
กระบวนการดําเนนิการจัดการความรู (งานวิจัย) มีท้ังหมด 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. คนหาความรู ประชุมระดมความคิด สืบคนขอมูลและคนหาแหลงความรูท่ีเกี่ยวของกับ

เทคนิคการทําวิจัยในช้ันเรียนหัวขอ การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน จัดต้ังทีมงานผูประสานงานแตงต้ัง

คณะกรรมการและผูเกี่ยวของเพื่อจัดการวางแผนและดําเนินงาน 

 2. การสรางและแสวงหาความรู โดยมอบหมายใหคณะทีมงานจัดทํา สืบคนขอมูลในเนื้อหา

เทคนิคการทําวิจัยในช้ันเรียน หัวขอ การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ท้ังจากบุคลากรและเอกสาร

รวมท้ังจากส่ือทุกประเภท จัดประชุมระดมความคิดของทุกคนในคณะทีมงาน รวบรวมมาเพื่อใหทุก

คนไดนําเสนอในเนื้อหาเทคนิคการทําวิจัยในช้ันเรียน หัวขอ การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน รวมท้ัง

จัดเชิญวิทยากรผูทรงความรู เช่ียวชาญในเนื้อหามาเปนผูบรรยายเพือ่ใหคณะทํางานไดเกดิความรู

ความเขาใจเพิ่มข้ึน 

 3. การจัดความรูใหเปนระบบ นําขอมูลท่ีไดรับท้ัง 2 สวน คือท้ังจากท่ีคณะทํางานสืบคนมา

ดวยตัวเอง และจากการบรรยายของวทิยากรผูทรงความรูมากล่ันกรองและจัดทําเปนเอกสารแจกจาย

แกผูทํา KM ทุกทาน 

 4. การประมวลและกล่ันกรองความรูคณะผูจัดทํารวมแบงปนความรูจากขอ 3. มาประยุกต

ใหเหมาะสมเพื่อใชเปนแนวทางในการใชเทคนิควิจัยในช้ันเรียนหัวขอ การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

ผูจัดทํานําเสนอเทคนิคการทําวิจัยในช้ันเรียนหัวขอ การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ของแตละทาน 

ผูจัดทํารวมกันตรวจสอบขอมูลมีการวิเคราะหและปรับปรุงขอมูลรวมกัน ผูจัดทํานําเสนอเทคนิควิจัย

ในช้ันเรียนของแตละทานรอบท่ี 2  ผูจัดทํารวมกันตรวจสอบขอมูลมีการวิเคราะหและปรับปรุงขอมูล

รวมกันอีกครั้ง  ผูจัดทํานําเสนอเทคนิควิจัยในช้ันเรียนของแตละทานรอบท่ี 3  ผูจัดทํารวมกัน

ตรวจสอบขอมูลมีการวิเคราะหและปรับปรุงขอมูลรวมกันอีกครั้ง 

 5. การเขาถึงความรู จัดรูปแบบขอมูลใหสมบูรณยิ่งข้ึนแลวนําเผยแพรความรูในรูปแบบส่ือ

ส่ิงพิมพและระบบขอมูล จัดการขอมูลดิบทุกประเภทใหอยูในรูปแบบท่ีเปนระเบียบ เขาใจงาย แลว

ดําเนินการเผยแพรความรูในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพและระบบขอมูลสารสนเทศหลากหลายรปูแบบท่ี

สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก 

 6. การแบงปน แลกเปล่ียนความรูนําเสนอขอมูลท้ังในองคกรและนอกองคกรโดยระบบ

สารสนเทศท่ีสามารถเขาถึงไดงายโดยเปดชองทางใหสามารถเสนอความคิดไดอยางกวางขวาง จัด

เสวนาเชิญผูสนใจและผูเข่ียวชาญเขารวมในเนื้อหาเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู  

 7. การเรียนรู บุคลากรไดรับองคความรูในการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนหัวขอการพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียนอยางเขาใจกระจางแจงข้ึน บุคลากรในองคกรนําความรูท่ีไดรับจากการทํา KM ไป

ปรับประยุกตใชในการทําวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

  

 



   การสรุปผลในแตละคร้ังท่ีรวมกลุมจัดความรู  

คณะทํางานและผูมีประสบการณในการทําวิจัยในช้ันเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น 

