชั้น

กว่ามนุษย์

 ในปี ค.ศ.๒๐๑๖   AI ที่ชื่อว่า AlphaGo เล่นโกะหรือหมากล้อมชนะ

แชมป์โลกชาวเกาหลีไปอย่างขาดลอย  ๔:๑  เกม  ที่ชนะได้เพราะ  AlphaGo 

เรียนรู้ได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  คนฝึกซ้อมเล่นโกะวันละ ๑๐ กระดาน 

ก็หัวบวมแล้ว  แต่ AlphaGo ฝึกซ้อมเล่นโกะได้วันละ ๑,๐๐๐ กระดาน  

ก่อนที่จะถึงวันแข่งขันมันเล่นมาแล้ว ๓๐ ล้านกระดาน มากเกินกว่าที่มนุษย์

จะท�าได้ในหนึ่งชั่วชีวิต  AI เล่นเยอะ ๆ เพ่ือจดจ�ารูปแบบ และ ก็จ�าได้หมด

เสียด้วยมีความจ�ามากกว่ามนุษย์เป็นล้านเท่า  ท้ังยังมีการดึงความจ�ามาสู่

การค�านวณได้อย่างรวดเร็วแม่นย�า   ต่อมาได้มีการพัฒนาเป็น AlphaGo 

Master  ซึ่งเก่งขึ้นมาอีก

 ปี ค.ศ.๒๕๑๘ AlphaGo Zero ให้ AI เรียนรู้การเล่นโกะด้วยการเล่น

มั่วไปเรื่อย ท�าผิดไปเรื่อย ๆ  แค่ใช้เวลา ๓ ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถรู้กฎพื้นฐาน

เหมือนผู ้เล่นมือใหม่  ใช้เวลา ๑๙ ชั่วโมง ก็เล่นได้เหมือนมนุษย์ เข้าใจ

หลักการของโกะท้ังหมด  เมื่อเล่นต่อไปถึงชั่วโมงที่ ๗๐ ก็เล่นเก่งกว่า

มนุษย์ ไปถึงระดับเดียวกับ AlphaGo  ถึงวันที่ ๔๐ เอาชนะ AlphaGo Master  

ขาดลอย  กลายเป็นผู้เล่นโกะเก่งที่สุดที่โลก ภายใน  ๔๐ วัน  AlphaGo Zero  

ใช้วิธีเรียนรู้ เข้าใจ จดจ�ากฎเกณฑ์และความผิดพลาด เพื่อพลิกแพลงได้
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 อีกตัวอย่างสักเรื่อง  จากการแข่งขันเกม DOTA2  ผู้พัฒนา AI ท่ีชื่อ

ว่า Open AI  เร่งเวลาในการฝึกเล่นเกม ในความเรว็ท่ีเทียบได้ว่า ๑ วันของ AI 

เท่ากับ ๑๘๐ ปีของมนษุย์   เมือ่ AI ตวันีห้ดัเล่นเกมตัง้แต่เริม่ต้นจนถึง ๑ สปัดาห์  

พบว่ามีทักษะเท่ากับคนที่ฝึกเล่นเกมเดียวกันนั้นมาเป็นเวลา ๑,๒๖๐ ปี

 นี่เพียงแค่เริ่มต้น การพัฒนา AI ให้เรียนรู้ยังจะไปแบบก้าวกระโดด

มากกว่านี้อีก 

 เมื่อกลับมาดูชั้นเรียนด้วยโครงสร้าง ด้วยระบบและด้วยการเมือง  

ห้องเรียนส่วนใหญ่ของเรายังเป็นห้องสอนความรู้ที่มีครูเป็นศูนย์กลาง   มี

โลกทัศน์และความเชื่อที่ว่า ความรู้  คือ ผลิตภัณฑ์อยู่ภายนอกตัวคน อาจมี

ในหนังสือหรืออินเตอร์เน็ต เป็นสิ่งหยุดนิ่งและแน่ชัด รอเวลาท่ีจะจับยัดใส่

หัวเด็ก   ครูท�างานอย่างหนักเพ่ือหาทางท�าตามหลักสูตรให้ครบถ้วน ตาม

นโยบายรายวันรายเดือนรายปี โดยการ “บังคับบัญชา” ห้องเรียน ให้สงบ 

เรียบร้อย แล้วถ่ายทอดความรู้   เด็กจึงต้องมีหน้าที่จ�าความรู้เพ่ือสอบซึ่ง

ในนั้นมีถูกกับผิดเท่านั้น และต้องอยู่ในระเบียบ ให้เรียบร้อย  ไม่ส่งเสียงดัง  

ไม่คุยกัน  ต้องฟัง

 AI + หุ่นยนต์  เรียนรู้ Logic ได้เร็ว  ไม่เบื่อ ไม่ขี้เกียจ จ�าความรู้ได้

มากมายกว่ามนุษย์นับล้านเท่า  ค�านวณได้เร็วแม่นย�า พูดได้ทุกภาษา  ท�างาน

ได้ทน ตรงไปตรงมา ไม่เรียกร้อง ไม่มีทัศนคติลบ  

 ถ้าการศึกษาและห้องเรียน ยังงมโข่งอยู่กับการสอนและสอบความรู้

ตามแบบเรียนหรือหลักสูตร เด็กส่วนใหญ่ที่จบออกมาจากระบบการศึกษาจะ

ไม่มีงานท�า  จะด�าเนินชีวิตได้อย่างยากล�าบาก
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 หนังสือเล่มน้ีปลุกให้เราตื่น  เห็นตัวอย่างการวิจัยการศึกษาตนเอง 

ที่น�าไปสู่การเปล่ียนใหญ่ Big change  ท�าตนเองซึ่งเป็นครูได้จัดการเรียนรู้

เพ่ือฝึกฝน ผู้เรียนในฐานะมนุษย์ท่ีมีความคิด ที่มีความเป็น Magic ท่ีไม่ใช่

ฝึกมนุษย์ให้เป็นอย่างหุ่นยนต์ซึ่งเราไม่มีทางเหนือกว่าหุ่นยนต์ได้ในแง่ของ 

Logic

 หนังสือเล่มน้ีชวนให้เห็นวิธีการเรียนรู้ของครูท่ีสามารถเปลี่ยนแปลง

ตนเองแบบ Big change ของครู  เปลี่ยนห้องสอนให้เป็นห้องเรียน ที่มีผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง  เปลี่ยนตนเองจากผู้สอนเป็น Facilitator ท่ีไม่เน้นสอนครบ

หลักสูตร แต่ต้องเตรียมการมาก เพ่ือจัดกิจกรรมให้แรงบันดาลใจ  ท้าทาย  

สนุก  เรียนรู ้ร่วมกัน   เกิด Critical Reflection  เป็นห้องเรียนที่มีชีวิตชีวา  

เปลี่ยนโลกทัศน์และความเชื่อของตนเองเก่ียวกับความรู ้เสียใหม่เป็นว่า 

ความรูไ้ม่หยุดน่ิง ต้องเกิดการผสานจากภายนอกกับภายในตวัคน   มคีุณลักษณะ

และทักษะบางอย่างที่ส�าคัญกว่าความรู ้  เปลี่ยนตนเองให้ศรัทธาต่อเด็ก  

เชื่อว่าเด็กคือสร้างความเข้าใจ (Constructivist) เด็กจะเรียนรู ้ได้ดีจาก

การท�ากิจกรรมกลุ่มและเดี่ยว  ได้ท�า  ได้ค้น ได้ฟัง ร่วมกันตีความ ต่อยอด 

สร้างความหมาย สรุป  ซักถาม  ปรึกษาถกเถียงกัน  แลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 

(Critical Reflection)  ได้ออกแบบการแก้ปัญหา

 หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นสิ่งท่ีมีอยู่แล้วในทุกคน น่ันคือ ศักยภาพใน

การเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีข้ึนเพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า และ 

ครูก็ได้รับเกียรติการกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้

วิเชยีร ไชยบงั
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ค�านิยม

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช หรือท่ีลูกศิษย์เรียกท่านว่า 

อาจารย์หมอวิจารณ์ ท่านเป็นผู้ที่มีความเอาใจใส่ต่อการศึกษาค้นคว้า และ

เรียนรู้เก่ียวกับศาสตร์ทางการเรียนรู ้อยู่เสมอ ไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถ

น�าเอาประเด็นการเรียนรู้ท่ีส�าคัญ ๆ ในยุค ศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น 

“การเรียนเปลี่ยนชีวิต” มาเขียนข้ึน blog เพ่ือเผยแพร่ให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้อย่างกว้างขวาง เป็นประจ�าสม�่าเสมอ และท่ีผ่านมา ได้มีผู้รวบรวม

จัดพิมพ์ขึ้นเป็นหนังสือเล่ม หลาย ๆ เล่ม เช่นเล่มที่ท่านถืออยู่ในมือน้ี ซึ่งเป็น

คุณูปการต่อวงการการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างย่ิง เพราะแต่ละประเด็น

เหล่านั้น ล้วนช่วยเปิดวิสัยทัศน์ของครู ผู้บริหารการศึกษาและนักวิชาการ

การศึกษาไทย ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในโลกน้ี สามารถน�าไป

ปฏิบัติได้จริง ย่ิงไปกว่านั้น ท่านยังเป็นแรงกระตุ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้

กับครูที่อยู่ในการปฎิบัติงานในชั้นเรียน และพ่อแม่ผู ้ปกครอง ซึ่งล้วนมี

อิทธิพลต่อการเรียนรู ้ของเด็กโดยตรง ให้มีโอกาสทดลอง เปล่ียนแปลง

วิธีการ สร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ให้กับเด็ก ได้มาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ค้นพบ ซึ่งกัน

และกัน ผ่านการเขียน blog

 หนังสือแต่ละเล่มที่ท่านอ่านแล้วและคัดเลือกมาถอดความเพ่ือให้ครู

อ่านได้ง่ายขึน้นัน้ ล้วนแล้วแต่มคีวามพิเศษและประเดน็ท่ีตรงต่อการเปลีย่นแปลง

วิธีคดิ จติส�านกึ และการจดัการเรยีนการสอนอย่างชนิดทีเ่รยีกว่าเปลีย่นทีร่ากฐาน 

ได้จริง เช่นเรื่อง “การประเมินเพ่ือมอบอ�านาจ” ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการ 

หักมุมและเปล่ียนวิสัยทัศน์เรื่องการประเมิน จากเดิมโดยส้ินเชิง ท่ีเคย
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ประเมนิเพ่ือตดัสนิและสร้างความทกุข์ให้กับเดก็รวมท้ังครู มาเป็นการประเมนิ

เพ่ือพัฒนา ผู ้เรียนตามสถานการณ์จริงของเด็กแต่ละคน ซึ่งก่อให้เกิด

ความสุขท้ังสองฝ่าย และกลายเป็นชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง ผลักดันให้

เด็ก และครูได้เติบโตทางความคิดสร้างความรู้และการเรียนรู ้ด้วยตนเอง

เป็นอย่างมากและเห็นผลรวดเร็ว 

 ดังนั้นการอ่านหนังสือเชิงวิพากษ์ความคิดและถอดรหัสความรู ้

ของท่านจึงเป็นการท้าทายให้ผู้อ่านได้เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจท่ี

จะน�าไปใช้ในการปฏิบัติจริงจนบังเกิดผล ดังเช่นท่ี สถาบันอาศรมศิลป์ 

โรงเรียนรุ่งอรุณหรือโรงเรียนเพลินพัฒนา และท่ีอื่น ๆ ได้น�าไปปรับปรุงใน

การงานจริง เป็นต้น

 ส�าหรับเนื้อหา เรื่องวิจัยชั้นเรียนน้ัน อันท่ีจริงเป็นเรื่องท่ีท่านสนใจ

มานานแล้วและได้เคยพูดน�าเสนอในท่ีประชุมหลายแห่ง รวมทั้งแนะน�า

พวกเราให้ทดลองท�าเสมอมา หากทว่าในหนังสือ “วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู” 

(Enhancing Practice through Classroom Research) เล่มนี้ ซึ่งเขียนโดย

คณะครู-อาจารย์ ๔ ท่านจากประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้ฉายภาพของครู

ตัวจริง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างน่าชื่นชม หากผู้อ่านได้ให้ความ

สนใจพิจารณาให้ถ่ีถ้วน จะพบว่าท่านได้เสนออย่างตรงประเด็นอย่างย่ิง ว่า

กระบวนการนี้เปลี่ยนครูให้กลายเป็น ผู้เชี่ยวชาญการสร้างการเรียนรู้ให้กับ

ผู้เรียน และ ในเวลาเดียวกันก็เป็นนักวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงความรู้จาก

การปฏิบัติ สู่ทฤษฎีทางการเรียนรู้ ได้อย่างชัดเจนและแม่นย�า

 หนังสือเล่มน้ีถูกหยิบยกข้ึนมาน�าเสนอโดยสอดคล้องกับเวลาและ

สถานการณ์ของ “ฟางเส้นสุดท้ายแห่งการปฏิรูปการศึกษาไทย” เพราะ
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เปรียบเสมือนพ้ืนที่เปิดประเด็นการเรียนรู ้ และวิพากษ์ความหมายของ

การศึกษาอย่างท้าทายเป็นอย่างย่ิง หรืออาจพูดได้ว่า“แรงและทวนกระแส

ความคิด” ท่ีครอบง�า ความล้าหลังของระบบการศึกษาในสังคมไทยปัจจุบัน 

เป็นอย่างมาก มีค�าส�าคัญหลายค�าในหนังสือเล่มน้ีท่ีควรหยิบยก ขึ้นมา

ท�าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เช่นในบทท่ี ๒ เรื่องการหาประเด็นส�าคัญ ท่าน

เน้นว่าหัวใจส�าคัญคือ “การท�าความเข้าใจระบบคุณค่าของตนเอง” ส�าหรับ

น�ามาใช้ก�าหนดโจทย์วจิยัโดยการ “ใคร่ครวญสะท้อนคดิ” “ความมใีจท่ีเปิดรับ” 

“การเทใจ” “ความรับผิดชอบทางปัญญา” และ “ความสนใจใคร่รู้ทางปัญญา” 

เป็นต้น ค�าแรกท่ีน่าใคร่ครวญเกี่ยวกับระบบคุณค่าท่ีท่านยกขึ้นมากล่าวถึง 

ก็คือเร่ืองความเข้าใจ หรือจุดยืน หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับการ

ศึกษานั้นมีสภาพเป็น “คุณค่าก�าหนด” คือเป็นนามธรรม ขึ้นกับการให้คุณค่า 

โดยตัวเราเอง และการให้คุณค่าโดยสังคมรอบตัว หมายความว่าการศึกษา

จะเป็นอย่างไรน้ันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราคิดอย่างไร และผู้เก่ียวข้องคิดอย่างไร

ต่อการศึกษา 

 ประเด็น เร่ืองการก�าหนดคุณค่า ของการศึกษานี้ เป็นเรื่องท่ีเหมือน

เส้นผมบังภูเขาส�าหรับบุคลากรทางการศึกษาไทยตั้งแต่ครู ผู้บริหารในระดับ

ต่าง ๆ จนกระทัง่ผูป้กครอง ก็ไม่มใีครทีจ่ะเปิดใจใคร่ครวญและสร้างปฏิสัมพันธ์

กับการศึกษาด้วยตนเอง กล่าวคือ ต่างละเลยที่จะน�าตนเองให้เป็นผู้ก�าหนด 

และให้ความหมายของการศึกษาในระดบัคณุค่าแท้ ท่ีแตกต่างจากระบบอ�านาจ

โดยสิ้นเชิง การจะท�าเช่นน้ันได้ต้องใช้สติปัญญาใคร่ครวญ ดังเช่นที่ผู้สอน

เขียนงานวิจัยตนเอง อย่างตรงไปตรงมาและลึกซึ้ง จึงจะบังเกิดผล หากท�าได้ 

จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ต่อระบบการศึกษาไทย ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียน

ก็มี ความสุข ผู้สอนก็มีความสุข และบังเกิดผลงดงามในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
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ระดบัจติใจ ความคดิ ทกัษะชวิีต และความรูอ้นัจ�าเป็นท้ังหลายในยุคปัจจบุนั

 จึงไม่ต ้องสงสัยว่าเหตุใดการศึกษาไทยจึงตกอยู ่ในสภาพท่ีไร ้

ความหมายต่อชีวิตของผู้เรียน และห่างออกจากความหมายเชิงคุณภาพ

ออกไปทุกที เพราะการให้คุณค่าหรือความหมายเหล่าน้ีเองที่จะเป็นต้นตอ

หรือแรงบันดาลใจให้ทุกคนลุกขึ้นมาสร้างสรรค์ มีความเป็นเจ้าของการเรียนรู้ 

และช่วยกันสร้างวิสัยทัศน์ ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองให้เป็นไปตาม

คุณค่าน้ัน ๆ เหมือนดังท่ีผู้เขียนหนังสือเล่มน้ี แมร่ี โรช (Mary Roche) ได้

พิสูจน์การพัฒนาตัวเองเชิงประจักษ์ ผ่านการวิจัยปฏิบัติการ “ศึกษาตนเอง” 

สร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานของการศึกษา ทันทีท่ีเธอเร่ิมตั้ง

ค�าถามกับตนเองว่า “ท�าอย่างไรฉันจึงจะเป็นครูท่ีดีกว่านี้ ?”  และครุ่นคิด

ต่อว่าต้นเหตุของความไม่พึงพอใจในวิธีปฏิบัติบางประการท่ีเป็นอยู่คืออะไร 

พร้อมทั้งมีความปรารถนาอยู่ลึก ๆ ภายใน ที่จะเปล่ียนแปลงตนเอง ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องความรู้ วิธีปฏิบัติ และที่ส�าคัญคือท�าความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า 

“การศึกษา” ให้ลึกซึ้งย่ิงข้ึน ซึ่งท่านเน้นคือในระดับก�าหนดคุณค่ามาจาก

จิตใจของตนเอง และที่น่าสนใจตามมาก็คือ ชุดค�าถามท่ีลึกซึ้ง ส�าหรับครู

ทั้งหลายที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตนเอง 

 และเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าส�าหรับผู้ที่จะน�าไปใช้ปฏิบัติ ท่านจึง

ให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติมและวิธีการที่จะปฏิบัติได้ง่ายขึ้น เช่นในเรื่องของการกล้า

ตั้งค�าถามเกี่ยวกับชีวิตจริงของความเป็นครู และตอบตนเองอย่างซื่อสัตย์ตรง

ไปตรงมานั้น ท่านแนะว่าในข้ันตอนตั้งค�าถามและการไตร่ตรองสะท้อนคิด

อย่างจริงจัง (critical reflection) ตามท่ีระบุนั้นต้องท�าอย่างปราณีต ด้วยใจ

ที่เปิดกว้างและควรท�าเป็นบันทึกเชิงสะท้อนคิดส่วนตัว (reflective journal) 

ที่บันทึกไว้เป็นไดอารี่ส่วนตัว แล้วน�ามาทบทวนบ่อย ๆ เป็นต้น
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 การอ่านบันทึกทั้ง ๑๐ ตอนที่อยู่ในมือนี้ โดยตลอด ผู้อ่านจะยิ่งพบกับ

ความลุ่มลึกและหลากหลายมติขิองการวจิยัปฎบิตักิาร “ศกึษาตนเอง” ของครู 

ผ่านชั้นเรียน เพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง เพราะแตกต่างจากงานวิจัยโดย

ทั่วไปแบบขั้วตรงข้าม ซึ่งอาจารย์หมอได้ให้ความหมายว่าการวิจัยนี้เป็นกลไก

ของ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (transformative learning) รูปแบบหนึ่ง 

ที่ทรงพลังและก่อให้เกิด “ส�านึกใหม่” หรือ “จิตใหญ่” ของความเป็นครู 

 ผูอ่้านจะพบกับความหวัง ค�าถามทีน่่าจะแทงใจด�าของครทูีก่�าลงัอยู่ใน

อาการ กล้า ๆ กลัว ๆ ท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือจินตนาการท่ีครูสามารถน�าไปใช้

แมจ้ะไม่ได้ท�าวิจยัเช่นเดยีวกับผูเ้ขียนหนงัสอืท้ัง ๔ ท่านในเล่มนี ้แต่ก็จะมแีง่มมุ

ทีส่ามารถน�าไปปรบัใช้ได้ในชวิีตจรงิ โดยไม่ต้องรอใครมาอบรม และสิง่นีจ้ะน�า

ความภาคภูมิใจมาสู่ตัวของท่านเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีนักเรียนก็จะมี

ความสขุ ชัน้เรยีนจะเป็นพ้ืนท่ีแห่งการเรยีนรูท่ี้สร้างสรรค์ และครก็ูจะได้บญุทุกวัน

 สดุท้ายนี ้ขออนญุาตเรยีกหนงัสอืเล่มนีว่้า คูม่อืพัฒนา EF (Executive 

Function) ของครูและผู้บริหารโรงเรียน และใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่าน

อาจารย์หมอวิจารณ์เป็นอย่างมากท่ีได้กรุณาถอดความหนังสือเล่มนี้ให้

กลายเป็นคูม่อืส�าหรบัครแูละบคุลากรทางการศกึษาทุกคน ใช้เป็นแนวทางหรอื

หางเสอืการปฏิรปูการศกึษา ท่ีเริม่จากตนเองถึงระดบัรากฐานและ จติวิญญาณ

ได้อย่างแท้จริง และขอขอบคุณมูลนิธิสยามกัมมาจลที่ได้เล็งเห็นความส�าคัญ

และจัดพิมพ์เพ่ือเผยแพร่คุณค่าแท้แห่งการศึกษา สู่สาธารณะชน ให้เกิด

ประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติมาอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

รศ.ประภาภัทร นยิม
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ค�านิยม

 นบัเป็นเกียรตอิย่างสงูส�าหรบัดฉินัทีไ่ด้รบัโอกาสให้เป็นผูเ้ขยีนค�านิยม

ส�าหรับหนังสือเล่มน้ีซึ่งเขียนโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช  

ผู ้เป็นบุคคลที่ดิฉันเคารพติดตามและชื่นชมในผลงานของท่านเสมอมา  

ผลงานของท่านล้วนมีสาระส�าคัญท้ังทางทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีมีความยาก  

แต่ท่านสามารถถ่ายทอดให้เป็นที่เข้าใจได้ง่าย  ช่วยให้ผู้อ่านสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ได้ดี  หนังสือเล่มน้ีก็เช่นกัน  ผู้อ่านอาจเกิดความเข้าใจได้มากกว่า

การไปอ่านหนงัสอืทีเ่ป็นต้นฉบบัจรงิ  เพราะท่านได้ช่วยอธิบายความ แปลความ 

ขยายความ และเสริมความคิด  ซึ่งท�าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ดีขึ้น มากขึ้น

 ประเด็นท่ีดิฉันชื่นชอบมากเป็นพิเศษในหนังสือเล่มน้ีก็คือ แนวคิด

ในการพัฒนาศิษย์และพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กัน  ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ท่ี

มักจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติกับบุคคลท่ีเป็นผู้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

แต่อาจเกิดข้ึนโดยไม่ตระหนักรู้ หรือตระหนักรู้แต่ไม่มีการเปิดเผย หรือมีการ

เปิดเผยแต่ไม่ได้รบัความสนใจหรอืการยอมรบัในฐานะท่ีเป็นวิธีการท่ีน่าเชือ่ถือ  

หนังสือเล่มน้ีจึงเป็นโอกาสส�าคัญที่จะช่วยให้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพใน

ลักษณะน้ีได้รับการยอมรับมากข้ึน  ซึ่งจะช่วยเปิดช่องทางการวิจัยให้มีความ

หลากหลายขึ้น  นับเป็นคุณูปการแก่วงการศึกษาอย่างย่ิง

 สาระส�าคัญของหนังสือเล่มนี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การ

สะท้อนคิดของครู  โดยผู้เขียนได้ช่วยอธิบาย ขยายความ ให้เข้าใจได้อย่าง

ชัดเจน  กระบวนการไตร่ตรองสะท้อนคิดของครูประกอบด้วยการใช้ค�าถาม
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ตรวจสอบการคิดการปฏิบัติของตนเองเพ่ือสร้างความหมาย ความชัดเจน 

ในด้านความรู้หลัก (epistemology) และคุณค่าหลัก (ontology) ของตน 

และการค้นหาสมมุติฐานเบื้องลึกของตนที่ต ้องการการเปลี่ยนแปลง  

อันน�าไปสู่การปฏิบัติและการปรับเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจซึ่งน�าไปสู่การ

ปฏิบัตใิหม่  วงจรสะท้อนคดิจากการปฎิบตัสิูก่ารปฏิบตั ิจนเกิด“ปัญญาปฏิบตั”ิ 

(phronesis) นี้จะสามารถพัฒนาครูสู่ “ส�านึกใหม่ของความเป็นครู” ได้

 ในฐานะที่เป็นครูและนักการศึกษาคนหนึ่งท่ีอยู ่ในวงการศึกษา

มานานกว่า ๕๐ ปี  ดิฉันขออนุญาตท�าหน้าที่เป็นตัวแทนครูของประเทศ  

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ผู้เขียนหนังสือ

เล่มนี้  ที่ได้ให้ความส�าคัญกับครู การพัฒนาครู และการศึกษาของประเทศ

มาอย่างเข้มแข็งตลอดมา

รศ.ดร.ทศินา แขมมณี
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“
ชั้นเรียน

เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ดีที่สุดของครู

”
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๑

 บันทึกชุด  วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู  น้ี  ตีความจากหนังสือ 

Enhancing Practice through Classroom Research: A teacher’s guide 

to professional development (๒๐๑๒)  เป็นหนังสือท่ีเขียนโดยครูใน

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ๔ คน  หนังสือนี้ไม่มีดาวใน Amazon Book  แต่เมื่อผม

อ่านแล้ววางไม่ลง  เพราะเป็นหนังสือที่ให้มุมมองใหม่ต่อการวิจัยชั้นเรียน

และให้มุมมองใหม่ต่อชีวิตความเป็นครู

 หนังสือเล่มนี้มองการวิจัยชั้นเรียนเป็น action Research ท่ีหวัง

ผลการวิจัยท่ีนอกจากเกิดการพัฒนาชั้นเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู ้ของ

นักเรียนแล้ว  เป้าหมายใหญ่อีกประการหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐาน 

(transformation) ของตัวครูเอง

  บทน�า
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 การวจิยัชัน้เรยีนในทีน้ี่จงึเป็นเครือ่งมอืของ Transformative Learning 

(การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐาน) ของครู และเป็นการเปลี่ยนแปลง

ที่ลึกไปถึงระดับคุณค่า (values) และคุณค่าท่ีย่ิงใหญ่ในท่ีน้ี คือ การท�าเพ่ือ

ผู้อื่นคือศิษย์

 ชื่อขยายของหนังสือว่า A teacher’s guide to professional 

development บ่งบอกว่าสาระท้ังหมดในหนังสือเป็นแนวทางพัฒนาครู  

ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างย่ิง  และหมายความว่าการที่ครูท�าวิจัยชั้นเรียนตาม

แนวทางของหนังสือเล่มนี้  จะส่งผลพัฒนาตัวครูเองได้ดีกว่าการไปเข้ารับ

การอบรมใด ๆ กล่าวได้ว่า “ชั้นเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดีที่สุดของครู” และ

การวิจัยชั้นเรียนแบบวิจัยปฏิบัติการ (action research) คือ วิธีการท�าให้

ชั้นเรียนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีท่ีสุดได้จริง  และเป็นเครื่องมือพัฒนาครู

ที่ดีที่สุด

 มองอีกมุมหนึ่ง นี่คือเรื่องราวท่ีเป็นรูปธรรมของ Transformative 

Learning ของครูที่ใช ้ชั้นเรียนที่ตนสอนนั้นเองเป็น “ตัวช ่วย” ให้เกิด

การเปล่ียนแปลงข้ันพ้ืนฐานของตนเอง  ท่านที่สนใจเรื่อง การเรียนรู้สู่

การเปลีย่นแปลง ในรายละเอยีด อ่านได้จากหนงัสอื เรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลง  

Transformative Learning (๒๕๕๘) เขียนโดย วิจารณ์ พานิช ซึ่งดาวน์โหลด 

ได้ฟรี

 คุณค่าสูงยิ่งของหนังสือเล่มน้ีคือเขียนเล่าเรื่องราวในชีวิตจริงของ

การเป็นครูของผู้เขียนท่ีผ่านการท�าหน้าท่ีครูด้วยวิธีการท่ีผิด (ตามแนวทาง

ที่ใช้กันโดยท่ัวไป)  แต่ด้วยการตั้งค�าถามต่อพฤติกรรมของตนเอง  ตามด้วย

การใคร่ครวญสะท้อนคิดอย่างจริงจัง (critical reflection) ท�าซ�้าแล้วซ�้าเล่า  
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ประกอบกับการที่ต่อมาได้เข้าเรียนปริญญาเอก และได้ท�าวิจัยชั้นเรียนแบบ

วิจัยปฏิบัติการที่ผมอยากเรียกเสียใหม่ว่า การวิจัยชั้นเรียนแบบวิจัยตัวครูเอง 

หรือวิจยัตนเอง ได้ก่อคณูุปการสร้างการเปลีย่นแปลงขัน้พ้ืนฐานขึน้ในตวัผูเ้ขยีน 

ซึง่ผูเ้ขียนท้ัง ๔ ท่านเวลาน้ีเป็นครนัูกการศึกษา

 วิจัยการศึกษามี ๒ แบบที่แตกต่างกันคนละขั้ว คือ การวิจัยการศึกษา

แบบคลาสสิคกับการวิจัยการศึกษาแบบปฏิบัติการ (action research)  

การวิจัยแบบแรกผู ้วิจัยเป็น “คนนอก” ไม่เก่ียวกับเรื่องท่ีก�าลังวิจัย ไม่มี

ผลประโยชน์ได้เสยีกับเรือ่งทีก่�าลงัท�าวิจยั  เพ่ือให้การเก็บข้อมลูและการวิเคราะห์

ตีความเป็น “ปรนัย” (objective) ที่สุด  ไม่มีอคติจากความเชื่อหรือคุณค่า

ส่วนตัวเข้ามาเก่ียวข้อง  มองความเชื่อหรือคุณค่าส่วนตัวของนักวิจัยเป็นสิ่ง

ไม่พึงประสงค์  เพราะอาจท�าให้เกิดอคติ (bias) ในการวิจัยได้ 

 แต่การวิจัยการศึกษาแบบปฏิบติัการ ตามท่ีเสนอในหนังสือเล่มน้ี 

ผู้วิจัยคือตัวครูผู้สอนในห้องเรียนน้ัน ๆ เอง  ต้ังค�าถามและท�างานวิจัยจาก

ห้องเรียนที่ตนสอน และใช้ความเชื่อหรือคุณค่าส่วนตัวของตนเป็นข้อมูลและ

เครื่องมือส�าคัญของการวิจัย  ตัวผู้วิจัยไม่ใช่แค่เป็น “คนใน” แต่เป็นศูนย์กลาง

ของการวิจัย  การวิจัยแบบนี้จึงอยู่ในกลุ่ม participatory research และเป็น 

R2R (Routine to Research) ของคนหน้างานคือครู 

 สาระเชิงคุณค่าที่สื่อออกมาโดยหนังสือเล่มนี้ คือ ครูสามารถมี

คุณค่ามากกว่าท่ีเป็นอยู่ หรือกล่าวใหม่ในถ้อยค�าของผมเองว่า ครูสามารถ

มีศักด์ิศรีสูงส่งได้โดยไม่ยาก  เพียงแต่ต้องสมาทานกระบวนทัศน์ท่ีถูกต้อง

ว่าด้วยการท�าหน้าที่ครู  ตามด้วยการมีปฏิปทาประจ�าวันท่ีถูกต้อง ซึ่ง

หมายถึงการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน



การวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน ในที่นี้เป็น
“การวิจัยปฏิบัติการ 
เพื่อการศึกษาตนเอง”

...เป็นการวิจัยปฏิบัติการ
เพื่อตีความ ...การท�างาน

ของตนเอง

“

”
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การวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน ในที่นี้เป็น
“การวิจัยปฏิบัติการ 
เพื่อการศึกษาตนเอง”

...เป็นการวิจัยปฏิบัติการ
เพื่อตีความ ...การท�างาน

ของตนเอง

 ศกัดิศ์รสีงูส่งมากับความมอีสิระหรอืความเป็นตวัของตวัเอง (autonomy) 

และการมีคุณค่าแท้จริง  คุณค่าของครูไม่ได้จ�ากัดอยู่ในห้องเรียนและท่ี

การพัฒนาตัวศิษย์เท่านั้น ครูยังสามารถพัฒนาทฤษฎีทางการศึกษาได้ด้วย

โดยการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

 ครูต ้องไม่ใช่แค่เป็นผู ้ปฏิบัติตามทฤษฎีการศึกษาที่ ผู ้ อ่ืน

ก�าหนดเท่านั้น  แต่ครูต้องเป็นผู้สร้างทฤษฎีจากการปฏิบัติของตน

ได้ด้วย  โดยมีตัวช่วยคือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามที่เสนอในหนังสือ 

วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู เล่มน้ี

 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในท่ีนี้เป็น “การวิจัยปฏิบัติการเพ่ือ

การศึกษาตนเอง” (self-study action research) เพ่ือครูสร้างทฤษฎีจาก

การปฏิบัติของตนเองในงานประจ�า  เป็นการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือตีความ 

(interpretive action research) การท�างานของตนเอง โดยการตั้งค�าถาม

เพ่ือใคร่ครวญการปฏิบัติงานของตนเอง (self-reflective action enquiry) 

ซึ่งเป็นค�าถามท่ีขึ้นต้นด้วย “ฉัน” ทั้งสิ้น  ตัวอย่างค�าถามหลักคือ “ฉันจะ

ปรับปรุงสิ่งท่ีฉันท�าอยู ่ได้อย่างไร” โดยพ้ืนฐานส�าคัญคือ ไม่หลงพอใจ

ผลงานที่เป็นอยู่  ตัวอย่างค�าถามย่อย ได้แก่
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• ฉันจะก�าหนดค�าถามวิจัยอย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันจะเชื่อมโยงคุณค่าของการปฏิบัติกับคุณค่าของงานวิจัยอย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันจะไตร่ตรองสะท้อนคิดเพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันจะคิดเรื่องงานให้ลึกซึ้งจริงจังยิ่งขึ้นได้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันจะมีขั้นตอนปฏิบัติเพื่อยกระดับงานวิจัยได้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันจะท�าให้กระบวนทัศน์วิจัยมีความสอดคล้องกับงานได้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉนัจะวเิคราะห์ข้อมูลและใช้มาตรฐานคุณค่าทางวชิาชพีในการวนิิจฉัย  
   ข้อมูลได้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉนัจะพัฒนาทฤษฎจีากการปฏบิตัไิด้อย่างไร  จะเผยแพร่ทฤษฎ ีและ 
   เข้าใจความส�าคัญของทฤษฎท่ีีสร้างขึน้ได้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฯลฯ

ตัวอย่างค�าถาม...?
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 เป้าหมายของการวิจัยแนวน้ีมี ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ิมความเข้าใจ

วิธีปฏิบัติที่ก�าลังท�าอยู่ (๒) เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติในระดับ transform  และ 

(๓) สร้างทฤษฎี 

 กล่าวใหม่ได้ว่า การวิจัยชั้นเรียนแบบปฏิบัติการนี้มีเป้าหมายเพ่ือ

สร้างการเปล่ียนแปลงของชั้นเรียนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีที่ส้ินสุด  รวมท้ังเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวครูด้วย  ในตอนต่อ ๆ ไป 

ผู้เขียนจะเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของตนเองอย่างน่าสนใจ  ท่านผู้อ่าน

จะได้เห็นเรื่องราวจริงของ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative 

Learning) ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงลึกในระดับคุณค่าและกระบวนทัศน์ 

 งานวิจัยชั้นเรียนแบบปฏิบัติการนี้ท�าได้ง่าย โดยการบันทึกรวบรวม 

“เรือ่งราวส่วนตวั” (personal story) ของคร ู น�ามาท�าการใคร่ครวญสะท้อนคดิ 

(reflection) ด้วยการคิดอย่างลึกซึ้งจริงจัง (critical thinking)  โดยใช้การ

ศึกษาตนเอง (self-study) ใน ๔ มิติ ได้แก่ (๑) มีเป้าหมายพัฒนาวิธีปฏิบัติ 

และพัฒนาการคิด (๒) มีความร่วมมือและสื่อสารกับเพ่ือนครู นักเรียน และ

กับหนังสือและเอกสาร (หมายความว่าต้องค้นคว้าด้วย) (๓) เก็บข้อมูล

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้มุมมองเชิงลึก (๔) แชร์ผลการวิจัยกับ

ชุมชนการศึกษา



“
หัวใจส�าคัญ คือ
การท�าความเข้าใจ

ระบบคุณค่าของตนเอง 
ส�าหรับน�ามาใช้

ก�าหนดโจทย์วิจัย

”
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 ตอนที่ ๒ หาประเด็นส�าคัญ นี้ ตีความจากบทที่ ๑ Identifying an 

area of professional concern or interest ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Part I : 

Thinking professionally and reflecting on practice เขียนโดย Mary Roche, 

Senior Lecturer in Education, St. Patrick’s College, Thurles, Co Tipperary, 

Ireland  

 หัวใจส�าคัญ คือ การท�าความเข้าใจระบบคุณค่าของตนเอง  ส�าหรับ

น�ามาใช้ก�าหนดโจทย์วิจัย

 ดังกล่าวแล้วในตอนที่ ๑ ว่า การวิจัยชั้นเรียนแบบปฏิบัติการ มี

ตัวครูผู้สอนและวิจัยเองเป็นศูนย์กลาง  การท�าความเข้าใจตนเอง ตั้งค�าถาม

ต่อตนเอง ใคร่ครวญสะท้อนคิดตนเอง และวิถีปฏิบัติของตนเอง จึงเป็นเรื่อง

ส�าคัญช่วยให้คิดโจทย์วิจัยที่ลุ่มลึก  ไม่ใช่เป็นการวิจัยแบบตื้น ๆ หรือผิวเผิน

 ๒
  หาประเดน็ส�าคญั
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ก�าหนดประเด็นที่สนใจ

 ค�าถามเริ่มต้น คือ “ท�าอย่างไรฉนัจึงจะเป็นครูทีดี่กว่านี”้ น�าไปสู่ความ

สนใจต่อความรู้สึกยังไม่พอใจหรืออึดอัดขัดข้องต่อวิธีปฏิบัติบางประการ  

และครุ่นคิดต่อว่าต้นเหตุของความไม่พึงพอใจนั้นคืออะไร เพื่อท�าความเข้าใจ

วิธีพัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่ดีขึ้น ซึ่งหมายความว่าตัวเราเองมีความพร้อมที่

จะเปลี่ยนแปลงตนเอง  ทั้งส่วนที่เป็น “ความรู้” และส่วนที่เป็น “การปฏิบัติ” 

รวมทั้งต้องการเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า “การศึกษา” ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 การตั้งค�าถามและความปรารถนาท่ีอยู่ลึก ๆ ภายในเหล่าน้ี จะน�า

ไปสู่การแสวงหาค�าตอบต่อค�าถามว่า ท�าไมเราจึงท�าอย่างที่ปฏิบติัอยู่ และ

จะเรียนรู้เพือ่ท�าให้ดีข้ึนกว่าเดิมได้อย่างไร

 คนท่ีสนใจพัฒนาตนเองเช่นน้ีจะค่อย ๆ เข้าสู่คุณค่าทางการศึกษา

อีก ๒ ประการ คือ ความสนใจใคร่รู้ทางปัญญา (intellectual curiosity) และ

ความรับผิดชอบทางวิชาชีพ (ครู) (professional integrity)

 โดยการใคร่ครวญสะท้อนคิดเราจะค่อย ๆ ค้นพบด้วยตนเองว่า 

ปัจจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ (ครู) ได้แก่ การใคร่ครวญสะท้อนคิด (reflection), 

ความมีใจที่เปิดรับ (open-mindedness), การเทใจ (whole-heartedness), 

ความรับผิดชอบทางปัญญา (intellectual responsibility) และความสนใจ

ใคร่รู้ทางปัญญา (intellectual curiosity)

 ส่ิงที่ครูจะต้องใคร่ครวญตรวจสอบท�าความเข้าใจตนเองเพ่ิมเติมใน

เชิงหลักการ คือ การท�าความเข้าใจตนเองด้านการยึดถือคุณค่าหรือโลกทัศน์

ว่าด้วยความรู้และการเรียนรู้ (epistemological standpoint) กับการยึดถือ



วิจยัชัน้เรียนเปลี่ยนครู31

คุณค่าด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและโลกภายนอก (ontological standpoint)

 จุดยืนด้าน epistemological ได้แก่ มุมมองต่อความรู้ การสร้าง

ความรู ้ และการรับความรู ้  จุดยืนด้าน ontological ได้แก่ มุมมองด้าน

ธรรมชาติของสรรพสิ่ง ด้านรู้จักตนเองว่าเป็นส่วนย่อยในภาพรวม (part of 

the whole) ด้านความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น

 ความเข้าใจ หรอืจดุยืน หรอืปฏสิมัพันธ์ระหว่างตวัเราเองกับการศึกษา 

มีสภาพ “คุณค่าก�าหนด” คือเป็นนามธรรม ขึ้นกับการให้คุณค่าโดยตัวเราเอง  

และการให้คุณค่าโดยสังคมรอบตัว  

 กล่าวใหม่ว่า การศึกษาจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นกับว่าตัวเราคิดอย่างไร 

และผู้เกี่ยวข้องคิดอย่างไร ต่อการศึกษา

 การศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเป็นการเมืองย่ิง  และการวิจัย

การศึกษาก็มีความซับซ้อนและเป็นการเมืองพอกัน  การศึกษาไม่มีวันท่ีจะ

ปลอดจากการให้คณุค่าและปลอดจากการเมอืง  การวจิยัการศกึษาจงึไม่มวีนั

ปลอดจากจุดยืนด้าน epistemological  และจุดยืนด้าน ontological ของ

ผู้วิจัย และผู้วิจัยจึงได้โอกาส “หนามยอกเอาหนามบ่ง” ใช้การตรวจสอบ

ใคร่ครวญจุดยืนนี้ของตน  น�าไปสู่การตั้งโจทย์วิจัยเพ่ือให้การวิจัยน้ันเอง  

เป็นเครื่องมือปรับปรุงพัฒนา epistemological และ ontological values 

ของตนเอง  และนี่คือหลักการของความเป็น “วิชาชีพ”  คนในวงการวิชาชีพ

ต้องสร้างความรู้จากปฏิบัติการในวิชาชีพของตนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

นั้น ๆ ไม่ใช่เพียงรอใช้ความรู้จากภายนอกวิชาชีพเท่านั้น
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 ผู้เขียน แมรี่ โรช เล่าประสบการณ์ของตนเอง ท่ีเริ่มเป็นครูเมื่ออายุ 

๑๙ ปี ได้อยู่กับการเป็นครูแนว “ถ่ายทอดความรู้” ตามท่ีใช้กันท่ัวไป ในช่วง

คริสต์ทศวรรษที่ ๑๙๗๐ ซึ่งขัดความรู้สึกตนเองตลอดมา  จนถึงคริสต์

ทศวรรษที่ ๑๙๙๐ จึงเปลี่ยนมาเป็นครูแนวส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ใส่

ตัว (constructivism หรือ active learning)  โดยการเสวนากับศิษย์ ยอมรับ

ศักยภาพของนักเรียนด้านการเสวนาโต้ตอบ และเชื่อว่านักเรียนสามารถคิด

อย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) ได้  พร้อม ๆ กันนั้น ผู้เขียนได้เริ่ม

ศึกษาปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนั้น (ของตนเอง) ด้วยวิธีการศึกษา

ตนเองด้วยการวิจัยปฏิบัติการ

 ด้วยกระบวนการตั้งค�าถามเช่นนี้ ผู ้เขียนได้มีการเปล่ียนแปลง

อย่างใหญ่หลวง คือ เปลี่ยนจากครูที่ท�าตามแบบแผนตายตัว ไปเป็นครูท่ีมี

ความสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง และมีความรับผิดชอบต่องาน  รวมท้ัง

กลายเป็นนักคิดอย่างจริงจัง (critical thinker)  โดยตัวช่วยคือการเสวนา

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักเรียน

 การรับฟังเรื่องราวของนักเรียน และเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกัน  

น�าไปสู่การท�าความเข้าใจหลกัการหรอืทฤษฎีในแง่มมุทีล่กึและในหลากหลาย

มมุมอง

 ประกอบกับการเรียนปริญญาโทช่วยให้ได้มีโอกาสน�าเสนอข้อมูล

ของตนเอง และรบัฟังข้อมลูของเพ่ือนนกัศกึษา (ท่ีเป็นครู)  รวมทัง้การอภิปราย

ตีความท�าความเข้าใจในแง่มุมที่ลึก  ภายใต้การสนับสนุนของติวเตอร์ท่ีเก่ง 

ช่วยเปิดโลกทัศน์ของผู้เขียนเป็นอย่างมาก
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 นั่นคือเส้นทางชีวิตของผู้เขียนที่เปลี่ยนจาก “ครูสอน” ไปเป็น “ครูฝึก” 