สรุปผลรอบท่ี 1 เรื่องขบวนการและปญหา 

 

  จากปญหาของผูเรียนท่ีมีลักษณะนิสัยท่ีแตกตางจากอดีต ท่ีขาดความรับผิดชอบตอวัสดุท่ีตน

ใชเรียน  คือ ดิน เมื่อผูเรียนทํางานปนเสร็จเรียบรอยแลวแตไมเก็บดิน หมักดิน ดังนั้นดินท่ีสามารถใชไดหลาย

รอบก็ใชไดเพียงครั้งเดียว เนื่องจากวาดินสกปรกมีเศษฝุน เศษผง  ปนเปอน ซึง่ปญหาดังกลาวควบคุมไดยาก  

ในสวนของเรือ่งผลงาน ผูเรยีนจะไดงานประติมากรรมท่ีเปนเพยีงดินเทานัน้ ซึง่กเ็ปนไปตามเปาประสงคของ

หลักสูตร ดังนั้นเพื่อใหผูเรียนไดช้ินงานท่ีถาวรสามารถจัดแสดงงานได จึงตองนํามาหลอ ซึ่งข้ันตอนการหลอ

ตองทําพิมพทุบ โดยผลงาน 1 ช้ิน จะตองแยกพิมพออกมาประมาณ 8-9 ช้ิน ทําใหเกิดปญหาเรื่องพื้นท่ีในการ

ปฏิบัติงานไมเพียงพอ 

 จากปญหาดังกลาว ผูสอนจึงตองหาวัสดุอื่นเพื่อใชทดแทนดิน  ซึ่งวัสดุท่ีใชทดแทนดินนั้นมีหลากหลาย 

แตราคาคอนขางสูง และกระบวนการในการปฏิบัติงานตองใชความระมัดระวังมาก  ดังนั้นข้ีผ้ึงชันจึงเปนวัสดุท่ี

เหมาะสมท้ังในเรือ่งของราคาและการปฏบิติังาน 

 ดังนั้นในเรื่องของการเรียนการสอนผูเรียน เมื่อปนดวยข้ีผ้ึงแลว ผลงานท่ีไดก็สามารถแสดงงาน หรือ

เปนตนแบบได แตถาตองการนาํไ ปหลอก็เพียงทําพิมพช้ินเทานั้น ซึ่งไมตองใชพื้นท่ีในการปฏิบัติงานมาก

เทากบัพมิพทุบ นอกจากนีใ้นการเรยีนการสอนผูสอนไดปรบัขนาดของงานใหเล็กลงเหลือเพยีง 60 เซนติเมตร 

เทานัน้  

ปญหาของผูเรียนทํางานเสร็จไมทันตามเวลาท่ีกําหนด ทําใหผูสอนปรับเปล่ียนการเรียนการสอนใน

เรื่องของการจัดหุนนิ่งท่ีมีจํานวนมากและยากเกินไป ดังนั้นผูสอนจึงตองปรับจํานวนหุนใหนอยลงและงายข้ึน 

เพื่อใหผูเรียนทํางานใหเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

นอกจากนี้ปญหาของผูเรียนท่ีมาศึกษาตอนั้นมีท้ังท่ีจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และ ผูท่ี

จบระดับช้ัน ปวช. ทําใหมีพื้นฐานท่ีตางกัน จึงเปนอีกปญหาหนึ่งท่ีตองคํานึงถึงในการจัดหุนดวย  

จากการปรบักระบวนการสอนและการปรบัเปล่ียนการจัดหุนใหม สงผลใหผูเรยีนทํางานเสรจ็ตาม

กําหนดเวลามากข้ึน แตก็ยังไมเต็ม 100 เปอรเซนต 

 

 ในการสอนศิลปะไทย ของนกัเรยีนระดับช้ัน ปวส .1 ปญหาท่ีพบคือผูเรียนยังไมเขาใจเรื่องการเขียน

เสน ทําใหผูเรียนไมสามารถปรับการเขียนเสนธรรมดาเปนลายไทยได ดังนั้นเมื่อผูสอนจัดการเรียนการสอน

ตามแผนการสอน ผูเรียนจึงไมสามารถทําไดตามหนวยการเรียนรูท่ีกําหนด ดังนั้นผูสอนจึงแก ปญหาท่ีเกิดข้ึน

ดวยวิธีการปรุไขซึ่งเปนวิธีแบบโบราณ ซึ่งในโบราณใชในสวนท่ีสําคัญ แตผูสอนนํามาปรับใชต้ังแตข้ันพื้นฐาน  

โดยในข้ันตอนแรก ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นจึงใหเขียนแบบปรุไข และผูสอนแสดงวิธีการ

เขียนใหผูเรียนดู  ซึ่งผูสอนใหผูเรี ยนเขียนแบบปรุไขมากๆ สงผลใหผูเรียนเขาใจเรื่องเสน มีความชํานาญและมี



พัฒนาการท่ีดีข้ึน  ทํางานไดตามเวลาท่ีกําหนด  ดังนั้นเมื่อผูเรียนเขียนลายท่ียากข้ึน ก็เพียงปรุแคเสนรอบนอก 

สวนรายละเอียดผูเรียนสามารถเขียนไดเอง 

คณะทํางานและผูมีประสบการณในการทําวิจัยในช้ันเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น 

สรุปผลรอบท่ี 2 ปจจัยภายในและภายนอกท่ีสงผลกับงานวิจัย 

 

 ปจจัยภายใน การปฏิบัติงานดวยข้ีผ้ึงแตกตางจากการปนดวยดิน คือ การปนดวยข้ีผ้ึงตองมีทักษะการ

ข้ึนรูปพอสมควร ในเรื่องของการเพิ่มลดข้ีผ้ึง ถาไมมีความแมนยําก็จะทําใหงานนัน้ชา  ประกอบกบัถาผูเรยีน

ขาดความรบัผิดชอบ มาสาย หยุดเรยีน ทํางานชา  ทําใหการเรยีนการสอนไมไดผล 100 เปอรเซน็ต 

 ปจจัยภายนอก คือราคาของข้ีผึง้ท่ีปรบัราคาสูงข้ึน  ปจจุบนั ราคา 85 บาท ตอ กิโลกรัม  ผูเรียนหนึ่ง

คน ใชข้ีผ้ึง20 กิโลกรัม ตอ ผลงานหนึ่งช้ิน  ทําใหการเรียนการสอนโดยใชข้ีผ้ึงเปนวัสดุทดแทนดินยกเลิกไป  

แตผูสอนไดปรับวิธีการใหม กลาวคือถาผูเรียนคนใดสนใจวิธีการนี้จะทําการสอนให แตผูเรียนตองออกเงินคา

วัสดุเอง คาแกส เครื่องมือเฉพาะสําหรับการปนข้ีผ้ึง  

 

 ปจจัยภายในท่ีมีผลกระทบ คือ จํา นวนนักศึกษานอย ทําใหการแลกเปล่ียนความรูระหวางผูเรียน

ดวยกันไมมีเทาท่ีควร นักศึกษาจะไดความรูและวิธีการจากผูสอนเทานั้น สงผลใหพัฒนาการเด็กมีไมมาก 

เพราะไมไดเห็นการทํางานของเพื่อนรวมช้ันวามีวิธีการทําอยางไรใหผลงานสําเร็จออกมาได ดังนั้นถาจํานวน

นักศึกษา มีประมาณ 5 – 10 คน ก็จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูซึ่งกันและกันได  

 

 ปจจัยภายใน คือ เรื่องทักษะของผูเรียนท่ีมีพื้นฐานแตกตางกัน เนื่องจากวาผูเรียนมีท้ังผูท่ีจบ

การศึกษาจากระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และ ระดับช้ัน ปวช. ท่ีมีทักษะมากกวา ดังนั้นทําใหเด็กท่ีจบจาก

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ทํางานเสร็จไมทันเวลาท่ีกําหนด ดังนั้นผูสอนจึงตองใหหัวขอการวาดแกเด็กกลุมนี้เพื่อให

ผูเรียนไดฝกฝนเพิ่มเติมจากงานท่ีเขียนในหองเรียน เพื่อฝกทักษะการวาดใหมีมากข้ึน 

 

คณะทํางานและผูมีประสบการณในการทําวิจัยในช้ันเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น 

รอบท่ี 3 การสรุปขบวนการ ขั้นตอน  ปญหาภายใน ภายนอก 

 

 การใชขีผ้ึง้เปนวสัดุทดแทนดินในการเรยีนการสอนวชิาประติมากรรมสามารถแกปญหาการเรยีนการ