หรือ “ครูผู้อ�านวยการการเรียนรู้” ท้ังในทางปฏิบัติและในด้านกระบวนทัศน์  

ท�าให้ห้องเรียนเปลี่ยนจากสภาพครูพูดคนเดียว (monologue) ไปสู่ห้องเรียน

ทีม่กีารเสวนาท่ีส่วนใหญ่นักเรยีนเป็นผูบ้อกเล่าและออกความเห็น (dialogue) 

 สรุปว่าประเด็นที่น่าสนใจคือระบบคุณค่าของตัวครูเอง 

วิจัยการปฏิบัติของตนเอง: การวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเอง

 การวิจัยเริ่มจากการตั้งค�าถามการวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเองของครู 

เริม่จากการตัง้ค�าถามด้านการยึดถือคณุค่าของตนเอง ท้ังคณุค่าของการศกึษา 

(epistemological values) และคุณค่าด้านการมองความสัมพันธ์ของตนเอง

กับสังคม และต่อผู้อื่น (ontological values)  การยึดถือคุณค่าท้ังสองด้าน

เป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมของเราในฐานะครู โดยที่การยึดถือคุณค่านี้ มีการ

เปลีย่นแปลงหรอืวิวัฒนาการไปตามประสบการณ์และความเข้าใจของตวัเรา

 การวจิยัปฏบิตักิารศกึษาตนเองของคร ูเริม่จากความเชือ่ว่าครใูนฐานะ

มนุษย์มีความสามารถปรับปรุงวิถีปฏิบัติของตน และสามารถอธิบายได้ว่า

ท�าไมจึงท�าเช่นนั้น  ความสามารถนี้หนุนโดยการท�างานเป็นทีมร่วมกับ

เพื่อนครู โดยเริ่มที่การร่วมกันตั้งค�าถามร่วมกัน ด�าเนินการภายใต้บรรยากาศ

ที่เปิดกว้างต่อการยึดถือคุณค่าที่แตกต่างกัน

 เมือ่มกีารวิจยัปฏบิตักิารศกึษาตนเองของคร ู ผลท่ีตามมาคอืทมีครเูกิด

ความเข้าใจใหม่ ๆ และค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม  รวมทั้งเกิด
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“วงจรสร้างการเปลี่ยนแปลง” คือ เมื่อมีความเข้าใจใหม่ ๆ ความเข้าใจน้ัน

กระตุ้นให้เกิดการกระท�าใหม่ ๆ และเมื่อมีการกระท�าใหม่ ๆ ก็น�าไปสู่ความ

เข้าใจใหม่ ๆ เกิดเป็นวงจรยกระดับไม่รู้จบ

 ลักษณะส�าคัญของ การวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเองของครู คือ เป็น 

กระบวนการที่เปิดเผยต่อผู้อื่น (visible to others) เป็นกระบวนการที่ครูสร้าง

ความรู้เก่ียวกับวิธีปฏิบัติของตน และใช้ความรู้ท่ีสร้างน้ันในการพัฒนาวิธี

ปฏิบัติของตน  เม่ือมีการพัฒนาทฤษฎีทางการศึกษาจากการวิจัยปฏิบัติ

การศึกษาตนเองของครู ผ่านปฏิบัติการและการใคร่ครวญสะท้อนคิด

อย่างยิ่งยวด ซ�้าแล้วซ�้าเล่า  ทฤษฎีท่ีได้เป็น “ทฤษฎีท่ีมีชีวิต” คือ มีการ 

น�าไปปฏิบัติและใช้อธิบายว่าท�าไมจึงปฏิบัติเช่นนั้น

 โดยต้องตรวจสอบว่าวิธีการใหม่ของเราให้ผลดีต่อนักเรียนของเรา 

และต่อวงการศึกษาในภาพรวม (common good) อย่างแท้จริง ซึ่งหมายความ

ว่าต้องมีการเขียนรายงานวิจัย และน�าออกเผยแพร่เพื่อรับการตรวจสอบจาก

วงการวิจัยการศึกษา

 นี่คือวิถีของวงการวิชาชีพ (profession) ท่ีสมาชิกของวิชาชีพต้อง

เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้เพื่อปฏิบัติการวิชาชีพที่ยกระดับขึ้น  โดยที่

ความรู้ใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ต้องผ่านกลไกตรวจสอบอย่างกว้างขวาง



วิจยัชัน้เรียนเปลี่ยนครู35

ท�าไมฉันคิดว่าตนเองสามารถเป็นครูที่ดีกว่านี้ได้

 ข้อความในตอนนี้มาจากการเปิดใจ เปิดประสบการณ์ตรงของ 

แมรี่ โรช ซึ่งเป็นผู้เขียน เริ่มจากการท่ีผู้เขียนอ่านพบว่าความรู้เกิดข้ึนจาก

ปฏิสัมพันธ์เชิงเสวนา (dialectical relationship)  ไม่ได้มาจากการรับถ่ายทอด

จาก “ผู้รู้” แต่อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจลึกซึ้ง

 วิถีปฏิบัติในการท�าหน้าที่ครูในขณะน้ัน ก็ท�าโดยสอนแบบถ่ายทอด

เนื้อความรู้ ท�าให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจ เพราะตนเองมีความเชื่อเชิง

คุณค่าลึก ๆ ด้านปฏิสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น (ontological values) ใน

แนวระนาบ  แต่ตนมีปฏิสัมพันธ์กับศิษย์ในแนวดิ่ง (ถ่ายทอดความรู้จากครู

เป็นผู้รู ้สู ่ศิษย์ผู้ไม่รู ้)  ตอนน้ันตนไม่รู ้จักการพูดคุยกันแบบสานเสวนาหรือ

สุนทรียสนทนา (dialogue) เลย  ทั้ง ๆ  ที่ตอนนั้น (ช่วงคริสตทศวรรษที่ ๑๙๗๐) 

ตนเริม่เป็นครดู้วยอดุมการณ์สงูส่งและเตม็ไปด้วยความหวัง ประสบการณ์ตรง

ของความล้มเหลวด้านการสอนในตอนน้ันท�าให้ตนผิดหวัง  เป็นความล้มเหลว

ที่ครูทั่วไปพบด้วยตนเองในห้องเรียนท่ีสอนแนวถ่ายทอดความรู้และยึดครู

เป็นศูนย์กลาง

 มาถึงตอนนี้ (สี่สิบปีให้หลัง) ผู้เขียนตระหนักแล้วว่าสมมติฐานของ

ตนในตอนเริ่มเป็นครูในด้านการสอน การเรียน อ�านาจ ปฏิสัมพันธ์ ความรู้ 

เสรีภาพ อิสรภาพ และแรงจูงใจ ท่ีได้รับมาตอนเรียนวิชาครู ไม่ถูกต้อง  และ

เวลานี้วงการศึกษาหันมาเน้นการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเน้น

การฝึกใคร่ครวญสะท้อนคิด

 ในห้องเรียนที่สอนแบบถ่ายทอดความรู้ สมมติฐานต่อความรู้คือเป็น 

“ผลิตภัณฑ์” ที่มีอยู่ภายนอกตัวคน  อยู่ในหนังสือ ห้องสมุด หรือ อินเทอร์เน็ต 
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หน้าที่ของครูคือหาทางด�าเนินการตามหลักสูตรให้ครอบคลุมครบถ้วน เพื่อให้

นักเรียนได้รับถ่ายทอดความรู้ครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้  โดยครูท�าหน้าที่ 

“บังคับบัญชา” ในห้องเรียน และท�าหน้าที่ “บอก” ความรู้  นักเรียนมีหน้าที่จด

และจ�า เอาไว้ “ส�ารอก” ตอบข้อสอบให้ตรงกับท่ีครูสอน  เน้นตอบความรู้

ที่ถูกต้อง  การเรียนรู้แบบน้ีจึงเน้นถูก-ผิด  และนักเรียนมีหน้าท่ีท�าตัวอยู่ใน

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง ไม่คุยกัน  เพราะหน้าที่หลักคือฟังครู 

 แต่ในห้องเรียนแบบ “นักเรียนเป็นศูนย์กลาง” หรือ “นักเรียน

เป็นผู ้สร้างความรู ้” (constructivist)  นักเรียนร่วมกันสร้างความหมาย 

(meaning-making) ของสิ่งต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ โดยสร้างความหมาย

ต่อยอดจากความรู้ที่มีอยู่แล้ว  โดยนักเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมกิจกรรม 

ทั้งกิจกรรมรวมทั้งชั้น กิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจกรรมท่ีท�าคนเดียว  สภาพ

ของห้องเรียนจะมีชีวิตชีวา นักเรียนจะพูดคุยปรึกษาถกเถียงกัน มีการค้น

ความรู้ที่สงสัยเด๋ียวนั้น และน�ามาอธิบายให้เพ่ือนฟัง  รวมท้ังช่วยกันตีความ

ท�าความเข้าใจให้ชัดเจนหรือลึกซึ้งเชื่อมโยงข้ึน มีการน�าเสนอความรู้ที่ตน

ตีความหรือสรุปจากกิจกรรมให้เพื่อนฟัง  รวมทั้งตอบข้อซักถาม หรืออภิปราย

แลกเปลี่ยน

 ในห้องเรียนแบบ “นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้” ครูท�าหน้าที่เป็น 

facilitator  ซึ่งจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้ามาก รวมท้ังต้องรู้สาระวิชาท่ี

สอนอย่างถ่องแท้ด้วย  โดยที่เป้าหมายของการสอนอยู่ท่ีการเรียนรู้

ของนักเรียน ไม่ใช่อยู่ที่สอนครบตามหลักสูตร  คุณภาพของการศึกษา

อยู่ที่ความกระตือรือร้น (enthusiasm) ความหลงใหลใฝ่เรียน (passion) 

ความสนใจใคร่รู้ (curiosity) และความสนุกสนาน (enjoyment)
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 ผมขอเพิ่มเติมสั้น ๆ ว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องการผลลัพธ์

การเรียนรู้ที่มีหลายมิติซับซ้อนมาก ที่เรียกว่า “ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑” ที่มี

ทักษะ ๔ หมวด คือ (๑) ความรู้ (literacy) (๒) สมรรถนะ (competency) (๓) 

บุคลิก (character) และ (๔) ฉันทะและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long 

learning)  เฉพาะการเรยีนแบบ “นกัเรยีนเป็นผูส้ร้างความรู”้ เท่าน้ัน ทีจ่ะบรรลุ

ผลลัพธ์การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ได้  การเรียนแบบรับถ่ายทอดความรู้

ไม่สามารถท�าให้นักเรียนบรรลุบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ได้

 การเปล่ียนห้องเรียนจากครูเป็นศูนย์กลางสู่สภาพนักเรียนเป็น

ศูนย์กลาง  ครูต้องเปลี่ยนทักษะจากตัวครูพูดคนเดียว (monologue) ไปเป็น

ผู้อ�านวยการให้นักเรียนพูดโต้ตอบและฟังกันทั้งห้อง (dialogue)

 สรุปว่าครูเปลี่ยนได้เพราะไม่พอใจผลงานที่ไม่เข้าเป้าอย่างแท้จริง 

และมุ่งไตร่ตรองสะท้อนคิดหาหลักการใหม่ วิธีการใหม่ น�ามาทดลองใช้  

ขึ้นอยู่กับความเป็นจริง
 ประเด็นส�าคัญอยู่ที่ว ่าตัวครูยืนอยู ่ตรงไหนระหว่างสองขั้วของ

ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติทางการศึกษา  ข้ัวหน่ึงเรียกว่าขั้ว didactic ครูสอนโดย

ถ่ายทอดความรู้  อีกข้ัวหน่ึงเรียกว่า dialogic นักเรียนเรียนโดยการปฏิบัติ 

ตามด้วยการใคร่ครวญสะท้อนคิดร่วมกัน

 ผู ้เขียนเล่าวิธีการสอนและความรู ้สึกของตนเองตอนเร่ิมเป็นครูท่ี

สอนโดยถ่ายทอดความรู้ เดินตามแนว didactic อย่างเคร่งครัด  ตามด้วย

การวิพากษ์ตนเองด้าน ontological values ในการมองปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
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ครูกับศิษย์  ตนมองนักเรียนเป็น “คนอื่น” “พวกเขา” “พวกนักเรียน” ที่แยก 

จากครูและนักเรียนเป็นเสมือน “สิ่งของ” ที่เป็นเป้าของการพูด 

 ในด้าน epistemological values ของผู้เขียน ซึ่งหมายถึงมุมมอง

ต่อความรู้ การรู้ และผู้เรียนรู้   ผู้เขียนก็ยึดถือความรู้เป็นก้อน ๆ การรู้แบบ

จดจ�าความรู้ส�าเร็จรูป และมองผู้เรียนรู้เป็นผู้มารับความรู้ส�าเร็จรูป  ภายใต้

ระบบคุณค่าเช่นนี้  ผู้เขียนเมื่อสี่สิบปีก่อนจึงเป็นครูแนวควบคุมชั้นเรียน เพื่อ

ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในหลักสูตร ด้วยความหวาดกลัวการมาตรวจชั้นเรียน

ของศึกษานิเทศก์

 ขั้นตอนท่ีน�าไปสู่การตั้งโจทย์วิจัย คือ การไตร่ตรองสะท้อนคิดตอบ

โจทย์ในท�านองต่อไปนี้
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• ฉนัจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าฉนัให้คุณค่าต่อชัน้เรยีนแบบเน้นการเรยีน     

  ไม่ใช่แบบเน้นการสอน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉนัมองความรูเ้ป็น ผลผลติ (product) หรอืเป็นกระบวนการ (process)

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันจัดให้นักเรียนแบบไหนเป็น “นักเรียนที่ดี”

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันเอาแนวความคิดนี้มาจากไหน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

ตัวอย่างค�าถาม...?
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 ในสมัยนั้นนักเรียนที่ดีในสายตาของผู้เขียน คือ นักเรียนที่สงบเสงี่ยม

เรียบร้อย ว่านอนสอนง่าย ไม่ท้าทายครู  ซึ่งเข้าใจว่าในประเทศไทยสมัยนี้ก็ยัง

คิดกันอย่างนี้

 ผู้เขียนเล่าว่าในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๗๐ นั้นเอง  งานวิจัยตีพิมพ์ออก

มาจากสหราชอาณาจักรว่าสองในสามของเวลาในชั้นเรียนเป็นเวลาท่ีครูพูด 

และสองในสามของค�าถามท่ีครูถามในชั้นเรียนเป็นค�าถามปลายปิด เป็น

ผลงานวิจัยท่ีก่อความสั่นสะเทือนมากในวงการศึกษา  แต่ผู้เขียนไม่ทราบ

เพราะไม่ได้ยึดถือว่าครูจะต้องอ่านผลงานวิชาการด้านวิชาชีพครู

 ผู้เขียนเป็นครูท่ีขยันตั้งใจสอนและปฏิบัติตามหลักสูตร  แต่ใช้วิธี

ควบคุมชั้นเรียน ซึ่งปิดกั้นความคิดอิสระและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

ไปในตัว

 แต่ผู้เขียนให้คุณค่าแก่การท�างานอย่างมีอิสระและรู้สึกสนุก  ผู้เขียน

จึงหาวิธีการสอนท่ีแตกต่างออกไป  แต่ยังคงควบคุมชั้นเรียน  ผลที่ได้ท�าให้

ผู้เขียนรู้สึกอึดอัดขัดข้อง  ในตอนน้ันผู้เขียนไม่เห็นทางออก ซึ่งตอนหลังมี

คนเสนอไว้ว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงมี ๓ ขั้นตอน คือ (๑) ตระหนักว่า

จ�าเป็นต้องเปล่ียน (๒) เข้าใจว่าท�าไมต้องเปล่ียน (๓) มีแนวทางว่าจะ

เปลี่ยนอย่างไร
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ไม่สบายใจกับผลงานและการปฏิเสธคุณค่า

 ผู้เขียนเล่าเรื่องของตนเอง  ระหว่างท�างานเป็นครูในช่วงแรกท่ีสอน

แบบถ่ายทอดความรู้และควบคุมชั้นเรียน ซึ่งเป็นแนวทางที่อยู่ภายใต้แนวคิด

เชิงคุณค่าว่าเด็กเป็นอื่นและความรู้เป็นเสมือนวัตถุ  สภาพเช่นนี้ท�าให้ผู้เขียน

รูส้กึอดึอดั  ซึง่ต่อมาก็เข้าใจว่าเป็นเพราะความขดัแย้งในเรือ่งค่านิยม  ทีผู้่เขียน

ยึดถือค่านิยมด้านการเรียนการสอนแบบ constructivism และมีค่านิยมต่อ

ตัวนักเรียนในฐานะเพื่อนมนุษย์ ไม่ใช่ในฐานะ “เป็นอื่น”  ค่านิยมทั้งสองด้าน

ของผู้เขียนขัดแย้งกับค่านิยมที่ถือปฏิบัติด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน  

ซึ่งผู้เขียนก็ปฏิบัติตามนั้น

 แต่ผู้เขียนก็ไม่สามารถออกมาจากความขัดแย้งในใจนี้ได้  เพราะ

ตอนน้ันผู้เขียนไม่มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) 

และไม่มีทักษะในการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

 ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๗๘ ผู้เขียนอ่านหนังสือชื่อ Children’s Mind 

เขียนโดย Magaret Donaldson ให้ข้อมูลแย้ง Jean Piaget ท่ีเคยเสนอว่า

เด็กไม่สามารถเรียนรู้หลักการที่เป็นนามธรรมได้  Donaldson ให้หลักฐาน

ว่าจริง ๆ แล้วเด็กสามารถเรียนรู้ด้านนามธรรมได้  ท�าให้ผู้เขียนตระหนักว่า

ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ปราชญ์สมัยก่อนเสนอไว้ก็อาจผิดได้ และน�าผู้เขียนสู่การอ่าน

หนังสือด้านการศึกษาดี ๆ อีกจ�านวนมาก
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การอ่านเอกสารวิชาการของวิชาชีพ

 ผลการวิจยัประเมนิการอ่านหนังสอืของครปูระถมในสหราชอาณาจกัร 

พบว่าครูอ่านหนังสือวิชาการของครูน้อยมาก และผลการวิจัยในออสเตรเลีย

และในสหรฐัอเมรกิาก็พบว่าครไูม่อ่านหนงัสอืวชิาการด้านการศกึษา

 แต่โชคดีท่ีผู้เขียนอ่านหนังสือและได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านว่า

มีคนอื่นที่คิดแบบเดียวกันต่อปัญหาการศึกษา และน�าไปสู่เส้นทาง “การวิจัย

ปฏิบัติการศึกษาตนเองของครู”

ความรู้ฝังลึก และความรู้สึก (gut feeling)

 ผู้เขียนบอกว่าตนเองไม่ได้วิเคราะห์สาเหตุของความอึดอัดขัดข้อง

ในการท�าหน้าท่ีครูของคนอย่างเป็นระบบ  แต่ใช้ “ความรู้เชิงปัญญาญาณ” 

(intuitive knowledge) หรือ gut feelings สรุปว่า เกิดจากค่านิยมในใจกับ

ค่านิยมในการปฏิบัติด้านการเป็นครูของตนไม่ตรงกัน



“
ตีความค่านิยมหลัก 

ด้านการศึกษาของตนเอง 
ให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
และสร้างความหมาย 

เป็นลายลักษณ์อักษร 
จากการปฎิบัติ 

”
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 ตอนที่ ๓ สร้างถ้อยค�าแสดงค่านิยมด้านการศึกษา นี้ ตีความจาก

บทที่ ๒ Articulating educational values เขียนโดย Mary Roche  

 ดังได้กล่าวแล้วในตอนที่ ๑ และ ๒ ว่า การวิจัยปฏิบัติการศึกษา

ตนเองของครูเริ่มจากการยึดถือค่านิยมของตัวครูเอง  การท�าให้ค่านิยม

เหล่าน้ันชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรจึงเป็นข้ันตอนแรกของการวิจัย  และ

สาระในตอนน้ีจะช่วยให้ครูสามารถแปรค่านิยมท่ีเป็นนามธรรมของตน 

กลายเป็นรูปธรรมของตัวอักษรส�าหรับใช้งานต่อไป

สร้างความหมายเป็นลายลักษณ์จากการปฏิบัติ

 ได้กล่าวในตอนท่ี ๑ และ ๒ แล้วว่าในช่วงแรกของวิชาชีพผู้เขียนมี 

ความอึดอัดในการท�าหน้าที่ครู เนื่องจากค่านิยมภายในตนกับค่านิยมที่ตนใช้

ปฏิบัติหน้าที่ครูไม่ตรงกัน  ผู้เขียนมีค่านิยมด้านมนุษย์นิยม แต่ปฏิบัติการใน

ชั้นเรียนยึดอ�านาจนิยม  การท่ีจะเปลี่ยนแปลง (transform) ตนเองให้ได้นั้น

 ๓
  สร้างถ้อยค�าแสดง 
  ค่านยิมด้านการศึกษา
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ในข้ันแรกต้องอธิบายความอึดอัดและรากเหง้าของปัญหาออกมาเป็นถ้อยค�า 

(articulate) ให้ได้  ซึ่งส�าหรับผู้เขียนใช้เวลานานหลายปีกว่าจะท�าได้ และ

ท�าได้ด้วยความช่วยเหลือตั้งค�าถามของอาจารย์ที่ปรึกษา (เข้าใจว่าคือ Jean 

McNiff)  โดยที่เข้าใจว่าอาจารย์ท่ีปรึกษาสังเกตเห็นความขัดแย้งภายในใจ

ของผู้เขียนและเข้าใจสาเหตุนานแล้ว แต่ไม่บอกโดยตรง ปล่อยให้ผู้เขียน

ค้นพบและหาถ้อยค�ามาอธิบายเอง ซึ่งมีคุณต่อผู้เขียนเป็นอย่างยิ่ง

 โปรดเข้าใจว่าข้ันตอนท�าความเข้าใจความอดึอดัทางวิชาชพี รากเหง้า

ของปัญหา และอธิบายออกมาเป็นถ้อยค�าและข้อเขียนมีความส�าคัญยิ่ง และ

เป็นสาระของตอนที่ ๓ นี้

ท�าความชัดเจนค่านิยมหลักด้านการศึกษาของตนเอง

 ค่านิยมหลักของครูเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมของครูในชั้นเรียน  

กระบวนการในตอนที่ ๓ นี้ จะช่วยให้ครูท�าความเข้าใจค่านิยมหลักที่ซ่อนอยู่

ในตัวเอง และเผยออกมาเป็นถ้อยค�าและลายลักษณ์  ครูจะได้ฝึกเปิดเผย

ความกังวลใจท่ีมาจากเหตุการณ์ในห้องเรียน และท�าความเข้าใจสาเหตุของ

ความกังวลใจน้ันอย่างเป็นระบบ มีกรอบคิด และอาจน�าไปสู ่แนวทาง

เปลี่ยนแปลงตนเอง

ค�าถามเชงิใคร่ครวญหาจุดสนใจส�าคญัทีน่�าไปสู่ความกงัวลใจ

 ต่อไปนี้เป็นค�าถาม ตามด้วยข้อความช่วยความเข้าใจ (scaffolding 

statement) เน้นประเด็นเชิงบวกก่อน ขอให้ครูตอบอย่างซื่อสัตย์ที่สุด 
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• การสอนของฉันมีข้อดีอะไรบ้าง

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]
 
• ในความเห็นของฉนั จดุเด่นท่ีสดุด้านการท�าหน้าท่ีครขูองฉนัคืออะไรบ้าง

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]
 
• อะไรคือสาเหตุให้ฉันไม่พอใจการสอนของตน หรือเป็นสาเหตุให้   
  ฉันคิดปรับปรุงตนเอง หรือปรับปรุงการสอนของตน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]
 
• ฉันอภิปรายหรือต่อรองกับนักเรียนอย่างไร หากเกิดปัญหาขึ้นมัก 
  เป็นปัญหาที่เกิดกับนักเรียนเฉพาะรายหรือเกิดกับนักเรียนทั้งชั้น

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]
 
• ความสัมพันธ์ของฉันกับครูใหญ่ (ผู้อ�านวยการโรงเรียน) หรือกับ 
  เพือ่นครเูป็นอย่างไร  เรือ่งอะไรท่ีท�าให้ฉนัรูส้กึว่าถกูท้าทายหรอืลบหลู่ 
  โดยผู้อ่ืน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันคิดเรื่องการสอนในฐานะวิชาชีพตลอดชีวิตของตนอย่างไร 
  ฉันเชื่อว่าฉนัก�าลงัเป็นครท่ีูดหีรอืไม่

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

ตัวอย่างค�าถาม...?
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 • การสอนของฉันมีข้อดีอะไรบ้าง 

 ครจู�านวนมากสนกุกับงานในชัน้เรยีน แต่ครอูกีกลุม่หน่ึงไม่รูส้กึเช่นน้ัน 

ท่านคาดหวังอะไรจากห้องเรียน ครูจ�านวนหนึ่งท�างานอย่างเป็นระบบในการ

วางแผน สอน และประเมิน  ครูอีกจ�านวนหนึ่งใช้ organic approach โดยมี

การวางแผนอย่างเป็นระบบเช่นเดยีวกัน  แต่ตอนปฏบิตัปิล่อยให้การด�าเนินการ

เลื่อนไหล (flow)  ตัวท่านใช้แบบไหน

 • ในความเห็นของฉัน จุดเด่นที่สุดด้านการท�าหน้าที่ครูของฉัน

คืออะไรบ้าง 

 จุดเด่นเหล่านั้นเป็นท่ีรับรู้กันในห้องเรียนหรือไม่  โต๊ะท�างานของครู

บางคนเต็มไปด้วยเอกสาร สมุดแบบฝึกหัด ต�าราเรียน และคู่มือต่าง ๆ   แต่โต๊ะ

ท�างานของครูอีกกลุ่มหน่ึงเป็นระเบียบเรียบร้อย โต๊ะท�างานของท่านเป็น

อย่างไร  บางคร้ังสมุดแบบฝึกหัดของนักเรียนสะท้อนบุคลิกหรือค่านิยมของ

ครูในด้านความประณีตหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  รวมทั้งอาจสะท้อน

รูปแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู เช่น ข้อเขียน feedback ของครู

เน้นการชมหรือการติ

 เมือ่ตัง้ค�าถามและสะท้อนคดิ ประเดน็ทีเ่ดมิอยูแ่ยก ๆ กัน จะเชือ่มโยง

เข้าหากันหรือกล่าวใหม่ว่าการตั้งค�าถามและใคร่ครวญสะท้อนคิดช่วยให้ครู    

มองเห็นลักษณะความเป็นครูของครูท่านน้ัน  เชื่อมโยงกับปฏิสัมพันธ์กับ

นักเรียน ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนครู  เชื่อมโยงกับความเป็นผู้น�า เชื่อมโยงกับ

การจัดการชั้นเรียน ฯลฯ
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 ขั้นตอนต่อไปคือตรวจสอบตนเองว่าตนต้องการปรับปรุงการสอน 

ห้องเรียน โรงเรียน หรือการศึกษาในภาพรวมอย่างไรบ้าง  ซึ่งหมายความว่า

ครูผู้นั้นต้องรู้จักตนเองในมิติต่าง ๆ ชัดเจนพอสมควร เช่น สไตล์การสอนของ

ตนเอง จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการเรียนรู้ การสอน การจัดการ  ถึงข้ันตอนน้ี

ครูท่านนั้นก็จะมองเห็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายของตนเอง 

กับสิ่งที่ตนก�าลังปฏิบัติอยู่

ภาพใหญ่คืออะไร

 เรายังคงอยู่กับการตั้งค�าถามเพ่ือตรวจสอบตนเองของครูนะครับ  

คราวน้ีเป็นค�าถามภาพใหญ่ 

 • อะไรคือสาเหตใุห้ฉันไม่พอใจการสอนของตน หรอืเป็นสาเหตุ

ให้ฉันคิดปรับปรุงตนเอง หรือปรับปรุงการสอนของตน

 สาเหตอุาจมาจากความไม่มัน่ใจต่อสมรรถนะหรือทักษะด้านการสอน

ของตนเอง  ซึง่อาจอยู่ทีบ่างวิชาหรอืบางด้านของหลักสตูร

 ประเด็นกังวลอาจอยู่ท่ีการปฏิบัติจ�าเพาะเรื่อง เช่น ท�าอย่างไร

จะให้ ดช.สมชายท�าการบ้าน  ท�าอย่างไรจะช่วยให้ ดญ.สมศรีปรับปรุง

ลายมือของตนให้ดีข้ึน  แต่ความกังวลเรื่องเล็ก ๆ เช่นน้ีอาจมีสาเหตุระดับ

รากเหง้า (root cause) ที่การจัดระบบห้องเรียนในภาพใหญ่ เช่น ตารางเรียน 

หลักสูตรแน่นเกินไป ความเข้าใจเน้ือหาสาระวิชาของครู หรือท่าทีด้าน

ส่งเสริม (empowerment)  ความอึดอัดอาจเกิดจากความขัดแย้งระหว่าง 

epistemological values กับ ontological values ของตัวครูเอง  อาจเกิดจาก
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ความไม่ลงตัวระหว่างการเรียนกับการใช้อ�านาจในห้องเรียน โดยที่รากเหง้า

ของปัญหาอาจอยู่ในระดับปรัชญาหรือคุณค่าในการเป็นครู เช่น ของผู้เขียน

อยูท่ี่ ความเอาใจใส่ดแูลเด็ก (care), อสิรภาพ (freedom), และความเป็นธรรม 

(justice)  การตั้งค�าถามเชิงภาพใหญ่เช่นนี้จะน�าไปสู่กรอบคิดของการวิจัย 

ซึ่งจ�าเพาะส�าหรับครูแต่ละคน และจ�าเพาะสถานการณ์ด้วย   

 • ฉันอภปิรายหรอืต่อรองกับนักเรยีนอย่างไร หากเกดิปัญหาขึน้

มักเป็นปัญหาที่เกิดกับนักเรียนเฉพาะรายหรือเกิดกับนักเรียนทั้งชั้น 

 ตัวปัญหาอาจอยู่ที่ความกังวลว่าจะสูญเสียอ�านาจในชั้นเรียน อาจ

อยูท่ี่มมุมองของตวัครเูองว่าครตู้องแสดงบทบาทหน้าท่ีอย่างไรบ้าง  ครูมองว่า

หน้าท่ีครคูอืการถ่ายทอดความรู ้ใช่หรอืไม่  นีค่อืประเดน็ด้าน epistemological 

values ของครู  ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังการยึดถือคุณค่าด้านความสัมพันธ์

ระหว่างตัวเรากับผู้อื่น โดยเฉพาะกับนักเรียน (ontological values)

 • ความสัมพันธ์ของฉันกับครูใหญ่ (ผู้อ�านวยการโรงเรียน) หรือ

กับเพื่อนครูเป็นอย่างไร  เรื่องอะไรท่ีท�าให้ฉันรู้สึกว่าถูกท้าทายหรือ

ลบหลู่โดยผู้อ่ืน 

 ประเด็นภาพใหญ่ในเรื่องน้ี คือ อัตลักษณ์ของตัวครู ความเป็นผู้น�า

การเปลี่ยนแปลง ความมั่นใจตนเอง อ�านาจ และความเป็นธรรมทางสังคม

 • ฉันคิดเรื่องการสอนในฐานะวิชาชีพตลอดชีวิตของตนอย่างไร  

ฉนัเชือ่ว่าฉนัก�าลงัเป็นครท่ีูดีหรอืไม่
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 ประเด็นภาพใหญ่ที่ซ่อนอยู่ คือ อัตลักษณ์ อ�านาจ ความเป็นผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง และในภาพใหญ่ขึ้นไปอีก  เป็นเรื่องของ ontological values คือ 

ตนมองตนเองเชือ่มโยงกับผูอ้ืน่ และระบบใหญ่ของโรงเรียน/การศกึษาอย่างไร

 การตั้งค�าถามเพื่อหาทางปรับปรุงวิธีสอนของตน อาจน�าไปสู่ประเด็น

ใหญ่ที่ตัวเราไม่มีอ�านาจควบคุม เช่น เรื่องนโยบายการศึกษาของชาติ 

เรื่องหลักสูตรมาตรฐาน  แต่ก็จะยังมีช่องทางการปรับปรุงส่วนที่เรารับผิดชอบ

ตรงหน้าหรือในห้องเรียนที่เรารับผิดชอบได้มากมาย เพ่ือเป้าหมายหลักคือ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของศิษย์

 จะเห็นว่าการกล้าตั้งค�าถามเก่ียวกับชีวิตจริงของความเป็นครู

และตอบตนเองอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา จะช่วยเปิดเผยข้อเท็จจริง

ท่ีหลายเรือ่งเป็นประเดน็ลีล้บัด�ามืดอยู่ในใจ และน�าไปสูก่ารท�าความเข้าใจ

ให้ลึกและเชื่อมโยงข้ึน  ท่ีส�าคัญท่ีสุด น�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและ

ขยายจุดแข็ง  สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชีวิตความเป็นครู ซึ่งตามบันทึก

ชุดนี้ ใช้ การวิจยัปฏิบติัการศึกษาตนเองของครู เป็นเครื่องมือ 

 วิธีการเช่นน้ีใช้ได้ในทุกวิชาชีพและควรเป็นมาตรฐานการท�างานของ

คนในวงการวิชาชีพทุกวิชาชีพ

 ผมขอเสนอแนะว่าข้ันตอนตั้งค�าถามและไตร่ตรองสะท้อนคิด

อย่างจริงจังตามที่ระบุข้างบนนี้ ต้องท�าอย่างประณีตด้วยใจที่เปิดกว้าง และ

ควรท�าเป็นบันทึกเชิงสะท้อนคิดส่วนตัว (reflective journal)  บันทึกไว้เป็น

ไดอารี่ส่วนตัวและน�ามาทบทวนบ่อย ๆ
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ฉันจะเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างไร

 การตอบค�าถามตามตัวอย่างข้างบน จะน�าไปสู่ “กรอบความคิด

เชิงหลักการ” ของ การท�าวิจยัปฏิบติัการศึกษาตนเองของครู  ผู้เขียนเล่าว่า

กรอบความคิดในการวิจัยของตนว่าด้วย ความเอาใจใส่ดูแลเด็ก (care), 

อิสรภาพ (freedom), และความเป็นธรรม (justice)  ซึ่งเชื่อมโยงกับอ�านาจ

และการควบคมุ และเมือ่ผูเ้ขยีนอ่านหนังสอืและรายงานเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ัน

มากขึน้  ผูเ้ขยีนมคีวามคดิเชงิวิพากษ์ (critical) มากข้ึน  มกีารเปล่ียนความคดิ

และปฏิบัติการของผู้เขียนในชั้นเรียนก็เปลี่ยนไป

 ผู้เขียนเล่าขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนของตนว่า เริ่มจากเปลี่ยน

ความคิดของตนเอง ในเรื่อง (๑) คิดว่าตนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ 

(๒) การเปล่ียนแปลงอาจเริ่มตั้งแต่ตนเองตั้งค�าถาม ที่น�าไปสู่การใคร่ครวญ

สะท้อนคิดอย่างจริงจัง (๓) เกิดความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

 การเปลี่ยนแปลงของผู้เขียนเริ่มในกลางทศวรรษ ๑๙๙๐ (หลังเป็น

ครูมาประมาณ ๒๐ ปี)  เริ่มโดยหาทางลดการพูดของตนเองในชั้นเรียน โดย

จัดวง “ร่วมกันคิด” (thinking time) ในชั้นเรียนสัปดาห์ละครั้ง  ให้นักเรียน

นั่งล้อมเป็นวงกลมเพ่ือให้สบตากันได้ ครูก็นั่งในวงกลมน้ันด้วยในฐานะ

สมาชิกคนหนึ่งของทีม  หลังจากด�าเนินการไปได้สองสามครั้ง “วงร่วมกันคิด” 

ก็ร่วมกันตั้งกติกาด้านพฤติกรรมของสมาชิก
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 กติกามีง่าย ๆ ว่าเมื่อเริ่ม “วงร่วมกันคิด” ให้นักเรียนผู้อาสาหรือ

ผู้จับฉลากได้เป็นผู้บอกว่าจะเวียนพูดตามหรือทวนเข็มนาฬิกา โดยแตะที่ไหล่

ของเพื่อนด้านขวาหรือซ้ายของตนเบา ๆ  เพื่อนที่โดนแตะมีหน้าที่พูด โดยจะ

เลือกพูดหรือเลือกส่งต่อให้เพ่ือนคนถัดไปได้โอกาสพูดโดยแตะไหล่เพ่ือน

วนไปเร่ือย ๆ  ครูจะพูดได้ต่อเมื่อโดนแตะไหล่เท่าน้ัน

 ผู้เขียนเล่าว่าตนเริ่มกิจกรรมดังกล่าวด้วยความกังวลใจว่าเป็นการ

เสียเวลาโดยเปล่าประโยขน์หรือไม่  ศึกษานิเทศก์จะว่าอย่างไรหากตนไม่ได้

สอนตามต�าราครบทั้งหมด  นอกจากนั้นนักเรียนบางคนยังไม่ร่วมมือ หรือไม่รู้

จะท�าอย่างไร  ในช่วงแรกนักเรียนมักเงียบและผู้เขียนเกิดความท้อ  แต่ไม่ถอย 

เพราะเป็นงานเพื่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

 หัวข้อของ “วงร่วมกันคิด” เริ่มจากค�าถามจากการอ่านบทร้อยกรอง

หนึ่งบท  ความคิดเห็นจากการดูภาพหนึ่งภาพ หรืออ่านหนังสือภาพ

 การเปลี่ยนห้องเรียนจากห้องสอน (didactic classroom) ไปเป็น

ห้องแลกเปล่ียนเรียนรู้ (dialogic classroom) ไม่ใช่ของง่าย  เพราะนักเรียน

คุ้นกับสภาพชั้นเรียนแบบ IRE (Initiation - Response - Evaluation) ไม่คุ้น

กับการสานเสวนาหรือสุนทรียสนทนา (dialogue)  ท�าให้ “วงร่วมกันคิด” ใน

ช่วงแรกเต็มไปด้วยความเงียบและความอึดอัด

 โชคดีที่ผู้เขียนไม่ถอยและคุณค่าของ “วงร่วมกันคิด” ท่ีเป็นการจัด

ห้องเรียนแบบ dialogic ก็ค่อย ๆ เผยออกมา  โดยท่ีนักเรียนพูดความในใจ

ออกมาอย่างกระตอืรอืร้น และเฝ้ารอให้ถึงวันทีจ่ะม ี“วงร่วมกนัคดิ”  โดยผูเ้ขยีน

สรุปคุณค่าของวงนี้ว่า (๑) นักเรียนร่วมกัน “สร้าง” (co-construct) ความรู้
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(๒) นักเรียนท่ีเป็นคนช่างพูดช่วยท�าหน้าที่ scaffolding และช่วยเหลือ ให้

นักเรียนที่ไม่ช่างพูดสามารถเรียบเรียงถ้อยค�าและพูดออกมาได้ (๓) เปิดเผย 

“ความไม่ยุติธรรม” ของระบบประเมินที่ใช้ระบบเขียน ท�าให้เด็กท่ีไม่ถนัด

ระบบเขียนถูกตราว่าไม่มีความสามารถ  “วงร่วมกันคิด” ได้เปิดเผยนักเรียน

ที่ไม่ถนัดภาษาเขียน แต่ถนัดภาษาพูดและพบว่าเขามีความรู้และความคิด 

มากกว่าที่ครูคิด (๔) เด็กสร้างความหมายด้วยวิธีที่แตกต่างหลากหลายมาก 

(๕) ผู้เขียนฝึกตั้งค�าถามปลายเปิด ไม่หวังค�าตอบถูกเพียงค�าตอบเดียว  

รวมทั้งน�าไปสู่ค�าถามต่อเน่ือง (๖) ผู้เขียนเกิดความเข้าใจ “ความรู้” และ 

“การรู้” ในมุมมองใหม่หรือมุมมองที่ลึกขึ้น (๗) ผู้เขียนเกิดมุมมองต่อการเรียน

การสอนในโรงเรียนที่ซับซ้อนข้ึนอย่างมากมาย จะเห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้

แบบ dialogic น�าไปสู่ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ อย่างซับซ้อน หลากหลายแง่มุม 

และที่ส�าคัญ ช่วยให้ครูได้ “ศึกษาตนเอง” (self-study) ดังที่ผู้เขียนได้เล่าไว้

 ผู ้เขียนเล่าว่าข้อค้นพบในครั้งน้ันก่อความสะเทือนใจแก่ตนมาก  

เพราะสรุปได้ว่าหลักการหรือทฤษฎีการศึกษาท่ียึดถือปฏิบัติอยู่ในขณะน้ัน 

(กลางคริสต์ทศวรรษที่ ๑๙๙๐) ไม่ใช่สิ่งที่มั่นคงดั่งขุนเขาอย่างที่ตนเคยเชื่อ

มาก่อน 

 ผู้เขียนแนะน�าครูให้ตั้งค�าถามเกี่ยวกับชั้นเรียนที่ตนสอนดังต่อไปนี้
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• ใครเป็นผู้พูดเป็นส่วนใหญ่ มีการพูดจากใจของนักเรียนแค่ไหน   
 ความแตกต่างระหว่างสนุทรยีเสวนากับการให้โอกาสเดก็ตอบค�าถาม 
  แบบมีค�าอธิบายประกอบแตกต่างกันอย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• นักเรียนมีบทบาทตัดสินใจในห้องเรียนหรือในโรงเรียนแค่ไหน   
  เสียงของนักเรียนได้รับการรับฟังบ่อยไหม  ข้อเสนอของนักเรียน 
  น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแค่ไหน  ดุลยภาพของอ�านาจในการพูดใน 
  ห้องเรียนเป็นอย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันต้องปรับปรุงอะไรบ้าง เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาเพื่อการคิด

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันมีวิธีตั้งค�าถามในชั้นแบบไหน  ฉันให้ feedback แก่ค�าตอบของ 
  นักเรียนอย่างไร  เป็นไปได้ไหมว่าแม้ฉันจะให้เวลานักเรียนคิด และ 
  ฟังค�าตอบแบบมีค�าอธิบายประกอบ แต่ฉันก็สนใจเฉพาะค�าตอบท่ี 
  ตรงกับใจฉันเท่านั้น

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• หากนักเรียนจงใจพูดหรือให้ค�าตอบเพ่ือเอาใจครู ตอบตามท่ีคิด  
  ว่าครูอยากได้ยิน แทนท่ีจะตอบตามที่ตนคิด  เป็นการสะท้อน  
  epistemological values ของฉันและของนักเรียนอย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

ตัวอย่างค�าถาม...?
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 โปรดสังเกตว่าตัวอย่างค�าถามท่ีผู ้ เขียนเสนอให้ครูถามตนเอง

เหล่าน้ี  สะท้อนความลุ่มลึกและความละเอียดอ่อนในความคิดเป็นอย่างย่ิง   

จริงจังและจริงใจ ประกอบกับการอ่านหนังสือและเอกสารด้านการศึกษา

จะช่วยให้ครูเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ 

ค้นหาสมมติฐานเบื้องลึกที่ต้องเปลี่ยน

 ผู ้เขียนเล่าการใคร่ครวญสะท้อนคิด ตรวจสอบการปฏิบัติตนของ

ผู ้ เ ขียนเองในห้องเรียน ตรวจสอบการพูดและการคิดของตน  เน ้นท่ี 

“ความเงียบ” ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน และการวิเคราะห์ท�าความเข้าใจ

ความหมายของความเงียบในแต่ละบริบท

 ในการสอนแบบถ่ายทอดความรู้ห้องเรียนต้องเงียบ มีครูพูดคนเดียว  

แต่ในการสอนแบบอภิปรายถกเถียง  ความเงียบบอกอะไร ?  ในห้องเรียน

แบบถ่ายทอดความรู้ หากครูถามนักเรียนแบบชี้ตัว หากนักเรียนเงียบ มีได้

หลายความหมาย คือ ไม่รู้ค�าตอบ ไม่ได้ยินค�าถาม ไม่สนใจเรียน ไม่ร่วมมือ

กับครู  ในชั้นเรียนแบบ “วงร่วมกันคิด” หากเมื่อถึงคิว ดช.สมชาย  แต่ 

ดช.สมชายเงียบ  อาจหมายความว่าก�าลังคิดอยู่ ยังไม่พร้อมจะพูด ก�าลัง

เหม่อลอยหรือฝันกลางวัน หรือก�าลังท�าความเข้าใจค�าพูดของเพ่ือนท่ีเพ่ิง

พูดจบ
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 ทีน่่าสนใจคอืผูเ้ขียนบนัทึกวิดทัีศน์ชัน้เรยีนแบบ “วงร่วมกันคิด” เอามา