สอนไดในระดับหนึง่ แตจากการปรบัตัวของราคาข้ีผึง้และระยะเวลาในการปฏบิัติงานตมข้ีผ้ึงก็เปนอุปสรรคตอ

การเรยีน  ซึง่ทําใหตองยกเลิกการใชขีผ้ึง้ในการเรยีน และกลับมาใชดินตามเดิมโดยปรบัขนาดของช้ินงานให

เล็กลง ทําใหมีพื้นท่ีในการทํางานมากข้ึน  นอกจากนี้ผูสอนไดเสริมเรื่องการบริหารจัดการเขาไปในการเรียน

การสอนดวย ในเรือ่งของการรับงาน กลาวคือเมื่อผูสอนรับจางปนงาน ก็จะใหเด็กรวมปฏิบัติงานดวย โดยจะ



สอนต้ังแตการตีราคางาน การหาตนทุน การคํานวณการใชวสัดุ การจัดสรรงานกบัผูทีท่าํงานรวมกนั ซึง่เปน

การพัฒนาท้ังตัวผูสอนและผูเรียนควบคูกันไป  ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง และผูเรียนไดรับประโยชน

มากข้ึน  

 การจัดหุนใหนองลงและงายข้ึน สามารถแกปญหาผูเรียนเขียนหุนนิ่งสงไมทันตามเวลาไดในระดับหนึ่ง 

คือผูท่ีจบระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สามารถเขียนไดงายขึน้ และผูทีจ่บจากระดับช้ัน ปวช. ยังชวยเพื่อนรวม

ช้ันได ทําใหผูเรียนมีทักษะท่ีเพิ่มข้ึน และเรียนไดทันเพื่อนรวมช้ัน แตก็มีบางคนท่ีไมคอยสนใจเรียนก็จะให

เพื่อนท่ีเกงกวาชวยเขียนงาน ดังนั้นจึงตองใหเด็กท่ีมีทักษะนอยกวาใหฝกฝนการเขียนเพิ่มเติม แตปญหาท่ี

ยังคงพบอยูคือเด็กไมเขาช้ันเรียน จึงตองทําวิจัยตอไป 

การพัฒนาการเรยีนรูของเด็กดวยขบวนการวธิปีรไุข  เด็กสามารถพฒันาทักษะเบ้ืองตนไดดีขึน้  แต

ดวยปญหาผูเรียนมีจํานวนนอย ทําใหผูเรียนขาดปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันในเรื่องของการเรียนรูกันเอง  ดังนั้น

จึงตองทําวิจัยตอไปวาจะทําอยางไรในเรื่องของการเรียนรูของผูเรียน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   สรุปผลท่ีไดจากการจัดการความรู  

 

 การวจัิยในช้ันเรยีนเปนกระบวนการสําคัญกระบวนการหนึง่ของการเรยีนการสอน และจัดเปนงาน

หลักท่ีจําเปนของการปฏิรูปการศึกษาเลยทีเดียว และผูท่ีจัดทําวิจัยในช้ันเรียนไดดีท่ีสุดยอมตองเปนครูผูสอน 

เพราะการวิจัยในช้ันเรียนเกิดข้ึนจากปญหาในช้ันเรียน ซึ่งมีตัวกําหนดอยูไมกี่ประการนั่นคือ ผูสอน ผูเรียน 

หลักสูตร และสภาพบรรยากาศในการเรยีนการสอน  โดยองคประกอบหลักคือผูเรียน กับผูสอน ตองมี

สัมพันธภาพท่ีดีตอกัน มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรท่ีเหมาะสม องคประกอบท่ี

ครบถวนสมบูรณนี้เองท่ีจะสงผลใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายสูงสุดท่ีต้ังไว  นั่นคือ ศักยภาพของผูเรียน

ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละคนอยางแทจริง  เปาหมายนี้เปนความต้ังใจของผูสอนทุกคนโดยจะ

เห็นไดจากผลงานการวจัิยในช้ันเรียนของผูวิจัยท้ัง 3 ทานท่ีไดนําเสนอเปนตัวอยางนั้น ทุกงานวิจัยลวนมี

เปาหมายหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการเรียนของผูเรียนท้ังส้ิน และการเกิดข้ึนของงานวิจัยในช้ัน