ดูทีหลัง และพบด้วยตนเองว่าตนใช้ค�าถามที่แสดงท่าทีควบคุม หรือแสดง

ท่าทีเชิงลบเมื่อนักเรียนพูดถ้อยค�าที่ตัวครูไม่เห็นด้วย  การตรวจสอบตนเอง

เช่นนี้ รวมทั้งการน�าเสนอเรื่องราวในชั้นเรียนต่อเพื่อนครูและรับฟังค�าวิพากษ์

วิจารณ์หรือข้อ เสนอแนะและการชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย ค�าถาม 

ท�าไมคุณจึงท�าเช่นนัน้ ช่วยให้ผู ้เขียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง

ทีละน้อย ๆ  รวมทั้งมีการใคร่ครวญสะท้อนคิดตรวจสอบความคิดของตนเอง  

ประกอบกับการอ่านหนังสือ The Dilemma of Philosophy of Education: 

“Relevance” or Critique (๒๐๐๒) เขียนโดย Nicholas C. Burbules ช่วยให้

เข้าใจปรัชญาการศึกษามากขึ้น

 ผู้เขียนแนะน�าว่าการค้นหาสมมติฐานเบื้องลึกของตนท่ีต้องการ

การเปลี่ยนแปลง  ต้องการความช่วยเหลือจากกัลยาณมิตร คือ เพ่ือนครู 

อาจารย์ท่ีปรึกษา และหนังสือที่ดี  รวมทั้งกระบวนการส่งเสริมให้นักเรียน

ฝึกคิดอย่างลึกซึ้งจริงจัง มีส่วนช่วยให้ครูคิดลึกซึ้งจริงจังข้ึน  ช่วยให้ค้นพบ

จุดอ่อนของตนเองท่ีจะต้องแก้ไข

รู้ได้อย่างไรว่าฉันท�าถูกต้องแล้ว

 ในขัน้ตอนการวางแผนเพ่ือ การท�าวิจยัปฏิบติัการศึกษาตนเองของครู 

ค�าถามที่ครูต้องถามตนเอง คือ รู้ไดอ้ย่างไรว่าฉนัท�าถูกตอ้งแลว้

 ใคร่ครวญสะท้อนคิดตอบค�าถามตามชื่อหัวข้อนี้ได้ โดยตอบค�าถาม

ต่อไปนี้
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• ฉันจะด�าเนินการตามขั้นตอนอะไรบ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าท่ีท�าก็เพื่อ 

  ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นหลัก

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันจะท�าอย่างไร เพื่อให้งานวิจัยท่ีท�าจะมีผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ 

  ด้านการเรียนรู้ของตัวเองและของผู้อื่น ไม่ก่อผลเชิงท�าลายต่อผู้อื่น

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• มีการระบุถ้อยค�าเก่ียวกับคุณค่าในการท�าหน้าท่ีครูของฉันอย่าง 

  ชัดเจนหรือไม่ และมีหลักฐานว่าหลักยึดด้านคุณค่าน้ันมีการใช้จริง 

  ในภาคปฏิบัติ

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• บญัชรีายการค�าถามท่ีฉนับนัทึกไว้เป็นระยะ ๆ  ระหว่างการปฏบิตังิาน  

  ช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อหรือคุณค่า และ 

  วิธีปฏิบัติของฉันเป็นระยะ ๆ หรือไม่

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• หลักฐานข้างบนแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอนและการเรียนรู้ใน 

  ชีวิตของฉันหรือไม่

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

ตัวอย่างค�าถาม...?
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• หัวข้อวจิยัสะท้อนความเอาใจใส่ด้านจรยิธรรมว่าด้วยความเอือ้อาทร    

  (ethics of care) ในการท�าหน้าที่สอนหรือไม่

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ท่านมองว่าตัวฉันในฐานะนักวิจัยได้แสดงความจริงจังต่อการพัฒนา 

  วิธีปฏิบัติในการท�าหน้าที่ครูอย่างต่อเนื่องหรือไม่

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• งานวิจัยน้ีสะท้อนความคิดใหม่และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

  (critical thinking) หรือไม่

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฯลฯ

ตัวอย่างค�าถาม...?
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 การศึกษาในทุกระดับรวมทั้งการจัดการในชั้นเรียนมีความซับซ้อน

ซ่อนเงื่อนมาก มีปัจจัยเชิงการเมืองหรือผลประโยชน์อยู่อย่างซับซ้อน  หากไม่

ระวัง ตัวครูเองในฐานะปุถุชนจะเผลอด�าเนินการเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 

โดยนักเรียนไม่ได้ประโยชน์ ได้ประโยชน์น้อย หรือสูญเสียประโยชน์ที่ควร

ได้รับ  ซึ่งผลประการหลังนี้ถือเป็นผลเชิงท�าลาย ไม่ใช่เชิงสร้างสรรค์อย่างท่ี

คาดหวังกันทั่วไป

 การตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติของตัวครูเอง  นอกจาก

ท�าโดยตั้งค�าถามเพ่ือการสะท้อนคิดอย่างจริงจัง (critical reflection) แล้ว  

ยังท�าได้โดยเก็บข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียน ผู้เขียนบอกว่า หลังจากใช้

วิธีสอนแบบให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน และอภิปรายแลกเลี่ยนกัน ผ่านไป

ช่วงเวลาหน่ึง  กล่าวได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ (transformation) ใน

ชั้นเรียน ได้แก่ นักเรียนมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น อดทนต่อกันมากขึ้น 

และใจเปิดมากขึ้น คือ รับฟังข้อคิดเห็นที่แตกต่างจากความคิดของตน เป็นผล

ที่ชัดเจนด้านการพัฒนา affective domain ของนักเรียน (และของครู)  

นอกจากน้ัน ผลต่อ cognitive domain ก็ชัดเจน คือ นักเรียนท่ีมีอายุเพียง 

๖ - ๗ ขวบ เริ่มตั้งค�าถามท้าทายสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันทั่วไป เด็กมีทักษะใช้

ถ้อยค�าดีขึ้นและแสดงการคิดอย่างลึกซึ้งจริงจังมากขึ้น  เด็กบางคนท่ีเคยอยู่

ในฐานะ “อ่านหนังสือไม่คล่อง” กลับแสดงออกทางค�าพูดที่ลึกซึ้งชัดเจน

ย่ิงกว่าเพ่ือนนักเรียนที่ได้ชื่อว่าเรียนเก่ง 

 การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู ้จากเน้นถ่ายทอดความรู ้ (ครูเป็น

ศูนย์กลาง) มาเป็นเน้นการอภิปรายแลกเปลี่ยน (นักเรียนเป็นศูนย์กลาง) 

สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในตัวนักเรียนและในตัวครู
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ค้นหาเรือ่งทีใ่หญ่กว่า: คณุค่าด้านปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ้ืน่ ส่ิงอืน่

 ได้เล่าแล้วว่าผู ้เขียนเริ่มต้นอาชีพครูแบบมีความขัดแย้งภายใน

ตนเอง ในด้านที่การยึดถือคุณค่าประจ�าใจในเรื่องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สิ่งอื่น  

ด้านการศึกษา (ontological values) อยู่ที่ความเอื้ออาทร (care), เสรีภาพ 

(freedom), และความยุติธรรม (justice)  แต่การปฏิบัติหน้าท่ีครูจริง ๆ 

กลับใช้การสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง คือ epistemological values ที่ใช้ใน

ทางปฏิบัติขัดกับ ontological values ของตนเอง  ท�าให้มีความรู้สึกอึดอัด

ขัดแย้งในใจ  เมื่อได้ตั้งค�าถามตรวจสอบตนเอง ให้ตนเองไตร่ตรองสะท้อนคิด

จริงจัง ประกอบกับความช่วยเหลือจากกัลยาณมิตร (เพ่ือนครูและอาจารย์

ที่ปรึกษา) และการอ่านเอกสารวิชาการด้านการศึกษา  ท�าให้ผู้เขียนค่อย ๆ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สิ่งอื่น  หนุนด้วย

การเปลี่ยนรูปแบบการสอนไปเป็นแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

 ผู้เขียนเล่าว่าเพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเองในเรื่องพฤติกรรมที่เก่ียวข้อง

กับ ontological values ของตนเอง  ตนได้ศึกษาเอกสารเพื่อท�าความเข้าใจ

เรื่องความเอื้ออาทร (care) อย่างจริงจัง และพบว่าพ้ืนฐานส�าคัญอยู่ท่ี

ปฏิสัมพันธ์บนฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

 ผู้เขียนแนะน�าค�าถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ต่อไปน้ี
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• อะไรคือสิ่งที่ฉันให้ความส�าคัญที่สุดในการท�าหน้าที่สอน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ผู้บริหารและทีมครูในโรงเรียนของฉันให้ความส�าคัญแก่เรื่องใดบ้าง

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• คุณค่าด้านความเอ้ืออาทร สะท้อนออกมาในนโยบายและการปฏิบติั   

  ของโรงเรยีนอย่างไรบ้าง

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันได้เรียนรู้จากกิจกรรมเหล่านั้นอย่างไรบ้าง

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฯลฯ

ตัวอย่างค�าถาม...?
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 จะเห็นว่าผู ้เป็นครูสามารถตั้งค�าถามและตอบโดยการใคร่ครวญ

สะท้อนคิดอย่างจริงจัง (และซื่อสัตย์) ด้วยตนเอง  และค้นคว้าศึกษาจาก

เอกสารวิชาการ  เพ่ือหาทางเปลี่ยนรูปแบบของพฤติกรรมของตนในการมี

ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อ่ืน  ให้อุดมการณ์และการปฏิบัติสอดคล้องกันและส่งเสริม

ซึ่งกันและกัน  ชีวิตครูจะเป็นชีวิตที่ย่ิงใหญ่ให้ความสุขความพึงพอใจ

 การเรียนรู ้เชิงลึกของผู้เขียนในเรื่องพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน ontological values ของตัวผู้เขียนเอง อยู่ในเรื่องเล่าเก่ียวกับนักเรียน

ชั้นเด็กเล็ก อายุ ๔ - ๕ ขวบ ๒ คน ชื่อ ชาร์ลี และ อเล็กซ์ ที่เป็นเด็ก “อยู่ไม่สุข

และก่อกวนชั้นเรียน”  แต่เมื่อจัดชั้นเรียนโดย “วงร่วมกันคิด” เด็กทั้งสองก็ได้

ฉายแววความฉลาดออกมา  เด็กเหล่านี้เป็น “ตัวปัญหา” เมื่อจัดชั้นเรียนแบบ

ใช้อ�านาจควบคุมสั่งการของครู  แต่เมื่อจัดชั้นเรียนแบบให้ ความเอื้ออาทร 

(care), เสรีภาพ (freedom), และความยุติธรรม (justice)  เด็กเหล่าน้ีคือ 

“ตัวปัญญา”

ทักษะด�ารงความเงียบ

 หลักการของชั้นเรียนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง คือ ครูพูดน้อย 

นักเรียนพูดมาก นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนกันในประเด็นหรือหัวข้อท่ี

ก�าหนดเพ่ือการเรียนรู้ของตน  ครูจึงต้องฝึกทักษะ “ด�ารงความเงียบ” ของ

ตนเอง พูดเมื่อจ�าเป็นเพื่อท�าหน้าที่ scaffolding ความคิด และการอภิปราย

ของนักเรียน  การถ่ายวิดีทัศน์ชั้นเรียนเอาไว้เป็นหลักฐาน feedback ครู  

จะช่วยให้ครูเปลี่ยนแปลงตนเองได้ง่ายข้ึน
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ฉันมุ่งหาความหมาย

 ผู้เขียนบอกว่าตนมุ่งหาความหมายในชีวิตการเป็นครูโดยการเรียน

วิธีการเรียนรู้ เรียนการตั้งค�าถาม เรียนการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก และ

เรียนท�าความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าภายในกับวิธีปฏิบัติท่ีเป็น

รูปธรรม  น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานในห้องเรียนและภายในตนเอง



“
เส้นทางสู่ความเข้าใจ
ที่ครูต้องการไม่ได้เป็น
เส้นตรงและไม่ราบเรียบ

เต็มไปด้วยเรื่องราว
ที่หากไม่บันทึกไว้และ
ไม่น�ามาใคร่ครวญ

สะท้อนคิดอย่างจริงจัง
ก็จะผ่านเลยไปอย่างไร้ค่า

”
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 ตอนที่ ๔ ท�าความเข้าใจวิธีปฏิบัติของตนเอง นี้ ตีความจาก

บทที่ ๓ How can I develop better understanding of my practice ? 

เขียนโดย Mairin Glenn, Teaching Principal, Inver National School, 

Co. Mayo, Ireland  โดยที่ตอนที่ ๔ และ ๕ ของหนังสือ วิจัยชั้นเรียน

เปลี่ยนครู อยู่ใน Part ๒: Critical thinking about practice ของหนังสือ 

Enhancing Practice through Classroom Research  และเขียนโดย 

Mairin Glenn ท้ังสองบท

 ที่จริงหนังสือ Enhancing Practice through Classroom Research 

เดินเร่ืองด้วยการตั้งค�าถามเกี่ยวกับตัวครูเอง เพ่ือให้ครูไตร่ตรองสะท้อนคิด

อย่างจรงิจงั อนัจะน�าไปสูก่ารพัฒนาตนเองทัง้ภาคปฏิบตัแิละภาคความเข้าใจ 

ให้เปลีย่นแปลงในระดบัรากฐาน (transform) ตวัอย่างค�าถาม เช่น

 ฉนัมีขอ้กงัวลอะไรหรือ ท�าไมฉนัจึงสนใจในการปฏิบติัของตวัฉนัเอง

 เส้นทางสู่ความเข้าใจที่ครูต้องการไม่ได้เป็นเส้นตรง และ ไม่ราบเรียบ

 ๔
  ท�าความเข้าใจ
  วิธปีฏิบตัขิองตนเอง
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เตม็ไปด้วยเรือ่งราวท่ีหากไม่บนัทึกไว้  และไม่น�ามาใคร่ครวญสะท้อนคดิอย่าง

จริงจัง ก็จะผ่านเลยไปอย่างไร้ค่า  แต่หากรู ้จักน�ามาสร้างคุณค่าต่อการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง เปลี่ยนแปลงชั้นเรียนท่ีตนสอน เปลี่ยนแปลงวิธีพัฒนา

ตัวศิษย์ เปลี่ยนแปลงทฤษฎีการศึกษา และเปล่ียนแปลงระบบการศึกษา 

ก็จะเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างมหาศาล 

 สาระในตอนที่ ๔ นี้มี ๓ ประการ 

 ๑. บทบาทของการใคร่ครวญสะท้อนคิดต่อการวิจัยตนเอง 

 ๒. บนัทึกการใคร่ครวญสะท้อนคดิ (reflective journal) ช่วยเพ่ิมพลัง 

ของการใคร่ครวญสะท้อนคดิอย่างไร 

 ๓. ความส�าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)  

บทน�า

 การวจัิยปฏบิตักิารศกึษาตนเองของครมีูเป้าหมายหลกั ๓ ประการ 

คือ (๑) เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติของครู (๒) เปลี่ยนแปลงความเข้าใจ

เก่ียวกับการปฏิบัติน้ัน และ (๓) เพื่อสร้างทฤษฎีใหม่  โดยมีจุดเริ่มต้น

ท่ีข้อวิตกกังวล หรือเรื่องท่ีครู “ค้างคาใจ” ที่ครูน�ามาใคร่ครวญ

สะท้อนคิดต่อเน่ืองสม�่าเสมอ เพ่ือน�าไปสู่โจทย์วิจัย

 การใคร่ครวญสะท้อนคดิท�าในหลายบรบิท ท้ังเมือ่อยู่เงยีบ ๆ คนเดยีว 

ท�าร่วมกับเพื่อนครู เมื่อได้รับการกระตุ้นหรือกระตุกจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ 

mentor และเมื่อได้อ่านเอกสารวิชาการด้านการศึกษา ทักษะการใคร่ครวญ

สะท้อนคิดที่ครู (และคนท่ีต้องการพัฒนาตัวเอง) พึงฝึก คือ การใคร่ครวญ

สะท้อนคิดอย่างลึก (deep reflection) ค�าถามเริ่มต้นอาจได้แก่
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• ท�าไมฉันจึงค้างคาใจกับเรื่องนี้

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

• ท�าไมฉันจึงท�าสิ่งที่ฉันก�าลังท�าอยู่

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

• ฉันจะท�าความเข้าใจต่องานของฉันให้ดีกว่านี้ได้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

• ฯลฯ

ตัวอย่างค�าถาม...?
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เส้นทางการวิจัยที่ไม่เป็นเส้นตรงและไม่ราบเรียบ

 นี่คือค�าเตือนจากประสบการณ์จริงครั้งแล้วคร้ังเล่าว่าการวิจัยแบบ 

“วิจัยปฏิบัติการ” (action research) ไม่ใช่กิจกรรมที่ด�าเนินการตามแบบแผน

ตายตัว และไม่สามารถก�าหนดแผนล่วงหน้าและด�าเนินการตามแผนอย่าง

เคร่งครัดได้

 เส้นทางการวิจัยก็อาจไม่เป็นไปตามข้ันตอนเริ่มต้น กลางทาง และ

จุดสิ้นสุด เพราะจุดจบของโครงการอาจน�าไปสู่ประเด็นวิจัยใหม่ และการวิจัย

อาจไม่ได้เริ่มจากจุดเริ่มต้นโครงการ แต่เริ่มท่ีกลางทางแล้วค่อยย้อนไปท่ี

จุดเร่ิมต้น ฯลฯ

 การวิจัยมีหลายชั้นหลายมิติและถักทอกันทั้งอย่างมีแบบแผนและ

อย่างยุ่งเหยิง  การแก้ปัญหาระหว่างทางเป็นเรื่องธรรมดาและบางครั้งการ

แก้ปัญหานั้นเองกลายเป็น “วิธีวิทยาการวิจัย” (research methodology) 

กล่าวได้ว่าการวิจัยปฏิบัติการมีลักษณะเป็น “เกลียวสว่าน” ท่ีไม่มีจุดจบ

ท�าไมฉันท�าสิ่งที่ฉันท�าอยู่ 

 ค�าถามง่าย ๆ ตามชือ่หวัข้อข้างบน เมือ่ต้องการหาค�าตอบอย่างจริงจัง 

กลับหาได้ไม่ง่าย และอาจกลายเป็นข้อค้างคาใจของครูจ�านวนหนึ่ง ซึ่งผู้เขียน

เป็นคนหนึง่ในจ�านวนนัน้  ผมมคีวามเหน็ว่าใครก็ตามท่ีหมัน่ครุ่นคดิหาค�าตอบ

ต่อค�าถามนี้  จะมีชีวิตการงานที่ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง

 ตัวอย่างค�าถามที่จ�าเพาะยิ่งขึ้น มีดังนี้
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• ท�าไมฉันจงึปฏบิตัอิย่างท่ีท�าอยู่ทุกวนัในชัน้เรยีนท่ีฉนัสอน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]       

• ท�าไมฉันรูส้กึค้างคาใจต่อบางประเดน็ของงาน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]           

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]       

 

ตัวอย่างค�าถาม...?
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คิดให้ลึก 
 ผู้เขียนใช้วิธีเล่าข้ันตอนการฝึกคิดให้ลึก (thinking critically) ของ

ตนเองระหว่างท�าหน้าท่ีเป็นครูชั้นประถมในพ้ืนท่ีห่างไกลในสาธารณรัฐ

ไอร์แลนด์ของสหราชอาณาจักร และก�าลังสนใจใช้เทคโนโลยีดิจิตัลช่วย

การเรียนการสอน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยตั้งค�าถามเชิง scaffolding ให้ 

เช่น การน�า CoP ไปไว้บนพื้นที่ไซเบอร์มีประโยชน์อย่างไร  ท�าไมเธอจึง

ต้องการส่งเสริมให้คนอื่นแชร์ไอเดียกนั 

 จากการฝึกฝนบ่อย ๆ ในที่สุดผู้เขียน (Mairin Glenn) ก็ตั้งค�าถาม

ได้คล่อง  โดยมีค�าถามส�าคัญ คือ ท�าไมฉนัจึงท�าส่ิงทีก่�าลงัท�าอยู่  ท�าไมฉนัจึง

ค้างคาใจกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการสอนและการเรียน  ท�าไมเร่ืองนี้จึง

มีความส�าคัญต่อฉัน  ส่ิงที่ฉันท�าแตกต่างจากที่ครูโรงเรียนใกล้เคียงท�า

อย่างไรบ้าง

 เครื่องมือช่วยให้คิดอย่างลึก ได้แก่ บันทึกการสะท้อนคิด (reflective 

journal) การอ่านเอกสารวิชาการด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ

เพื่อนครู เพื่อนนักวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อนในวงอื่น ๆ ที่เอาจริงเอาจัง

 หลังจากฝึกคิดให้ลึก ผู้เขียนก็เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ

การสอนในชั้นเรียนของตนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกท่ีอธิบายไม่ได้ 

(tacit)  แต่ต่อมาอธิบายได้ชัดเจนว่าเกิดจากคุณค่าด้าน ontological และ

ด้าน epistemological เชื่อมโยงกับการศึกษาแบบ holistic และค่อย ๆ เข้าใจ

ว่าตนเองได้ใช้คุณค่าของความรักและเอื้ออาทรในการสร้างความเชื่อมโยง

กับผู้คนและสภาพแวดล้อมของคนเหล่านั้น
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 ผู้เขียนได้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตในห้องเรียนกับชีวิตนอก

ห้องเรียน ระหว่างนักเรียนกับตนเอง ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวและชุมชน 

โดยรอบ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโลก ระหว่างถ้อยค�าบอกธรรมชาติ และ

ถ้อยค�าที่บอกการเรียนรู้ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และอื่น ๆ

 กระบวนการข ้างต ้นได ้สร ้างการเปล่ียนแปลงแบบเกิดจาก 

ปัญญาญาณ (intuitive change) ให้แก่ผู ้เขียน และน�าไปสู ่ความรู้สึก

ค้างคาใจของผู้เขียน

การใคร่ครวญสะท้อนคิด (reflection)

 วิธีใช้การใคร่ครวญสะท้อนคิดให้มีพลังเริ่มจากการมีสมุดบันทึก 

reflection in action  บันทึกเรื่องราวและการสะท้อนคิดคร่าว ๆ เดี๋ยวน้ัน  

แล้วค่อยน�ามาอ่านทบทวนและไตร่ตรองสะท้อนคิดอย่างละเอียด และมอง

จากหลากหลายมุมในภายหลังเมื่อมีโอกาส

 เขาอ้างถึงหนังสือ A Handbook of Reflective and Experiential 

Learning : Theory and Practice. (๒๐๐๔) เขียนโดย Moon J. ท่ีพัฒนา

ต่อจากบทความ Hatton N & Smith D (๑๙๙๕). Reflection in teacher 

education : Towards definition and implementation. Teaching and 

Teacher Education ๑๑ (๑): ๓๓-๔๙. January ๑๙๙๕  ว่าการใคร่ครวญ

สะท้อนคิดอย่างเป็นระบบ มี ๔ ขั้นตอนดังน้ี (๑) การเขียนบรรยาย 

(descriptive writing) (๒) การเขียนบรรยายการสะท้อนคิด (descriptive 

reflection) (๓) การสะท้อนคิดจากหลากหลายมุม (dialogic reflection),  

และ (๔) การสะท้อนคิดอย่างลึกซึ้ง (critical reflection) 
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 การใคร่ครวญสะท้อนคิดใช้เรื่องราวและข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเป็นข้อมูล

ส�าหรับน�ามาตีความในกระบวนการสะท้อนคิด  การเก็บข้อมูลโดยตัวครูเอง 

คนเดียวย่อมได้ข้อมูลและมุมมองไม่ครบถ้วน จึงมีค�าแนะน�าให้เก็บข้อมูล

ชั้นเรียน ด้วยการบันทึกวิดีทัศน์  รวมทั้งการขอให้เพ่ือนครูช่วยเข้าไปสังเกต

ชั้นเรียนเป็น feedback ให้แก่ตน  ผมตกใจที่ข้อความในหนังสือบอกว่าการ

ขอให้เพ่ือนครูเข้าสังเกตชั้นเรียนต้องระมัดระวังว่าได้ขออนุมัติตามข้อก�าหนด

ทางจริยธรรมในห้องเรียนท่ีด�าเนินการต่อเด็ก  น่ันคือสถานการณ์ในโลก

ตะวันตก  แต่ก็ไม่แน่ว่าวัฒนธรรมเน้นปกป้องสิทธิเด็กแบบดังกล่าวต่อไปอาจ

ระบาดมาถึงประเทศไทยก็ได้

ใคร่ครวญสะท้อนคิดอย่างลึกซึ้ง (critical reflection)  

 การใคร่ครวญสะท้อนคิดอย่างลึกซึ้ง หมายถึงการให้ความหมายท่ี

ลึกซึ้งกว้างขวาง ต้องการการคิดอย่างลึกซึ้ง และหลากหลายแง่มุม ซึ่งเป็น

ทักษะท่ีต้องฝึก

 มีคนท�าวิจัยตรวจสอบคุณภาพของบันทึกการสะท้อนคิดของครู 

และพบว่าส่วนใหญ่ไม่ลึกซึ้ง ไม่เป็นผลของการสะท้อนคิดอย่างลึกซึ้ง คือ 

เป็นเพียงข้อเขียนแก้ปัญหาทั่ว ๆ ไปในห้องเรียน ขาดการไตร่ตรองใคร่ครวญ

จับประเด็นและตีความอย่างลึกซึ้ง
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 การเขียนเอกสารการสะท้อนคิดควรมีรูปแบบโดยอาจเริ่มเขียนตามที่

คุ้นเคย  หลังจากท�าไปได้ไม่กี่ครั้งก็จะพอจับภาพได้ว่าโครงสร้างของการเขียน

ข้อสะท้อนคิดที่ดีในบริบทงานของตนควรเป็นอย่างไร  หลักการทั่วไป คือ (๑) 

เขยีนระบสุภาพปัจจบุนัและบอกคณุค่าของงาน (๒) ระบปัุญหา (๓) ตัง้ค�าถาม

ว่าท�าไมเรือ่งนัน้จงึส�าคญัส�าหรบัตน (๔) คดิแบบขดุค้นลงไปใต้เร่ืองราวท่ีเห็น

โดยทั่วไป (๕) ระบุว่าต่อไปจะปฏิบัติต่างออกไปอย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร

 ผู ้เขียนแนะน�าว่าให้ครูอ่านข้อเขียนสะท้อนคิดของตนเองอย่าง 

พินิจพิเคราะห์ และตัง้ค�าถามว่าตนเองจะหลกีเลีย่งจากการท�างานแบบทีท่�าไป

เรือ่ย ๆ โดยไม่มกีารตัง้ค�าถาม ไม่มกีารใคร่ครวญอย่างจรงิจงัได้อย่างไร  ให้อ่าน

ทบทวน ข้อเขียนสะท้อนคดิของตนเอง และตรวจสอบว่ามสีมมตฐิานแบบตืน้ ๆ 

หรือไม่ได้ตรวจสอบให้ชดัเจนอยู่หรอืไม่ และตนเองจะปรบัปรงุอย่างไร

Praxis

 ค�าว่า praxis เมื่อเปิดพจนานุกรมก็ได้ค�าแปลว่า practice หรือการ

ปฏิบัติ  แต่ในที่นี้เป็นวิสามานยนามหรือศัพท์เฉพาะ เสนอโดย Wilfred Carr 

และ Stephen Kemmis (๑๙๘๖) ในหนงัสอื Becoming Critical: Education, 

Knowledge and Action Research.  อ่านแล้วผมตีความว่าเป็นกระบวนการ

ต่อเนือ่งจากการสะท้อนคดิ  น�าไปปฏบิตัแิละผลการปฏบิตัป้ิอนกลบัมาเปล่ียน

ความรู้ความเข้าใจหรือทฤษฎีที่เรายึดถือ  ซึ่งจะเป็นที่มาของทฤษฎีที่สรุปจาก

การปฏิบัติ
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แบบแผนที่ก่อตัวขึ้น

 การบันทึกการใคร่ครวญสะท้อนคิดของครูจากงานอย่างสม�่าเสมอ 

จะก่อผลที่สังเกตเห็นเองว่าเกิดพัฒนาการบางอย่างข้ึน  มีผู ้กล่าวว่าการ

ใคร่ครวญสะท้อนคิดจะช่วยปลดปล่อยครูออกจากการท�างานประจ�าไปวัน ๆ   

ช่วยให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ และเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะท�างานในรูป

แบบใหม่ ๆ  ส�าหรับครูที่ยังค้นไม่พบคุณค่าด้าน epistemological และ

ด้าน ontological ท่ีตนยึดถือ  การเขียนบันทึกการใคร่ครวญสะท้อนคิด

ของตนจะช่วยการค้นพบ  ครูท่ีค้นพบคุณค่าท้ังสองด้านน้ันของตนแล้ว  

บันทึกการสะท้อนคิดจะช่วยบอกว่าการปฏิบัติกับคุณค่าสอดคล้องหรือ

ไปในทางเดียวกันหรือไม่

 เพ่ือส่งเสริมให้ผลของการใคร่ครวญสะท้อนคิดก่อผลในทางปฏิบัติ 

ผู้เขียนแนะน�าให้ตั้งค�าถามต่อตนเองดังต่อไปนี้
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• ท�าไมฉันจึงปฏิบัติอย่างที่ก�าลังปฏิบัติอยู่

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

• ฉันได้ค้นพบประเด็นที่ค้างคาใจหรือสนใจแล้ว  ท�าไมประเด็นนี้จึงม ี

  ความส�าคัญต่อฉัน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

• ฉันต้องการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในเรื่อง ก เนื่องจาก (ให้เหตุผล)

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

• ฉันต้องการท�าความเข้าใจเรื่อง ข เนื่องจาก

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

• ฉันคิดว่าเรื่อง ค  ไม่ยุติธรรม เพราะ (ให้เหตุผล)

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

ตัวอย่างค�าถาม...?
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สู่สานเสวนา และแสวงหาข้อวิพากษ์

 ในการสะท้อนคิดอย่างจริงจังเข้มข้นของครูนั้น  จะให้ได้ผลดีต้องการ

กัลยาณมิตรอย่างน้อย ๑ คนเป็นเพ่ือนคู่คิดด้วยกระบวนการสานเสวนา 

(dialogue) กันอย่างเอาจริงเอาจัง ไม่เกรงใจหรือเอาใจกัน แต่มีความรักและ

ปรารถนาดีและเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน  สิ่งท่ีต้องการ คือ ข้อวิพากษ์ 

(critique) อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ตัวครูเองได้เห็นมุมมองที่ต่าง หรือได้เห็น

การมองต่างมุม หรือได้ขยายมุมมองเดิม  รวมท้ังช่วยให้ตัวครูผู้วิจัยได้หลุด

ออกจากหลุมพรางทางความคิดที่ตนขุดฝังตัวเองอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าย่ิงของ

การท�างานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย

 การเสวนากับ “กลัยาณมติรคูใ่จ” (แต่ไม่ตามใจ) น้ี ควรบ่อยพอสมควร  

หากจ�าเป็นควรเสวนากันผ่านระบบไอทีได้  โดยที่การสานเสวนาควรเน้นตาม

รูปแบบการสะท้อนคิด

 ค�าถามท่ีมีประโยชน์ต่อข้ันตอนนี้ มีดังนี้
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• ฉันจะก�าหนดตัวบุคคลจากเพ่ือนหรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อขอให้เป็น 

  กัลยาณมิตรช่วยรับฟังแนวความคิดท่ีผุดขึ้นและให้ข้อคิดเห็นได้   

  อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]       

• ฉันจะท�าอย่างไรกัลยาณมิตรท่ีเลือกจึงจะรับฟังไอเดียท่ียังไม่ค่อย 

  ชัดเจนของฉันอย่างเคารพและเห็นใจ

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]       

• ท�าอย่างไรฉันจึงจะสามารถท�าให้กัลยาณมิตรกล้าแสดงความ 

  ไม่เห็นด้วยกับไอเดียของฉัน และกล้าให้ค�าแนะน�าให้ปรับปรุง หรือ 

  ให้ใช้แนวทางที่แตกต่าง

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]       

ตัวอย่างค�าถาม...?



“
ใช้ความรู้สึกอึดอัดขัดข้อง 

ในการท�าหน้าที่ครู 
เป็นพลังขับเคลื่อนการวิจัย 

และการพัฒนาตนเอง

”
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 ในงานวิจัยโดยท่ัวไปข้ันตอนแสวงหาข้อวิพากษ์นี้ท�าหลังงานวิจัย

เสร็จ  การตีพิมพ์เผยแพร่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาข้อวิพากษ์ดังกล่าว (โดย

จะมีผู้อ่านเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ ให้ข้อมูลและ/หรือความเห็นโต้แย้ง/

สนับสนุน/เพิ่มเติมจากรายงานผลการวิจัยของเรา)  แต่ในการวิจัยแบบวิจัย

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผู้วิจัยเอง ข้ันตอนนี้เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย

ก�าหนดให้ “ฉัน” อยู่ในใจกลางของงานวิจัย

 ยิ่งกว่าก�าหนดให้ “ฉัน” อยู่ในใจกลางของงานวิจัย แล้วยังก�าหนดให้

ใช้ “ความรู้สึกของฉัน” เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานวิจัย  ซึ่งตอกย�้าว่า 

การวิจัยปฏิบติัการศึกษาตนเองของครู มีลักษณะจ�าเพาะท่ีแตกต่างจาก

งานวิจัยโดยทั่วไปแบบข้ัวตรงกันข้าม คือ การวิจยัปฏิบติัการศึกษาตนเอง

ของครู ด�าเนินการอยู่กับความเป็นอัตนัย (subjectivity) หรือความรู้สึกนึกคิด

ของตนเอง  ใช้ความรู้สึกอึดอัดขัดข้องในการท�าหน้าท่ีครูเป็นพลังขับเคลื่อน

การวิจัยและการพัฒนาตนเอง

 เขาบอกว่าการวิจัยนี้จะมีพลังได้ ตัวละคร คือ “ตัวฉัน” ต้องเสมือนมี

ชีวิตและโลดแล่นอยู่ในจักรวาล โลก และพ้ืนที่ทางสังคม  “ฉัน” เป็นตัวเอก

ของละครแห่งการเปลี่ยนแปลง  “ตัวฉัน” เพ่ือเปลี่ยนแปลงจักรวาลห้องเรียน

และการเรียนรู้ของศิษย์

 ผมตคีวามว่านีค่อืการวิจยัทีเ่ป็นกลไกของ “การเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลง” 

(transformative learning) ของตัวครูเองรูปแบบหน่ึงท่ีหนังสือ เรียนรู้สู่การ

เปลีย่นแปลง (๒๕๕๘) (๑) ไม่ได้ระบุไว้
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 ผมตีความต่อว่านี่คือรูปแบบหนึ่งที่ทรงพลังยิ่งของกลไกพัฒนาครู 

(professional development) น่าจะทรงพลงักว่าวิธีการท่ีกระทรวงศกึษาธิการ

ของเราใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างเทียบกันไม่ติด

 ที่ส�าคัญย่ิง คือ วิธีการตามที่เสนอในบันทึกชุดน้ีจะพัฒนาครูสู่ 

“ส�านึกใหม่” ของความเป็นครู

ส�านึกใหม่
 ส�านึกใหม่ (ของครู) เริ่มจากส�านึกรับรู ้และมุมมองใหม่เก่ียวกับ

เรื่องรอบตัวท่ีชัดเจน แหลมคม และเห็นความเชื่อมโยง  เกิดส�านึกของ 

“จิตใหญ่” ท่ีตรงกันข้ามกับ “จิตเล็ก” เห็นแต่เรื่องราวท่ีเก่ียวข้องกับ

ผลประโยชน์ของตน และ “ดินแดนแห่งความสะดวกสบาย” (comfort zone) 

ของตนเอง  ในเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือ การท�าหน้าท่ีครูในห้องเรียน ในชีวิต

ประจ�าวัน และในปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัว  

 ส�านึกใหม่อีกด้านหนึ่งเป็นด้านในของตนเอง  เข้าใจความรู้สึกนึกคิด

ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมของตนเอง เข้าใจความรู้สึกขัดแย้งภายในตนเอง และ

สาเหตุของความรู้สึกไม่สบายใจนั้น  รวมท้ังได้ทดลองด�าเนินการแก้ไขและ

เห็นว่าก�าลังค้นพบทางออกที่ได้ผลจริงจัง

 ค�าถามท่ีแนะน�า เพ่ือการก่อเกิดส�านึกใหม่ มีดังน้ี
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• ฉันพัฒนาส�านึกรู ้ท่ีคมชัดของตัวฉันเอง ในเร่ืองของตัวเองด้าน 
  ความต้องการ จุดแข็ง และจุดอ่อนได้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันพัฒนาส�านึกรู้ท่ีคมชัดของตัวฉันเองในเรื่องของเพื่อนร่วมงาน 
  และของนักเรียนได้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันได้ให้โอกาสคนเหล่านั้นได้พูดแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้าง

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉนัได้แสดงให้เหน็ว่าได้รบัฟังอย่างตัง้ใจและอย่างเคารพความคิดเห็น 
  ได้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันจะแสดงให้เห็นได้อย่างไรว่าฉันมีปฏิสัมพันธ์ต่อทุกคนอย่าง 
  เท่าเทียมกัน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันจะสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่สงบยิ่งขึ้นและมีความเอื้ออาทร 
  ยิ่งขึ้นได้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันจะมีทางรับรู้ปัจจัยในงานประจ�าวันของฉันท่ีเป็นอุปสรรคต่อ 
  การเรียนรู้ของนักเรียนบางคนได้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

ตัวอย่างค�าถาม...?
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การอ่าน

 การอ่านเป็นเครื่องมือส�าคัญของการวิจัยเพ่ือเปล่ียนแปลงตนเอง  

ผูเ้ขยีนเล่าความสนใจของตนเองในเรือ่งไอทด้ีานการศกึษา ซึง่เมือ่อ่านเอกสาร

วิชาการด้านนี้ ก็น�าไปสู่เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ เช่น เรื่อง holistic education และ

เรื่อง spirituality in education เป็นต้น

 การอ่านมีสองแนวทางคืออ่านเพ่ือท�าความเข้าใจแนวกว้างและ

เชื่อมโยงกับอ่านเพ่ือเจาะลึกในบางเรื่อง

 การอ่านช่วยให้ได้ฝึกคิดอย่างลึกซึ้งจริงจัง และฝึกการตั้งค�าถาม  

ผู ้เขียนได้ฝึกตั้งค�าถามเก่ียวกับอ�านาจและความไม่เท่าเทียมกันทางการ

ศึกษาที่ซ่อนอยู่ในงานของตน  รวมทั้งได้ตั้งค�าถามเก่ียวกับวิธีจัดการเรียน

การสอนของตน

 คณุประโยชน์ของการอ่านอกีอย่างหน่ึง คอื มโีอกาสได้มคีวามเห็นแย้ง 

“ผู้รู ้” หรือ “ผู้เชี่ยวชาญ”  ซึ่งเรื่องนี้ผมชอบมากและเห็นต่างจากผู้เขียนว่า 

กลไกสู่สนามฝึกความเห็นแย้งต่อ “ยักษ์ใหญ่ในวงการ” ที่ดีที่สุดไม่ใช่การอ่าน  

แต่คอืการปฏิบตัแิล้วไตร่ตรองสะท้อนคดิอย่างจรงิจงั  เราจะพบว่า “ยักษ์ใหญ่

ในวงการ” ไม่มีประสบการณ์ตามบริบทจ�าเพาะของเรา  ทฤษฎีของเขาจึง

ไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนตามบริบท

จ�าเพาะของเรา

 เขาแนะน�าเว็บไซต์ http://www.actionresearch.net และ http://www.

jeanmcniff.com  ส�าหรับอ่านและค้นคว้าความรู้เก่ียวกับ action research 

โวมท้ังวารสาร Educational Action Research โดยมีค�าถามท่ีแนะน�าดังนี้
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• ฉันจะหาหนังสือและวารสารเกี่ยวกับเรื่องที่ฉันสนใจได้ที่ไหน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉนัจะหาแหล่งเอกสารวชิาการนอกสาขาท่ีฉนัสนใจ แต่จะช่วยขยาย 

  โลกทัศน์ของฉัน ได้ที่ไหน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันจะหาหนังสือ วารสาร และเว็บไซต์ ท่ีจะช่วยให้ความรู้เก่ียวกับ  

  action research ได้ที่ไหน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

ตัวอย่างค�าถาม...?



“
สภาวะความขัดแย้งในใจ
จากทฤษฎีกับปฏิบัติ
ไม่ตรงกันเช่นนี้แหละ
เป็นปุ๋ยอย่างดีส�าหรับ
การวิจัยปฏิบัติการ
เพื่อเปลี่ยนตัวเอง 

”
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 ตอนที่ ๕ คิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ น้ี ตีความ

จากบทที่ ๔ Thinking critically about educational practices เขียนโดย 

Mairin Glenn 

 ตอนที่ ๕ น้ีเป็นเรื่องรายละเอียดเก่ียวกับ epistemological values 

ซึ่งจะเป็นตัวก�าหนดหัวข้อการวิจัย การท�าวิจยัปฏิบติัการศึกษาตนเองของครู 

โดยสาระในตอนนี้มี ๔ ประเด็นหลัก คือ (๑) epistemology (๒) ความขัดแย้ง

ที่มีชีวิต (๓) การเรียนรู้แนววิพากษ์(๔) ใช้ค�าถาม “ท�าไมฉันจึงสนใจ” เป็น

จุดเร่ิมต้น

ปฏิบัติบนฐานคุณค่า

 มนษุย์เราย่อมมหีลกัยึดด้านคณุค่าในการด�ารงชวิีต ครูย่อมมหีลกัยึด

 ๕
  คดิอย่างลึกซ้ึงเกีย่วกบั 
  การจัดการเรยีนรู้
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เร่ืองคุณค่าด้านการศึกษา คุณค่าน้ีเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมในชั้นเรียนของ

ครูเป็นตัวก�าหนดปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวครูกับนักเรียน และปฏิสัมพันธ์กับ

เพื่อนครู  และที่ส�าคัญยิ่งเป็นตัวก�าหนดหัวข้อและวิธีวิทยาการวิจัย เพราะว่า

เม่ือครใูคร่ครวญสะท้อนคดิอย่างจรงิจงัในสิง่ท่ีตนปฏบิตัเิทียบกับระบบ

คุณค่าที่ตนยึดถือ  ก็อาจพบความไม่สอดคล้องกันเป็นตัวก่อความรู้สึก

อึดอัดขัดข้องในใจมาเป็นเวลานาน

 วงการศึกษาเคยเชื่อว่าระบบการศึกษาไม่เก่ียวข้องกับระบบคุณค่า

ในสังคม และในตัวบุคคล  ผู้ท้าทายความเชื่อนี้คือ Jack Whitehead (๑๙๘๙ 

- www.actionresearch.net/writings/jack/jwchptroutledge150507.htm) 

ที่อธิบายว่าระบบคุณค่าที่ครูยึดถือก�าหนดการปฏิบัติของครู โดยที่ในบันทึก

ตอนที่ ๓ และ ๔ ได้เสนอเรื่องคุณค่าด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวครูกันนักเรียน 

เพ่ือนครูและคนอื่น ๆ (ontological values)  ในตอนน้ีจะกล่าวถึงคุณค่าด้าน

ความรู้ การสร้างความรู้ และเรียนรู้ (epistemological values)

จุดยืนด้าน epistemological ของผู้เขียน

 ผู้เขียนเล่าความเชื่อและจุดยืนเกี่ยวกับความรู้ การสร้างความรู้ และ

การเรียนรู้ของตนสมัยเริ่มเป็นครูใหม่ ๆ เมื่อสี่สิบปีมาแล้วว่าตนมองความรู้

เป็นสิ่งของที่สามารถถ่ายทอดหรือหยิบยื่นได้  จาก “ผู้รู้” สู่ “ผู้ไม่รู้” ซึ่งก�าหนด

ให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนอยู่ในลักษณะ “ผู้หยิบยื่น” กับ “ผู้รับ” 

ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ และการมี “พระคุณ” ต่อผู้รับ  รวมท้ังมอง

นักเรียนเป็น “ผู้รอรับการหยิบยื่น” มองการเรียนรู้เป็นการรอรับ (passive)
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 สิ่งที่ผู ้เขียนท�าในฐานะครู คือ สอนตามท่ีก�าหนดในหลักสูตร และ

กรอกสมุดคู่มือสอนให้ครบถ้วน 

 แต่จุดยืนและคุณค่าเหล่าน้ีของผู ้ เขียนค่อย ๆ เปลี่ยนไปตาม

ประสบการณ์ตรง การอ่านเอกสารวิชาการ และการศึกษาต่อ  ตัวอย่าง

เอกสารส�าคัญ เช่น แนวความคิดของ Lev Vygotsky, David Bohm เวลาน้ี

ผู้เขียนมองความรู้ การสร้างความรู้ และการเรียนรู้แตกต่างไปจากเดิมโดย

สิน้เชงิ  มองความรูว่้าเป็นสิง่ท่ีสร้างขึน้ในกระบวนการท่ีท�าให้เกิดการผุดบงัเกิด 

(emergent) คล้ายมีชีวิต (organic) และไม่เป็นสิ่งของท่ีจับต้องได้  รวมท้ัง

การเรยีนรูก็้ไม่ได้เกิดจากการถ่ายทอดความรู ้ แต่เกิดจากปฏสัิมพันธ์ระหว่างคน 

เกิดจากการเสวนาโต้ตอบกัน (dialogical) ท�าให้เกิด “สายธารแห่งความหมาย” 

ที่ไหลไปมาระหว่างคน และท�าให้เกิด “ความรู้ความเข้าใจ” ขึ้นในตัวบุคคล  

การแสดงบทบาทในหน้าท่ีครขูองผูเ้ขียนก็เปลีย่นไป  โดยพยายามจดัการเรยีน

การสอนแบบ “เรียนรู ้องค์รวม” (holistic) เรียนแบบเน้นความเชื่อมโยง 

(interconnectedness) และเน้นบริบท (context)

 การ เป ล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการ เรียนการสอนนี้ ท� า ให ้

บรรยากาศในชั้นเรียนเปลี่ยนไป ทั้งครูและศิษย์กลายเป็นทั้ง “ผู้สอน” และ 

“ผู้เรียน” ไปพร้อม ๆ กัน ผ่านกระบวนการสานเสวนา (dialogue) ในชั้นเรียน  

ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ทุกคนที่เข้าร่วมเติบโตขึ้นหรือเกิดการเรียนรู ้  

กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันกับที่ผู้เขียนท�างานเป็นนักวิจัย

ปฏิบัติการ  จึงไม่แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและการปฏิบัตินี้

เกิดจากการเป็นนักวิจัยปฏิบัติการ หรือการเป็นนักวิจัยปฏิบัติการเป็นผล

จากการเปล่ียนแปลงความคิดและการปฏิบัติ
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 ผมขอแสดงความเหน็ส่วนตวัว่าการ (เปลีย่นแปลงการ) ปฏิบตัพิร้อม ๆ  

กันกับการใคร่ครวญสะท้อนคดิอย่างจรงิจงั เสรมิด้วยการอ่านเอกสาร วิชาการ

ทีเ่สนอมมุมองหรอืทฤษฎใีหม่ และมกัีลยาณมติรช่วยเอือ้อ�านวยการใคร่ครวญ 

สะท้อนคิด  จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิด ซึ่งจะหมุนวนไปหนุนการ

เปลี่ยนวิธีปฏิบัติเป็นวงจรไม่รู้จบ  ซึ่งตรงกับ praxis ท่ีกล่าวถึงในบันทึกท่ี ๔

 ในความคิดแบบ “ซับซ้อนและปรับตัว” (complex-adaptive) เช่นนี้

การแยกเหตุ - ผลท�าได้ไม่ชัดเจน

ประสบการณ์การมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งในใจ   
(contradiction)

 แนวคิดประสบการณ์การมีชีวิตท่ีเต็มไปด้วยความขัดแย้งในใจ 

(experiencing oneself as a living contradiction) ท่ีเกิดจากผู้น้ันมี

ความเชื่อหรือคุณค่าในใจอย่างหน่ึง  แต่ปฏิบัติงานในชีวิตประจ�าวันไปใน

แนวทางท่ีแตกต่างจากความเชื่อหรือคุณค่าน้ัน หรือกล่าวง่าย ๆ ว่าเป็นชีวิต

ทีค่ดิอย่างหนึง่แต่ท�าอกีอย่างหนึง่  บอกว่าสภาวะความขดัแย้งในใจจากทฤษฎี

กับปฏิบัติไม่ตรงกันเช่นนี้แหละ เป็นปุ๋ยอย่างดีส�าหรับการวิจัยปฏิบัติการเพื่อ

เปลี่ยนตัวเอง เพราะในสภาพความอึดอัดใจจะเกิดค�าถาม เช่น ฉนัจะปรับปรุง

วิธีปฏิบติัของฉนัไดอ้ย่างไร  ฉนัจะพฒันาความเขา้ใจต่องานของฉนัไดอ้ย่างไร  

ท�าไมฉนัจึงตอ้งเอาใจใส่ประเด็นนีข้องงาน

 จะเห็นว่า “ความขัดแย้งในใจ” ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นของไม่ดี  

แต่สามารถมองเป็นโอกาสเรยีนรูแ้ละพัฒนาได้  เพราะมนัน�าไปสูก่ารตัง้ค�าถาม 

และการตั้งค�าถามคือจุดเริ่มต้นของการวิจัย
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 ความรู ้สึกขัดแย้งยิ่งรุนแรงอาจย่ิงเป็นพลังส่งให้เกิดงานวิจัยท่ี

ทรงคุณค่าสูงข้ึน หรือหากเป็น การท�าวิจัยปฏิบติัการศึกษาตนเองของครู 

จะย่ิงเกิดพลังสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองได้ง่ายหรือสะดวกข้ึน ผู้เขียนเล่าว่า

เมื่อตนเองเข้าใจว่าตนเองมีความขัดแย้งในใจรุนแรง ก็เริ่มเข้าใจว่าความเชื่อ

ของตนเร่ืองคุณค่าของการศึกษาในด้านความเอื้ออาทร (care) และความ

เคารพความเป็นมนุษย์ของผู้คน ไม่ตรงกับที่ตนปฏิบัติอยู่ในการท�าหน้าท่ีครู  

คุณค่าภายในใจของผู้เขียนไม่ตรงกันกับความคาดหวังจากระบบการศึกษา

ที่หวังให้ครูสอนให้ครบตามต�าราที่ก�าหนดเป็นส�าคัญ  โดยท่ีตนเองได้ปฏิบัติ

ตามแนวทางดังกล่าวเป็นเวลาเกือบ ๒๐ ปี  โดยในปีหลัง ๆ ค่อยสะสม

ความรู้สึกขัดแย้งมากข้ึน ๆ

 ในท่ามกลางความอึดอัดน้ีเองผู ้ เขียนได้ริเริ่มการใช้มัลติมีเดีย

และดิจิทัลเทคโนโลยีให้นักเรียนได้สื่อสารกับเพ่ือนนักเรียนในชั้นอื่น  และ

ตนเองสื่อสารกับเพ่ือนครูโดยใช้เว็บเพจและอีเมล์  เน้นท่ีการเรียนรู้สภาพ

แวดล้อมทางธรรมชาติ โดยท่ีตอนน้ันตนเองยังไม่แก่กล้าพอท่ีจะตั้งค�าถาม 

ท�าไมฉนัจึงสอนแบบนี ้  แต่ในทางปฏบิตัตินเองก็ได้ท�าให้วิธีปฏบิตักัิบความเชื่อ

เข้ามาใกล้กันมากข้ึน  แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับท่ีตนเองอธิบายไม่ได้ 

(tacit)  ซึ่งผมตีความว่าผู้เขียนเกิด “ความรู้ฝังลึก” (tacit knowledge) ด้าน

วิธีการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

 ในขั้นตอนเริ่มเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเช ่นนี้ผู ้ เขียนแนะน�าค�าถามเพ่ือ

การใคร่ครวญสะท้อนคิดต่อไปนี้
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• คุณค่าทางการศึกษาแบบไหนท่ีฉันสามารถเชื่อมโยงกับความเชื่อ 

  ด้าน ontological  และ epistemological ของฉัน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]       
 

• ประเดน็ของการท�าหน้าท่ีครขูองฉันประเดน็ใดบ้างท่ีไม่ตรงกับคุณค่า 

  ประจ�าใจของฉัน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]       
 

• ฉันจะท�าอย่างไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงการท�างานเหล่าน้ัน หรือเพ่ือ 

  ท�าความเข้าใจวิธีท�างานเหล่านั้นให้ชัดเจนขึ้น

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]       
 

• การเขียนบันทึกจะช่วยให้การมีชีวิตท่ีมีความขัดแย้งในใจของฉันมี 

  คุณค่ายิ่งขึ้น ได้อย่างไรบ้าง 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]        

 

ตัวอย่างค�าถาม...?
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วงจรสะท้อนคิดจากการปฏิบัติสู่การปฏิบัติ 

 นี่คือวงจรการเรียนรู ้จากการปฏิบัติเพ่ือสร้าง “ความรู้แจ้งชัด” 

(explicit knowledge) จาก “ความรู้ฝังลึก” (tacit knowledge) หรือกล่าวใหม่

ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาความรู้  จากความรู้ท่ีอธิบายไม่ได้ (แต่ท�าได้) 

เป็นความรู้ที่ท้ังท�าได้และอธิบายได้

 ประเด็นส�าหรับใคร่ครวญสะท้อนคิดอย่างจริงจังอาจเริ่มจากประเด็น

อึดอัดที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นัก เช่น นักเรียน (บางคน) ไม่ส่งการบ้าน นักเรียน

ไม่พูดแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในชั้นเรียน นักเรียนมีกิริยามารยาทไม่ดี นักเรียน

มีสมาธิสั้น ครูมีศิษย์คนโปรด เป็นต้น

 ถึงตอนนี้ครูได้เพิ่มบทบาทเป็น “นักวิจัย” ด้วย เริ่มโดยครูตั้งค�าถาม

ว่าท�าไมประเด็นนั้น ๆ เป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับตน และเพ่งมองการปฏิบัติของ

ตนในเรื่องนั้นผ่าน “แว่น” คุณค่าด้าน ontological และ “แว่น” คุณค่าด้าน 

epistemological  และพบว่าตนมีข้อขัดแย้งในใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติไม่ตรงกับ

ความเชื่อลึก ๆ ในใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น

 ครูพึงใช้การบันทึกเชิงสะท้อนคิด (reflective journal)  ช่วยยกระดับ

ความชดัเจน  รวมท้ังคดิเชือ่มไปสูก่ารคดิหาวิธีปรบัปรงุเปลีย่นแปลงเพ่ือพัฒนา

วิธีปฏิบัติ และยกระดับความเข้าใจของตนเองสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติ น�าไป

ปฏิบัติและสังเกตผล น�ามาใคร่ครวญสะท้อนคิดอย่างจริงจังต่อเนื่องเป็นวงจร  

น�าไปสู่ผลพัฒนาการปฏิบัติและพัฒนาทฤษฎีทางการศึกษา
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 นี่คือรูปแบบหนึ่งของ การวิจยัปฏิบติัการศึกษาตนเองของครู โดยที่

ทฤษฎีใหม่จะค่อย ๆ เผยตัวออกมาเองในวงจรสะท้อนคิดจากการปฏิบัติสู่

การปฏิบัติ

 ตามปกติเมื่อคนเรามีความรู้สึกอึดอัดขัดข้องกับวิธีท�างานของตน 

และมกีารใคร่ครวญสะท้อนคดิด้วยตนเองอย่างจรงิจงั  การอ่านเอกสารวิชาการ

ที่เก่ียวข้องและการเสวนาแลกเปลี่ยนกับกัลยาณมิตร  การเปลี่ยนแปลงจะ

เร่ิมเกิดข้ึนเองโดยไม่รู้ตัว

 ในขั้นตอนของการคิด การใคร่ครวญสะท้อนคิด การวางแผน 

การปฏิบัติ และวนกลับไปใคร่ครวญสะท้อนคิดอีกเป็นวงจรต่อเนื่อง  ความคิด

อาจเปลี่ยนไปหรือใจอาจเปิดรับความคิดหรือวิธีปฏิบัติใหม่ ๆ และอาจ

น�าไปสู ่การมองโลกด้วยมุมมองใหม่  โลกทัศน์ใหม่นี้คือรูปแบบหนึ่งของ 

“การเรียนรู้ใหม่” ซึ่งอาจช่วยเผยวิธีการใหม่ที่จะช่วยพัฒนาการปฏิบัติ หรือ

โลกทัศน์ใหม่อาจช่วยเผยมุมมองของตนเองว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง

ตนเองกับผู้อื่น (ontological values) หรือมุมมองด้านความรู้และการเรียนรู้ 

(epistemological values) และอาจมีผลกระทบต่อความมุ่งมั่นของตนเอง

ด้าน ontological  และด้าน epistemological   

 ถึงขั้นตอนนี้ครูนักวิจัยจะตั้งค�าถาม ท�าไมฉนัจึงเอาใจใส่เร่ืองนี ้ ท�าไม

ฉนัจึงท�าอย่างทีฉ่นัท�า  ท�าไมฉนัพุง่ความสนใจไปทีป่ระเด็นนี ้ฯลฯ โดยต้องไม่

ลืมว่า “ตัวฉัน” คือ ศูนย์กลางของการวิจัย  ประเด็นความสนใจคือเรื่อง

นักเรียน แต่หัวใจของการวิจัยคือตนเอง ในเรื่องความเชื่อมโยงกับศิษย์ 

เจตคติต่อศิษย์ ความคาดหวังต่อศิษย์ ฯลฯ
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 หลักการส�าคัญ คือ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติของ

ตนเอง การเปลี่ยนแปลงท่ีย่ังยืนต้องเริ่มที่ตนเอง (ไม่ใช่ระบบ ผู้บริหาร 

หน่วยเหนือ หรือกฎหมาย ฯลฯ)  นักวิจัยใน การวิจยัปฏิบติัการศึกษาตนเอง

ของครู ต้องสมาทาน “วิธีคิดแบบคนใน” (internal mode of thinking) ซึ่ง

แตกต่าง จากวิธีคิดของนักวิจัยโดยทั่วไป  ที่ใช้ “วิธีคิดแบบคนนอก” (external 

mode of thinking) การวิจยัปฏิบติัการศึกษาตนเองของครู เป็นการวิจัยตัวครู

และวิธีคิดของครูผู้วิจัย

ส�ารวจการศึกษาแนววิพากษ์ (critical pedagogy)

 ปัญหาลึก ๆ ของการศึกษามี ๒ ระดับ คือ ระดับการจัดการเรียน

การสอนกับระดับระบบสังคมที่  “นักการศึกษาแนววิพากษ์” (critical 

pedagogy) ระบุว่ามาจากปัจจัยเชิงอ�านาจในการจัดระบบการศึกษา

 นักการศึกษาแนววิพากษ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ เปาโล แฟร์ (Paolo 

Freire) นักการศึกษาและนักปรัชญาชาวบราซิล ผู้เขียนหนังสือ Pedagogy 

of the Oppressed (๑๙๖๘) ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยในชื่อว่า 

การศึกษาของผูถู้กกดขี่  นอกจากน้ันก็มี Maxine Greene, Henry Giroux, 

Bell Hooks, Peter McLaren, Noam Chomsky
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 ระบบการศึกษาไม่ได้อยู่ในสภาพ “เป็นกลางทางคุณค่า”  แต่อยู่

ภายใต้ระบบอ�านาจ วัฒนธรรม และการกดขี่ในสังคม  เราสามารถตั้งค�าถาม

ว่ามีการสร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้ เพ่ืออะไร เพ่ือประโยชน์ของใคร 

เพ่ือการยึดครองอ�านาจของคนบางกลุ่ม หรือเพ่ือปลดปล่อยผู้คนออกจาก

พันธนาการ และอาจต้ังค�าถามต่อมาได้อีกว่าการศึกษาเพ่ือสังคมที่ดีกว่า

คืออะไร เป็นอย่างไร

 จ�าได้ว่าผมอ่านหนังสือกลุ่มนี้เมื่อกว่าสี่สิบปีมาแล้ว  ภายใต้กระแส

การเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวและปัญญาชนเพื่อสังคม  บัดนี้ได้อ่านหนังสือ 

Enhancing Practice through Classroom Research ภายใต้กระแสการ

ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเผชิญสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ แม้บริบทและกระแสจะ 

เปลี่ยนแปลงไป  แต่ผมก็ยังคิดว่าส่วนแก่นของการศึกษาไม่น่าจะเปลี่ยนแปลง 

คอื เพ่ือหนนุให้ปัจเจกบคุคลบรรลมุติขิองความเป็นมนุษย์สงูสุดตามศกัยภาพ

ของตน โดยเป้าหมายปลดปล่อยอิสรภาพเป็นเป้าหมายที่บูรณาการอยู่ในนั้น  

การศกึษาทีแ่ท้ไม่ว่าในยุคสมัยใดต้องเป็นการศกึษาเพือ่การปลดปล่อย  

ไม่ใช่การศกึษาเพือ่ครอบง�า

 การศึกษาต้องไม่ “สอนให้เชื่อง ว่าตามกัน”  แต่ “สอนให้เป็นตัวของ

ตวัเอง มคีวามคดิเป็นของตวัเอง”  ซึง่ตรงกับหลกัการการศกึษาแห่งศตวรรษท่ี ๒๑

 ผู้เขียนเล่าประสบการณ์ตรงที่ตนบันทึกไว้ใน reflective journal 

ของตนในปี ค.ศ. ๒๐๐๔   เก่ียวกับเด็กชายแพ็ตที่เป็นเด็กน่ารัก ขยันขันแข็ง 

และชอบช่วยเหลืองานรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของชั้นเรียน  

แต่ “เรียนไม่เก่ง” ผลสอบออกมาทีไรได้คะแนนต�่าทุกคร้ัง  สวนทางกับ

พฤติกรรมการเรียนและพฤติกรรมส่วนตัว  ทั้ง ๆ ท่ีตั้งใจเรียนและขยัน
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 นี่คือตัวอย่างของเด็กที่ไม่ถนัดด้านภาษาและคณิตศาสตร์ที่เป็น

เป้าหมายหลักของระบบการศึกษาในปัจจุบัน และเป็นดัชนีที่ระบบการศึกษา

เลือกส�าหรับวัดผล  ส่วนของการเรียนรู ้อื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาและ

คณิตศาสตร์ไม่อยู่ในเกณฑ์วัดผล  แพ็ตจึงอยู่ในฐานะเด็กเรียนอ่อน  ทั้ง ๆ ที่

เขาเรียนรู้มิติด้านบุคลิกหรือคุณลักษณะและสมรรถนะด้านในได้ดีกว่าเด็ก

นักเรียนคนอื่น ๆ โดยเฉลี่ย

 ผูเ้ขยีนได้ใคร่ครวญสะท้อนคดิกรณีเดก็ชายแพ็ต และอ่านทบทวนเรือ่ง 

การศึกษาเชิงวิพากษ์ และเชื่อมโยงเข้ากับการปฏิบัติของตนเอง  สะท้อนคิด

แบบเอาตนเองออกไปจากงานประจ�า  ออกไปจากระบบการจัดการเรียนรู้ที่

คุ้นชิน เพื่อท�าความเข้าใจว่าตนก�าลังท�าอะไรอยู่

 ค�าตอบ คือ ผู้เขียนก�าลังเป็นส่วนหนึ่งของ “การศึกษาของผู้ถูกกดขี่” 

ดช.แพ็ตเป็นคนหน่ึงในกลุ่มผู้ถูกกดข่ีโดยระบบการศึกษาปัจจุบัน  หากเรา 

สะท้อนคิดกลับเข้าไปในชั้นเรียนของไทย  เราจะพบเด็ก “ผู้ถูกกดขี่” จ�านวน

มาก เพราะระบบการศึกษาที่ใช้อยู่คับแคบ ไม่เปิดกว้างให้เด็กที่มีธรรมชาติ

แตกต่างได้มีโอกาสได้รับการยอมรับ มีศักดิ์ศรี และรู้สึกว่าตนมีโอกาสพัฒนา

จากจุดแข็งที่ตนมี
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 นักการศึกษาแนววิพากษ์ เน้นการเอื้ออ�านาจ (empower) แก่

ผู ้ไร้อ�านาจ (powerless) และด�าเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพกดขี่ที่ด�ารง

ความไม่เป็นธรรมและไม่เท่าเทียม  ดังนั้นหน้าที่อย่างหน่ึงของการศึกษาแนว

วิพากษ์คือ วิพากษ์ เปิดโปง และท้าทาย  วิธีการท่ีโรงเรียนในปัจจุบันใช้และ

มีผลต่อชีวิตทางการเมืองและวัฒนธรรมของนักเรียน  โปรดสังเกตว่าเด็กก็มี 

“ชีวิตทางการเมือง” โดยรอบตัวเขานะครับ  เห็นได้จาก “ค่านิยมทางการ

ศึกษา” ท่ีเอียงข้างเด็กเก่งด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ละเลยการให้คุณค่า

ต่อความสามารถพิเศษแบบที่ ดช.แพ็ตมี 

 การใคร่ครวญสะท้อนคิดหาข้อขัดแย้งในใจจากการปฏิบัติของตัวครู  

จะไม่สามารถค้นพบข้อขัดแย้งเชิงการศึกษาเชิงวิพากษ์ได้  หากครูใช้วิธีการ

สะท้อนคิดแบบที่เจาะลึกเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนของตนเท่าน้ัน 

ไม่ใคร่ครวญสะท้อนคิดเข้าไปสู ่ประเด็นด้านอ�านาจและวัฒนธรรมใน

ระบบการศึกษาภาพใหญ่ท่ีเป็นการศึกษาแห่งการกดขี่ หรือการศึกษาแนว

อ�านาจนิยม

 Noam Chomsky ในหนังสือ Chomsky on Miseducation (๒๐๐๔) 

กล่าวว่า ความพยายามควบคุมความคิดของคนในสังคมผ่านการศึกษาไม่ได้

อยู่ในระบบการศึกษาเท่านัน้ แต่เริม่ตัง้แต่เด็กยังมอีายุน้อย ๆ ผ่าน กระบวนการ

ทางสังคมผ่านการอบรมให้เด็กไม่มีความคิดอิสระ เพ่ือให้เป็นเด็กว่านอน

สอนง่าย และโรงเรียนก็เป็นกลไกหนึ่งของกระบวนการทางสังคมน้ี  โดยมี

เป้าหมาย เพื่อไม่ให้ตั้งค�าถามต่อเรื่องส�าคัญ ๆ ที่มีผลโดยตรงต่อตนเองและ

คนอื่น ๆ
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ผู้เขยีนแนะน�าค�าถามต่อไปน้ีเพ่ือการใคร่ครวญสะท้อนคิดอย่างจริงจัง

• ท�าไมฉนัจงึข้องใจผลการเรยีนรูข้องนักเรยีนบางคนในระบบการศกึษา

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]       
 
• ฉนัทักทายนักเรยีนทุกคนท่ีพบหรอืไม่ เพราะอะไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]       
 
• ฉันยกย่องนักเรียนท่ีเรียนดีมากกว่านักเรียนคนอ่ืน ๆ หรือไม ่
  การท�าเช่นน้ีมีความหมายอย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]       
 
• ฉันให้โอกาสนักเรียนชายพูด มากกว่าให้นักเรียนหญิงพูด หรือไม่

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]      
 
• ฉันรับฟังนักเรียนฐานะดีมากกว่านักเรียนคนอื่น ๆ หรือไม่  หากใช่  
  เป็นเพราะอะไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]       
 
• ฉันจะมีสติอยู่กับตัวตนและวิญญาณความเป็นครู เพื่อท�าความ 
  เข้าใจวิธีสอน ได้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]       

ตัวอย่างค�าถาม...?
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โมเดลช่วยส�ารวจค�าถาม ท�าไมฉันจึงรู้สึกอึดอัดขัดข้อง

 โมเดล ๙ ขั้นตอนข้างล่าง สามารถใช้เป็นแนวทางช่วยส�ารวจว่าท�าไม

ฉันจึงรู้สึกอึดอัดขัดข้องหรือกังวลใจ  โดยโมเดลน้ีเป็นเพียงตัวอย่าง  เมื่อใช้

โมเดลนี้จนช�านาญ ครูอาจละบางขั้นตอนหรือเพิ่มอีกบางขั้นตอนก็ได้  โดยที่

บางขั้นตอนอาจน�าไปสู่อีกข้ันตอนหนึ่ง หรือบางขั้นตอนมีความสัมพันธ์กัน 

คล้าย ๆ เป็นส่วนหนึ่งของภาพต่อ (jigsaw)

 

 หลังจากใช้โมเดลน้ีไปสักสองสามรอบ อาจพบว่าความคิดของตน

เปลี่ยนไปแสดงว่าท่านได้เรียนรู้ และการเรียนรู้นั้นท�าให้ความคิดเปลี่ยนไป
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ด�าเนินการปรับปรุง
 ในฐานะครูผู้สอนและเป็นนักวิจัยในคราวเดียวกัน ฉันด�าเนินการ

ปรับปรุงตนเอง มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาการสอนหรือเพ่ือเข้าใจวิธีการสอน

เพ่ิมขึ้น  ในขั้นตอนการวิจัย ฉันจะสร้างความรู้ใหม่หรือทฤษฎีใหม่ ฉันอาจ

ท�าให้เพื่อนครูพัฒนาตนเองและอาจก่อผลพัฒนาการทางสังคมในวงกว้าง

คิดถึงคุณค่าที่ยึดถือ
 ฉันต้องตระหนักอยู่เสมอว่าคุณค่าด้าน ontological และด้าน 

epistemological ของตนเป็นอย่างไร  ในชั้นแรกฉันอาจยังมองเห็นไม่ชัด 

แต่มันจะค่อย ๆ ชัดขึ้น  คุณค่านี้จะชักน�าไปสู่วิธีที่ฉันใช้สอนและเรียนรู้ งานที่

ท�าทุกวันเป็นผลจากคุณค่า คุณค่าเหล่านี้เป็นตัวชี้น�าการเดินทางผ่านความ

รูส้กึขดัแย้งภายในตนเอง  เมือ่ฉนัท�างานวิจยั คณุค่าเหล่าน้ีจะช่วยชีน้�าวิธีวิทยา

ที่ฉันเลือกใช้

ท�าไมฉันจึงท�าอย่างที่ท�า
 ฉันใคร่ครวญสะท้อนคิดอย่างจริงจังเรื่องงานประจ�าวัน ถามตนเอง

ว่างานเหล่านี้มีคุณค่าสูงหรือไม่ ก่อการเรียนรู้ต่อนักเรียนอย่างดีพอหรือไม่ 

หรือฉันตกเป็นเหยื่อของความคิดตื้น ๆ  ฉันปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมและ

ยุติธรรมหรือไม่  ฉันพยายามไตร่ตรองหาทางปรับปรุงงานหรือไม่
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แชร์ความคิด

 เมื่อเข้าสู่กระบวนการนี้ ฉันอาจพัฒนาแนวคิดใหม่หรือเปลี่ยนความ

คิดและความเข้าใจ  เมื่อความคิดพัฒนาขึ้น ฉันต้องการการแชร์ความคิดโดย

การสานเสวนากับผู้อื่น เพ่ือช่วยให้ตนเองคิดชัดขึ้นหรือเข้าใจชัดเจนย่ิงขึ้น  

กระบวนการสานเสวนาอย่างเคารพผู้อื่นแต่เป็นกระบวนการท่ีเอาจริงเอาจัง 

ช่วยให้ฉันเกิดความคิดใหม่ ๆ

บันทึก reflective journal

 การเขียน reflective journal เก่ียวกับงานช่วยให้ฉันได้ทบทวน

ประเด็นส�าคัญที่เกิดขึ้นในการท�างาน  ได้บันทึกการคิดใคร่ครวญอย่างจริงจัง

ต่อประเด็นน้ัน ๆ  และวางแผนปฏิบัติ บันทึกการไตร่ตรองสะท้อนคิดอาจ

ชักน�าฉันไปสู่โครงการวิจัยปฏิบัติการ

อ่านเอกสารวิชาการอย่างกว้างขวาง

 เมื่อฉันอ่านเอกสารวิชาการอย่างกว้างขวางและสม�่าเสมอ ฉันเกิด

ความเข้าใจที่ลึกขึ้นต่อประเด็นท่ีฉันให้ความส�าคัญ  ฉันอ่านเอกสารในสาขา

วิชาใกล้เคยีงเพ่ือขยายความคดิของตนเองให้กว้างขึน้ อ่านแนวคดิท่ีเพ่ิงตีพิมพ์

เกี่ยวกับการศึกษาตัวเอง (self-study) วิธีการใคร่ครวญสะท้อนคิด และ living 

theory  เพื่อติดตามเรื่องการวิจัยปฏิบัติการให้ทันสมัยที่สุด



วิจยัชัน้เรียนเปลี่ยนครู103

อยู่กับความขัดแย้ง

 ฉันสนใจเรื่องความขัดแย้งภายในตนเองเป็นพิเศษ  เมื่อไรก็ตามที่ฉัน

พยายามท�าความเข้าใจว่าท�าไมจึงข้องใจงานบางเรื่อง ฉันจะเตือนตนเองว่า

คุณค่าด้านการศึกษาของตนคืออะไร ฉันพบว่าเมื่อฉันมองประเด็นท่ีตนเอง

อึดอัดขัดข้องผ่าน “แว่น” คุณค่าที่ตนยึดถือ ฉันจะค้นพบประเด็นที่ฉันไม่ได้

ปฏิบัติตามคุณค่าน้ัน ฉันค้นพบความขัดแย้งภายในตนปรากฏการณ์น้ี

ไม่เพียงบอกว่าท�าไมฉันจึงสนใจบางประเด็นของการท�าหน้าที่ครู  แต่ยัง

ค่อย ๆ น�าไปสู่โครงการวิจัยอีกด้วย

เชื่อมโยงกับการศึกษาแนววิพากษ์

 เมื่อผู้เขียนใคร่ครวญเรื่องงานและประเด็นท่ีข้องใจ  โดยเฉพาะเมื่อ

ด�ารงความเป็นผู้มีความรู้สึกขัดแย้งภายในตนเอง  ผู้เขียนร�าลึกถึงข้อความ

ในหนังสือ Pedagogy of the Oppressed (๑๙๖๘) ของ เปาโล แฟร์ และ

เตือนตนเองว่าอย่าจ�ากัดค�าถามอยู่เพียงด้านเทคนิควิธีสอนและวิธีปฏิบัติ

งานเท่านั้น  ต้องค�านึงถึงประเด็นด้านอ�านาจ การกดขี่ และวัฒนธรรมใน

หลากหลายมุมของการศึกษาด้วย
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“ฉัน” เป็นศูนย์กลางของการวิจัย

 ในการท�า การวิจัยปฏิบติัการศึกษาตนเอง ผู้เขียนพุ่งเป้าท่ีตนเอง 

และการพัฒนาตนเองเชื่อมโยงกับผู้อื่น  เมื่อไรก็ตามที่ผู้เขียนโฟกัสความคิดที่

ตนเองจะเป็นการคิดถึงตนเองในท่ามกลางผู้อื่นเสมอ  ในฐานะครู ผู้เขียนมุ่ง 

โฟกัสที่วิธีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนท่ีเท่าเทียมกันมากข้ึน

และกระตุ้นการเรียนรู้มากข้ึน  รวมทั้งหาวิธีส่งเสริมนักเรียนให้ค�านึงถึงสังคม

และโลก รวมทั้งธรรมชาติรอบตัว  โปรดสังเกตว่า การวิจยัปฏิบติัการศึกษา

ตนเอง นี้ แตกต่างแบบตรงกันข้ามกับการวิจัยในลักษณะที่การวิจัยโดยทั่วไป 

ผู้วิจัยเป็น “คนนอก”  แต่ใน การวิจยัปฏิบติัการศึกษาตนเอง ผู้วิจัยคือตัวเอง 

นักวิจัยศึกษาตนเอง





“
การท�างานวิจัยปฏิบัติการ
เป็นกระบวนการ unlearn 

และ relearn ไปในตัว
หรือกล่าวใหม่ว่าเป็น 

transformative learning 
นั่นเอง

”
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 ตอนท่ี ๖ เสนอสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นและด�าเนินต่อเนื่อง นี้ 

ตีความจากบทที่ ๕ How do I show the situation as it is and as it evolves 

ซึ่งเป็นบทแรกของ Part ๓: What to do about the questions identified ? 

เขียนโดย Caitriona McDonagh, Learning Support and Resource 

Teacher, Rush National School, Co. Dublin, Ireland

 สาระหลักของตอนที่ ๖ นี้ มี ๓ ประการ คือ       

 • แนวทางคิดแผนวิจัยและการท�าให้งานวิจัยส�าเร็จ ผ่านวงจร ๕ 

ขัน้ตอน คอื การท�ากิจกรรม, การใคร่ครวญสะท้อนคดิ, การเรียนรู้, การประเมนิ 

และการวางแผนด�าเนินการต่อไป  

 • วิธีการเก็บข้อมูลและการขออนุญาตเก็บข้อมูลให้ถูกต้องตามหลัก

จริยธรรมในการวิจัย  

 • ความส�าคัญของคุณค่าต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วต่อการตัดสินใจเลือก

วิธีท�าวิจัย 

 ๖
  เสนอสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
  และด�าเนินต่อเนื่อง
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บทน�า

 ตามประสบการณ์ของผู้เขียน (Caitriona McDonagh) มี ๕ ขั้นตอน

ที่น�าไปสู่การน�าเรื่องราวในห้องเรียนไปสู่การวิจัย ได้แก่   

 • มองหาโอกาสท�าวิจัยในประเด็นที่ตนสนใจ  

 • วางแผนว่าตนจะท�าอะไร  

 • ท�าตามแผน  

 • ประเมินผล  

 • ติดตามว่าผลกระทบต่อเนื่องจากการด�าเนินการมีอะไรบ้าง

 ผู้เขียนอาศัยข้อมูลจาก ๕ ขั้นตอนนี้ น�ามาใคร่ครวญสะท้อนคิดเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ตนปฏิบัติกับคุณค่าภายในใจของตนเอง   

วิธีท�าวิจัยในประเด็นที่ตนสนใจ

 ขั้นตอนแรกของการวิจัยปฏิบัติการ คือ หาทางท�าวิจัยในประเด็นท่ี

ตนสนใจ  งานวิจัยที่ครูคุ้นเคย คือ วิจัยผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของนักเรียน 

โดยวัดผลลัพธ์ของการเรียนรู้ก่อนและหลังการด�าเนินการ (intervention)  

วิธีดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และควรน�าไปสู่การตั้งค�าถามในแนวท่ีกล่าว

มาแล้ว ได้แก่ ท�าไมฉนัจึงท�าส่ิงนี้ ?  อะไรเป็นตวัสร้างแรงจูงใจ ?  ความรู้

แบบไหนที่เป็นตวัก�าหนดการตดัสินใจของฉนั ? ค�าถามเหล่าน้ีจะช่วยการ

เลือกเคร่ืองมือประเมินในโครงการวิจัย

 ค�าถาม ท�าไมฉนัจึงท�าส่ิงนี ้? จะน�าไปสูก่ารคดิใคร่ครวญเรือ่งนโยบาย

ของรัฐบาล, ข้อก�าหนดของหลักสูตร, นโยบายและข้อปฏิบัติที่ก�าหนดโดย 

โรงเรียน, และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสอนและการเรียน ซึ่งเป็นกรอบความคิดที่
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ช่วยบอกบรบิทสภาพแวดล้อมท่ีก�าหนดการกระท�าของตวัเรา

 ค�าถาม อะไรเป็นตวัสร้างแรงจูงใจใหฉ้นัท�าส่ิงนี ้? เกี่ยวข้องกับคุณค่า

ที่ครูนักวิจัยยึดถือในชีวิตและความสัมพันธ์กับประเดน็วจิยั ท�าให้การออกแบบ

การวิจัยอยู่บนฐานคุณค่าที่ครูนักวิจัยยึดถือ  ผู้เขียนยกตัวอย่างกรณีงานวิจัย

ของตนเองว่าอยู่บนฐานคณุค่าด้านความเท่าเทยีม, ประชาธิปไตย และเสรีภาพ  

เน้นที่ขีดความสามารถ (ability) ไม่ใช่ที่ความบกพร่อง (disability)  กรอบ

คุณค่าเหล่านี้น�าไปสู่การค้นคว้าเอกสารวิชาการมากมาย  หากครูนักวิจัยมี

ฉันทะ (passion) แรงกล้า  การอ่านเอกสารเหล่านี้ก็จะเป็นความสนุกและ

ประเทืองปัญญาย่ิง คือ น�าไปสู่การตั้งค�าถามต่อเน่ือง  แต่ถ้าไม่มีฉันทะการ

อ่านหนังสือก็จะเป็นภาระหนักมาก

 ผู้เขียนเล่าประสบการณ์ของตนเองในการท�าหน้าท่ีครูสอนเด็กอายุ 

๔ - ๑๒ ขวบ ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และท�าวิจัยปฏิบัติการโดยมี

ค�าถามวิจัยว่า ฉันจะพัฒนาวิธีสอนภาษาพูดแก่เด็กที่มีความยากล�าบาก

ในการเรียนได้อย่างไร

 เรื่องเล่าชิ้นนี้ น่าจะเป็นประโยชน์แก่ครูไทยท่ีใฝ่พัฒนาศิษย์และ

พัฒนาตนเองอย่างมาก  ผมจึงตั้งใจจับประเด็นมาเสนอโดยละเอียด

 นักเรียนที่ผู้เขียนดูแลมีความยากล�าบากด้านการพัฒนาภาษาพูด ซึ่ง

เป็นเหตใุห้เรียนได้ไม่ด ี เดก็เหล่านีอ้าจได้รบัการวินจิฉยัว่ามปัีญหาในการอ่าน 

(dyslexia), มีปัญหาด้านการค�านวณ (dyscalculia), มีปัญหาการเรียน 

โดยทั่วไป, มีปัญหาการได้ยิน, กลุ่มอาการดาวน์, Asperger Syndrome, 

ออทิสติก, มีปัญหาพฤติกรรม, มีปัญหาในการพูดและความเข้าใจภาษา 

น�าไปสู่ปัญหาในการสื่อสาร
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 ประเด็นในรายละเอียด ได้แก่ เด็กแต่ละคนรับข้อมูลจากภาษาพูด

อย่างไร น�ามาตีความ ท�าความเข้าใจ และจดจ�า อย่างไร และสื่อสารกับคนอื่น

อย่างไร  แต่ละขั้นตอนอาจเป็นตัวอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีผลการวิจัย

บ่งชี้ชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ภาษาพูดกับผลการเรียนใน

ภาพรวม และเด็กที่มีคลังค�าในสมองมาก มีแนวโน้มจะมีผลการเรียนดี

 ผู้เขียนเริ่มด้วยการใช้แบบทดสอบท่ีมีจ�าหน่ายทั่วไป เอามาทดสอบ

นักเรียนจ�านวน ๑๔ คนของตน เพ่ือหาสาเหตุของความบกพร่องด้านภาษา  

น�ามาด�าเนินการสอนเพ่ือแก้จุดอ่อนท่ีพบในเด็กแต่ละคน แล้วทดสอบซ�้า

เพ่ือดูผล โดยมีแผนท่ีร่างไว้คร่าว ๆ ในเวลาประมาณ ๑ ปี ดังนี้  เดือนแรก

เก็บข้อมูลของเด็กและทดสอบความสามารถด้านภาษา  สามเดือนต่อมา

ด�าเนินการสอนเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนของเด็กแต่ละคน  เดือนท่ี ๕ ทดสอบผล  

ตามด้วยการด�าเนินการและทดสอบผลอีกรอบหน่ึงในเดือนท่ี ๖ - ๙  อีก

สามเดือนที่เหลือใช้เขียนรายงาน

 ผู้เขียนมีความอึดอัดใจว่าแบบทดสอบดังกล่าว  ล้วนมุ่ง “จับผิด” 

หรือ “หาจุดอ่อน” ของเด็ก โดยให้เด็กท�าข้อสอบไปเรื่อย ๆ จนพบค�าตอบที่ผิด

จ�านวนหน่ึง  ผู้เขียนพบว่าวิธีทดสอบแบบนี้ท�าให้เด็กไม่มีความสุข  ในขณะท่ี

ตัวผู้เขียนเองมุ่งส่งเสริมให้เด็กสนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้ ผ่านการ

ปฏิบัติท่ีให้ผลส�าเร็จ  ผู้เขียนรู้สึกว่า แบบทดสอบเหล่าน้ันท�าอันตรายต่อเด็ก 

คือ มุ ่งท�าให้เด็กเป็นโรค แทนที่จะช่วยสร้างขีดความสามารถให้แก่เด็ก 

แบบทดสอบบังคับให้ผู้เขียนมุ่งหาโรคของเด็กเพ่ือด�าเนินการบ�าบัด ท�าให ้

ผู้เขียนรู้สึกคับข้องใจ  เพราะสภาพ เช่นนี้ขัดกับคุณค่าที่ตนยึดถือ
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 โชคดทีีส่ถานการณ์ค่อย ๆ ดข้ึีนจากการม ี“กัลยาณมติร” คอื ครูแอนน์  

ผู้เขียนเรียกกัลยาณมิตรร่วมเรียนรู้ว่า critical friend หรือ learning partner

 ผูเ้ขียนรวบรวมข้อมลูจากการวิจยัเอาไปปรกึษาหรอืแลกเปลีย่นเรยีนรู้

กับครูแอนน์  ข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่ เอกสารแบบทดสอบ, ผลการทดสอบ,  

เอกสารการตคีวามผลการทดสอบ, และเอกสาร reflective journal ของผู้เขยีน

 ครูแอนน์เป็นเพ่ือนครูอาวุโสที่สนใจและยินดีคุยลงรายละเอียดกับ

ผู้เขียน คือ ไม่ใช่แค่เอาผลการทดสอบมาดูและตีความร่วมกันเท่านั้น  ยังให้

ความสนใจภาษากายของเด็กระหว่างท�าแบบทดสอบ ตีความภาษากาย

ตอนท�าแบบทดสอบได้ถูกต้องและคล่องแคล่วกับภาษากายตอนท�าแบบ

ทดสอบท่ีท�าไม่ได้  โดยผู้เขียนสารภาพว่าตอนแรกตนเองรู้สึกไม่สะดวกใจ 

ไม่มัน่ใจจะให้ครคูนอืน่รบัรูก้ารท�างานของตน แต่ในท่ีสดุก็พิสจูน์ว่ากัลยาณมติร

แท้จริงและมีความรู้และประสบการณ์มากกว่า มีคุณค่าต่องานวิจัยและการ

เรียนรู้อย่างย่ิง

 การน�าข้อมูลการท�างานของเด็กมาร่วมกันตีความท�าความเข้าใจ 

ไม่เป็นวิถีของโรงเรียนที่ผู้เขียนท�างานและท�างานวิจัย  ประสบการณ์น้ีจึงเป็น 

การเรียนรู้ใหม่ท่ีมีคุณค่าย่ิงส�าหรับผู้เขียน และช่วยให้ผู้เขียนรู้จักท�าความ

เข้าใจเด็ก ที่เดิมผู้เขียนเข้าใจในภาษาด้านการสอน  ขยับไปเข้าใจภาษาทาง

วิชาการเพ่ิมขึน้  ผูเ้ขียนพบว่าการอ่านช่วยเพ่ิมคลงัค�าทางวิชาการแก่ครไูด้มาก

 นอกจากน้ัน ผู ้ เขียนยังได้เข ้าใจคุณค่าของข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(qualitative data) ที่ช่วยเสริมความเข้าใจต่อข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative 

data) ให้ลุ่มลึกย่ิงข้ึน
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 ความรู ้ความเข้าใจเหล่าน้ีช่วยให้ผู ้เขียนออกแบบงานวิจัยใหม่  

โดยออกแบบการทดสอบภาษาของนักเรียนด้วยตนเอง เพ่ือหาสาเหตุท่ีเด็ก

แต่ละคนสือ่สารถ้อยค�าได้ไม่ด ี ส�าหรบัน�าข้อมลูจากการทดสอบมาใช้ปรบัปรุง

การสอนเพ่ือให้นักเรียนบรรลุความสามารถในการท�าความเข้าใจความหมาย

ของค�าและการสื่อสารเพื่อให้คนอื่นเข้าใจตน   ซึ่งเป็นพื้นฐานของความส�าเร็จ

ในการเรียน

 ช่วงของการท�างานวิจัยนี้ ผู้เขียนอ่านเอกสารวิชาการมากและพบ

ว่ามีเอกสารแนะน�าสภาพที่ตนก�าลังเผชิญอยู่พอดี คือ “ความวุ่นวายสับสน” 

(messiness) ในห้องเรียน ที่ต้องมองหาผลกระทบด้านบวกของสภาพ

วุ่นวายสับสนให้ได้และน�ามาใช้  อย่าตกเป็นเหย่ือของด้านลบของมัน

เพียงส่วนเดียว  ด้านบวกที่ส�าคัญคือช่วยให้มองเห็นประเด็นที่ลึกซึ้ง และ

ผมตีความว่า เรื่องราวในห้องเรียนมีสภาพ “วุ ่นวายสับสน” อยู ่เป็น

ธรรมชาติ  การวิจัยชั้นเรียนมีคุณค่าที่การน�าเอาข้อมูลที่วุ ่นวายสับสนน้ัน 

มาหาความหมาย หาคุณค่า  เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงวิธีเอื้อให้นักเรียน

ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพสูง

 ผู้เขียนบอกว่าในระหว่างนั้นตนได้เข้าใจว่าการเขียนรายงานวิจัย

นั้น เขียนบอกเฉพาะเป้าหมายของงานวิจัยที่ท�า (what) และวิธีท�า (how) 

รวมทั้งข้อค้นพบ (what) ไม่เพียงพอ  ต้องอธิบายว่าท�าไมจึงท�าเช่นน้ัน 

ท�าไมจึงได้ข้อค้นพบเช่นน้ัน (why) ด้วย  จะเห็นว่าการท�างานวิจัยปฏิบัติ

การเป็นกระบวนการ unlearn และ relearn ไปในตัว หรือกล่าวใหม่ว่าเป็น 

transformative learning น่ันเอง

 ผู้เขียนแนะน�าค�าถามช่วยการเลือกหัวข้อวิจัย ดังต่อไปน้ี
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• ฉันควรท�าอะไรบ้างเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ และ 
  ความคิดของฉัน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันจะแสดงการใคร่ครวญสะท้อนคิดของฉันต่อสถานการณ์น้ันให้ 
  ผู้อื่นรับรู้ ได้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• จัดท�ารายการวิธีการเก็บข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• กิจกรรมท่ีฉันเสนอ มีความสัมพันธ์กับเหตุผลให้ท�าเช่นนั้น และ 
  แรงขับดันภายในที่จูงใจให้ท�า อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

ตัวอย่างค�าถาม...?
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วางแผนตรวจสอบประเด็นที่เลือก 

 นี่คือขั้นตอนที่ ๒ ของการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการวางแผนเพ่ือ

แสดงการเปลี่ยนแปลงของตนเอง ประกอบด้วย การตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูล

ใดบ้าง  วิธีเก็บข้อมูลและการขออนุญาตจากผู้เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถน�า

ข้อมูลไปเปิดเผยได้  เพราะการเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

วิจัย โดยต้องค�านึงถึงประเด็นเชิงจริยธรรมอย่างจริงจัง

 ผู้เขียนเล่าประสบการณ์ของตนเอง เพ่ือให้เห็นประเดน็อย่างเป็นรปูธรรม

 รวบรวมข้อมูล มี ๓ ประเด็นที่ต้องค�านึงถึง

 • ในภาคปฏิบัติ การเก็บข้อมูลต้องไม่รบกวนการเรียนรู้ของนักเรียน 

และการปฏิบัติงานของครู   

 • ในภาคความสอดคล้อง วิธีเก็บข้อมูลต้องสอดคล้องกับกรอบ

ความคิดที่ใช้ในการก�าหนดหัวข้อวิจัย  

 • ในภาคคุณค่าของการวิจัย ต้องตรวจสอบว่าวิธีวิทยาการวิจัยและ

วิธีเก็บข้อมูล สอดคล้องกับคุณค่าดังกล่าว

 ผู้เขียนบอกว่าต้องทบทวนประเด็นดังกล่าวบ่อย ๆ ตลอดระยะเวลา

ของการท�าวิจัย

 ทีจ่รงิในการเก็บข้อมลูวจิยัระหว่างท�าหน้าทีค่รูตามปกตน้ัิน ครูนักวิจยั

ใคร่ครวญสะท้อนคิดไปพร้อม ๆ กันกับการท�ากิจกรรม   เขาเรียกกิจกรรมน้ี

ว่า reflection-in-action  ซึ่งหมายความว่าครูปรับปรุงการท�าหน้าท่ีของตน 

ไปพร้อม ๆ กัน  กระบวนการนี้แตกต่างจาก reflection-on-action ซึ่งเป็น 

การใคร่ครวญสะท้อนคิดหลังกิจกรรมผ่านไปแล้ว
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 ผู้เขียนบอกว่าระหว่างท�างานในข้ันตอนเก็บข้อมูล ตนเกิดความ

ตระหนักว่าการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาวิธีจัดการเรียนการสอนน้ี ไม่มี

เป้าหมายเพื่อเสนอทฤษฎีที่ใช้ได้ทั่วไป  แต่เป็นการสร้างทฤษฎีที่ใช้ได้จ�าเพาะ

บริบทเท่านั้น

 ตรวจสอบและเก็บข้อมูล 

 ข้อมูลที่เก็บได้ต้องได้รับการตรวจสอบจากกัลยาณมิตร  โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงข้อมูลเชิงคุณภาพ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการ

สอบทานข้อมูลจากมุมมองที่ต่างกัน เรียกว่า triangulation ช่วยให้เห็นภาพ

ของข้อมูลที่ครบด้าน

 ผู้เขียนเล่าประสบการณ์ของตนเองว่าเมื่อถึงขั้นตอนที่สองของการ

วิจัยน้ี ข้อมูลท่ีเก็บได้จะมีปริมาณมากมายและมีความซับซ้อนมาก ต้องมีวิธี

จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ส�าหรับน�ามาทบทวนใคร่ครวญได้ยามต้องการ 

ข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่ แฟ้มของนักเรียนแต่ละคน, บันทึกการเรียนและการ

มาเรียนของนักเรียน, เอกสารเช็คลิสต์แสดงผลสัมฤทธ์ิ, reflective journal 

ของครู, บันทึกการสอน, ภาพ, ภาพถ่าย, วีดิทัศน์, ใบแสดงผลการศึกษา, 

แบบสอบถาม, บันทึกการพูดคุยกัน, บันทึกการสอบทาน (triangulation) 

กับเพ่ือนครูและกัลยาณมิตร, บันทึกเหตุการณ์เฉพาะเรื่อง, การประเมิน

ตนเองและประเมินโดยเพ่ือนครู และกระดาษข้อสอบ  ครูนักวิจัยต้องเก็บ

เอกสารเหล่านี้ไว้อย่างเป็นระบบเป็นที่เป็นทาง  ส�าหรับใช้เป็นหลักฐาน

ให้ตรวจสอบได้และท�าส�าเนารายการเอกสารแนบไว้กับรายงานผลการวิจัย
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 ขออนุญาตใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 ข้อก�าหนดเชิงจริยธรรมเก่ียวกับข้อมูลจากเอกสารการทดสอบ

เพ่ือช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน (formative assessment) กับ

ข้อมูลเพ่ือการวิจัยมีความแตกต่างกัน  ข้อมูลเก่ียวกับการทดสอบถือเป็น

ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ครูน�ามาใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต  แต่

ข้อมูลด้านการวิจัยต้องมีการขออนุญาตใช้จากครูใหญ่หรือผู ้อ�านวยการ

โรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน เพ่ือนครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  โดยมี

เอกสารอธิบายเป้าหมายของการวิจัยและมีใบแสดงความยินยอมให้ลงนาม 

โดยหลักการส�าคัญ คือ ต ้องเคารพศักดิ์ศรีและความเป็นส่วนตัวของ

ผู้เก่ียวข้อง  ในกรณีของเพ่ือนครูมักอาจต้องมีข้อตกลงให้ไม่เปิดเผยชื่อ และ

ในใบแสดงความยินยอมน้ัน มีข้อความระบุว่าผู้ให้ความยินยอมอาจขอ

ยกเลิกการยินยอมนั้นเมื่อไรก็ได้

 ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย

จริยธรรมในการวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ด้วย

 ค�าถามท่ีช่วยการวางแผนเก็บข้อมูลได้แก่
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• ฉันจะเก็บข้อมูลประเภทไหนบ้าง

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันจะเก็บข้อมูลไว้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของฉัน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันจะขอความเห็นชอบให้เขาเกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

ตัวอย่างค�าถาม...?



วิจยัชัน้เรียนเปลี่ยนครู119

 เขาแนะน�าให้ยกร่างจดหมายถึงผูที้จ่ะเกีย่วข้องกับงานวิจยั โดยค�านึง

ถึงคุณค่าท่ีระบุไว้ในตอนก่อน ๆ  และหาทางเชื่อมโยงกับการเก็บข้อมูล และ

แผนด�าเนินการอื่น ๆ  ระบุประเด็นที่พึงระมัดระวังและท�า mindmap โดยมี

ประเด็นพึงระวังแต่ละประเด็นเป็นโจทย์  ตั้งค�าถามต่อไปนี้  

 • มีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะท�า  

 • ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  

 • ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูล 

ด�าเนินการตามแผนและเก็บข้อมูลเพื่อบอกความก้าวหน้า

 นี่คือขั้นตอนที่ ๓ ของงานวิจัยปฏิบัติการโดยครูนักวิจัยต้องรู้จักใช้

ประสบการณ์ตรงของตนเองเป็นทรัพยากรส�าหรับการวิจัย โดยหาทางท�าให้

ปัญหาที่เกิดขึ้นในใจมีความชัดเจน ที่หนังสือใช้ค�าว่า problematize ตัวตน

ของตนเอง เพื่อหาทางสร้างกรอบความคิดใหม่  

 ค�าถามเพื่อช่วยการใคร่ครวญสะท้อนคิด ได้แก่  

 • ข้อมูลเหล่านี้บอกอะไรเรื่องวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน  

 • ข้อมูลเหล่านี้บอกอะไรเกี่ยวกับการสอนของฉัน

 ในฐานะครูนักวิจัย ครูต้องเปลี่ยนบทบาทและท่าที เป็น  

 • เปิดเผยสิง่ท่ีตนท�าต่อสาธารณะ ไม่ใช่เก็บง�าไว้เป็นความลบัของชัน้เรยีน 

 • แสดงผลการใคร่ครวญสะท้อนคิดและการตั้งข้อวิพากษ์ต่อการ 

กระท�าของตนเอง  

 • ตรวจสอบวิธีการสอนของตนกับคุณค่าด้าน ontological และ 

epistemological ที่ชี้น�าการวิจัย
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 เปิดเผยสิ่งที่ตนท�าต่อสาธารณะ 

 อ่านข้อเขียนของผู้เขียนในตอนนี้แล้ว  ผมตีความว่าครูนักวิจัยต้อง

จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ พร้อมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

วงการการศึกษา  โดยที่ข้อมูลจะมีมากมายและหลายส่วนเป็นข้อมูลท่ีอ่าน

รู้เรื่องเฉพาะนักวิจัยเองเท่านั้น

 แสดงผลการใคร่ครวญสะท้อนคิด และการตั้งข้อวิพากษ์ต่อ

การกระท�าของตนเอง 

 การใคร่ครวญสะท้อนคิดกับกลุ่มผู้ตรวจสอบ (validation group)  

จะช่วยเปิดมมุมองใหม่ ๆ ให้แก่ครนูกัวิจยั  รวมทัง้ช่วยยืนยันการปฏบิตังิานวจิยั

 ผู้เขียนแนะน�าค�าถามท่ีน�าไปสู่การแสดงผลการใคร่ครวญสะท้อนคิด 

และการตั้งข้อวิพากษ์ต่อการกระท�าของตนเอง ดังต่อไปนี้  

 • ฉันท�าอะไรบ้าง เพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลงจุดยืนหรือความเข้าใจ

ของตนเอง  

 • ฉันได้แสดงสิ่งที่ตนได้ท�าไปแล้วต่อผู้อื่นอย่างไรบ้าง  

 • ฉันได้แสดงการใคร่ครวญสะท้อนคิดต่อการกระท�าของตนเอง

อย่างไรบ้าง  และได้รับค�าวิพากษ์อย่างไร   

 • วิธีเก็บข้อมูลสอดคล้องกับคุณค่าของงานที่ฉันก�าหนดไว้อย่างไร  
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ประเมินวิธีวิทยาการวิจัยอย่างเข้มงวด
 ในช่วงท่ี ๔ ของการวิจัยปฏิบัติการ ครูนักวิจัยสามารถตรวจสอบ

การปฏิบัติและการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนโดยประเมิน ๓ แบบ คือ  

 • ประเมินตามแนวของการวิจัยแบบจารีตนิยม (traditional)   

 • โดยน�าเสนอข้อค้นพบต่อเพ่ือนครู/นักวิจัย เพ่ือขอรับการประเมิน 

หรือค�าแนะน�า  

 • โดยน�าข้อมูลเสนอต่อวงการการศึกษาในวงกว้าง

 เขาแนะน�าค�าถามต่อไปนี้ ส�าหรับตรวจสอบวิธีด�าเนินการวิจัย
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• การด�าเนินการของฉันบอกอะไรบ้างในเรื่องวิธีเรียนของนักเรียน 

  ของฉัน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

• จากการด�าเนินการของฉัน ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีสอนของตนเอง 

  อย่างไรบ้าง

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

• ฉันจะแสดงได้อย่างไรว่า  งานวิจัยด�าเนินไปตามคุณค่าของงาน 

  ที่ก�าหนดไว้

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

ตัวอย่างค�าถาม...?
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 ผู้เขียนเล่าเรื่องที่ตนจัดวงให้นักเรียนท�าความเข้าใจวิธีท่ีตนเองใช้

จดจ�าเสียง (auditory memory) และแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน  โดยนักเรียน

แต่ละคนวาดรปูแสดงวิธีทีต่นใช้ช่วยความจ�า  แล้วน�ามาอธิบายให้เพ่ือน ๆ ฟัง  

และร่วมกันเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง  นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า 

“เราท�าต่างกัน  เซเวียร์และยูริใช้วิธีจดเพ่ือช่วยความจ�า  โซและฉันใช้วิธี

สร้างภาพขึ้นในสมอง  ภาพในสมองของโซเป็นภาพเคลื่อนไหวคล้ายวิดีทัศน ์ 

แต่ภาพของฉันเป็นภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพต่อกันคล้ายภาพในอัลบั้ม”

 นักเรียนคนหน่ึงเอ่ยว่า “เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพ่ือนคนอื่น ๆ ในชั้น

ฟังด้วยจะดีไหม” และครูประจ�าชั้นให้นักเรียนคนนี้ไปเล่าให้เพ่ือนในชั้นเรียน

จ�านวน ๓๐ คนฟัง  โดยผู้เขียนเข้าร่วมด้วยและถ่ายวีดิทัศน์ไว้ด้วย

 กิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นข่าวเล่าลือในโรงเรียน  ครูคนหน่ึงสนใจ

มากจึงได้รับเชิญไปเย่ียมห้องเรียนเพ่ือฟังนักเรียนอธิบายเรื่องราวการค้นพบ

ยุทธศาสตร์การจ�า  หลังฟังแล้วเป็นกิจกรรมใคร่ครวญสะท้อนคิดร่วมกัน

ระหว่างนักเรียนกับครู  นักเรียนคนหนึ่งบอกว่าตนมีความสุขมากท่ีได้มี

โอกาสพูดกับครูในบรรยากาศเช่นนั้น แต่ตอนนั้นรู้สึกกลัวท่ีจะพูด แต่ก็

ตัดสินใจพูด เพราะคิดว่าจะท�าให้ครูรู ้วิธีช่วยเหลือตนในเร่ืองการเรียนให้

ได้ผลดี  ครูก็ตื่นเต้นแปลกใจมากเช่นเดียวกัน และพูดว่าแปลกใจท่ีได้เห็น

วิลเลียม (นักเรียน) อธิบายเรื่องราวอย่างชัดเจนว่าตนท�าความเข้าใจและ

จดจ�าเรื่องต่าง ๆ อย่างไร

 จะเห็นว่าการเผยแพร่เรื่องราวนี้ภายในโรงเรียน  เป็นการตรวจ

สอบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

และต่อครูนักวิจัย รวมทั้งเพื่อนครทูี่ท�าหน้าที่ triangulation ต่อการตีความ
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ข้อมูลวิจัย ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติไม่เฉพาะของครูผู้วิจัย  แต่

สร้างการเปล่ียนแปลงวิถีปฏบิตัไิม่เฉพาะของครผููวิ้จยั  แต่สร้างการเปล่ียนแปลง

ในวิธีเรียนของนักเรียน วิธีสอนของครูที่ร่วมรับรู้  รวมท้ังเปลี่ยนความเข้าใจ

ว่าด้วยกลไกการเรียนรู้

งานวิจัยนี้จะมีผลต่อการด�าเนินการ และต่อความเข้าใจของ
วงการศึกษาในอนาคตหรือไม่

 ค�าถามในหัวข้อนี้ น�าไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัยปฏิบัติการ คือ

การตรวจสอบผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ คือ  

 • วิจัยประเด็นหน้าที่ครูที่ตนสนใจ  

 • วางแผนด�าเนินการวิจัยประเด็นที่ก�าหนด เพื่อยกระดับผลงาน  

 • ด�าเนินการตามแผน และเก็บข้อมูลเพื่อดูผล  

 • ประเมินวิธีวิทยาการวิจัยของตนอย่างเข้มงวด  

 • ประเมนิว่าผลงานของตนจะมผีลเปลีย่นแปลงวิธีการหรอืความเข้าใจ

ในอนาคตหรอืไม่ 

 งานวิจัยปฏิบัติการมีธรรมชาติเป็นวงจร ไม่ได้เป็นเส้นตรง คือ เป็น

วงจรของ การวางแผน - ปฏิบัติ - ใคร่ครวญสะท้อนคิด - ประเมิน - และ

ตัดสินใจด�าเนินการประเด็นต่อไป รวมเป็นวงจร ๕ ข้ันตอน
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 ผู้เขียนเล่าประสบการณ์ของตนเองว่าผลงานวิจัยมีผลต่อนักเรียน 

มีผลต่อวิถีปฏิบัติของตัวผู้เขียนเอง มีผลต่อเพื่อนครู และต่อการเปลี่ยนแปลง

ตัวผู้เขียนที่เป็นครูนักวิจัยเองด้วย และเมื่อมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ในวารสารวิชาการ ก็อาจมีผลกระทบต่อวงการศึกษาในวงกว้างได้

 ผมขอเพ่ิมเติมว่าหากมีการท�าการวิจัยปฏิบัติการในลักษณะน้ี

อย่างกว้างขวาง  ก็จะเข้าลักษณะ R2R (Routine to Research) ในชั้นเรียน 

กลายเป็นขบวนการที่ยกระดับคุณภาพการศึกษา และยกระดับศักดิ์ศรีครู

ในวงกว้าง





“
ครูประจ�าการสามารถ

ตั้งทฤษฎีขึ้นใช้งานเองได้
...จะเห็นว่างานวิจัยแบบนี้ 
(การวิจัยปฏิบัติการ)
มีจิตวิญญาณของ

การส่งเสริม (empower) 
ให้ครูมีพลังอ�านาจในการ

แสวงหาลู่ทางพัฒนา
ห้องเรียน

”
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 ตอนที่ ๗ ค้นหาวิธีวิทยาการวิจัย นี้ ตีความจากบทท่ี ๖ Finding a 

research methodology ซึ่งเป็นบทท่ีสองของ Part ๓: What to do about 

the questions identified ? เขียนโดย Caitriona McDonagh, Learning 

Support and Resource Teacher, Rush National School, Co. Dublin, 

Ireland

 สาระของบทนี้ คือ  

 • เลือกวิธีวิทยาการวิจัยในภาพรวมอย่างไร  

 • สามกระบวนทัศน์ของการวิจัยทางการศึกษา  

 • ตัวอย่างการค้นหาวิธีวิทยาที่เหมาะสมส�าหรับการวิจัยชั้นเรียน  

 • การด�าเนนิการบนัทกึกิจกรรมการปฏิบตังิานและการวจิยักระบวนทศัน์

ด้านการศึกษา

 ๗
  ค้นหาวิธวิีทยาการวิจัย
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บทน�า

 สาระในตอนน้ี ช ่วยให้เข ้าใจว่าวิ ธีวิทยาการวิจัย (research 

methodology) ที่ดีจะช่วยให้นักวิจัยปฏิบัติการเพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเอง  

ท�างานวิจัยในขั้นตอน ปฏิบัติการ - ใคร่ครวญสะท้อนคิด - ประเมินผล 

อย่างมีรูปแบบน่าเชื่อถือได้อย่างไร

 การค้นหาวิธีวิทยาการวิจัยที่เหมาะสมต่อหัวข้อวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ 

“การเดินทางแสวงหา” ในการท�าวิจัยปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง และ

เนื่องจากเรื่องราวในชั้นเรียนมีความซับซ้อน (complexity) มาก  วิธีวิทยาการ

วิจัยที่ใช้จะต้องสามารถรองรับความซับซ้อนดังกล่าวได้

 ผู้เขียนใช้ ๔ ค�าถามเป็นเครื่องมือในการค้นหาวิธีวิทยาการวิจัย ได้แก ่

 • ในฐานะคนในวิชาชีพครู ฉันมีจุดยืนเชิงกระบวนทัศน์ ที่จุดใด  

 • จุดยืนน้ันช่วยให้ฉันคิดอย่างมืออาชีพ  ตามด้วยการปฏิบัติและ

ใคร่ครวญสะท้อนคิด หรือไม่  

 • กระบวนทัศน์นั้น ช่วยให้ฉันมีอิสระในฐานะคนในวิชาชีพ หรือไม่  

 • กระบวนทศัน์น้ัน ช่วยให้ฉนัแสดงบทบาทสร้างความรูใ้ห้แก่วิชาชพีครู 

ได้หรือไม่

 สามกระบวนทัศน์หลักด้านการวิจัยได้แก่   

 • การวิจัยเชิงทดลอง (empirical research)  

 • การวิจัยเชิงตีความ (interpretive research)  

 • การวิจัยปฏิบัติการ (action research) 

 ผู้เขยีนท�าความเข้าใจงานวิจยัทัง้สามรปูแบบ และสรปุน�ามาเสนอดงัต่อไปน้ี
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การวิจัยเชิงทดลอง (Empirical Research)

 การวิจัยเชิงทดลอง เป็นการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การสังเกต 

หรือการทดลอง ถือเป็นการท�าความเข้าใจโลกตามแนววิทยาศาสตร์ และ

เป็นการวิจัยที่สร้างความก้าวหน้าให้แก่มนุษยชาติอย่างประมาณค่ามิได้ 

อาจเรียกชื่ออย่างอื่นได้มากมาย ได้แก่ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (scientific 

research), การวิจัยเชิงบวก (positive research), การวิจัยทางเทคนิค 

(technical research), และการวิจัยเชิงทฤษฎี (theoretical research)  

การวิจัยแบบนี้เป็นการค้นหาความจริงบนฐานคิดว่าความจริงต้องพิสูจน์ได้

จากประสบการณ์จริง และต้องท�าซ�้าได้ (reproducibility) และสามารถน�าไป

ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้ (generalizability)

 ผู้เขียนใช้วธีิเล่าเหตุการณ์ทีต่นเองเผชญิระหว่างท�างานวิจยัปฏบิตักิาร

ในชั้นเรียน  โดยการอ่านท�าความเข้าใจงานวิจัยสามรูปแบบ โดยในตอนนี้เล่า

วิธีใคร่ครวญท�าความเข้าใจการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีหลักการว่าโลกทัศน์

ว่าด้วยตวัตนของตนเอง เป็นตวัก�าหนดความเข้าใจเรือ่งความรู ้ ซึง่จะมอีิทธิพล

ต่อการเลือกวิธีวิทยาการวิจัย

 จุดยืนของฉันอยู่ตรงไหนในการวิจัยเชิงทดลอง 

 ผู้เขียนบอกว่าเป้าหมายของตน คือ หาวิธีทดสอบทักษะด้านภาษา

ของนักเรียนที่ครูใช้ได้สะดวก มีความแม่นย�า  จึงค้นคว้าหาความรู้เรื่องทักษะ 

ด้านภาษาและทักษะย่อย หวังน�ามาออกแบบการทดสอบโดยท่ีผลการทดสอบ
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จะช่วยบอกว่าต้องด�าเนินการแก้ไขอย่างไร  เมือ่ด�าเนินการแก้ไขก็ใช้การทดสอบ

นั้นซ�้าเพื่อดูผล

 ผู้เขียนใช้มุมมองเชิงวิทยาศาสตร์ต้องการการวิจัยที่ให้ผลวัดได้

ชัดเจนแม่นย�า

 การวิจัยเชิงทดลองจะช่วยให้ฉันได้คิดอย่างมืออาชีพ ได้ลอง

ปฏิบัติ และใคร่ครวญสะท้อนคิดจากการปฏิบัตินั้นหรือไม่ 

 ค�าตอบหลงัจากผูเ้ขยีนเริม่งานวจิยัปฏบิตักิารมาระยะหน่ึง คอื “ไม่ได้”  

เพราะภายใต้กระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงทดลอง มีผู้สร้างความรู้เชิงทฤษฎี

ทางการศึกษาไว้มากมาย  ครูจึงอยู่ในฐานะผู้ใช้ความรู้เชิงทฤษฎี มากกว่า

ผู้สร้างความรู้ที่ต้องการใช้ในสภาพจ�าเพาะของนักเรียน ซึ่งในกรณีน้ีคือ

นักเรียนที่มีปัญหาการเรียนภาษา  ภายใต้กระบวนทัศน์นี้ครูเป็น “ผู้ใช้” ไม่ใช่ 

“ผู้สร้าง” ความรู้

 การวจัิยเชงิทดลองจะช่วยให้ฉันมีอิสรภาพในฐานะมืออาชพีหรอืไม่

 ผู้เขียนบอกว่าครูในไอร์แลนด์ก็มีภาระต้องท�างานสนองการประเมิน 

ท�าตามนโยบายเบื้องบน และงานตามระบบราชการนานา  แต่ครูท่ีน่ันต่างก็

ธ�ารงความรบัผดิชอบในฐานะมอือาชพีทีม่อีสิระได้ โดยการตัง้ค�าถามว่าท�าไม

และอย่างไร จึงจะผูกพันอยู่กับวิถีปฏิบัติของครูที่มีคุณภาพได้

 ผู ้ เขียนบอกว่าตนคิดว่าได ้แสดงความรับผิดชอบเมื่อเลือกใช ้

แบบทดสอบท่ีมีขายท่ัวไป (commercial test)  การทดสอบน้ีเน้นวัดความรู้



วิจยัชัน้เรียนเปลี่ยนครู133

เอาความรูเ้ป็นศนูย์กลาง ซึง่ขดัแย้งกับความเชือ่ของผู้เขยีนท่ีมองว่าการเรียนรู้

ของเด็กแต่ละคน แตกต่างกัน  และเมื่อศึกษาเรื่องการวิจัยเชิงทดลองก็พบว่า

ไม่ให้อิสรภาพและเคารพศักดิ์ศรีครู โดยท่ีในการทดลองจะต้องขจัดปัจจัย

ด้านฝีมือและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของครูออกไป  เพ่ือให้การวิจัยนั้นมี

ลักษณะปรนัย  ท�าให้ผู ้เขียนเห็นว่าวิธีวิจัยเชิงทดลองไม่เอื้อให้ครูมี

อิสรภาพ และไม่เอื้อให้ครูได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อการเป็นครูที่ดี

 การวิจัยเชิงทดลองจะช่วยให้ฉันมีส่วนเพิ่มองค์ความรู้ของ

วิชาชีพครู หรือไม่

 ค�าตอบโดยสรุป คือ “ไม่”  เพราะ ในการวิจัยการศึกษาเชิงทดลอง 

นักวิจัยต้องท�าตัวเป็น “คนนอก” ที่มองเข้าไปในกิจกรรมทางการศึกษาอย่าง

ไม่มีอคติ  ผู้วิจัยต้องเขียนรายงานโดยกล่าวถึงตนเองในฐานะบุรุษที่สาม  

ห้ามใช้ค�าว่า “ฉัน” (บุรุษท่ีหนึ่ง) ในรายงานการวิจัยเชิงทดลองโดยเด็ดขาด 

และตอนสรุปของรายงานการวิจัยแบบนี้จะมีข้อเสนอแนะประเด็นให้ท�า

วิจัยต่อ  การวิจัยแบบนี้จึงเน้นการหาความรู้ “เพ่ือรู้”  ไม่ใช่เพ่ือเอาไปปฏิบัติ 

เป็นการวิจัยที่ช่วยเพ่ิมองค์ความรู้ด้านการศึกษา แต่ไม่เพ่ิมองค์ความรู้เพ่ือ

ปฏิบัติการของวิชาชีพครู

 การวิจัยชั้นเรียนต้องมีเป้าหมายเพ่ือให้ครูเพ่ิมความเอาจริงเอาจัง

ต่อการท�าหน้าที่ครู  ให้ความสนใจต่อการพัฒนาวิธีท�าหน้าที่ครู เน้นการสร้าง

การเปลี่ยนแปลง (ไปในทางที่ดีขึ้น) และประเมินการเปลี่ยนแปลงนั้น

 ดงันัน้ผูเ้ขยีนจงึไม่เลอืกวธีิวิทยาการวิจยัเชงิทดลอง เพราะมนัเน้นท่ีการ

สร้างความรู้ ไม่สนใจการพัฒนาชั้นเรียน พัฒนานักเรียน และพัฒนาตัวครูเอง
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 สะท้อนคิดเพ่ือการเรียนรู้ 

 เพื่อท�าความเข้าใจวิธีวิทยาการวิจัย แนะน�าให้ครูหาบทความวิจัยใน

วารสารมาอ่านและตั้งค�าถามว่า  

 • โลกทัศน์เกี่ยวกับความรู้และการเรียนรู้ (ontological perspective) 

ของผู้วิจัยเป็นอย่างไร  

 • โลกทัศน์เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งอื่น  ผู ้อื่น 

(epistemological perspective) ของผู้วิจัยเป็นอย่างไร
 

การวิจัยแนวตีความ (Interpretive Research)  

 การวิจัยแนวตีความ อาจเรียกชื่ออื่นอีกหลายชื่อ ได้แก่ post- 

positivist research, evaluative research, phenomenology research, 

ethnomethodological research, hermeneutics, และ social anthropology  

จุดส�าคัญของการวิจัยแนวตีความ คือ นักวิจัยท�าตัวเป็นนักทฤษฎี เข้าไป

บรรยาย ตีความ อธิบาย และให้การตัดสินเชิงคุณค่าต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
 

 จุดยืนของฉันในฐานะครู ต่อการวิจัยแนวตีความเป็นอย่างไร 

 ผู้เขียนเล่าประสบการณ์ของตนเองในการท�าความเข้าใจการวิจัย

แนวตีความ เมื่อตนดูวีดิทัศน์ที่ถ่ายจากห้องเรียนร่วมกับเพื่อนครู เพื่อช่วยกัน

ตีความจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนว่านักเรียนเรียนรู้อย่างไร  เหตุการณ์นั้นท�าให ้

ผูเ้ขยีนตัง้ค�าถามว่า “ภาษากาย การสบตา ค�าพูดเชงิให้ก�าลงัใจ การจดัต�าแหน่ง

ทีน่ัง่ และการจดับรรยากาศสปัปายะ จะมผีลส่งเสรมิการเรยีนรูไ้ด้อย่างไร” และ

ท�าให้ผู้เขียนอยากท�าวิจัยเรื่องคุณภาพของปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู
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 ผู ้เขียนเกิดความตระหนักว่าทั้งครูและนักเรียนไม่ใช่สิ่งของท่ีมี

ลกัษณะแน่นอนตายตวัหรอืคงท่ี  ทัง้นกัเรยีนและครูเป็นสิง่มชีวิีตท่ีมหีลายหน้า 

(multi-facet), หลายความถนัด (multi-talent), มกีารเปลีย่นแปลง (changing), 

มีความคิด (thinking) และมีการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐาน (transforming)

 ผู้เขียนเกิดความตระหนักว่าข้อมูลจากห้องเรียน จากพฤติกรรมของ

นักเรียนต่อเพื่อนและต่อครูต่างคน  หากมีการเก็บบันทึกรายละเอียดสามารถ

น�ามาตีความหาความหมายได้เป็นอย่างดี   และจะช่วยการพัฒนาการเรียนรู้

ของนักเรียนได้มาก

 จึงเห็นได้ว่าการวิจัยแบบตีความเอื้อต่อการให้ความหมายต่อความรู้

อย่างเป็นธรรมชาติ และต่อการเรียนรู้แบบพัฒนาการคล้ายมีชีวิต (organic 

growth) คือ มีลักษณะร่วมมือ มีปฏิสัมพันธ์ และมีมิติของความเป็นมนุษย์  

นอกจากน้ันการวิจัยแบบตีความยังยอมรับความหลากหลายของ “การรู้” 

และให้ความส�าคัญต่อสุนทรียเสวนา (dialogue)

 แต่ในฐานะครูผู้สอนมีข้อจ�ากัดว่าไม่สามารถเป็นผู้ปฏิบัติและ

ผู้ตีความการปฏิบัติน้ันในเวลาเดียวกันได้ เหมือนกับท่ีนักฟุตบอลไม่

สามารถท�าหน้าที่ทั้งผู้เล่นและผู้วิจารณ์การเล่นฟุตบอลนั้นในเวลาเดียวกันได้

 การวิจัยแนวตีความจะเปิดโอกาสให้ฉันคิดอย่างมืออาชีพ และ

ปฏิบัติตามด้วยการใคร่ครวญสะท้อนคิดต่อวิธีปฏิบัติของตนหรือไม่ 

 ค�าตอบแบบฟันธงคือ “มีผล”  แต่มีผลในเชิงความคิดหรือทฤษฎี

เท่านั้น ไม่มีผลในเชิงปฏิบัติ 
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 การน�าข้อมูลจากห้องเรียนและจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนต่อ

นกัเรยีน และปฏิสมัพันธ์ระหว่างนักเรยีนกับคร ูมาตคีวามหาความหมายเชงิลกึ 

ช่วยการคิดอย่างลึกซึ้งอย่างมืออาชีพ และมีการใคร่ครวญสะท้อนคิดต่อการ

ปฏิบัติของตนอย่างแน่นอน  แต่เมื่อคิดแล้วจะน�าความคิดท่ีได้ไปปฏิบัติหรือ

ไม่นั้นไม่มีกลไกบังคับ

 ข้อพึงระวังอีกอย่างหนึ่งในการใช้การวิจัยแนวตีความเพ่ือการวิจัย

ห้องเรียน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ตีความเอง คือ ความถูกต้อง (validity) ของการ

ตีความ ซึ่งสามารถยืนยันความถูกต้องได้จากข้อมูลที่มีคุณภาพ และมีการ

ตีความด้วยหลายทฤษฎี  รวมทั้งมีคู่คิดหรือกัลยาณมิตรเป็นผู้ตีความด้วย

 แต่ก็ยังมีจุดอ่อนตรงที่ข้อมูลมักไม่สามารถบันทึกประเด็นเชิงอารมณ์

ความตึงเครียด (tension) และวาระซ่อนเร้น (hidden agenda) ได้
 

 การวิจัยแนวตีความจะช่วยเพิ่มความเป็นอิสระให้แก่ครูหรือไม่

 ค�าตอบแบบฟันธง คือ “ช่วยเพ่ิม” การวิจัยแบบตีความจะช่วยให้ครู

เชื่อมโยงความรู้เชิงทฤษฎีกับความรู้เชิงปฏิบัติเข้าหากัน โดยท่ีครูต้องไม่ลืม

ว่าความรู้ปฏิบัติต้องเป็นตัวน�า

 ในการวิจัยแบบตีความน้ีครูสามารถเป็นได้ท้ังครูและนักวิจัยไป

พร้อม ๆ กัน โดยมีข้อพึงระวังอย่างย่ิง คือ ในเมื่อครูเป็นนักวิจัยห้องเรียน

ของตนเอง จึงต้องมี “กระบวนการประเมินหรือทบทวนแบบร่วมมือกัน” 

(co-operative review process)  ซึ่งบ่อยครั้งใช้นักวิจัยจากภายนอกโรงเรียน

หรือนอกบริบท ของการวิจัยมาท�าหน้าที่ตรวจสอบช่องว่างทางความรู ้ 

(knowledge gap) และหรือช่องว่างของการปฏิบัติ (practice-based gap)
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โดยเข้ามาท�ากระบวนการสังเกตเพ่ือเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ ให้กรอก

แบบสอบถาม ส�ารวจ และหาสถิติ เพ่ือประเมินหรือตีความสถานการณ์  

สถานการณ์ น้ีมีความเสี่ยงอย ่างย่ิงท่ีนักวิจัยคนนอกจะเข ้ามาแสดง

บทบาทเด่นเหนือนักวิจัยห้องเรียน

 ส่วนที่ส�าคัญที่สุดของการวิจัยชั้นเรียนแนวตีความ คือ ยืนยันว่า 

ครูสามารถเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นใช้งานเองได้

 การวจิยัแนวตีความจะช่วยให้ครมีูส่วนท�าหน้าท่ีเพิม่องค์ความรู้

ของวิชาชีพครูหรือไม่ 

 ผู้เขียนพบว่าการปฏิบัติงานวิจัยโดยเอาข้อมูลนักเรียนมาตีความ

ร่วมกันกับเพ่ือนครูเป็นกระบวนการที่ท้ังสนุกและได้สาระ  เป็นงานวิจัยท่ีช่วย

ให้ผู้วิจัยพุ่งเป้าไปท่ีกระบวนการเรียนการสอน โดยที่มิติท่ีส�าคัญท่ีสุด คือ 

เป็นแนวทางวิจัยที่เปิดกว้างแก่ความจริงหลายชุด ต่างจากการวิจัยแนว

ทดลองที่ยอมรับความจริงชุดเดียว

 หัวใจของการวิจัยแนวตีความอยู่ท่ีข้อมูลท่ีมีความหลากหลาย และ

กระบวนการตรวจสอบ (validation process) ซึ่งจะน�าไปสู่ความเข้าใจ

ธรรมชาติท่ีซับซ้อน (complexity) ของการสอนและการเรียน  การวิจัยน้ีอาจ

ท�าโดยเข้าไปสังเกตการณ์ในห้องเรียน ดูการกระท�าของคน (people in 

action) และตีความการกระท�าเหล่าน้ัน  จึงมีผู ้ให้ชื่อการวิจัยแบบน้ีว่า 

people science เป็นการวิจัยที่สร้างความรู้ใหม่ท่ีมีค่าต่อการท�าหน้าท่ีครู

และต่อตัวครู 
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 แม้การวิจัยแนวตีความจะมีคุณค่าสูง แต่ก็ยังไม่สนองความต้องการ

ของผู้เขียนใน ๒ ประเด็น  

 ๑. การวิจัยแนวน้ีมุ่งตีความการปฏิบัติ แต่ผู้เขียนต้องการปรับปรุง

การปฏิบัติ  

 ๒. ผู้เขียนให้คุณค่าต่อการเรียนการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

และเป็นผู้ร่วมวิจัย แต่ไม่พบแนวทางนี้ในการวิจัยแนวตีความ

 สะท้อนคิดเพ่ือการเรียนรู้ 

 แนะน�าให้ครหูาบทความวิจยัแบบกรณีศกึษา (case study) ในวารสาร

มาอ่านและตัง้ค�าถามต่อไปน้ี
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• รายงานนั้นช่วยให้ครูมีอิสระอย่างไรบ้าง

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

• งานวิจัยนั้นสร้างความรู้ใหม่แก่ครูอย่างไรบ้าง

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

ตัวอย่างค�าถาม...?
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การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 

 ครูประจ�าการสามารถตั้งทฤษฎีข้ึนใช้งานเองได้ จะเห็นว่างานวิจัย

แบบนี้ (การวิจัยปฏิบัติการ) มีจิตวิญญาณของการส่งเสริม (empower) ให้

ครูมีพลังอ�านาจในการแสวงหาลู่ทางพัฒนาห้องเรียน

 คุณค่าของวิธีวิทยาแบบนี้คือช่วยให้เกิดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเขาใช้ค�าว่า living 

personal theories จะเห็นว่างานวิจัยแบบน้ีมีจิตวิญญาณของการส่งเสริม 

(empower) ให้ครูมีพลังอ�านาจในการแสวงหาลู่ทางพัฒนาห้องเรียนที่ตนรับ

ผิดชอบเพ่ือผลลัพธ์การเรียนรู้ของศิษย์ทุกคน  ตรงกันข้ามกับกระบวนทัศน์

การจัดระบบการศึกษาแบบที่ครูอยู่ใต้อ�านาจของ “เบื้องบน” ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป

 ทฤษฎีว่าด้วยการวิจัยปฏิบัติการมีมากมาย หลักการท่ีส�าคัญ ได้แก่ 

กระบวนทัศน์ปลดปล่อยความเป็นอิสระ (emancipatory paradigm), 

วิธีด�าเนินการพัฒนาทฤษฎีที่มีชีวิต (living theory approach) และขบวนการ

วิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเอง (self-study action research movement)  จะ

เห็นว่าในต่างประเทศเขาด�าเนินการเป็นขบวนการ และผมอยากเห็นวงการครู

ในประเทศไทยใช้เครื่องมือนี้เป็นขบวนการเพ่ือการปลดปล่อยครูออกจาก

พันธนาการ

 เขาแนะน�าเว็บไซต์เก่ียวกับ action research ทางการศึกษา ได้แก่ 

http://www.jeanmcniff.com , http://www.actionresearch.net , http://

www.eari.ie

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีหลายรูปแบบและมีวิวัฒนาการไปตามเวลา 

และยังจะมีวิวัฒนาการต่อไปอีก  รูปแบบที่เล่าในหนังสือเล่มน้ี ครูไทยที่อ่าน
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แล้วต้องการน�าไปประยุกต์ใช้ก็ควรปรับให้เหมาะต่อบริบทของตน  รูปแบบท่ี

ระบุในหนังสือ Enhancing Practice through Classroom Research และ

ผมน�ามาตีความลงหนังสือ วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู นี้  เป็นเพียงรูปแบบหนึ่ง

ของการวิจัยปฏิบัติการ

 จุดยืนของฉันในฐานะครูอยู่ตรงไหนในกระบวนทัศน์ของการ

วิจัยปฏิบัติการ 

 ผู ้เขียนใช้นิยามของการวิจัยปฏิบัติการ (action research) ว่า 

“เป็นปฏิบัติการ (action) เพ่ือค้นหาสิ่งท่ีไม่รู ้ (research) ซึ่งน�าไปสู่การ

ปรับปรุงงาน” โดยมีสมมติฐานว่าครูในฐานะมนุษย์มีธรรมชาติของการ

ด�ารงชีวิต และการท�าหน้าท่ีครูตามคุณค่าประจ�าใจตน ดังกล่าวแล้วว่าการ

วิจัยปฏิบัติการมีการพัฒนาต่อเนื่อง  จนถึงจุดหน่ึงเกิดแนวความคิดว่าตัว 

นักวิจัยเองเป็น “ภาคสนาม” ของการวิจัยได้ จึงเกิดการวิจัยภาคสนามศึกษา

ตนเองของนักวิจัย เพ่ือศึกษาตนเองในส่วนท่ีตนเองไม่รู้เพ่ือหาทางปรับปรุง

ตนเอง และเกิดเป็นขบวนการการวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเอง ในช่วงคริสต์

ทศวรรษที่ ๑๙๙๐ (ค.ศ.๑๙๙๐ ถึง ค.ศ.๑๙๙๙)  เป้าหมายของการวิจัย

แนวนี้เพ่ือใช้การพัฒนาตนเองเป็นชนวนของการพัฒนาวิธีการสอนใน

ภาพใหญ่และการพัฒนาระบบการศึกษา

 เป้าหมายของงานวิจัยปฏิบัติการตามในหนังสือเล่มนี้ ไม่เน้นการ

เปลี่ยนแปลงระดับสถาบัน (แต่ก็อาจเกิดได้) โดยตัวอย่างที่น�ามาเสนอเป็น

เรื่องของการศึกษาวิธีสอนของตนเองเพ่ือหาทางพัฒนาวิธีสอน  หาทาง

ท�าความเข้าใจเหตุผลของการพัฒนาวิธีสอน และด�าเนินการพัฒนาตนเอง

แบบออกแบบเฉพาะตัว ผ่านการวิจัยชั้นเรียนในบริบทของตนเอง ซึ่งการ
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ด�าเนินการนี้ก่อพลังที่มีชีวิตในหลายลักษณะ คือ  

 • พลังแห่งความรู้ได้หมุนเวียนไปรอบ ๆ ตัวผู้เขียนและตัวนักเรียน  

 • ผู ้เขียนเป็นพลังความรู ้ ท่ีเปิดโอกาสให้ผู ้เก่ียวข้องกับงานวิจัย

มีอิสรภาพและร่วมในงานวิจัย  

 • ผู้เขียนตกอยู่ในวงจร “ปฏิบัติ ตามด้วยการใคร่ครวญสะท้อนคิด” 

นักวิจัยปฏิบัติการแนวนี้อาจมีวัตรปฏิบัติเช่นนี้ไปตลอดชีวิต 

 การวิจัยปฏิบัติการเปิดโอกาสให้ฉันคิดอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติ

และใคร่ครวญสะท้อนคิดว่าคุณค่าที่ยึดถือมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของ

ฉันหรือไม่

 ผูเ้ขยีนเล่าประสบการณ์ของตน ในการวิจยัปฏิบตักิารการสอนนกัเรยีน

ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษในด้านการเรียนรู้ภาษา โดยเปรียบเสมือนผู้เขียน

ยืนอยู่ในทะเลน�้าลึกถึงเอว  เผชิญ “คลื่น” ที่ถาโถมเข้ามา ๕ ลูก  สู่ผลสุดท้าย

ของการวิจัยที่สรุปได้ว่าการวิจัยได้ให้โอกาสผู้เขียนได้เผชิญสถานการณ์  

ได้คิดและใคร่ครวญสะท้อนคิดเรื่องคุณค่าท่ียึดถือเชื่อมโยงกับการปฏิบัติของ

ตนในชั้นเรียน  โดยที่ผู้เขียนได้เอื้อให้นักเรียนได้มีเครื่องมือช่วยการสะท้อน

คิดวิธีปฏิบัติของตนเพ่ือช่วยความเข้าใจข้อความในหนังสือเรียนท่ีนักเรียน

ทั้งชั้นอ่านร่วมกัน  แล้วร่วมกันใคร่ครวญสะท้อนคิดวิธีการที่นักเรียนแต่ละคน 

ใช้ในการ ช่วยความเข้าใจ เท่ากับผู้เขียนในฐานะครูได้เอื้อให้นักเรียนได้มี

โอกาสสร้างความรู้ว่าด้วยวิธีอ่านจับใจความ  ซึ่งตรงกับความเชื่อของผู้เขียน

ว่านักเรียนมีความสามารถสร้างความรู้ขึ้นใช้เองได้

 เขาแนะน�าค�าถามส�าหรับใช้ใคร่ครวญสะท้อนคิดเปรียบเทียบทฤษฎี

ที่ยึดถือกับวิธีปฏิบัติที่ใช้จริง ดังนี้
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• จงระบุแนวทางวิจัยที่เลือก และบอกความสอดคล้องกับสถานการณ์ 
  ของฉัน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]     

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

• จงเลือกแนวทางวิจัย ๓ รูปแบบ  และวาดภาพว่าฉันอยู่ตรงไหน 
  ในแต่ละแนวทาง

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

ตัวอย่างค�าถาม...?
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การวิจัยปฏิบตักิารจะช่วยให้ฉนัมอีสิระในฐานะคนในวิชาชพี
หรอืไม่

 ประสบการณ์ของผู้เขียน บอกชัดเจนว่าการวิจัยปฏิบัติการเพื่อศึกษา

ตนเอง ช่วยให้ผู้เขียนมีอิสระในการคิด การลอง และการใคร่ครวญสะท้อนคิด

ตอบค�าถาม และหาข้อสรุป  ซึ่งบางส่วนไม่ตรงกับที่ระบุในต�าราหรือรายงาน

ผลการวิจัย  รวมทั้งบางส่วนไม่ตรงกับความเข้าใจเดิมของผู้เขียน 

 ข้อค้นพบเหล่าน้ีเมื่อน�าเสนอต่อวงการครู  ท�าให้ผู้เขียนได้รับการ

ยกย่องเชื่อถือ และผู้เขียนเชื่อว่าความก้าวหน้าของความมีอิสระของตน

สัมพันธ์กับความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าท่ีครู

 ค�าถามส�าหรับใช้ใคร่ครวญสะท้อนคิด  ตรวจสอบความก้าวหน้าใน

การปฏิบัติหน้าที่ครู ได้แก่  

 • จงระบุข้อความ ๓ ชิ้น จากต�ารา รายงานผลการวิจัย หรือเอกสาร

แสดงนโยบายที่สอดคล้องกับพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงวิธีท�าหน้าที่ครู

ของฉัน  

 • จงอธิบายความสอดคล้องของข้อความทัง้ ๓ ชิน้ กับบรบิททีฉ่นัเผชญิ 
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การวิจัยปฏิบัติการจะช่วยให้ฉันแสดงบทบาทสร้างความรู้
ให้แก่วิชาชีพครูได้หรือไม่

 ผู้เขียนบอกว่าการวิจัยนี้เหมือนไฟส่องสว่างห้องเรียนท่ีตนสอน ให้

ชุมชนด้านการศึกษาได้มองเห็น และได้เรียนรู้จากกระบวนการและผลการ

วิจัยนั้น  สิ่งที่ค้นพบยืนยันค�ากล่าวของ John Dewey (๑๘๙๗) ว่า “การศึกษา

เป็นกระบวนการทางสังคม การศึกษาไม่ใช่การเตรียมชีวิต แต่เป็นชีวิตอยู่ใน

ตัวของมันเอง”

 นอกจากน้ัน ผูเ้ขยีนยังพบว่าการวิจยัปฏบิตักิารช่วยให้มกีารใคร่ครวญ

สะท้อนคิดอยู่ในการเรียนการสอน ตรงกับที่เคยมีผู้กล่าวไว้  โดยผู้เขียนอ้าง

ข้อสะท้อนคิดของเพ่ือนครูท่ีร่วมเขียนหนังสือเล่มนี้ว่าการวิจัยปฏิบัติการของ

ตนมีส่วนสร้างความรู้ด้านปฏิบัติการวิชาชีพครู ดังต่อไปนี้  

 • การวิจัยของฉันช่วยเพ่ิมวิธีปฏิบัติในโรงเรียนและการก�าหนด

นโยบายเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนภาษา  

 • ฉันต้องการการมีส่วนร่วมของชุมชนการเรียนรู้ท้ังหมด  หัวใจของ

การสอน คือ การตั้งค�าถามและเมื่อได้รับค�าตอบก็ตั้งค�าถามต่อค�าตอบนั้น  

 • การสอนและการเรียนต้องมีส่วนของการตรวจสอบการปฏิบัติ และ

ตั้งค�าถามต่อคุณค่าเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติ  

 • แชร์การเรียนผ่านประสบการณ์  

 • การปรับปรุงการปฏิบัติก่อผลยั่งยืนต่อนักเรียนและครู

 การวิจัยปฏิบัติการนี้ มีคุณต่อครูทุกคนท่ีต้องการพัฒนาความเป็น

ครูมืออาชีพของตน  โดยท�าโครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

เพื่อปรับปรุงความรู้และวิธีปฏิบัติของตนเอง
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 ผู ้เขียนได้ท�าวิจัยปฏิบัติการและรวบรวมเอกสารและข้อมูลจาก

ปฏิบัติการของตนเอง ที่มีผลเพ่ิมความรู้ความเข้าใจของตนเองและเพ่ือน

ร่วมวิชาชีพครูในประเด็นต่อไปนี้  

 • ฉันได้ท�างานวิจัยในประเด็นท่ีสอดคล้องอย่างเต็มท่ีกับชีวิตการ

ท�างานของฉัน  

 • ฉันได้วิเคราะห์ ตัดสิน ก�าหนดวิธีแก้ปัญหา เก็บข้อมูล และแชร์กับ

เพื่อนร่วมงานในโรงเรียน  

 • ฉันได้น�าเสนอข้อค้นพบต่อผู้อื่น และได้ตีพิมพ์เผยแพร่เพ่ือให้ครู

ท่านอื่น ๆ ได้พิจารณาน�าใช้เป็นเครื่องมือประเมินตนเอง  

 • ฉันได้ท�าสิ่งเหล่าน้ันตามแนวทางคุณค่าท่ียึดถือมั่นคงในชีวิต



“
นักวิจัยปฏิบัติการ
จะต้องน�าข้อมูล

จากการใคร่ครวญ
สะท้อนคิดมาจัดท�าเป็น
หลักฐาน (evidence) 
ของการพัฒนาการสอน

และความเข้าใจต่อการสอน 

”
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 ตอนที่ ๘ เสนอหลักฐานแสดงผลการสอนที่ดีกว่า นี้ ตีความจาก

บทที่ ๗ Providing evidence of improved practice ซึ่งเป็นบทแรกของตอน

ที่สี่ Generating evidence from data: Making meaning เขียนโดย Bernie 

Sullivan, Principal of St Brigid’s Girls’ Senior School, Dublin, Ireland

 สาระของบทนี้คือ   

 • วิธีรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  

 • วิธีแสดงหลักฐานว่าผลการสอนดีข้ึน และหรือความเข้าใจวิธีสอน

ดีขึ้น และหรือทักษะการคิดของครูดีขึ้น  

 • วิธีแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลการสอนท่ีดีขึ้นกับความเชื่อใน

คุณค่าของตัวครู

 ๘
  เสนอหลักฐานแสดง 
  ผลการสอนทีด่กีว่า
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บทน�า

 ในวงจรการปฏิบัติตามด้วยการใคร่ครวญสะท้อนคิดของครู  น่าจะได้

มีการบันทึกเรื่องราวต่อไปนี้  

 • บันทึกใน reflective journal  

 • บันทึกการสอนอย่างไม่เป็นทางการที่ครูบันทึกทันทีหลังสอนจบ

แต่ละคาบ  

 • ข้อเสนอแนะจากนักเรียน  

 • ผลการทดสอบของนักเรียน  

 • ค�าแนะน�าป้อนกลับ (feedback) อย่างจริงจังจากเพ่ือนครู และ

จากกัลยาณมิตรที่มีความลึกซึ้งจริงจัง  มีความส�าคัญมาก เพราะสามารถน�า

ไปใช้สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการตีความของนักวิจัยได้โดย

วิธี triangulation   

 • บันทึกเสียง บันทึกวิดีทัศน์ ภาพนิ่ง และคลิปวิดีทัศน์

 ทั้งหมดนั้น รวมกันเป็นคลังข้อมูล

 จากคลังข้อมูลสามารถน�ามาวิเคราะห์หาความหมายได้หลายวิธี  

วิธีหน่ึง คือ ตั้งค�าถามหลาย ๆ ค�าถามเพ่ือน�าไปสู่การใคร่ครวญสะท้อนคิด

อย่างจริงจัง ตัวอย่างค�าถาม ได้แก่
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• ฉันสามารถบอกส่วนที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนได้หรือไม่

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันสามารถแสดงหลักฐานภาคปฏิบัติต่อการพัฒนานี้ได้หรือไม่

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันสามารถอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาน้ีกับความเชื่อ 
  เชิงคุณค่าได้หรือไม่

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉันสามารถเขียนเอกสารอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีน�าไปสู่ 
  การพัฒนานี้ได้หรือไม่

 [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• เพือ่นครแูละกัลยาณมิตรท่ีมีความลกึซึง้จรงิจัง  เห็นด้วยว่ามีพฒันาการ 
  ด้านการสอนของฉันหรือไม่

 [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• ฉนัสามารถแสดงว่าฉนัเข้าใจการสอนของฉนัดขีึน้กว่าเดมิได้หรอืไม่

 [ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

• การใคร่ครวญสะท้อนคิดของฉันสะท้อนพฒันาการของกระบวนการคิด 
  ของฉนัหรอืไม่

[ -------------------------------------------------------------------------------------- ]

ตัวอย่างค�าถาม...?



วิจยัชัน้เรียนเปลี่ยนครู 152

 สิ่งที่นักวิจัยจะต้องเตรียมรับมือ คือผลการวิจัยอาจไม่ออกมา

ตามท่ีคาดหวัง หรือระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลอย่างจริงจังด้วยการใคร่ครวญ

สะท้อนคิดตรวจสอบตนเอง พบจุดอ่อนในวิธีปฏิบัติของตนเอง ก่อความ

รู้สึกท้อถอยหรือไม่สบายใจหรือสับสน แทนที่จะรู้สึกลิงโลดใจที่ได้ค้นพบ

ข้อเรียนรู้ใหม่และพบว่าตนเองพัฒนาขึ้น และการสอนของตนเองก็พัฒนาขึ้น 

กลับรู้สึกหดหู่ท้อถอย

ซ่ึงผมคดิตรงกนัข้ามกบัทีร่ะบใุนหนงัสือว่า 

สถานการณ์วิกฤตทิางใจหรือทางอารมณ์เช่นนี้ 
เป็นข้อเรยีนรูท้ีป่ระเสริฐยิง่ส�าหรับครใูนการฝึก

ประสบการณ์ตรงในการท�าความเข้าใจสถานการณ์เชงิลบ 
ในการตัง้จิตมัน่อยูก่บัศรทัธา และฉนัทะของตนในเรือ่ง 

การพฒันานกัเรยีนของตน และมมุานะฟันฝ่าอปุสรรคไปให้จงได้ 
โดยต้องรูจั้กหา “ตวัช่วย” หรอืกลัยาณมติร 

ช่วยเป็นก�าลังใจและให้ค�าแนะน�า

 ผมมีความเห็นว่าประสบการณ์เผชิญสถานการณ์ท้าทายท่ีครูท้อแต่

ไม่ถอยน้ี ควรน�ามาใช้ประโยชน์ ๒ ประการ คือ (๑) ใช้เก็บเป็นข้อมูลและ

การใคร่ครวญสะท้อนคิดเป็นข้อเรียนรู ้ของตัวครูเองว่าเมื่อครูฟื ้นจาก

สถานการณ์ที่ก่อความท้อถอยเช่นนี้แล้ว ครูแกร่งขึ้นอย่างไร เป็นการ “พลิก

ลบเป็นบวก” เรยีนรูจ้ากความล้มเหลวซึง่วงการศกึษาท�ากันน้อยมาก ต่างจาก

“

”
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วงการธุรกิจ ข้อเรียนรู้นี้รวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัยด้วย (๒) ใช้ความรู้

จากประสบการณ์นี้ในการออกแบบกิจกรรมท่ีมีความยากส�าหรับนักเรียน 

เพ่ือให้ทีมนักเรียนได้ฝึกเผชิญสิ่งยาก  และเมื่อนักเรียนรู้สึกท้อ ครูจะได้ใช้

ความรูท้ีต่นได้จากประสบการณ์ตรงของตน ในการท�าหน้าท่ีโค้ชปลกุใจนักเรยีน

ให้สู้ ไม่ถอย  การฝึกคุณลักษณะการเป็นคน “สู้สิ่งยาก” เป็นเป้าหมาย

ของการเรียนรู้ระดับสูง

 ครูนักวิจัยย่ิงจะต้องควบคุมอารมณ์ตนเอง ตั้งหลักจิตใจให้มั่นคง 

หากในการใคร่ครวญสะท้อนคิดตรวจสอบตนเองอย่างจริงจัง พบว่า “ตัวตน” 

ของตนท่ีค้นพบไม่ตรงกับ “ตัวตน” ท่ีตั้งความหวังไว้ ก็จะเป็นข้อเรียนรู้ท่ีดี

ยิ่งขึ้นไปอีก  และควรน�าประสบการณ์นี้ไปใช้ประโยชน์สองข้อตามย่อหน้าบน

 “ค�าปลอบโยน” หรอืให้ก�าลงัใจในสถานการณ์ท้อถอย คอื ความยึดมัน่

ใน “คุณค่า” ประจ�าใจตนเองในเรื่องหน้าที่ครูท่ีเป็นแกนหลักของการวิจัย

ปฏิบัติการประเมินตนเองน่ันเอง

 เพ่ือให้การเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติมีความครบถ้วนน่าเชื่อถือย่ิงขึ้น  

เขาแนะน�าค�าถามเพื่อการใคร่ครวญสะท้อนคิด ๒ ค�าถาม ดังนี้  

 • ผลที่ได ้รับท่ีตรงตามความคาดหมายและท่ีไม่ตรงตามความ

คาดหมายคืออะไรบ้าง  

 • ปัจจัยที่ก่อผลดังกล่าวคืออะไรบ้าง

 เส้นทางการฟันฝ่าอุปสรรค สู่ผลการสอนที่ดีขึ้นกว่าเดิม (ในบางด้าน) 

เป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่ายิ่ง
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ตัวอย่างจากงานวิจัยของผู้เขียน 

 งานวิจัยของผู้เขียนเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโทโดยมีเป้าหมายเพ่ือ

แสดงพัฒนาการของตนเองในการปฏิบัติงานสอนตามปกติ และพัฒนาการ

ด้านความรู้ความเข้าใจ  โดยเริ่มต้นที่ผู้เขียนใคร่ครวญสะท้อนคิดว่างานท่ีก่อ

ความไม่สบายใจของตนเองคืออะไร  น�าไปสู่กรณีของลูกศิษย์ที่ชื่อ แคโรไลน์

 กรณีศึกษาของผู้เขียนเป็นศิษย์เด็กหญิงอายุ ๑๑ ปี ได้ชื่อสมมติว่า

แคโรไลน์ มีปัญหาไม่ส่งการบ้าน และบางครั้งก็ขาดเรียน  ผู้เขียนเคยก�าชับให้

ท�าการบ้านมาส่งให้เรียบร้อยก็ไม่ได้ผล ในที่สุดผู้เขียนจึงหาทางช่วยแคโรไลน์

โดยบอกว่าต้องท�าการบ้านมาส่งให้ครบ  มิฉะนั้นก็จะให้แยกไปท�าการบ้าน

ให้เสร็จในช่วงเวลาเรียน  ผลคือวันรุ่งขึ้นแคโรไลน์ไม่มาเรียนและไม่มาอีกเลย 

เพิ่มปัญหาจากไม่ท�าการบ้านสู่ไม่มาเรียน

 ผู้เขียนเล่าการใคร่ครวญสะท้อนคิดละเอียดมากและมีการทบทวน

และเปล่ียนแปลงความคิดในช่วงเวลานั้น  จากเดิมคิดว่าตนเองท�าถูกแล้วท่ี

คาดคั้นขู่เข็ญให้แคโรไลน์ท�าการบ้านมาส่งให้เรียบร้อย  เพราะหากครูปล่อย

ให้นักเรียนคนหน่ึงไม่ปฏิบัติตามท่ีครูสั่ง  ไม่ช้านักเรียนคนอื่น ๆ ในชั้นก็จะ

ท�าตามอย่างบ้าง  ตอนแรกผู้เขียนคิดว่าตนท�าหน้าที่รักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชั้นถูกต้องแล้ว

 แต่เมื่อใคร่ครวญต่อไปผู้เขียนคิดว่าเดิมตนได้ตีความหลัก “ความ

เท่าเทียม” (equality) และใช้ปฏิบัติต่อศิษย์ทุกคน คือ ทุกคนต้องส่งการบ้าน  

ครูต้องจัดการให้นักเรียนทุกคนส่งการบ้านจึงจะยุติธรรม  แต่ต่อมาเกิดการ

ตีความค�าว่า equality ใหม่ โดยแยกความแตกต่างระหว่าง “ความเท่าเทียม” 

กับ “ความเหมือน”  ผู ้เขียนเกิดความเข้าใจว่าการปฏิบัติต่อศิษย์ทุกคน
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อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ได้หมายความว่าต้องปฏิบัติต่อแต่ละคนเหมือนกัน

ทั้งหมด เพราะเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน  การให้ความเท่าเทียมต่อศิษย์จึง

หมายความว่าปฏิบัติต่อเด็กตามความแตกต่างกันหรือตามสภาพของเด็ก

แต่ละคน คือ ใช้หลักการยอมรับความแตกต่าง ไม่ใช่ละเลยความแตกต่าง

 ในกระบวนการใคร่ครวญสะท้อนคดิต่อเน่ือง  ผูเ้ขยีนเร่ิมรู้สกึว่า ตนเอง

มีส่วนเป็นต้นเหตุให้แคโรไลน์ไม่มาโรงเรียน โดยการขู่ว่าจะลงโทษหากมา 

โรงเรียนโดยไม่ท�าการบ้านหรือท�าการบ้านไม่เสร็จ  และคิดว่าแคโรไลน์คงหา

ทางออกไม่ได้ จึงแก้ปัญหาโดยไม่มาโรงเรียน  ความคิดเช่นนี้ท�าให้ผู้เขียนรู้สึก

ตกใจและเกิดการเรียนรู้ใหม่ว่าตนเองต้องมีความรับผิดรับชอบต่อการกระท�า

ของตน ต่อนักเรียนที่ไม่มีเสียงไม่มีอ�านาจ และน�าไปสู่ความคิดว่าตนควรหา

สาเหตุที่แคโรไลน์ท�าการบ้านไม่เสร็จ

 จะเห็นว่าในขั้นตอนของการใคร่ครวญสะท้อนคิดอย่างจริงจัง ผู้เขียน

ได้ตกอยู่ในความรู้สึกอึดอัดขัดข้องในการกระท�าของตนท่ีขัดกับข้อยึดถือ

คุณค่าประจ�าใจ ซึ่งได้แก่  

 • ความเท่าเทียม - นักเรียนทุกคนได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันใน

ระบบการศึกษา  

 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต -  นักเรียนทุกคนอยู่ในระบบการศึกษายาว

ที่สุดเท่าท่ีจะท�าได้  

 • หลักการประชาธิปไตยทางการศึกษา ให้ครูมีอิสระในการจัดการ

ชั้นเรียนเพ่ิมขึ้น และนักเรียนมีส่วนออกความเห็นต่อระบบการศึกษา  

 • มีจริยธรรมในการท�างานและมาโรงเรียนสม�่าเสมอเพ่ือความส�าเร็จ

ในการศึกษา  

 • ความเป็นธรรมทางสังคมซึ่งน�าไปสู่สิทธิเท่าเทียมกันในการศึกษา
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 ผู้เขียนคิดใคร่ครวญว่าการที่แคโรไลน์ขาดเรียนโดยง่ายและนาน

หลายวัน มีความเส่ียงที่จะน�าไปสู่การออกจากการเรียนกลางคัน  เป็นหน้าท่ี

ของตนที่จะต้องช่วยเหลือแคโรไลน์ให้ได้เข้าเรียนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และ 

เกิดความมั่นใจต่อการเรียนที่จะน�าไปสู่ฉันทะต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนปฏิบัติการ 

 แผนปฏิบัติการแรก คือ หาทางพูดคุยกับแคโรไลน์ว่ามีความยาก

ล�าบากในการท�าการบ้านอย่างไร  แต่จะได้คุยก็ต่อเมื่อแคโรไลน์มาโรงเรียน 

ผู้เขียนจึงไปขอความช่วยเหลือจากครูใหญ่ ซึ่งได้ไปเย่ียมแคโรไลน์ท่ีบ้านใน

เช้าวันต่อมาและชักชวนให้มาโรงเรียน ซึ่งก็ได้ผล แคโรไลน์มาโรงเรียนสาย

นิดหน่อยในเช้าวันน้ัน  ผู้เขียนไม่ว่ากล่าวใด ๆ และไม่พูดถึงเรื่องการบ้านใน

วันนัน้  ผูเ้ขยีนรอจงัหวะให้แคโรไลน์คลายเครยีดเสยีก่อนจงึค่อยหาทางพูดคยุ 

จึงได้ข้อมูลที่น่าเห็นใจมากว่า  แคโรไลน์ ไม่มีคนช่วยเหลือแนะน�าการท�า 

การบ้าน เพราะแม่ออกจากบ้านไปท�างานทันทีที่แคโรไลน์กลับถึงบ้าน และ

พี่ ๆ ของแคโรไลน์ก็มีกิจกรรมของตนเอง ไม่มีเวลาช่วยแนะน�าการท�าการบ้าน

ให้น้อง  แคโรไลน์บอกว่าเธอติดขัดการบ้านวิชาคณิตศาสตร์มากท่ีสุด ส่วน

วิชาภาษาอังกฤษพอท�าได้

 ผู ้ เขียนจึงแนะน�าว่าในช่วงแรกให้แคโรไลน์ท�าเฉพาะการบ้าน

ภาษาอังกฤษให้เสร็จก่อน ยังไม่ต้องท�าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งช่วยให้

แคโรไลน์แสดงท่าทีสบายใจ และท�าการบ้านมาส่งเสร็จเรียบร้อยทุกวันตลอด

สัปดาห์  ผู้เขียนบันทึกใน reflective journal ของตนว่าตนรู้สึกเครียดน้อยลง
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และแคโรไลน์ก็มีท่าทีผ่อนคลายลงมาก  ผู้เขียนรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง

ตนกับแคโรไลน์ดีขึ้น

 ผู้เขียนใคร่ครวญสะท้อนคิดการปฏิบัติของตนเชื่อมโยงกับหลักการ

เชิงคุณค่าที่ตนยึดถือตามที่ระบุข้างต้น และคิดว่าตนได้เปลี่ยนมาใช้หลักการ

ประชาธิปไตยโดยขอรับฟังข้อมูลของนักเรียน  ซึ่งผมตีความว่าคุณค่าที่ส�าคัญ 

คือ ปฏิสัมพันธ์แนวราบ ยึดถือความเท่าเทียมกันระหว่างนักเรียนกับครู และ

แทนท่ีครูจะใช้อ�านาจเหนือของตนสั่งการหรือก�าหนดเงื่อนไข  กลับขอรับฟัง 

สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนเพ่ือหาทางช่วยเหลือ ใช้ความเมตตาเห็นอก

เห็นใจแทนท่ีการใช้อ�านาจ เอานักเรียนเฉพาะคนเป็นตัวต้ังในการช่วยแก้

ปัญหาของนักเรยีนคนนัน้  แทนท่ีจะเน้นให้นกัเรยีนทีม่ปัีญหาพิเศษต้องปฏิบตัิ

เหมือนเพ่ือน ๆ ท้ังห้อง  ผมคิดว่าในข้ันตอนใคร่ครวญสะท้อนคิดของผู้เขียน

ได้เกิดสะเก็ดเล็ก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงในระดับ transformation เชิง

กระบวนทัศน์จ�านวนมากมาย  ซึ่งหลายส่วนผู้เขียนไม่ได้ระบุในหนังสือ

 หลังจากเริ่มปฏิบัติการแก้ปัญหาสองสัปดาห์ ผู้เขียนก็ทบทวนการ

ด�าเนินการ โดยในช่วงนั้นครูที่ท�าหน้าที่ประคับประคองการเรียนของแคโรไลน์  

บอกผู้เขียนว่าแคโรไลน์สนใจการเรียนขึ้นมาก ผู้เขียนจึงตัดสินใจด�าเนินการ

โครงการวิจัยขั้นต่อไป  โดยพูดคุยกับแคโรไลน์และถามความรู้สึกของเธอต่อ

การท�าการบ้าน และได้รับค�าตอบว่าเธอท�าการบ้านได้ง่ายขึ้น และเวลาน้ี

เธอชอบการมาโรงเรียนแล้ว  ผู้เขียนจึงถามว่าเธอพร้อมจะท�าการบ้านวิชา

คณิตศาสตร์หรือยัง พร้อมกับบอกว่าท�าถูกหรือผิดไม่ส�าคัญ  ข้อส�าคัญคือ

ได้ฝึกหัดใช้ความพยายาม และได้ใช้เป็นพ้ืนฐานส�าหรับเรียนในระดับสูงขึ้น 

คือชั้นมัธยมต้น พร้อมกับแนะว่าหากเธอท�าการบ้านคณิตศาสตร์ จะลด
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การบ้านภาษาอังกฤษลงครึ่งหนึ่ง  แคโรไลน์บอกว่าจะพยายามท�าการบ้าน

คณิตศาสตร์โดยจะท�าการบ้านภาษาอังกฤษทั้งหมด

 แล้วแคโรไลน์ก็ท�าตามค�าพูดไปตลอดเวลาในชั้นเรียนชั้น ป.๖ และ

ผูเ้ขยีนก็ท�างานวจิยัจบ โดยได้เขียนจดหมายไปขออนุญาตจากแม่ของแคโรไลน์  

ขอใช้เรื่องราวของแคโรไลน์ในงานวิจัย โดยจะปกปิดชื่อเป็นความลับ และ

ได้รับอนุญาต

 ผมใคร่ครวญสะท้อนคิดเองว่าปัจจัยส�าคัญที่สุดในเรื่องน้ี คือ 

การแสดงความรักความห่วงใยท่ีครูให้แก่ศิษย์เป็นสิ่งที่มีค่าท่ีสุดส�าหรับศิษย์  

ย่ิงตัวแคโรไลน์ซึ่งพอจะมองออกว่าอยู่ในครอบครัวท่ีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี

และขาดความอบอุ่นที่บ้าน  ความรักความเมตตาจากครูจะยิ่งมีค่า บทบาท

ของครูไม่ใช้แค่จ�ากัดที่การสอนวิชา แต่ต้องเอาใจใส่การเรียนรู้และพัฒนาการ

ของศิษย์แบบองค์รวม คือ ทั้งด้านนิสัยใจคอ (หรือคุณลักษณะ), สมรรถนะ 

(หรือทักษะ), และความรู้ในเรื่องคุณลักษณะ  สิ่งท่ีแคโรไลน์ต้องการอย่างย่ิง

คือ นิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก  ครูเบอร์นี่ ซัลลิแวน (Bernie Sullivan) ซึ่งเป็นผู้เขียน 

ได้ช่วยให้แคโรไลน์เกิดนิสัยใฝ่รู ้ สู ้สิ่งยากผ่านกระบวนการวิจัยของตน 

ที่แสดงออกที่ความห่วงใย เมตตากรุณา

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วยการตอบค�าถาม ๓ ข้อตามล�าดบัดงัน้ี
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• ตรวจสอบเป้าหมายของการวิจัยเพื่อประเมินว่าตนบรรลุผลเพียงใด

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

• ตรวจสอบคุณค่าที่ตนยึดถือเพื่อประเมินว่าตนด�าเนินตามคุณค่า 

  นั้น ๆ เพียงใด

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

• ตรวจสอบว่าจะใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้  เป็นหลักฐานยืนยันผลงาน 

  การพัฒนางานของตนเองได้อย่างไร

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

ค�าถามเพือ่การวิเคราะห์ข้อมลู
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 ข้อมลูท่ีผูเ้ขยีนรวบรวมเป็นคลงัข้อมลูเพ่ือการวิจยั เป็นไปตามรายการ

ที่ระบุตอนต้นบันทึกนี้ โดยในกรณีของแคโรไลน์ ได้แก่ ข้อมูลการมาโรงเรียน

และการท�าการบ้าน ข้อมูลที่ครูท่านอื่น ๆ เอ่ยถึงแคโรไลน์ บันทึกของครูใหญ่

เรือ่งแคโรไลน์ และข้อสงัเกตการด�าเนนิการท่ีผูเ้ขยีนท�าท่ีครใูหญ่มอบให้ผูเ้ขียน 

จดหมายจากแม่ของแคโรไลน์ บนัทกึรายละเอยีดการสนทนาระหว่างแคโรไลน์

กับผู้เขียน และค�าพูดของแคโรไลน์ตอนจบโครงการวิจัยว่าเธอรู้สึกอย่างไร

เมื่อผู้เขียนเปลี่ยนวิธีด�าเนินการแก้ปัญหาของเธอ

 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการน�าข้อมูลมาตรวจสอบตีความการกระท�า

ของตนเองและหาค�าอธิบายต่อการกระท�านั้น

 เร่ิมจากการตรวจสอบเป้าหมายของการวิจัยเพ่ือหาข้อสรุปว่าบรรลุ

เป้าหมายเพียงไร  ตามด้วยการตรวจสอบคุณค่าท่ีตนยึดถือ เพ่ือประเมินว่า

ตนได้ปฏิบัติตามคุณค่านั้นเพียงใด และใช้ข้อมูลบอกว่าตนได้มีการพัฒนาวิธี

ปฏิบัติหน้าที่ครูในด้านใด

 เขาแนะน�าให้วิเคราะห์ข้อมูลผ่านการตอบค�าถามต่อไปนี้  

 • เป้าหมายการวิจัยของฉันคืออะไรบ้าง  

 • คุณค่าที่ฉันยึดถือคืออะไรบ้าง  

 • ฉันได้บนัทกึการใคร่ครวญสะท้อนคดิเรือ่งการวจิยัไว้เป็น reflective 

journal หรอืไม่  

 • ฉันสามารถระบุแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างไรบ้าง  

 • ฉันได้รับข้อคิดเห็นเป็นเอกสารจากเพื่อนครูหรือไม่
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การใคร่ครวญสะท้อนคิดต่อการปฏิบัติ

 มาถึงข้ันน้ีเราเห็นชัดเจนว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติของ 

ผู้เขียน  ประเด็นต่อไปคือจะพัฒนาการเปลี่ยนแปลง (change) สู่การปรับปรุง

ให้ดีขึ้น (improvement) ได้หรือไม่

 ขั้นตอนต่อไปของการวิจัย คือ ใคร่ครวญสะท้อนคิดอย่างจริงจัง

เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติในช่วงแรกกับการปฏิบัติหลังการเปล่ียนแปลง  

ในช่วงแรกผู้เขียนยึดปฏิบัติตามกติกาห้องเรียนอย่างเข้มงวด คือ นักเรียน

ทุกคนต้องท�าการบ้านมาส่งครูในวันรุ่งข้ึน  แต่หลังจากเกิดกรณีแคโรไลน์ 

ผู้เขียนเปลี่ยนมาใช้กติกาดังกล่าวอย่างยืดหยุ่น คือ มีการผ่อนปรนต่อนักเรียน

บางคน  ผู้เขียนตีความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด  จากคิดแบบอ�านาจ

นิยมมาเป็นคิดอย่างยืดหยุ่นมากขึ้น  ถือเป็นพัฒนาการทางความคิดที่จะต้อง

น�าไปใช้ในทางปฏิบัติ

 การเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติก็คือผู้เขียนมีแผนปฏิบัติใหม่ คือ ถาม 

แคโรไลน์ว่ามีความยากล�าบากอย่างไรบ้างในการท�าการบ้าน ซึ่งเป็นการ

ประยุกต์ใช้คุณค่าด้านประชาธิปไตยในการศึกษา คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนมี

โอกาสบอกเร่ืองราวและความต้องการของตน ท่ีจะมีผลต่อการตัดสินใจต่อ

ประเด็นที่มีผลต่อตัวนักเรียนเอง  นี่เป็นพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมส�าหรับผู้เขียน

เพราะตนไม่เคยท�ามาก่อน และเมื่อพิจารณาตามแนวคิดของเปาโล แฟร์ ก็ถือ

เป็นการปลดปล่อยอิสรภาพจากการกดขี่ให้แก่การเรียนการสอน

 การที่ผู ้ เขียนปรึกษาหารือกับแคโรไลน์เป็นแนวทางใหม่ในการ

วางปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน คือ จากความสัมพันธ์ท่ีไม่เท่าเทียมท่ี
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ครูเป็นผู้มีอ�านาจเหนือในการตัดสินใจ เปลี่ยนมาเป็นความสัมพันธ์ที่มีความ

เท่าเทียมกันมากข้ึน หรือเปลี่ยนจากปฏิสัมพันธ์แบบ ฉัน - มัน (I - It) มา

เป็นแบบ ฉัน - คุณ (I - You) คือ มีการให้เกียรติหรือเคารพกันมากขึ้น  

ปฏิสัมพันธ์แบบ ฉัน - มัน เป็นการปฏิบัติต่อนักเรียนเหมือนเป็นสิ่งของไร้ชีวิต

และวิญญาณ  แต่ในปฏิสัมพันธ์แบบ ฉัน - คุณ  ครูมีความรู้สึกต่อนักเรียน

เป็นเพ่ือนมนุษย์ท่ีมีชีวิตจิตใจ มีความรู ้สึกเช่นเดียวกันกับตนเอง เมื่อ

ใคร่ครวญสะท้อนคิดถึงตรงน้ีก็เห็นชัดเจนว่าผู ้เขียนมีการพัฒนางานของ

ตนเอง

 ผู้เขียนใคร่ครวญสะท้อนคิดต่อไปว่าในการที่ตนเองพยายามใช้กติกา

ชั้นเรียนเรื่องส่งการบ้านต่อนักเรียนทุกคนเหมือนกันหมด  มีพ้ืนฐานจาก

ความคิดว่านักเรียนในชั้นเหมือนกันหมด ซึ่งไม่จริง  และเนื่องจากตนต้องการ

ให้นักเรียนทั้งชั้นได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพสูง จึงบังคับใช้กฎเรื่องส่งการบ้าน

เท่าเทียมกันทุกคน  นอกจากนั้นตนยังคิดว่านักเรียนต้องการให้ครูปฏิบัติต่อ

นักเรียนทุกคนอย่างยุติธรรมในเรื่องการส่งการบ้าน หากหย่อนให้นักเรียน

คนหนึ่ง ในขณะบังคับเข้มงวดต่อนักเรียนคนอื่น ๆ ท่ีเหลือท้ังหมด จะเป็น 

การไม่ให้ความยุติธรรมต่อนักเรียนส่วนที่เหลือ  ซึ่งผู้เขียนได้เรียนรู้จากการ

ปฏิบัติว่าการยืดหยุ่นการปฏิบัติตามกฎการส่งการบ้านให้แก่แคโรไลน์ ไม่มี

ผลต่อพฤติกรรมการส่งการบ้านของนักเรียนคนอื่น ๆ เลย  แต่มีผลดีต่อ

พฤติกรรมการเรียนของแคโรไลน์ ท�าให้ผู้เขียนได้เรียนรู้ว่านักเรียนแต่ละคน

เป็น “หนึ่งจักรวาล” ที่มีศักยภาพ  ปัญหา  และอัตราเร็วของการเรียนรู้จ�าเพาะ

ของตนเอง  ครูจึงต้อง “ใคร่ครวญสะท้อนคิดระหว่างสอน” (reflect-in-action) 

ต่อนักเรียนแต่ละคนเอามาคิดวางแผนการสอน
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 ครูเบอร์นี่ ซัลลิแวน เข้มงวดเรื่องการส่งการบ้านต่อแคโรไลน์ เพราะ

เกรงว่าหากเธอไม่ส่งการบ้านจะท�าให้ผลการเรียนไม่ดี  ส่งผลต่อการเรียนต่อ

ชั้นมัธยมและอาจต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน  พัฒนาการท่ีเกิดขึ้นต่อมา 

สอนครูเบอร์นี่ ซัลลิแวน ว่า “คุณภาพส�าคัญกว่าปริมาณ” ในเรื่องการเรียนรู้  

ซึ่งผมขอเพ่ิมเติมว่าข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งในการสอนของครูโดยทั่วไป คือ 

การตะลุยสอนให้ครบถ้วนตามหลักสูตร ซึ่งเป็นการยึดถือปริมาณเป็นเป้า  

มีค�าแนะน�าโดยครูเก่ง ๆ จ�านวนมากมายว่าจงอย่าท�าเช่นน้ัน  ให้ยึดถือการ

ก�าหนดประเด็นส�าคัญท่ีนักเรียนในชั้นจะต้องเรียน แล้วเน้นสอนส่วนนั้นให้

นักเรียนได้เรียนรู้อย่างลึก (เกิด higher order learning) แล้วนักเรียนจะ

เรียนรู้ส่วนที่เหลือได้เองหรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไร

 แรงบันดาลใจให้ครูเบอร์น่ี ซัลลิแวน ท�างานวิจัยชิ้นน้ีอยู่ท่ีความ

เป็นห่วงต่อแคโรไลน์ ความเป็นห่วงนี้มาจากความเมตตาสงสาร แต่พฤติกรรม

ของครูเบอร์น่ี ซัลลิแวน ในช่วงแรก ท�าให้แคโรไลน์ไม่เห็นความเมตตา

ห่วงใยนั้น  แต่เมื่อครูเบอร์น่ี ซัลลิแวน เปลี่ยนวิธีการ แคโรไลน์ก็เห็นความ

เมตตาห่วงใยนี้ทันที ก่อผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองเปลี่ยนไปอย่าง

ชัดเจน  ผู้เขียนได้ข้อเรียนรู้ว่าความรักและห่วงใยเป็นแก่นแกนของปฏิสัมพันธ์

ระหว่างครูกับศิษย์

หลักฐานแสดงการพฒันาการสอนและความเข้าใจต่อการสอน

 นักวิจัยปฏิบัติการจะต้องน�าข้อมูลจากการใคร่ครวญสะท้อนคิดมา

จัดท�าเป็นหลักฐาน (evidence) ของการพัฒนาการสอนและความเข้าใจต่อ

การสอน เพื่อแสดงหลักฐานที่หนักแน่น ตอบค�าถาม
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 • ฉันสามารถบอกส่วนของงานที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน

ได้หรือไม่  ข้อความในตอนก่อน ๆ ของบันทึกน้ีมีความชัดเจนอยู่ในตัวว่า 

ผู้เขียนมีความยืดหยุ่นในการบังคับใช้กฎระเบียบของห้องเรียนเพิ่มขึ้น และมี

ทักษะความสัมพันธ์กับศิษย์แบบที่แสดงความรักความห่วงใยอย่างได้ผล 

 • ฉันสามารถแสดงหลักฐานภาคปฏิบัติต่อการพัฒนาน้ีได้

หรือไม่  หลักฐานมีชัดเจนมากที่ตัวแคโรไลน์และมีอยู่ในเอกสารของเพื่อนครู

และของครูใหญ่ด้วย 

 • ฉันสามารถอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาน้ีกับ

ความเชื่อเชิงคุณค่าได้หรือไม่  ผู้เขียนบอกว่าอธิบายได้กับความเชื่อเชิง

คุณค่า ๓ ประการคือ (๑) ความเชื่อด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๒) ความเชื่อ

ด้านประชาธิปไตยในห้องเรียน และ (๓) ความเชื่อด้านการมาเรียนสม�่าเสมอ  

ซึ่งผมคิดว่าจากข้อความตอนต้น ๆ มีความชัดเจนว่าอธิบายความเชื่อมโยง

พัฒนาการของผู้เขียนกับคุณค่าหรือความเชื่อสามประการน้ีได้อย่างแน่นอน  

แต่หากผมเป็นนักวิจัย ผมอาจมีค�าอธิบายนอกเหนือจากในหนังสือได้ และ

ผมขอเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านลองท�าโจทย์ข้อนี้ในมุมมองของท่าน 

 • ฉันสามารถเขียนเอกสารอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ี

น�าไปสู่การพัฒนาน้ีได้หรือไม่  เป็นท่ีชัดเจนว่าผู้เขียนได้เขียนเล่าให้เรา

อ่านแล้ว  โดยผมขอเพิ่มเติมว่าครูท่านอื่นที่อ่านบันทึกนี้ อาจลองเขียนเอกสาร

อธิบายกระบวนการดังกล่าวในมุมของท่านเอง จะเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากกว่า

อ่านเฉย ๆ มากมาย 
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 • เพื่อนครูและกัลยาณมิตรที่มีความลึกซึ้งจริงจัง เห็นด้วยว่ามี

พัฒนาการด้านการสอนของฉันหรือไม ่ ผู้เขียนยกส่วนหนึ่งของบันทึกของ

เพื่อนครูที่ท�าหน้าที่สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์แก่แคโรไลน์ บันทึกของครูใหญ่ 

และจดหมายของแม่ของแคโรไลน์ที่เขียนถึงครูเบอร์น่ี ซัลลิแวน ตอนจบ

ปีการศึกษา ที่สะท้อนพัฒนาการด้านการสอนของครูเบอร์นี่ ซัลลิแวน จาก

หลักฐานท่ีพัฒนาการของตัวแคโรไลน์ 

 • ฉันสามารถแสดงว่าฉันเข้าใจการสอนของฉันดีขึ้นกว่าเดิมได้

หรือไม่  ผู้เขียนสรุปว่าตนหันมาใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้

ของนักเรียน (process-based curriculum) แทนท่ีจะใช้วิธีจัดการเรียนรู้

ตามท่ีก�าหนดในกติกาการส่งการบ้าน (product-based curriculum) 

 • การใคร่ครวญสะท้อนคิดของฉันสะท้อนพัฒนาการของ

กระบวนการคิดของฉันหรือไม่  ผู ้เขียนบอกว่าการเปลี่ยนความคิดท่ี

ย่ิงใหญ่ท่ีสุดของตน คือ “ครูเป็นผู้เรียนและนักเรียนเป็นครูโดยท่ีตนไม่รู้ตัว”

 การวิจัยปฏิบัติการพัฒนาตนเองของครูน�าไปสู่พัฒนาการด้าน

การปฏิบัติและด้านความคิดของตนเอง และจะน�าไปสู่การพัฒนาทฤษฎีจาก

การปฏิบัติ  ซึ่งจะกล่าวถึงในบันทึกตอนที่ ๙





“
ในที่นี้ ทฤษฎีเป็น

พัฒนาการต่อเนื่อง
จากความรู้ที่ผู้วิจัย (ครู)

สร้างขึ้นจากการศึกษาตนเอง
ในการปฎิบัติเป็นการท�าให้ 

“ความรู้ฝังลึก” จากการปฏิบัติ
ของครูถูก “ถอด” ออกมา

เป็น “ความรู้แจ้งชัด”
เพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ง่าย

”
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 ตอนที่ ๙ พัฒนาทฤษฎีของการปฏิบัติ  น้ี ตีความจากบทท่ี ๘ 

Developing theory from practice ซึ่งเป็นบทที่สองของตอนที่สี่ Generating 

evidence from data: Making meaning เขียนโดย Bernie Sullivan, 

Principal of St Brigid’s Girls’ Senior School, Dublin, Ireland

 สาระของบทนี้ คือ  

 • วิธีบันทึกการเรียนรู้จากโครงการวิจัยเป็นเอกสาร  

 • ความรู้ใหม่ของครูจะพัฒนาเป็นทฤษฎีใหม่ได้อย่างไร  

 • ความหมายของข้อค้นพบต่อตัวครูผู้วิจัยเองและต่อผู้อื่น  

 • ความส�าคัญของการพัฒนาต่อเนื่องในการท�าหน้าที่ครู

 ๙
  พฒันาทฤษฎจีาก 
  การปฏิบตัิ



วิจยัชัน้เรียนเปลี่ยนครู 170

บทน�า

 หัวใจของตอนนี้ คือ การพัฒนาทฤษฎีข้ึนจากข้อมูลและผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล ผ่านข้ันตอนท�าความเข้าใจความส�าคัญ (significance) 

ในเชิงประโยชน์ของข้อค้นพบท่ีอาจอยู่ในระดับจุลภาค (micro) หรือมหภาค 

(macro) ก็ได้  ในระดับจุลภาค ได้แก่ ความส�าคัญต่อตัวครูเอง ต่อนักเรียน 

ต่อโรงเรียน  ส่วนในระดับมหภาค คือ ความส�าคัญต่อระบบการศึกษาของ

ประเทศ โดยมีค�าถามเพ่ือการใคร่ครวญสะท้อนคิดอย่างจริงจัง คือ  

 • ฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการท�างานวิจัย  

 • การเรียนรู้จากโครงการน้ีจะมีผลต่อการท�างานในอนาคตของฉัน

อย่างไรบ้าง  

 • ลูกศิษย์ของฉันได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากโครงการวิจัย  

 • ฉันสามารถน�าเสนอความส�าคัญของผลงานวิจัยต่อผู้อื่น นอกจาก

ตัวฉันเองและลูกศิษย์ของฉันได้หรือไม่  

 • ฉันจะแชร์ความรู้ใหม่นี้กับเพื่อนครูได้อย่างไร  

 • ฉันจะชักจูงเพ่ือนครูคนอื่น ๆ ให้ท�าวิจัยเพ่ือพัฒนางานของตนเอง

ได้อย่างไร  

 • ฉนัจะด�าเนินการอย่างไรบ้างเพ่ือสร้างความย่ังยืนให้แก่การพัฒนาการ

สอนของฉนั

 งานวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาตนเองของครูเป็นรูปแบบที่วงการครู

ไม่คุ้นเคย เพราะไม่ใช่งานวิจัยกระแสหลักท่ีไม่มีแนวคิดว่าครูสามารถสร้าง

ความรู้เพื่อใช้งานในภาคปฏิบัติเองได้ และไม่ถือว่าการสร้างความรู้ใหม่ด้าน 

การเรียนการสอนเป็นบทบาทของครู  แต่กระบวนทัศน์ของงานวิจัยปฏิบัติการ
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เพ่ือพัฒนาตนเองของครูตามท่ีเสนอในหนังสือ วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู นี้ 

ยืนยันว่าครูสามารถสร้างความรู้จากการปฏิบัติได้ และจากนั้นสามารถสร้าง

ทฤษฎีจากการปฏิบัติได้  และผมขอเพ่ิมเติมว่าการท่ีครูท�างานวิจัยปฏิบัติ

การเพื่อพัฒนาตนเองเป็นรูปแบบของการพัฒนาครู (professional 

development) ท่ีดีท่ีสุด  ดีกว่าการไปเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาครู

ใด ๆ ท้ังสิ้น  และในบางกรณีงานวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเองของครูนี้ 

อาจมีผลเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อระบบการศึกษาในภาพใหญ่ได้  

รวมท้ังอาจพัฒนาเป็นทฤษฎีการศึกษาได้

 มองจากมุมของครู วงการวิจัยการศึกษากระแสหลัก มีส่วนกดทับ

ความเป็นอิสระและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งศักดิ์ศรีครู  แต่กระบวนทัศน์

วิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเองของครูเป็นขบวนการกู้ความเป็นอิสระและ

ความมีศักดิ์ศรีของวิชาชีพครู

 เนื่องจากงานวิจัยปฏิบัติการ ใช้คนละกระบวนทัศน์กับงานวิจัย

กระแสหลักท่ีเรียกว่าแนว positivist ท่ีเน้นประเมินความน่าเชื่อถือของ

ผลงานวิจัยท่ีความสามารถท�าซ�้าได้ (reproducibility) และสามารถน�าไป

ใช้ในสถานการณ์อื่นได้ (transferability)  แต่งานวิจัยปฏิบัติการมีลักษณะ

ตรงกันข้าม คือ มีความจ�าเพาะต่อแต่ละสถานการณ์ ท�าซ�้าไม่ได้ และน�าไปใช้

ในสถานการณ์อื่นได้ยากหรือไม่ได้เลย  จึงต้องหาเกณฑ์ความน่าเชื่อถือที่ใช้

กับงานวิจัยชนิดน้ี และมีผู้เสนอว่าเนื่องจากงานวิจัยชนิดนี้ผูกพันกับคุณค่า 

(value-based) จึงควรใช้ตัวคุณค่าน่ีแหละเป็นตัวตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

ของงานวิจัย  หากงานวิจัยพิสูจน์ตัวเองได้ว่ามีคุณค่าจริงก็มีความน่าเชื่อถือ
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ตัวอย่างจากงานวิจัยของผู้เขียน

 ประเด็นการวิจัยของ เบอร์นี่ ซัลลิแวน ซึ่งเป็นผู้เขียน คือ หาทางให้

นักเรียนใช้เวลาท่ีโรงเรียนอย่างมีค่ามากข้ึน เป็นโจทย์ที่ขับดันโดยความเชื่อ

ของผู้เขียนว่าการด�าเนินการในโรงเรียนต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

นักเรียนเป็นเป้าหมายหลัก  และเชื่อว่าหน้าท่ีส�าคัญของครูคือวางพ้ืนฐาน

การเป็นคนรับผิดชอบท�างานจริงจังให้แก่นักเรียน เป็นส่วนหนึ่งของคุณค่า

ประจ�าใจผู้เขียนด้านความเป็นธรรมในสังคม และความเท่าเทียมกัน  โดย

ตอนนั้นผู้เขียนสอนชั้นนักเรียนหญิงอายุ ๑๐ ขวบ  กิจกรรมที่เล็งไว้ว่าเป็นการ

ใช้เวลาอย่างสูญเปล่า ได้แก่  

 • นักเรียนบางคนมาสายท�าให้เริ่มต้นชั้นเรียนได้ช้า  

 • ลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้าน ไม่ได้น�ามาส่งครู ท�าให้เสียเวลาพูดกัน

เรื่องการบ้าน  

 • นักเรียนลืมน�าหนังสือต�าราส�าหรับใช้ท�าการบ้านกลับบ้าน  

 • นักเรียนทะเลาะกันตอนเล่นในสนาม ท�าให้ต้องใช้เวลาตัดสิน

ข้อพิพาทในชั้นเรียน  

 • เสียเวลาตอนเปลี่ยนวิชาเรียน  

 • ถูกเบนความสนใจได้ง่าย ท�าให้ไม่ตั้งใจท�าการบ้าน

 ผู ้ เ ขียนเริ่มงานวิจัยด ้วยการปรึกษานักเรียนและบันทึกเสียง

เหตุการณ์นี้ไว้ โดยได้ขออนุญาตพ่อแม่และตัวนักเรียนเองไว้ก่อนแล้ว เพื่อให้

เป็นไปตามจริยธรรมในการวิจัย  ผู้เขียนแปลกใจมากท่ีพบว่านักเรียนเองก็

ตระหนักเรื่องปัญหาการเสียเวลาเรียนโดยเปล่าประโยชน์ และสามารถเพ่ิม

กิจกรรมท่ีเสียเวลาในชั้นเรียนโดยเปล่าประโยชน์ เพ่ิมจากรายการท่ีผู้เขียน
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รวบรวมไว้ เช่น นักเรียนแกล้งถ่วงเวลาเพ่ือเรียนวิชาท่ีตนชอบให้นานขึ้นโดย

การต้ังค�าถาม จะได้ใช้เวลากับวิชาถัดไปที่ตนไม่ชอบลดลง  นักเรียนยินดี

ร่วมกันด�าเนินการโครงการลดเวลาสูญเปล่าในชั้นเรียนอย่างกระตือรือร้น  

โดยตกลงกันว่าจะน�าเวลาทีไ่ด้คืนมาท�ากิจกรรมทีพ่วกตนชอบ คอื งานศลิปะ

และงานคอมพิวเตอร์  งานวิจัยชิ้นน้ีด�าเนินการต่อจากงานวิจัยเพ่ือช่วยเหลือ

แคโรไลน์ ตามที่เล่าในบันทึกตอนที่แล้ว  

 นักเรียนร่วมกันระบุกิจกรรมเพื่อการปรับปรุง ดังต่อไปนี้  

 • มาโรงเรียนตรงเวลา  

 • ท�าการบ้านทั้งหมด  

 • ไม่พูดแซงกัน หรือแย่งคนอื่นพูด ในชั้น  

 • ท�างานในชั้นเรียนให้เสร็จครบถ้วนสมบูรณ์  

 • เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนคาบเรียนอย่างรวดเร็ว  

 • ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน

 เพ่ือเป็นสักขีพยานอันเป็นหลักฐานความน่าเชื่อถือในการวิจัย  

ผู้เขียนได้ขอให้เพ่ือนครู ๒ คน  ช่วยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน

บางคน  ตามประเด็นการปรับปรุงพฤติกรรมที่นักเรียนช่วยกันระบุข้างบน

 งานวิจัยในช่วงเก็บข้อมูล ใช้เวลา ๓ เดือน รวมการด�าเนินการ ๓ รอบ  

ตอนเริ่มต้นแต่ละรอบมีการประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนพร้อมทั้งบันทึก

เสียงไว้  แต่เมื่อจบการวิจัยในเวลา ๓ เดือน นักเรียนพร้อมใจกันขอด�าเนินการ 

ตามโครงการลดเวลาสญูเปล่า เอาไปใช้ท�ากิจกรรมด้านศลิปะและคอมพิวเตอร์
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อย่างเดิมไปตลอดปีการศึกษา และตอนจะจบปีการศึกษาก็ได้ประชุมขอ

ให้นักเรียนบอกว่าตนได้ปรับปรุงตนเองอย่างไรบ้างนับตั้งแต่เริ่มโครงการ 

พร้อมท้ังบันทึกเสียงไว้

 วิธีด�าเนินการวิจัยรอบแรก ผู้เขียนให้นักเรียนแต่ละคนเลือกว่าตนจะ

เลือกท�ากิจกรรมใดใน ๖ กิจกรรมที่ร่วมกันก�าหนดไว้ คือ ยึดหลักให้อิสระใน

การเลือกท�ากิจกรรมแก่นักเรียน  ตกตอนเย็นก่อนเลิกเรียน มีเวลา ๕ นาทีให้

นักเรียนบันทึกผลงานของตน และมีนักเรียนบางคนมาขอให้ครูช่วยยืนยัน

ผลงานของตน  ท�าให้ผู้เขียนตระหนักจากการใคร่ครวญสะท้อนคิดว่าวิธีน้ี

ไม่ดี ครูคนเดียวไม่สามารถตรวจสอบผลของนักเรียนแต่ละคนได้หมด เพราะ

มีนักเรียนในชั้นถึง ๒๓ คน

 ในรอบที่ ๒ ของการวิจัย ผู้เขียนปรึกษากับนักเรียนว่าจะร่วมกัน

ปรับปรุงประเด็นเดียวกันท้ังชั้นเป็นเวลาสองสามวัน แล้วจึงขยับไปปรับปรุง

ประเด็นถัดไป  แล้วด�าเนินการตามแผนเป็นเวลาสองสัปดาห์ โดยผู้เขียนและ

เพ่ือนครูสองคนบันทึกข้อมูลจ�านวนนักเรียนที่มาสาย จ�านวนนักเรียนท่ีท�า 

การบ้านเสรจ็ จ�านวนนักเรยีนท่ีท�างานในชัน้เรยีนเสรจ็  เวลาท่ีใช้ในการเปลีย่น

คาบเรียน ฯลฯ  การด�าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและนักเรียนได้รับรางวัล 

คือ มีคาบเวลาพิเศษส�าหรับท�ากิจกรรมศิลปะและคอมพิวเตอร์  แต่ตัวครู

ผู ้ เขียนเองสังเกตเห็นว่าเมื่อชั้นเรียนขยับไปด�าเนินการประเด็นถัดไป  

พฤติกรรมของนักเรียนในประเด็นเดิมกลับหย่อนลงไปอีก
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 จึงเกิดวิธีการด�าเนินการในรอบที่สาม จากวงประชุมปรึกษาหารือกับ

นักเรียน ตกลงกันว่าเมื่อเลื่อนไปด�าเนินการประเด็นถัดไป นักเรียนต้องด�ารง

พฤติกรรมตามประเด็นที่ผ่านมาแล้วให้คงเดิมหรือดีกว่าเดิม  ในรอบที่สาม 

(รอบสุดท้าย) น้ี ผู ้เขียนสังเกตว่านักเรียนมีความจริงจังต่อโครงการมาก 

มีการสะกิดเตือนเพื่อนให้ท�าตามข้อตกลง  เท่ากับนักเรียนเข้าสู่สภาพควบคุม

ตนเองหรือควบคุมกันเองโดยครูแทบไม่ต้องลงแรงเลย

 เมื่อครบสามเดือนจบโครงการวิจัย นักเรียนตกลงกันเองว่าจะด�าเนิน

การโครงการนี้ต่อไปจนครบปีการศึกษา 

ความรู้ใหม่ที่ผุดขึ้นมาระหว่างท�าวิจัย

 ความรู้ใหม่จะผุดข้ึนมาผ่านการบันทึกเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการ

วิจัยเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดมากมาย  ลงไปถึงระดับพฤติกรรมของนักเรียน

ที่มีปัญหาพฤติกรรมเป็นรายคน ท่ีบางคนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง  แต่บางคน 

ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย  ครูนักวิจัยน�าข้อมูลเหล่านี้มาใคร่ครวญสะท้อนคิดอย่าง

จริงจัง โดยผู้เขียนแนะน�าค�าถามช่วยการใคร่ครวญสะท้อนคิด ดังต่อไปน้ี
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• ฉันได้ความรู้ใหม่อะไรบ้างจากการท�าวิจัยน้ี โปรดสังเกตว่า “ความรู้ 

  ใหม่” ในที่นี้ เป็นความรู้ใหม่ส�าหรับตัวครูผู้วิจัย

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

• ฉันได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับนักเรียนท่ีฉันสอน รวมท้ังเรื่องการเรียนรู้ 

  ของนักเรียน

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

• การเรียนรู้ใหม่ของฉันมีผลต่อความรู้เกี่ยวกับตนเองอย่างไรบ้าง

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

  [ -------------------------------------------------------------------------------------- ] 

ตัวอย่างค�าถาม...?
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 การท่ีผู ้เขียนถือลูกศิษย์เป็น “ผู ้ร ่วมวิจัย” (co-researcher) ซึ่ง

หมายความว่า ครปูฏิบตัต่ิอศษิย์ในฐานะ “ผูเ้ท่าเทียมกัน” มผีลต่อการวิจยัมาก  

การที่ครูท�างานวิจัยในประเด็นที่นักเรียนให้ความส�าคัญ และครูขอความเห็น

จากศิษย์อย่างแสดงความเคารพใน “ความเท่าเทียม” เป็นการแสดงท่าทีท่ี

ครูมองศิษย์ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ และให้โอกาสนักเรียนเป็นผู้มีส่วนต่อการ

ตัดสินใจด้านการศึกษาท่ีนักเรียนกังวลใจ

 งานวิจัยน้ีจึงเป็นงานวิจัยท่ี “ปลดปล่อยพันธนาการ” เพราะ

ท�าร่วมกับนักเรียน นักเรียนเป็นผู้ “ร่วม” วิจัย ไม่ใช่ผู้ “ถูก” วิจัย เหมือน

งานวิจัยการศึกษาอ่ืน ๆ  คุณค่าท่ีฝังอยู ่ในงานวิจัย คือ “ความเป็น

ประชาธิปไตย” ในห้องเรียน

 ความรู้ที่ผุดข้ึนในสมองของผู้เขียน คือ การปรับปรุงการเรียน

การสอนจะเกิดขึ้นง่าย  หากมีการปรึกษาหารือเรื่องน้ีในหลากหลาย

ฝ่าย ไม่ใช่ครูคิดเองคนเดียว

 หลากหลายฝ่ายในกรณีงานวิจัยของผู้เขียน คือ นักเรียน เพ่ือนครู 

และพ่อแม่ของนักเรียน ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมเติมข้อมูลแล้ว ยังช่วยเพ่ิม

มุมมองจากต่างมุมด้วย  ผมขอเติมอีกฝ่ายหน่ึง คือ หนังสือ  ครูนักวิจัยต้อง

ปรึกษาหนังสือ ต�ารา และวารสารวิชาการด้วย  งานวิจัยจึงจะลุ่มลึกและ

เชื่อมโยงซึ่งหมายถึงมีคุณภาพสูง

 ความรู้ใหม่ที่ผุดขึ้นเป็นความรู้เก่ียวกับตัวครูนักวิจัยเอง  ความรู้

เก่ียวกับตัวนักเรียนแต่ละคน และความรู้เก่ียวกับวิธีเรียนรู้ของนักเรียน
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เรียนรู้จากการใคร่ครวญสะท้อนคิด

 การเรียนรู้จากการใคร่ครวญสะท้อนคิดเกิดขึ้นจากการมีเป้าหมาย

ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีข้อมูลที่เก็บมาจากการปฏิบัติท่ีมีเป้าหมายพัฒนา

นักเรียนในประเด็นที่ก�าหนดซึ่งในกรณีของผู้เขียนมี ๔ ประเด็นเป้าหมาย คือ 

(๑) ความตรงต่อเวลา (๒) การท�าการบ้านเสร็จ (๓) การท�างานในชั้นเรียน

ให้เสร็จ (๔) การรอคอยจนถึงคิวของตน (๕) การมีสมาธิอยู่กับการเรียนใน

ชั้นเรียน  ข้อมูลส�าหรับน�ามาใคร่ครวญสะท้อนคิดมาจากบันทึกการใคร่ครวญ

สะท้อนคิดของผู้เขียน ของเพ่ือนครูท่ีสอนนักเรียนกลุ่มเดียวกัน ของนักเรียน   

ค�าตอบแบบสอบถามของพ่อแม่ และเทปบนัทกึเสยีงการเสวนาระหว่างผู้เขยีน 

กับศิษย์

 ข้อเรียนรู ้ของผู ้เขียน คือ (๑) หากนักเรียนเข้าใจเป้าหมายของ

งานที่ท�าอย่างชัดเจน นักเรียนจะตั้งใจท�า  ซึ่งผมขอเพิ่มเติมว่าหากนักเรียนได้

เข้าใจเป้าหมายในระดับคุณค่าของกิจกรรมนั้น นักเรียนจะตั้งใจและโอกาส

เกิดการเรียนรู้ในระดับท่ีลึก (deep learning) จะย่ิงมากข้ึน (๒) นักเรียนจะ

ท�าอย่างกระตือรือร้น หากรู้ว่าเมื่อท�าส�าเร็จจะได้รับรางวัล (๓) ต่อเน่ืองจาก

ข้อ (๒) ผู้เขียนได้เรียนรู้หลักการของ “แรงจูงใจ” (motivation) ทางการศึกษา 

(๔) หลักการของความเคารพต่อกันและกันในชั้นเรียน (mutual respect, 

respect for all) 

 โปรดสังเกตว่าประเด็นการเรียนรู ้ของนักเรียนตามในโครงการ

วิจัยปฏิบัติการเรียนรู้ตนเองของครู  นี้เป็นประเด็นในหมวดของการพัฒนา
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คุณลักษณะหรือลักษณะนิสัย (characters) ตามท่ีระบุใน 21st Century 

Skills  ลักษณะนิสัยที่พัฒนาข้ึนนี้ หากติดตัวนักเรียนไปจะมีคุณต่อนักเรียน

ในหลากหลายด้านของชีวิต

 ผมขอเพิ่มเติมจากประสบการณ์ตรงของตนเองว่า การเรียนรู้จากการ

ท�างาน ตามขั้นตอนการตั้งเป้า ปฏิบัติ เก็บข้อมูล ใคร่ครวญสะท้อนคิด

เกิดความรู้ใหม่นั้น ไม่ได้เป็นกระบวนการที่เป็นเส้นตรง  แต่เป็นกระบวนการ 

ที่เป็นวงจรที่ซับซ้อนและปรับตัว (complex-adaptive cycle)  ความรู ้ท่ี

ผุดบังเกิดข้ึนอาจเกิดในช่วงต้น ๆ ของวงจรน้ีก็ได้  หรือค่อย ๆ เกิดขึ้นใน

ช่วงแรก ๆ  แล้วค่อย ๆ ชัดเจนข้ึนเมื่อผ่านการทดสอบในรอบหลัง

 มองจากมุมของหลักการจัดการความรู้  กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ

ศึกษาตนเองของครูเป็นการท�าให้ “ความรู้ฝังลึก” (tacit knowledge) จากการ

ปฏิบัติของครู  ถูก “ถอด” ออกมาเป็น “ความรู้แจ้งชัด” (explicit knowledge) 

เพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ง่าย

ทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
 ผมตคีวามว่านีค่อืทฤษฎีทีม่าจากการปฏบิตั ิและน�ากลบัไปใช้ปรับปรุง

การปฏิบัติ เป็นวงจรยกระดับคุณภาพต่อเน่ืองไม่สิ้นสุด  ซึ่งในท่ีนี้คือคุณภาพ

ของการศึกษา
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 ในท่ีน้ีทฤษฎีเป็นพัฒนาการต่อเนื่องมาจากความรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น

จากการปฏิบัติ  โดยข้ันตอนท่ีผู้เขียนแนะน�าคือครูนักวิจัยเขียนหลักการด้าน

คุณค่าท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยท�าวิจัยในโครงการน้ี  แล้วใคร่ครวญ

สะท้อนคิดว่าสิ่งที่ตนปฏิบัติ (ด�าเนินการวิจัย) อยู่ตรงไหนในหลักการของ

คุณค่าน้ัน และตรวจสอบผลการวิจัยว่ามีการยกระดับผลของการเรียน

การสอนหรือไม่  โดยท่ีการเปรียบเทียบผลงานของเรากับผลงานของเพ่ือนครู

หรือของรายงานผลการวิจัยอื่น โดยวิธีที่เรียกว่า triangulation จะช่วย

การตรวจสอบความตรงประเด็น (validity) และความน่าเชื่อถือ (reliability) 

ของผลงานวิจัยของเรา

 คุณค่าที่ผู้เขียนยึดถือ คือคุณค่าของความเท่าเทียมกัน (value of 

equality) ที่น�าไปสู่การใช้นักเรียนเป็น “ผู้ร่วมวิจัย” ท�าให้ผู้เขียนด�าเนินการ

วิจัยบนฐานคุณค่า “หลักประชาธิปไตยในการจัดการศึกษา” และน�าไปสู่การ

พัฒนาทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติว่า “ห้องเรียนเป็นพ้ืนท่ีร่วมใจร่วมแรงที่

นักเรียนกับครูร ่วมมือกันท�าให้การเรียนเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อ

ทุกฝ่าย”  และได้อีกหนึ่งทฤษฎีแถมมาโดยไม่คาดคิด คือ เร่ืองแรงจูงใจใน

การเรียนช่วยให้นักเรียนพัฒนาข้ึน

 นอกจากนั้น ผู ้เขียนยังได้สร้างทฤษฎีว่าด้วยความเคารพนับถือ 

(respect) เชื่อมโยงกับความเท่าเทียมกัน (equality) สร้างเป็นทฤษฎีการ

ศึกษาว่าด้วยปฏิสัมพันธ์บนฐานของ “ความเคารพนับถือต่อทุกคน” (respect 

for all) เป็นเครื่องมือสู่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง

 ในช่วงเวลาของการวิจัย ผู้เขียนได้เอาบันทึก reflective journal 

ของตนให้นักเรียนอ่านและขอค�าวิจารณ์  กระบวนการนี้และกิจกรรมอื่น ๆ
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ที่ด�าเนินการต่อเน่ือง ท�าให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างลึกซึ้ง (critical thinking)  

เกิดพฤติกรรมการเป็นผู้ร่วมสร้างความรู้ ไม่ใช่ผู้รอรับถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะ

ติดตัวเด็กและก่อคุณค่าไปตลอดชีวิต

 ผู้เขียนสรุปว่าทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีตนสร้างขึ้นจากงานวิจัย 

อยู่บนฐานการให้ความส�าคัญต่อการให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดอิสระ    

หรือคิดอย่างเป็นตัวของตัวเอง (independent thinking) และการคิดอย่าง

ลึกซึ้งจริงจัง (critical thinking)

คุณค่าของผลงานวิจัย 

 งานวิจัยในหนังสือ วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู น้ี มีเป้าหมายหลัก

คือเปลี่ยนแปลงตัวครูที่เป็นนักวิจัยเอง ผ่านกระบวนการวิจัยชั้นเรียน  ซึ่งก็

หมายความว่าเป้าหมายคู่กันคอืการเรยีนรูข้องนักเรยีนดข้ึีนกว่าเดมิ แต่คณุค่า

ของผลงานวิจัยไม่ได้หยุดอยู่แค่น้ัน ยังอาจมีผลดีต่อเพ่ือนครูในโรงเรียน 

และต่อวงการศึกษาของประเทศในวงกว้างได้ด้วย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

ระดับนโยบาย

 คุณค่าต่อนักเรียนนอกจากท�าให้ผลลัพธ์การเรียนรู ้ดีขึ้นแล้ว ยัง

อาจก่อผลดีต่อนักเรียนไปตลอดชีวิต  ดังกรณีของผู้เขียนท่ีเห็นชัดเจนว่า

กระบวนการวิจัยได้สร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน และหากนักเรียน

คนใดแรงจูงใจเกิดข้ึนในระดับแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) หรือ 

self-motivation ต่อการเรียนรู้  นักเรียนกลายเป็นคนท่ีก�ากับตัวเองได้ใน

เร่ืองการเรียนรู้ นักเรียนคนนั้นจะได้รับผลดีไปตลอดชีวิต 
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 การท่ีนกัเรยีนได้รบัการฝึกฝนวิธีคดิอย่างลกึซึง้จริงจงั (critical thinking) 

และการใคร่ครวญสะท้อนคิดอย่างจริงจังจากกระบวนการวิจัย จะเป็นทักษะ

ส�าคัญต่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติท่ีติดตัวไปตลอดชีวิตเช่นเดียวกัน

 การวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเองของครูตามที่ เล ่าในหนังสือ 

วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู น้ี  มองอีกมุมหนึ่งก็คือกระบวนการพัฒนาครู 

(professional development) นั่นเอง  ดังน้ันผลงานวิจัยแบบน้ีเมื่อเผยแพร่

ออกไป ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการสื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ 

ย่อมมีประโยชน์ ต่อครูคนอื่น ๆ ต่อวงการศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ และต่อ

วงการศึกษาในภาพรวม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นให้ครูคนอื่น ๆ ท�างาน

วิจัยชั้นเรียนในลักษณะคล้าย ๆ กัน  และที่ส�าคัญ ให้เห็นว่างานวิจัยแบบน้ี

ท�าได้ไม่ยาก แต่ก่อคุณค่ามากมายคุ้มต่อการลงทุนลงแรง

 คุณค่าต่อตัวครูนักวิจัยเองมีมากมายหลายชั้น ดังกล่าวแล้วในตอน

ต่าง ๆ ของบันทึกชุดนี้  และผมตีความว่าหลายประเด็นเป็นการเรียนรู ้

ระดับเปลี่ยนแปลงข้ันรากฐาน (transformative learning) เช่น การเปลี่ยน

กระบวนทัศน์ของครผููวิ้จยั (ในทีน่ีค้อืผูเ้ขียน) ในด้านปฏิสัมพันธ์แบบเท่าเทียม

กันกับนักเรียนที่ยกย่องนักเรียนเป็นผู้ร่วมวิจัย และมีการปฏิบัติต่อนักเรียน

แบบให้เกียรติหรือเคารพในฐานะเพ่ือนมนุษย์  คุณสมบัติน้ีของครูท่ีพัฒนา

ขึ้นจากการวิจัยจะติดตัวและขยายไปสู่ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนครูและคนอื่น ๆ 

ในสังคม ก่อคุณประโยชน์แก่ตัวครูนักวิจัยเป็นอันมาก  ผมถือเป็น “ทักษะ

ชีวิต” (life skill) อย่างหน่ึง
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 ผู ้เขียนได้ระบุการเรียนรู ้ของตัวครูผู ้วิจัยเองและต่อตัวศิษย์ ลง

รายละเอียดมากมาย เช่น ค้นพบว่าการที่ครูแสดงความคาดหวังสูงต่อ

นักเรียนและให้การสนับสนุนเต็มที่ จะเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความ

พยายามมากขึ้น  การค้นพบคุณค่าของทัศนคติเชิงบวก (positive attitude) ที่

ให้ผลดีต่อท้ังตัวครูเองและต่อศิษย์  การที่นักเรียนได้ฝึกทักษะการใคร่ครวญ

สะท้อนคิดร่วมกัน ได้ฝึกฟังผู้อื่น และฝึกบอกความในใจอย่างซื่อสัตย์หรือ

จรงิใจ และได้มโีอกาสเรยีนรูจ้ากการปฏิบตั ิช่วยให้เกิดการพัฒนาคณุลักษณะ

หลากหลายด้านตามท่ีระบุในทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ หมวด Character 

Qualities  ผมเองตีความว่าคุณค่าส�าคัญที่สุดต่อตัวครูผู้วิจัย คือ ได้พัฒนา

ความมั่นใจในตัวเองว่าในฐานะครูธรรมดา ๆ ตนสามารถสร้างผลงานวิจัยที่

ยิ่งใหญ่ใน ระดับสร้างทฤษฎีได้ และงานวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียนแบบนี้ จะช่วย

ให้ครูค่อย ๆ พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง วางรากฐานพัฒนาการ

ของศิษย์ ให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพตามวัย สร้างศักดิ์ศรีของความเป็นครู

 งานวิจัยแบบน้ี ไม่ควรเป็นงานที่ท�าเรื่องเดียว จบแล้วจบเลย  ครูควร

ท�างานวิจัยปฏิบัติการประเมินตนเอง ต่อเนื่องตลอดชีวิตการเป็นครู  โดย

เปลี่ยนประเด็นไปตามความเหมาะสม  ชีวิตครูจะเป็นชีวิตท่ีมีค่าสูงย่ิง ใน

หลากหลายมิติ  

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

 เพ่ือให้งานวิจัยก่อคุณค่าจึงต้องมีการเผยแพร่ค�าแนะน�า คือ ให ้

หาทางเผยแพร่อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าท่ีจะท�าได้  เร่ิมต้นท่ีน�าเสนอใน

การประชุมของโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียน เสนอในการประชุมวิชาการด้าน
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การศึกษาในประเทศ หรือระดับนานาชาติและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้าน

การศึกษา

 เมื่อมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โอกาสท่ีผลงานจะก่อผลกระทบ

กว้างขวางก็จะยิ่งมากขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบต่อระบบการบริหารการศึกษา

ของประเทศ  รวมทั้งระบบการพัฒนาครูและการสนับสนุนการสร้างผลงาน

วิจัยชั้นเรียน

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นกลไกหน่ึงของการรับการตรวจสอบ

จากวงการวิจัยการศึกษาด้วยกัน  อาจได้รับข้อคิดเห็นหรือค�าวิพากษ์วิจารณ์

ทั้งในเชิงเห็นด้วยและในเชิงไม่เห็นด้วย หรือในเชิงแต่งเสริมเติมเต็ม ช่วยให้

นักวิจัยเจ้าของผลงานและผู ้อ่านท่านอื่น ๆ ได้เรียนรู้มุมมองในแง่มุมท่ี

ครบถ้วนและลึกซึ้งขึ้น  การเผยแพร่ผลงานวิจัยจึงเป็นกลไกหนึ่งของการ

ยกระดับองค์ความรู้ในสังคม

 ผมขอเพ่ิมเติมว่านอกจากเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานะผลงานทาง

วิชาการแก่วงการวิชาชีพครูแล้ว  ควรด�าเนินการสื่อสารผลงานในลักษณะ

ความรู้สาธารณะต่อสังคม โดยใช้ภาษาท่ีชาวบ้านธรรมดา ๆ เข้าใจได้ง่าย 

ที่คนที่เป็นพ่อแม่หรือคนที่สนใจร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของบ้านเมือง

ควรได้รับรู้และน�าไปใช้  ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองในวงกว้าง เพราะคน

ทัว่ไปสามารถน�าความรูน้ี้ไปสือ่สารต่อผูก้�าหนดนโยบายการศกึษา ในลักษณะ 

“การกดดันทางนโยบาย” (policy advocacy)    ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมเขย้ือน

ภูเขาของ ศ. นพ.ประเวศ วะสี



“
การเปลี่ยนแปลง

(transformation) 
ที่ส�าคัญยิ่งของวงการศึกษา

และวงการครู คือ คนใน
วิชาชีพครูต้องท�าวิจัยไป

พร้อม ๆ กันกับท�าการสอน 
และยึดถือการวิจัยปฏิบัติ

การศึกษาตนเองเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญที่สุดในการพัฒนาครู  

”
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 ตอนที่ ๑๐ บทส่งท้าย นี้ ตีความจาก บท Conclusion ของหนังสือ 

 เรื่องราวของบันทึกชุด วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนคร ู นี้ เล่าเรื่องราวของ

ครูประจ�าการ ๔ คน ที่ครูท่านอื่น ๆ ก็สามารถท�าได้ คือ ครูโดยทั่วไปสามารถ

ท�างานวิจัยโดยใช้ห้องเรียนท่ีตนสอนน่ันเองเป็น “สนามวิจัย” ใช้กระบวนวิธี

วิจัยแบบ “วิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเอง” (self-study action research) 

ตามที่เล่าในบันทึกชุดนี้  จะช่วยสร้างการเปล่ียนแปลงในระดับรากฐาน 

(transformation) ข้ึนในตัวครูเองเป็นระยะ ๆ  กระบวนการตามท่ีสาธยาย

ในบันทึกชุดนี้จึงเป็นกระบวนการของ “การเรียนรู ้สู ่การเปลี่ยนแปลง” 

(transformative learning) ท่ีมีพลังย่ิง

๑๐
  บทส่งท้าย
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 การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดข้ึนทั้งในระดับบุคคล (ครู และ

นักเรียน และอาจครอบคลุมไปยังพ่อแม่ของนักเรียน) ระดับโรงเรียน ชุมชน 

และสังคม  รวมทั้งวงการวิชาชีพครูและวงการนโยบายการศึกษาของประเทศ 

โดยท่ีการเปลี่ยนแปลง (transformation) ที่ส�าคัญย่ิงของวงการศึกษาและ

วงการครู คือ คนในวิชาชีพครูต้องท�าวิจัยไปพร้อม ๆ กันกับท�าการสอน และ

ยึดถือการวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเองเป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีสุดในการ

พัฒนาครู  ในกระบวนทัศน์ใหม่ชีวิตการท�างานประจ�าวันของครู มีท้ังการใช้

และสร้างความรู้อยู่ด้วยกันอย่างแยกกันไม่ออก

 ผู้เขียนบอกว่าพวกตนเขียนหนังสือเล่มนี้เพ่ือชักชวนเพ่ือนครู ให้ใช้

เครื่องมือ “วิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเอง” นี้ เป็นเครื่องมือยกระดับสมรรถนะ

ความเป็นครูของตนเองและยกระดับวิชาชีพครู

 หัวใจส�าคัญยิ่งคือการพัฒนาสมรรถนะของครูประจ�าการ ควรมาจาก

การด�าเนินการของตัวครูเองเป็นส่วนใหญ่ มาจากการก�าหนดจาก “เบื้องบน” 

เป็นส่วนน้อย  หากเป็นเช่นนี้ได้จริง วงการวิชาชีพครูก็จะมีอิสรภาพ มีศักดิ์ศรี  

เรื่องราวในหนังสือเล่มน้ี คือวิธีการพัฒนาสมรรถนะของครูประจ�าการท่ีดี 

ที่สุด เพราะด�าเนินการในห้องเรียนที่ครูท�าอยู่เป็นประจ�าน่ันเอง

 การวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเองของครูนี้ เป็นการวิจัยชีวิตจริง ปฏิบัติ

งานสอนจริง ชีวิตจริงเป็นสิ่งท่ีซับซ้อนและไม่แน่นอน  ครูท่ีท�าวิจัยแนวน้ีจึง

ต้องเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญความไม่แน่นอน ไม่มีสูตรตายตัว เตรียมพร้อม 

ที่จะบันทึกเร่ืองราวที่เกิดข้ึนจริง อย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา น�ามาใคร่ครวญ

สะท้อนคิดอย่างจริงจัง ตรวจสอบกับข้อมูลของเพ่ือนร่วมวิชาชีพในโรงเรียน

เดียวกัน และตรวจสอบกับข้อคิดเห็นของนักเรียนของตน  เพ่ือตีความ
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ท�าความเข้าใจสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากหลากหลายมุมมอง เพ่ือให้เกิดข้อเรียนรู้ขึ้น 

ได้ผลผลิตความรู้ออกมา เป็นความรู้ที่ครูสร้างจากความ พยายามปรับปรุง

ปฏิบัติการสอนของตนเอง เป็นความรู้จากการปฏิบัติหรือท่ีวงการจัดการ

ความรู ้เรียกว่า “ปัญญาปฏิบัติ” (phronesis)  ข้อพิสูจน์ความถูกต้อง

น่าเชื่อถือของความรู้นั้น อยู่ที่ผลของการน�าความรู้น้ันไปใช้ปฏิบัติ

 หากมีการด�าเนินการวิจัยปฏิบัติการแนวนี้อย่างกว้างขวาง ในท่ีสุด

จะเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในวงการศึกษาของโลกว่าครูสามารถสร้างความรู้

ขึ้นใช้เองได้ เสริมหรือต่อยอดจากความรู้เชิงทฤษฎีที่มีผู้ท�าวิจัยไว้แล้ว  โดยที่

ในการท�าวิจัยนี้ ศิษย์จะได้รับประโยชน์โดยตรง และตัวครูผู้วิจัยก็ได้รับ

ประโยชน์จากการพัฒนาตนเองด้วย  ถึงกับมีผู้กล่าวว่าการวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียนเพ่ือศึกษาตนเองของครูน้ีจะท�าให้โลกน่าอยู่ย่ิงข้ึน หรือลดหล่ัน

ลงมาท�าให้สังคมน่าอยู่ย่ิงข้ึน

 โรงเรยีนก็จะเป็น “สถานทีท่�างานอย่างมคีวามสขุ” (happy workplace) 

เพราะงานวิจัยแบบน้ีอยู่บนฐานของปฏิสัมพันธ์แนวระนาบ  ผู้คนเคารพให้

เกียรติซึ่งกันและกัน  ลดปฏิสัมพันธ์เชิงอ�านาจ  รวมท้ังต้องพ่ึงพาอาศัยช่วย

เหลือซึ่งกันและกันด้วย

 ที่ส�าคัญย่ิง นักเรียนจะอยู่ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

สนุก  และเกิดการเรียนรู้ครบด้าน และเกิดการเรียนรู้อย่างลึกและเชื่อมโยง 

หรือการเรียนรู้ระดับสูง (higher order learning)

 นอกจากโรงเรียนเป็นสถานท่ีแห่งความสุขแล้ว  ยังจะเป็น “องค์กร

เรียนรู้” (learning organization) อีกด้วย  โดยมีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ 

ร่วมมือหลายฝ่าย และอย่างเป็นองค์รวม
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 กลไกส�าคัญที่สุดเพ่ือบรรลุเป้าหมายเหล่าน้ี คือ การใคร่ครวญ

สะท้อนคิดอย่างลึกซึ้งจริงจังและตรงไปตรงมาต่อสิ่งท่ีตนปฏิบัติ  โดยมีการ

บันทึกรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตอย่างละเอียดถ่ีถ้วนเป็นวัตถุดิบของ

การใคร่ครวญสะท้อนคิด
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	 กรณีศึกษางานวิจัยชัน้เรียนต่อไปนีเ้ป็นการศึกษาของ	 ครูวรีย์ 

สืบสมุท (คุณครูปุ้ย) ครูแนะแนวโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

เข้าร่วมโครงการ	“ก่อการครู”	ซึ่งเป็นโครงการพฒันาครู	ของคณะวิทยาการ

เรียนรู้และศกึษาศาสตร์	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	โดยในการท�างานวิจยัครัง้นี ้

ไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาเก่ียวกับผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียน	แต่ยังเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ของครูผู้ วิจัย	 จากการสอนท่ี

ยึดกิจกรรมท่ีครูออกแบบเป็นศูนย์กลาง	(เราจะสอนอะไร)	กลายเป็นความ 

มุ่งหมายท่ีจะท�าความเข้าใจผู้ เรียนเป็นหลกั	(ผู้ เรียนควรเรียนรู้อะไร)	และจดั

กิจกรรมให้สอดคล้องกบัความต้องการจ�าเป็นของผู้ เรียน	 เร่ืองราวการพฒันา

ตนเองผา่นกระบวนการวิจยัของคณุครูปุย้	มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

	 ในชีวติความเป็นครู	คงปฏิเสธไมไ่ด้ท่ีต�าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งท่ีจะ

ชว่ยเพ่ิมความมัน่คงให้ชีวิต	และการได้มาซึง่ต�าแหนง่วิชาการนัน้ครูจ�าเป็นต้อง

มีผลงานวิจยั	คณุครูปุ้ย	เป็นหนึ่งในครูจ�านวนมากท่ีเร่ิมท�าต�าแหน่งวิชาการ

โดยการท�าวิจัย	 โดยสิ่งท่ีได้รับฟังด้วยการบอกต่อกันมาคือ	 ควรท�าเป็นชุด

การสอน	ท่ีมีกระบวนการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญภายนอกและน�าไปใช้กบั

นกัเรียนเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ	 ด้วยความท่ีเป็นครูแนะแนวมาเป็นเวลา

 กรณีศึกษาในประเทศไทย ๑
    ชมุนมุทีไ่ม่มชีือ่ กบั ครทูีไ่ม่มเีง่ือนไข
  Untitled Club & Unconditional Teacher
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๑๐	ปี	คณุครูปุย้จงึสนใจท่ีจะพฒันาผู้เรียนในด้านความตระหนกัรู้ในคณุคา่ของ

ตนเอง	(self	awareness)	เพราะเช่ือวา่	ถ้าเดก็เหน็คณุคา่ในตวัเอง	พวกเขาจะ

ไม่กระท�าสิ่งท่ีเกิดผลเสียทัง้ต่อตนเอง	และผู้ อ่ืน	 เม่ือเร่ิมท�าวิจยั	จึงได้ศกึษา

ทฤษฎีในหนงัสือ	ตวัอยา่งกิจกรรมตา่ง	ๆ	และสร้างชดุการสอนเพ่ือพฒันาการ

เหน็คณุคา่ในตนเอง	จ�านวน	๑๐	กิจกรรม	ใช้เวลาเรียนประมาณ	๒	เดือน	เม่ือ

ทกุอย่างเสร็จเรียบร้อย	คณุครูปุย้	พร้อมท่ีจะน�าชดุการสอนไปใช้กบันกัเรียน	

อยา่งไรก็ตาม	เม่ือถงึเวลาคณุครูปุย้กลบัไมไ่ด้ท�าอยา่งท่ีวางแผนเอาไว้

ความขัดแย้งระหว่างคุณค่าที่ยึดถือ กับการปฏิบัติ

 สิ่งที่ค้างคาใจคุณครูปุ้ยมาตั้งแต่ตอนเริ่มท�าวิจัย คือ ลึก ๆ  แล้วตนเอง

ไม่เชื่อว่านักเรียนจะสามารถพัฒนาความตระหนักรู ้ในคุณค่าของตนเอง

ในช่วงเวลาเพียงแค่ ๒ เดือน ประกอบกับความคิดท่ีว่า ท�าวิจัยแบบน้ี

ไม่สามารถแก้ปัญหาในโรงเรียนได้จริง เมื่อท�าวิจัยเสร็จแล้วครูอาจได้ผลงาน 

นักเรียนอาจได้ท�ากิจกรรม แต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นอาจไม่ได้เป็นไป

“ความขัดแย้งจากการยึดถือคุณค่า หรือ
โลกทัศน์ว่าด้วยความรู้ และการเรียนรู้ 

(epistemological standpoint)
กับการยึดถือคุณค่าด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
และโลกภายนอก (ontological standpoint)

”
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ตามท่ีคาดหวัง ทุกคนท่ีเก่ียวข้องท้ังครูและนักเรียนท�าหน้าที่ของตนเอง

เสร็จสิ้นแล้วก็แยกย้ายกันไป ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนระหว่าง

ครูและนักเรียน แต่เป็นการท�างานเพ่ือพิสูจน์เพียงว่า เครื่องมือวิจัยที่สร้าง

ขึ้นนั้น “มีประสิทธิภาพ” อยู่ในระดับใด ท�าให้ท้ายท่ีสุด คุณครูปุ้ยไม่ได้น�า

ชุดการสอนน้ันไปทดลองใช้ แต่เปลี่ยนมาเป็นการวิจัยผ่านการท�างานท่ี

ส�าคัญจริง ๆ กับชีวิตของครู

ครูเริ่มสะท้อนคิดกับตัวเองและวางแผนเพื่อให้การปฏิบัติ
ของตัวเอง เข้าใกล้คุณค่าที่ตัวเองยึดถือ 

 คุณครูปุ้ยเป็นที่ปรึกษาชุมนุมท่ีไม่มีชื่อ นักเรียนในชุมนุมคุณครูปุ้ยมี

ทั้งคนท่ีติดศูนย์หลายวิชา และมีปัญหาในการเรียน ในช่วงเวลาท่ีมีการ

เลือกชุมนุม เด็กกลุ่มนี้ไม่รู้ว่าตนเองจะไปอยู่ชุมนุมไหน และไม่มีใครชวนหรือ

“กลายเป็นนักคิดอย่างจริงจัง critical thinking
มุ่งหาความหมายในชีวิตการเป็นครูโดยการ

เรียนวิธีการเรียนรู้ เรียนการตั้งค�าถาม
เรียนการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกและเรียน

ท�าความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าภายใน
กับวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ขั้นพื้นฐานในห้องเรียนและภายในตนเอง

”
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รับเข้าชุมนุม คุณครูปุ้ยถูกไหว้วานจากคุณครูคนอื่นให้เป็นที่ปรึกษาชุมนุมให้

กับเด็กกลุ่มน้ี  ด้วยความที่ขาดการเอาใจใส่ในการเรียน ท�าให้เด็กกลุ่มน้ีมี

เกรดศนูย์ตดิตวัมาจนใกล้จบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ ภาพท่ีคณุครปูุย้สะเทือนใจ

มากที่สุดคือ วันที่ได้เห็นพ่อแม่ของเด็กมาที่โรงเรียนเพ่ือช่วยท�างานเพ่ือแก้

ศูนย์ให้ พ่อแม่นักเรียนล�าบากแค่ไหนในการท�างานเพื่อส่งลูกเรียนแล้วยังต้อง

มาล�าบากแก้ศูนย์ให้ลูกอีก

 เมื่อได้สะท้อนคิดกับตัวเองอย่างจริงจัง จึงเกิดความตระหนักถึงภาระ

หน้าที่ของการเป็นครูแนะแนว และความหมายในชีวิตความเป็นครู ท�าให้

คุณครูปุ ้ยตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องท�าอะไรสักอย่างเพ่ือช่วยให้เด็กเหล่าน้ี

ให้สามารถแก้ศูนย์ผ่าน และสามารถจบ ม.๓ ไปได้ แต่การแก้ปัญหานักเรียน

ติดศูนย์แท้จริงแล้วไม่ได้ท�าได้โดยง่าย นักเรียนในชุมนุมคุณครูปุ้ยมีท้ังหมด 

๑๕ คน ติดศูนย์ทุกคน คนที่ติดศูนย์สะสมมากที่สุดคือ ๙ วิชา  นักเรียนต้องไป

ติดต่อขอแก้ศูนย์กับคุณครูประจ�าวิชาให้หมดก่อนจบการศึกษา 

ครูอาศัยการมีส่วนร่วมของผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

“การปรับปรุงการเรียนการสอนจะเกิดขึ้นง่าย
หากมีการปรึกษาหารือเรื่องนี้ในหลากหลายฝ่าย

ไม่ใช่ครูคิดเองคนเดียว

”
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 คุณครูปุ ้ยเริ่มศึกษาสาเหตุที่ท�าให้นักเรียนติดศูนย์สะสมมาเป็น

จ�านวนมาก โดยการสัมภาษณ์พูดคุยกับนักเรียน สอบถามครูประจ�าวิชา 

รวมถึงเข้าไปพูดคุยกับครูประจ�าชั้น ท�าให้ได้ข้อมูลมาว่า ในรายวิชาส่วนใหญ่

มีคะแนนชิ้นงานให้นอกเหนือจากการสอบ ซึ่งบางวิชามีคะแนนในส่วนของ

ชิ้นงานมากถึงร้อยละ ๖๐ หมายความว่าถ้านักเรียนท�างานส่งทุกชิ้น ก็จะมี

โอกาสผ่านในรายวิชาน้ัน แม้ว่าจะสอบตกก็ตาม  แต่นักเรียนส่วนใหญ่ใน

ชุมนุมคุณครูปุ้ย ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการท�างานส่ง ท�าให้ขาดคะแนน

ส่วนน้ีไป เมื่อท�าคะแนนสอบไม่ได้ ท้ายท่ีสุดจึงมีคะแนนรวมไม่ผ่านเกณฑ์ 

ติดศูนย์ในรายวิชานั้น ๆ  

 หลังจากท่ีนักเรียนได้เกรดศูนย์ ทางโรงเรียนจะประกาศวันและเวลา 

ให้นักเรียนมาติดต่อครูประจ�าวิชาเพ่ือสอบซ่อม หรือ ท�างานเพ่ิม นักเรียน

กลุ ่มน้ีก็ไม่ได้ให้ความสนใจท่ีจะไปแก้ศูนย์ให้ตรงเวลา หรือ ไม่มีความ

กระตือรือร้นที่จะแก้ศูนย์ ท�าให้เกรดศูนย์ยังคงค้างและสะสมไปเรื่อย ๆ 

เมื่อนักเรียนเล่ือนชั้นสูงข้ึน สุดท้ายจึงก่อให้เกิดปัญหาในปีสุดท้าย

 สิ่งที่คุณครูปุ้ยสังเกตเห็นคือ ส่วนใหญ่นักเรียนท่ีผู้ปกครองให้การ

ดูแลเอาใจใส่ จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการติดศูนย์สะสม อาจเป็นเพราะการ

ติดตามดูแลผลการเรียนของนักเรียน และนักเรียนไม่อยากท�าให้พ่อแม่เสียใจ 

นอกจากนั้น การติดตามเอาใจใส่ของครูที่ปรึกษา หรือ ครูประจ�าวิชา มีผล 

อย่างมากในการท่ีช่วยให้นักเรียนกลับไปแก้ศูนย์ในรายวิชาท่ีตนเองตก 

การดูแลใกล้ชิด สอบถามสารทุกข์สุกดิบของนักเรียนจึงอาจเป็นวิธีในการช่วย

ให้นักเรียนใส่ใจกับการเรียนและการแก้ศูนย์วิชาต่าง ๆ  เมื่อเห็นช่องทางการ

แก้ปัญหาดังน้ันแล้ว คาบกิจกรรมชุมนุมของคุณครูปุ้ยจึงกลายมาเป็นพ้ืนท่ี
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ในการพูดคุย การแสดงออก และติดตามความก้าวหน้าในการแก้ศูนย์ของ

นักเรียน รวมถึงการติดต่อประสานงานกับครูผู้สอน

ครูมีการปฏิบัติและรวบรวมหลักฐานเพื่อยืนยันการ
เปล่ียนแปลงจากทุกภาคส่วน

 ปัญหาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเป็นอีกสาเหตุหน่ึง

ของการท่ีนักเรียนไม่ยอมไปแก้ศูนย์ คุณครูปุ้ยรับฟังท้ังสองฝ่ายท้ังจากตัว

นักเรียนและครูผู้สอน เมื่อมองเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น คุณครูปุ้ยเลือกที่จะ

พูดคุยปรับความเข้าใจท่ีตัวนักเรียน ให้เห็นความส�าคัญของการท�างานส่ง 

ไม่ว่านักเรียนจะมีข้อขัดแย้งกับครู หรือไม่ชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากครู

ก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และรูปแบบของงานท่ีน่าสนใจ

จึงเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหน่ึงที่จะช่วยให้นักเรียนไม่ติดศูนย์ หรือ ติดศูนย์

แล้วกลับไปติดตามแก้ไข 

 ทุกครั้งที่มีการพูดคุยกับนักเรียน คุณครูปุ้ยจะจดบันทึก สรุปประเด็น

ที่พบจากเด็กแต่ละคน วางแผนให้การช่วยเหลือ การประสานงานกับครู

ที่ปรึกษา ครูประจ�าวิชา และผู้ปกครอง หลังจากเวลาผ่านไป ๑ เทอม นักเรียน

ในชุมนุมที่ไม่มีชื่อ ทยอยแก้ศูนย์ที่สะสมค้างมาตั้งแต่ช่วง ม.๑ - ม.๒ 

จนหมด ผลของการท�างานดังกล่าวช่วยให้นักเรียนเหลือเพียงการแก้ศูนย์

ในปีการศึกษาปัจจุบัน มีโอกาสในการจบการศึกษาตามก�าหนด ฝ่ายทะเบียน

ไม่ต้องรับภาระหนักในช่วงที่นักเรียนก�าลังจะจบ ม.๓ ได้ช่วยเหลือครูที่ปรึกษา 

และครูผู้สอนในการติดตามดูแลนักเรียน 
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ครถูอดบทเรยีนการปฏิบตัขิองตนเองตกผลึกจนเป็นทฤษฏี
ของตวัเอง และน�าเสนอต่อเพือ่นครูหรือชมุชนวิชาการ

 เมื่อถามถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู ้จากการท�าวิจัยคร้ังน้ี คุณครูปุ้ยบอกว่า 

เราเข้าใจสาเหตุของปัญหาในการติดศูนย์ของนักเรียนมากขึ้น อย่างแรกคือ 

การขาดความเอาใจใส่ของนักเรียน ไม่สนใจท�างานท่ีได้รับมอบหมาย 

ไม่สนใจรับข่าวสารประกาศของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ศูนย์ บางครั้งที่

ครูคนหน่ึง สอน ๒ วิชา นักเรียนติดศูนย์ท้ังสองวิชา พอไปแก้ศูนย์วิชาหน่ึง

แล้วเข้าใจว่าแก้หมดแล้ว แต่ความจริงยังแก้ไม่ครบ ก็ท�าให้ยังติดศูนย์ในวิชา

ที่ยังไม่ได้ไปซ่อม ค้างอยู่

 อย่างที่สอง คือวิธีการสอนของครู เราพบว่าหลายครั้งนักเรียนติด

ศูนย์ในรายวิชาที่เนื้อหาไม่ยาก ในขณะที่สอบผ่านในรายวิชาท่ียาก สาเหตุ

ส�าคัญคือวิธีสอนของครู เมื่อนักเรียนไม่สนใจการสอนของครูก็เป็นการยาก

ที่จะท�าให้เขาสอบผ่านหรือท�างานมาส่งครู ครูยังคงใช้วิธีการสอนแบบเดิม

ที่เคยท�าตลอด ๑๐ - ๒๐ ปี ในสมัยก่อนการสอนแบบนี้อาจจะเคยได้ผล

“การวิจัยปฏิบัติการพัฒนาตนเองของครู
น�าไปสู่พัฒนาการด้านการปฏิบัติและด้านความคิด

ของตนเอง และจะน�าไปสู่การพัฒนาทฤษฎีจากการปฏิบัติ

”
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แต่เวลาผ่านไปนักเรียนในแต่ละยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว ไม่ชอบวิธีการสอนใน

ลักษณะนี้แล้วรวมถึงการให้งานท่ีไม่น่าสนใจ นักเรียนไม่อยากท�างานมาส่ง 

ประเด็นหนึ่งท่ีน่าแปลกใจส�าหรับคุณครูปุ้ยคือ มีนักเรียนท่ีไม่ชอบฟังเสียงครู 

เนื่องจากเสียงสูงและดังเกินไป จึงฝากให้คุณครูปุ ้ยบอกกับคุณครูคนนั้น

ขอให้เบาเสียงลงหน่อย 

 ประเดน็ทีส่ามคอื การขาดความมส่ีวนร่วมในชัน้เรียน ในหลาย ๆ ครัง้ 

ที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน นักเรียนเล่าให้ฟังว่าตนเองยกมือถามในสิ่งที่

ไม่เข้าใจ แต่กลับถูกตัดสินว่าเป็นเพราะไม่ตั้งใจเรียน ซึ่งแท้จริงแล้วบางครั้ง

ไม่ได้ยิน หรือ ฟังไม่ทัน ดังนั้นในครั้งต่อไปเมื่อสงสัย จึงไม่กล้ายกมือถาม 

 “เด็กกลุ่มที่ติดศูนย์เยอะ ๆ ของปุ้ย เค้าไม่กล้าหรอก เค้าไม่เหมือนกับ

เด็กกลุ่มเก่ง เค้าแทบไม่มีที่ยืนในห้องเลย”

 จากข้อค้นพบในงานวิจัยนี้ ปัญหาการติดศูนย์สะสมของนักเรียน

สามารถแก้ไขได้ เริ่มต้นที่ชั้นเรียน การดูแลเอาใจใส่ของคุณครู และวิธี

การสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น 

และท�างานมาส่งครู 

 คุณครูปุ้ยสื่อสารข้อค้นพบเหล่านี้ให้กับครูในโรงเรียน และผู้บริหาร

โดยวิธีการที่ไม่เป็นทางการ เช่น การพบปะสนทนากันในโรงเรียน การพูดคุย

กันในโต๊ะอาหาร คุณครูปุ้ยเห็นว่าด้วยการสื่อสารเสียงของนักเรียนออกไป

ในลักษณะนี้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ท้ังในระดับชั้นเรียน และระดับ

นโยบายของโรงเรียน เช่น การที่ครูคิดหาวิธีสอนใหม่ ๆ   หรือ หาวิธีการให้เด็ก

มาแก้ศูนย์วิชาของตนเอง สิ่งเหล่านี้ท�าให้ปัญหาการติดศูนย์ของนักเรียน

เบาบางลง
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 นอกจากข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้ผู ้ ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องหลายฝ่าย คุณครปูุย้ในฐานะครแูนะแนว ได้เรียนรู้วธิกีารในการ

พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น เรียนรู้ว่าการจะได้ข้อสรุปปัญหาอะไรก็แล้วแต่ 

ต้องเก็บข้อมูล จากหลากหลายมิต ิหลากหลายแหล่งข้อมูล น�ามาประกอบ

รวบรวม รู้จักหาวิธีการเก็บข้อมูลจากนักเรียนรายบุคคลและผู้เก่ียวข้องด้วย

เคร่ืองมือทางการแนะแนวต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งสิ่งส�าคัญคือการรู้จัก 

“ฟัง” อย่างตั้งใจ 

 จึงได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าพฤติกรรมของมนุษย์น้ัน เกิดจากสาเหตุ

และปัจจัยท่ีหลากหลายต่างกัน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ท่ีต่างกัน 

การแก้ปัญหาผู้เรียน ต้องใส่ใจ ทุกข์ สุข ของท้ังนักเรียนและผู้คนรอบด้าน

ที่เก่ียวข้อง สุดท้ายคือ ได้เรียนรู้ความสุขท่ีเกิดจากการช่วยเหลือและ

ให้ก�าลังใจกับนักเรียนด้วยความจริงใจ ไม่มีเงื่อนไข และไม่ได้หวัง

อะไรตอบแทนกลับมา
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 กรณีศึกษาในประเทศไทย ๒
    “วิจัยชัน้เรยีน เปล่ียนคร”ู ได้อย่างไร

	 ในสายตาของครูคนหนึ่ง	 คณุค่าส�าคญัท่ีเป็นแก่นสาระของหนังสือ	

“วิจยัชัน้เรียน		เปลี่ยนครู”	ภาคภาษาไทยเลม่นี	้คือตวัค�าถามเชิงลกึ	ท่ีน�าพา

ให้คนท่ีเป็นครูได้ย้อนกลบัเข้าไปมองตวัเองให้ถึงแก่นของชีวิต	

	 หากใครได้ตรวจสอบ	ได้ทบทวนตวัเองอยา่งซ่ือตรง	จนกระทัง่พบกบั

คณุค่าท่ีตนยึดถืออยู่ว่ามีความสอดคล้องกับการปฏิบตัิท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน

หรือไม่	เพียงใด		เขาผู้นัน้ก็จะได้พบกบัค�าตอบท่ีเป็นกญุแจดอกใหญ่ซึ่งน�าพา

ไปสูก่ารพฒันาตนเอง	 ด้วยกระบวนวิธีของงานวิจยั	 ท่ีจะเปลี่ยนทัง้ตวัผู้วิจยั

และตวัผู้ เรียนไปสูค่ณุภาพใหม่	ได้อยา่งไมต้่องสงสยั	

	 เหตเุพราะตวัครูได้ค�าถามวิจยัท่ีกลัน่ออกมาจากอปุสรรคในตน	 ซึง่เคย

กางกัน้การเดนิทางไปสูค่ณุคา่ท่ีตนยดึถืออยา่งแท้จริง	 และท่ีมากย่ิงไปกวา่นัน้

คือค�าถามบางค�าถามนัน้ก็ต้องซุกซ่อนอยูใ่นใจของตวัครูเองอย่างเงียบเชียบ		

ด้วยเหตท่ีุครูมกัได้ยินแตเ่สยีงท่ีดงัมาจากคณุคา่ท่ีตนยดึถือ	

	 จนกระทั่ง...ค�าถามจากการใคร่ครวญชดุนี	้ เข้ามาท�าหน้าท่ีเปิดเผย

ให้ภาพของครูในชัน้เรียนปรากฏขึน้ต่อหน้าต่อตา		ครูจึงได้พบกับภาพของ

ความจริงท่ีไม่เคยคาดคิดมาก่อน		และวนัท่ีย่ิงใหญ่วนัหนึ่งในชีวิตก็คือวนัท่ี

ตวัครูค้นพบวิธีการในการน�าเอาคณุคา่ท่ีสวยงามอยูใ่นใจ	 ไปปฏิบตัใิห้เกิดขึน้

จริงในชัน้เรียนของตวัเอง
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 คุณครูก้ามปู - ชลิดา อุราโรจน์  น้องใหม่ที่เพิ่งมาเริ่มต้นชีวิตความ

เป็นครูที่โรงเรียนเพลินพัฒนาเมื่อ ๓  เดือนที่แล้ว ได้เขียนบันทึกการใคร่ครวญ

ตนเอง ที่เกิดจากค�าถาม “ท�าอย่างไรฉันจึงจะเป็นครูที่ดีกว่านี้” เอาไว้ว่า

 บันทึกการใคร่ครวญนี้สะท้อนความคิดของฉันตลอดระยะเวลา

สามเดือนที่ฉันได้ท�าหน้าที่เป็นครูหน่วยวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น

ประถมปีที ่๑  ฉนัคิดว่าการท�าหนา้ทีเ่ป็นครูของฉนัถือเป็นหนา้ทีห่น่ึงทีส่�าคญั 

เร่ิมแรกฉันไม่มีประสบการณ์ด้านการสอนเลย แต่ฉันมาเร่ิมเรียนรู้จาก

โรงเรียนเพลินพฒันาทีเ่ปิดโอกาสใหฉ้นัไดเ้รียนรู้ในหลาย ๆ ดา้น โดยเร่ิมจาก

การสงัเกตการสอน ฉนัได้รับมอบหมายให้สงัเกตนกัเรียนว่าในคาบเรียนนัน้

นกัเรียนในชัน้เรียนมีการเรียนรู้อย่างไร เช่น แต่ละคนมีการเรียนรู้ในแบบใด 

เรียนรู้ได้ดีจากการฟัง เรียนรู้ได้ดีจากการลองผิดลองถูก มีทกัษะการฟังทีดี่

หรือไม่ จดจ่อกบัการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ดีหรือไม่ สีหนา้ ท่าทาง อารมณ์ที่

นกัเรียนแสดงออกมา การตอบสนองต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นอย่างไร 

ฯลฯ  ขอ้มูลเหล่านีช่้วยใหค้รูสามารถช่วยเหลือนกัเรียนไดท้นัเวลา และยงัช่วย

ใหเ้ขากลบัสู่การเรียนรู้ในหอ้งเรียนและสามารถร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั

กบัเพือ่นในห้องเรียน รวมทัง้ได้เรียนอย่างมีความสขุ

 หลงัจากทีฉ่นัไดเ้รียนรู้หลาย ๆ ดา้นในเบือ้งตน้แลว้ ฉนัคิดว่าส่ิงทีไ่ด้

เรียนรู้ไปแล้วนัน้ ยงัไม่เพียงพอต่อการที่จะเข้าใจเด็ก ๆ ฉนัยงัต้องเรียนรู้

เพ่ิมเติมในอีกหลาย ๆ เร่ือง เพือ่ทีจ่ะท�าหนา้ทีข่องครูให้ดีทีส่ดุและเต็มทีก่บั

งานทีท่�าให้มากทีส่ดุ จึงได้เกิดค�าถามมากมายข้ึนในใจ เช่น ท�าอย่างไรฉนั

ถึงจะรู้จกัเด็ก ๆ ไดม้ากข้ึนกว่านี ้ท�าอย่างไรถึงจะรู้ว่าเด็ก ๆ รู้สึกอย่างไร หรือ 

ท�าอย่างไรฉนัจึงจะเข้าใจการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนได้มากข้ึน ซ่ึงฉนัคิดว่า
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จากค�าถามที่มากมายเหล่านัน้สามารถสรุปเป็นค�าถามสัน้ ๆ ได้ว่า “ท�า

อย่างไรฉันจึงจะเป็นครูที่ดีกว่านี้” ดังนั้นเมื่อฉันมีโอกาสได้ใคร่ครวญ 

ทบทวนตนเอง จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ฉันจะหาค�าตอบของค�าถามท่ีฉัน

สงสัยตลอดมา

ท�าอย่างไรฉันจึงจะเป็นครูที่ดีกว่านี้

 ย้อนกลับไปในภาคเรียนจิตตะซ่ึงเป็นคร่ึงหลังของปีการศึกษานี ้

ในสปัดาห์แรก ๆ ฉนัยงัสงัเกตและบนัทึกไดไ้ม่ละเอียดพอ เนือ่งจากว่าฉนัยงั

เข้าใจแผนการเรียนรู้ได้ไม่ละเอียด และเข้าใจแผนได้เพียงบางส่วนเท่านัน้ 

เมือ่ฉนัมีความเขา้ใจในแผนมากย่ิงข้ึน ฉนัก็สงัเกตเห็นเด็กแต่ละคนไดล้ะเอียด

มากย่ิงข้ึนตามไปด้วย  โดยเฉพาะเร่ืองการ “อ่านเด็ก” แต่ละคนและจด

บนัทึกการเรียนรู้ของเขาในแต่ละขัน้ รวมถึงท่าทาง การแสดงออกของเด็ก

ในคาบเรียนนัน้ ๆ อย่างเช่น ในการเรียนรู้เร่ือง การลบแบบไม่มียืม ของห้อง

ป.๑/๓ ในขัน้ลงมือท�าฉนัสงัเกตได้ว่าบฏุฎามีความไม่มัน่ใจทีจ่ะเขียน ครูจึง

ให้โจทย์เพ่ิมเพือ่ทดสอบความเข้าใจและเพือ่เพ่ิมความมัน่ใจให้กบับฏุฎาว่า

เขาท�าไดห้รือส่ิงทีเ่ขาคิดหรือเขียนนัน้ถูกตอ้งแลว้ นอกจากนัน้ยงัมีวริศทีล่งมือ

ท�างานค่อนขา้งชา้ ครูตอ้งกระตุน้ใหท้�าจึงจะเร่ิมท�างาน และเมือ่ครูถามน�ายงั

ลงัเลที่จะตอบ แต่เมื่อครูลองให้โจทย์เพ่ิมวริศก็สามารถท�าได้ แต่ก็ครูเอง

ยงัสรุปไม่ได้ว่าที่วริศท�าได้นัน้เกิดจากความเข้าใจที่แท้จริงของเขาหรือไม่ 

จากกรณีของวริศท�าให้ฉนักลบัมาย้อนคิดว่าการอ่านเด็กได้นัน้ถือเป็นเร่ือง

ส�าคญัมากและต้องใช้ระยะเวลา ไม่ควรรีบตดัสินเด็กว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจ 
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ฉนัจึงเกิดค�าถามกบัตนเองว่าท�าอย่างไรฉนัจึงจะเขา้ใจและเขา้ถึงเด็กแต่ละคน

ได ้เป็นค�าถามทีย่งัคงหาค�าตอบไม่ไดจ้นจบภาคเรียนจิตตะ 

 ในภาคเรียนวิมังสานี้ ฉันและครูคู่วิชาได้พูดคุยและพบถึงปัญหา

เช่นเดียวกันที่ยงัเข้าใจการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนได้ไม่ชัดเจนพอ จึงได้

ร่วมกนัท�างานวิจยัชัน้เรียนในหวัขอ้ “เรียนรู้โลกภายในของนกัเรียนระดบัชัน้ ๑ 

ผ่านแบบประเมินความเขา้ใจในการเรียนรู้” 
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 ฉนัและครูคู่วิชาไดเ้ร่ิมท�าวิจยัตัง้แต่สปัดาห์ที ่๑ ถึง สปัดาห์ที ่๓ โดย

เพ่ิมแบบประเมินความเข้าใจในการเรียนรู้ไว้ในขั้นตอนการสอน ที่ครูจะ 

แจกให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ประเมินตนเองหลงัจากที่นกัเรียนคนนัน้ท�าโจทย์

สถานการณ์เสร็จเรียบร้อยแลว้

 ฉนัพบว่า ในสปัดาห์ที ่๓ ตอนทีเ่รียนเร่ือง การเปรียบเทียบความยาว 

ในขั้นโจทย์สถานการณ์ครูให้นกัเรียนใช้หน่วยกลางเป็นเคร่ืองมือช่วยวดั

ความยาวจากส่ิงของทีก่�าหนดให้ ซ่ึงเคร่ืองมือนัน้คือ แถบการวดั มีลกัษณะ

เป็นกระดาษทีแ่บ่งเป็นช่องสีเ่หลี่ยมขนาดเท่า ๆ กนั ซ่ึงเมื่อผูเ้รียนได้รับแถบ

การวดัไปแล้ว นกัเรียนชื่อฮะเก๋า สงัเกตแถบการวดัอยู่สกัครู่หน่ึงแล้วพูดข้ึน

ว่า “น่ารกั” ซ่ึงฮะเก๋าหมายถึงแถบการวดัน่ารกัมีขนาดเล็กพอดีกบัมือของเขา 

จากนัน้ฮะเก๋าลงมือท�าอย่างรวดเร็ว โดยวางแถบการวดัไว้ที่จุดเร่ิมต้นของ

ส่ิงของและนบัช่องจึงไดค้�าตอบว่าส่ิงของนัน้ยาวกี่ช่อง  ฮะเก๋าสามารถท�าได้

ถูกตอ้งทกุข้อ และตรงกบัประเมินความเข้าใจการเรียนรู้ของฮะเก๋าทีป่ระเมิน

ว่าตนเองรู้ว่าโจทย์ให้ท�าอะไร รู้วิธีคิดหาค�าตอบ และเขียนแสดงวิธีคิดได ้

ซ่ึงในแผนการเรียนรู้ก่อนหน้านี้ฮะเก๋ามกัจะประเมินว่าตนเองว่าอ่านโจทย์

ไม่ออก แต่ฮะเก๋าก็ไม่ไดล้ะความพยายาม กลบัมีความเพียรพยายามมากข้ึน

ที่จะสะกดหรืออ่านให้ได้ เพื่อที่จะท�างานให้ดี และไม่ลงัเลที่จะขอความ

ช่วยเหลือจากผูอื้น่ เช่น ยกมือใหค้ณุครูช่วยอ่านหรือถามเพือ่นในกลุ่มใหช่้วย

อ่านให้ฟังจากนัน้เขาก็ค่อย ๆ ท�าความเข้าใจโจทย์ด้วยตนเองจนสามารถ

อ่านโจทย์ดว้ยตนเองไดใ้นเวลาต่อมา  ในภาควิมงัสานีฉ้นัเห็นฮะเก๋าเปลีย่นไป

จากภาคเรียนจิตตะ เขามีความพยายามเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก นกัเรียน

คนอืน่ ๆ ก็เช่นกนั
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 การท�าวิจัยน้ีส่งผลให้บรรยากาศในห้องเรียนเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน  

ครูพบว่าผู้เรียนมีความพยายามในการสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความ

กระตือรือร้นท่ีจะเรยีนรู ้และมคีวามเป็นเจ้าของการเรยีนรูม้ากย่ิงขึน้  ซึง่ปัจจยั

ส�าคัญคือการเพ่ิมขั้นตอนการติดตามตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง 

ผ่านการท�าแบบประเมินการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ที่เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียน

มีความจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ก�าลังเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

 ในส่วนของตวัครูผู้วิจยัที่เปลี่ยนแปลงไปคือ มองเห็นผู้เรียนชัดเจน

ย่ิงขึ้น จากการสื่อสารผ่านแบบประเมินความเข้าใจในการเรียนรู้ท่ีช่วยให้

ครูผู้วิจัยรู้ได้ว่าผู้เรียนคนใดยังติดขัดในเรื่องใด ต้องการความช่วยเหลือใน

เรื่องใด ท�าให้ครูผู้วิจัยมีช่องทางในการหาวิธีการช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละคน

ได้ตรงตามปัญหาท่ีผู้เรียนติดขัด  ท�าให้ผู้เรียนสามารถน�าศักยภาพในการ

เรียนรู ้ออกมาใช้ได้อย่างเต็มท่ี ส่งผลให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ร ่วมกัน

อย่างมีความสุข
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 คุณครูเปีย - วรรณวรางค์ รักษทิพย์  เป็นครูหน่วยวิชามานุษย

และสังคมศึกษาที่โรงเรียนเพลินพัฒนามา ๖  ปี ได้พบกับภาพของความ

ขดัแย้งจากการใคร่ครวญตัวเองอย่างเข้มข้น และเมือ่ตอบค�าถามต่อไป

เรื่อย ๆ ความขัดแย้งเหล่าน้ันก็ค่อย ๆ คลี่คลายกลายเป็นค�าถามวิจัย 

ท่ีมอบหนทางในการฝึกหัดพัฒนาตัวตนของท้ังตัวครูและตัวผู้เรียน

ด้วยการตัง้ประเดน็วิจยัว่า จะท้าทายตวัเองด้วยการพาผูเ้รยีนเข้าสู ่“โจทย์ใหญ่”
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 คุณครูเปียตกผลึกการใคร่ครวญตนเองด้วยตาราง ๔ ช่อง  ก่อนท่ีจะ

ตัดสินใจลงมือออกแบบกระบวนการเรียนรู ้ ท่ีมุ ่งไปสู ่การตั้งค�าถามกับ 

“โจทย์ใหญ่” ให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๕ ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่มีเรื่อง

ของคุณค่าเป็นปลายทาง 

 กระบวนการน�าพาผู้เรียนไปพบกบัโจทย์ใหญ่เร่ิมต้นข้ึนในสปัดาห์

ที่ ๔  ของภาคเรียนวิมงัสาซ่ึงเป็นภาคเรียนสดุท้ายของปีการศึกษา ตวัแปร

แก้ปัญหาทีเ่รียกว่า “ค�าถามใหญ่” นัน้ ไม่ไดเ้ป็นตวัแปรเดีย่ว แต่จะตอ้งพ่วง

ด้วย “กระบวนการแสวงหาค�าตอบ” ทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้

ทีก่�าหนดเอาไว้ในหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเพลินพฒันา 

 ก่อนหนา้ทีก่ารเรียนรู้จะเดินทางมาถึงบทเรียนนี ้ผูเ้รียนมีความรู้สัง่สม

เกีย่วกบัความส�าคญัของขา้วต่อมนษุย์ ผูเ้รียนรู้ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์

กบัข้าวนัน้มีหลากหลายมิติ รู้ความหมายของวิสาหกิจและเศรษฐกิจ แต่ครู

สงัเกตว่าความรู้เหล่านีเ้ป็นความรู้ทีไ่ร้พลงั เป็นดัง่วตัถทีุค่รูจบัมาวางทีไ่วใ้ห้

ศึกษา แต่ยงัขาดความเชือ่มโยงกบัประสบการณ์ภายในของตวัผูเ้รียนเอง 

 ในการเรียนคาบสุดท้ายก่อนการศึกษาเรียนรู้ภาคสนามที่จังหวดั

สพุรรณบรีุ ครูจึงไดอ้อกแบบกระบวนการเรียนรู้เพือ่ทบทวนบทบาทและคณุค่า

ของส่ิงที่ได้เรียนรู้ไปในช่วง ๔ สปัดาห์แรกโดยใช้กระบวนการสนทนาแบบ

วงอ่างปลา (fish bowl) เพือ่ร่วมกนัสร้างค�าตอบต่อค�าถามที่จะเป็นแรงส่ง

ไปสู่การลงพืน้ทีจ่ริงในภาคสนาม ไดแ้ก่
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 • บทบาท สถานะ ความส�าคญัของข้าวที่มีต่อมนุษย์จากอดีตถึง

ปัจจบุนัมีความเปลีย่นแปลงไปอย่างไรบา้ง   

 • เร่ืองราวของเศรษฐกิจขา้วสะทอ้นความอยู่ดีมีสขุของมนษุย์ในแต่ละ

ยคุอย่างไร   

 • ท�าไมเราจึงตอ้งใคร่ครวญเกีย่วกบัระบบเศรษฐกิจขา้วทีดี่อย่างจริงจงั  

 • ท�าไมวิสาหกิจสีเขียวเพือ่สงัคมจึงเป็นทางออกของปัญหาปัจจบุนั 

 ทีภ่าคสนามผูเ้รียนไดเ้ก็บเกีย่วความเขา้ใจเกีย่วกบัภูมิสงัคม-วฒันธรรม

ของชาวนาทีทุ่ง่ทอง แลว้ถ่ายทอดความเขา้ใจนัน้ออกมาเป็นภาพตามทีใ่จเห็น

 จากนัน้กลบัมาทบทวนความรู้ตลอดภาคเรียนแล้วบนัทึกค�าส�าคญั

อย่างเป็นระบบในรูปแบบต้นไม้แห่งความรู้ด้วยการท�าแผนภาพต้นไม ้

และสร้างกระบวนการให้ผู้เรียนเชื่อมโยงส่ิงที่ได้เรียนรู้เข้าหาความสนใจ

ของตนแลว้ขยายออกไปหาโจทย์ของสงัคม ดว้ยผลของความรู้จากการลงมือ 

“ก่อเกิดโจทย์ใหญ่” 

 กระบวนการทีเ่กิดข้ึนใน ๔ สปัดาห์นี ้ท�าใหผู้วิ้จยัในฐานะครูไดเ้รียนรู้

ว่าการท�างานของโจทย์ใหญ่ที่ครอบคลุมหลากหลายมิติในชัน้เรียนเช่นนี ้

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

บรรยากาศการเรียนรู้ รวมถึงความคิด ความเชื่อของผู้วิจัยเอง ดงันี้
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 ความเปลี่ยนแปลงประการแรกที่เกิดข้ึนคือ ครูผู้วิจยัมีความมุ่งมัน่

ที่จะลดการก�ากบั สัง่-สอน แต่เชื่อในพลงัของโจทย์ใหญ่ โดยนอกจากจะ

ออกแบบโจทย์สถานการณ์ส�าคัญในชั้นเรียนที่แฝงเป้าหมายเชิงคุณค่า 

เชือ้เชิญใหคิ้ดใคร่ครวญอย่างจริงจงัแลว้ ความมุ่งมัน่ทีจ่ะท�าใหก้ระบวนการ

ตอบโจทย์ใหญ่มีพลงั ยงัท�าให้ครูผู้วิจัยฝึกความละเอียดในการออกแบบ

การจดัการเรียนรู้อย่างรอบดา้นมากข้ึน โดยให้ความส�าคญัทัง้การออกแบบ

กิจกรรม สภาพแวดล้อม บรรยากาศ  ต�าแหน่งที่นัง่ของผู้เรียน เพื่อสร้าง

คุณภาพของการซึมซบัรับเข้า และสร้างพลงัของการถ่ายออก ส่งเสริมให้มี

การประเมินซ่ึงกันและกันเพื่อให้โจทย์ใหญ่ได้ท�างาน รวมทัง้การเปลี่ยน

ลกัษณะการใชภ้าษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รียนทีล่ดการก�ากบั แต่ปรับ

ให้เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้พูดแสดงความคิด ความรู้สึก อนัเป็นส่วน

ส�าคญัส่วนหน่ึงในกระบวนการสร้างความรู้ 

 ความเปลี่ยนแปลงประการต่อมา ผู้วิจัยมีการทบทวนความหมาย

ของ “ความรู้” เป็นระยะ และตรวจสอบกระบวนการสร้างความรู้ในการ

จดัการเรียนรู้แต่ละครั้ง เกิดการนิยามความรู้ข้ึนด้วยตนเองว่า “ความรู้” คือ 

“ความหมาย” ส่ิงที่เรียนไปแล้วไม่มีความหมายต่อผู้เรียนนัน้ จะเรียกว่า 

“ความรู้” คงได้ไม่เต็มปาก การจะท�าให้ความรู้มีความหมายต่อผู้เรียนได ้

ทัง้กระบวนการและผลลพัธ์ตอ้งเชือ่มโยงกบัโลกภายในของผูเ้รียน โจทย์ใหญ่

เป็นโจทย์ที่สะท้อนโลกภายในของผู้เรียนให้แสดงออกมาสู่โลกภายนอก 

เพือ่เรียนรู้ ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั มากย่ิงไปกว่านัน้คือ สร้างพลวตัใหค้วามรู้

ส่วนบุคคลกลายเป็นความหมายร่วมโดยอาศยักิจกรรมการจัดการความรู้

ในชั้นเรียนเป็นเคร่ืองมือ กิจกรรมการจัดการความรู้เช่น การสนทนากัน

ในวงอ่างปลา (fish bowl) ท�าให้ผูวิ้จยัได้เห็นการปรากฏร่างของความรู้ผ่าน
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การเรียนรู้แบบสนทนาว่าความรู้นัน้มีลกัษณะยืดหยุ่น ขยายออกได ้“เปิดรบั” 

หรือ “ปรับทิศ” ได้ ที่ส�าคญัคือ กระบวนการ “สร้างความหมายร่วม” สร้าง

ปรากฏการณ์ยึดโยงระหว่างตวับุคคลที่ก�าลังร่วมสร้างความรู้กับความรู้ 

เกิดเป็นเครือข่ายที่มีพลงัขบัเคลื่อนและมีความสุนทรีย์ไปพร้อม ๆ กนักบั

การสร้างความหมาย จึงทัง้สขุ สนกุ เพลิดเพลิน และไดพ้ลงั

 ความเปลี่ยนแปลงประการสดุท้าย เกิดข้ึนเมื่อผู้วิจยัเผชิญหน้ากบั

แผนการจดัการเรียนรู้ทีใ่ห้ผูเ้รียนสะท้อนคณุค่าของส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ ส่ิงทีผู่วิ้จยั

มีความกงัวลอย่างมากในการด�าเนินการตามแผน“ก่อเกิดโจทย์ใหญ่” ก็คือ 

กลวัว่าผูเ้รียนจะไม่เชือ่ว่าความรู้ทีอ่ยู่ในตวัเองเป็นส่ิงมีคณุค่า และมีพลงัทีจ่ะ

เปลีย่นแปลงตนเอง หรือสงัคมทีเ่ราอาศยัอยู่ 

 ตอนที่ผู้วิจัยน�าแผนนี้ไปพูดคุยเตรียมการสอนกับครูรุ่นน้องนั้น 

พบว่า เราทัง้คู่มีความกงัวลอย่างเดียวกนั เราถึงกบันัง่คดัแยกเด็กเป็นกลุ่ม ๆ 

เพือ่คาดการณ์ว่า ใครบา้งทีจ่ะแสดงความไม่เชือ่ เบือ่หน่ายออกมาระหว่างทาง 

และพยายามคิดหาเคร่ืองมือรวมทัง้กติกาส�าคญัเพือ่ปอ้งกนัเหตดุงักล่าว 

 สุดท้ายแล้ว ผู้วิจัยบอกครูรุ่นน้องไปว่า “ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเรา

ต้องเชื่ออย่างหมดใจก่อนว่าเด็กทุกคนมีความเชื่อที่ดีงามอยู่ด้านใน และ

แผนการเรียนรู้ในครั้งนีจ้ะพาเด็ก ๆ กลบัเข้าไปค้นพบความเชื่อนัน้” 

 ผลจากแผนครั้งนัน้เป็นส่ิงทีเ่กินคาด ไม่มีส่ิงทีค่รูกลวัเกิดข้ึน ผูเ้รียน

ทุกคนกระตือรือร้นที่จะแสดงความเชื่อเกี่ยวกบัความดีงามด้านในออกมา

โดยผ่านช้ินงานของตน จนครูทั้งสองคนที่ “เคยไม่เชื่อ” ว่าจะได้เห็น

ปรากฏการณ์นี ้ต้องพูดค�าว่า “ไม่น่าเชื่อ” ออกมา
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 ความกังวลของผู้วิจัยในเบื้องต้นน้ัน ช่วยเปิดเผยให้เห็นถึง

ความคิดด้านในของตัวเองออกมาอย่างน่าสะเทือนใจว่า ตัวผู้วิจัย

สะสม “ความไม่เชื่อถือ” ต่อผู้เรียนเอาไว้มากมาย

 ความรู้สึก และความรู้ รวมถึงส�านึกเรื่องนี้ เป็นสิ่งใหม่ที่ผู้วิจัย

ไม่เคยตระหนักมาก่อน และคงจะเป็น “ราก” ที่ส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างครูกับผู ้เรียนซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานท่ีส�าคัญท่ีสุด แต่กลับถูก

มองข้ามมาโดยตลอด โจทย์ส�าคญัของผูวิ้จยัส�าหรบัชีวิตการเป็นครูต่อแต่นี้

คือ การเปิดพืน้ที่ในชัน้เรียนและเพ่ิมพืน้ที่ให้ตวัเองได้ฝึกที่จะมีความเคารพ

เชื่อถือในตวัผู้เรียน และร่วมมือกบัพวกเขาในการพฒันาคุณค่าด้านในให้

มีพลังเปลี่ยนแปลงโลกภายนอก ด้วยการมุ่งสร้างความรู้ในเร่ืองการใช้

โจทย์ใหญ่เพือ่พฒันาผูเ้รียนเข้าถึงคณุค่าของความรู้ โดยออกแบบโจทย์วิชา

มานษุและสงัคมศึกษาที่มีวตัถุประสงค์การเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนสร้างความรู้

เกี่ยวกับความส�าคัญของเศรษฐกิจข้าวที่ยั่งยืน อันน�าไปสู่การออกแบบ

เป้าหมายใหญ่ของตนเองเพื่อการน�าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

แก่ตน ชมุชน และสงัคม 

 ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจคือ การน�าพาผู้เรียนเข้าถึงคุณค่าของ

ความรู้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ อาทิ โจทย์ใหญ่ ซ่ึงเป็น

ชุดค�าถามท่ีแฝงเป้าหมายเชิงคุณค่า วิธีการตอบโจทย์ใหญ่ท่ีเปิดกว้าง

เพื่อให้เกิดการสร้างความหมายเฉพาะตนและความหมายร่วม การจัด

บรรยากาศให้ผู้เรียนจดจ่อเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ของตน การเลือก

รูปแบบงานน�าเสนอท่ีสร้างความหมายให้กับชุดความรู้ท่ีผู้เรียนผลิต

ขึ้น รวมถึงการประเมินระหว่างเรียนรู้โดยตัวผู้เรียนและกลุ่มเพื่อน 
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 เม่ือองค์ประกอบส�าคัญเหล่าน้ีได้ท�างานร่วมกันแล้ว สถานะ

ของความรู ้ก็เปลี่ยนสภาพจากการเป็นผลิตภัณฑ์แช่แข็งท่ีไร้ชีวิต 

ไปเป็นสภาวะไหลเลื่อนที่มีความลึกซึ้ง ความรู้จึงกลับมีชีวิตชีวา อีกทั้ง

ตัวกระบวนการสร้างความรู ้ก็ยังท�าหน้าท่ีเป็นกระบวนการในการ

ถักทอโลกภายนอกและโลกภายในของท้ังครูและศิษย์ให้สานเข้ามา

หากันอย่างแนบแน่น



วิจยัชัน้เรียนเปลี่ยนครู217

ขอขอบคุณ

กรณีศึกษาจากโครงการ “ก่อการครู”

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชุมนุมที่ไม่มีชื่อ กับ ครูที่ไม่มีเงื่อนไข

(Untitled Club & Unconditional Teacher) 

เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ

และ

กรณีศึกษาจากโรงเรียนเพลินพัฒนา  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 

“วิจัยชั้นเรียน เปลี่ยนครู” ได้อย่างไร 

เรียบเรียงโดย คุณครูวิมลศรี ศุษิลวรณ์
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