เรียนแตละช้ินลวนเกิดจากโครงสรางท่ีคลายคลึงกัน คือ 

1. ผูสอนมองเห็นสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน 

2. กาํหนดหัวขอและขอบเขตการทําวิจัยในช้ันเรียนใหชัดเจน 

3. กําหนดกลุมตัวอยาง 

4. สังเกตและต้ังสมมติฐาน 

5. ดําเนนิการวิจัย โดยการเก็บขอมูลและดําเนนิการแกไขปญหา ซึ่งทําได 2 แบบ 

5.1 ครูผูสอนนําวิธีการแกปญหาท่ีตนเองคิดข้ึนไปทดลองใชกับผูเรียนทันที และสังเกตผลการ

แกปญหานั้น  

5.2 ครูผูสอนสืบคนวิธีการแกปญหาดวยการใชเครื่องมือวิจัย และนําผลการสืบคนมาทดลองใช

กับผูเรียน 

6. สรปุ และประเมนิผล 

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการวิจัยในช้ันเรียน และวิธีการแกไข 

 สําหรับผูท่ีเพิ่งเริ่มตนทํางานวิจัยในช้ันเรียนอาจเกดิปญหาไดดังนี ้

1. ผูสอนมองเห็นสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน 

ผูสอนมองเห็นสภาพปญหาจริง แตปญหาอาจมีหลายอยาง ในลําดับแรกท่ีผูสอนยังไมมีความ

เช่ียวชาญในการทําวิจัยในช้ันเรียน อาจทําใหรูสึกสับสนและไมสามารถแยะแยะปญหาออกมาได 

ใหผูสอนแกปญหาดวยการจดบันทึกปญหาในแตละวันโดยใชระยะเวลาพอสมควร อยางนอยๆสัก 

1 เดือน เพื่อใหไดผลท่ีคอนขางครอบคลุมและชัดเจน จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะหวา

ปญหาใดเปนปญหาสําคัญท่ีจาํเปนตองไดรับการแกไขมากท่ีสุด เพื่อกาํหนดแนวทางการทําวจัิย

ในช้ันเรยีนใหแคบลง  การฝกสังเกตและวเิคราะหปญหาในช้ันเรยีนเปนกระบวนการเบ้ืองตนท่ี



ชวยฝกครูผูสอนใหเพิ่มพูนทักษะ ความคิด และสงเสริมใหผูสอนเกิดการพัฒนาศักยภาพของ

ความเปนครูไปจนถึงเพิ่มประสิทธิภาพการสอนท่ีสูงข้ึน 

2. กาํหนดหัวขอและขอบเขตการทําวิจัยในช้ันเรียนใหชัดเจน 

หัวขอในการวิจัยในช้ันเรียนท่ีดีท่ีสุดไมจําเปนตองเปนหัวขอท่ียิ่งใหญ หากควรเปนหัวของายๆท่ี

ผูสอนมองเห็นปญหานั้นจริงๆและสามารถบูรณาการการทําวิจัยในช้ันเรียนใหอยูในการจัดการ

เรยีนการสอนตามปกติได  อยางท่ีกลาวไวตอนตนถาผูสอนเฝาสังเกตผูเรียนอยางลึกซึ้ง งานวิจัย

ในช้ันเรียนจะเกิดข้ึนมาเองตามธรรมชาติ แตอยางไรก็ดีถาผูสอนไมถนัดในการใชภาษา เรื่องการ

กําหนดหัวขอก็อาจสรางปญหาใหแกผูสอนได การแกไขปญหานี้ผูสอนอาจปรึกษาผูเช่ียวชาญเพื่อ

ขอคําแนะนําในเรื่องการกําหนดหัวขอใหเหมาะสมกระชับรัดกุม การกําหนดหัวขอท่ีดีจะทําให

ผูสอนสามารถดําเนินการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพตามความมุง

หมายท่ีกําหนดไวอยางชัดเจนแนนอนยิ่งข้ึน 

3. กําหนดกลุมตัวอยาง เพื่อจํากัดขอบเขตของการทําวิจัยใหชัดเจน  

เพื่อความสะดวกในการจัดทําวิจัยไดอยางครอบคลุม และครบถวน  การกําหนดกลุมตัวอยาง

ข้ึนอยูกับผูสอนวาต้ังสมมติฐานไวอยางไร และควรจัดการวิจัยโดยแบงผูเรียนเปนรายบุคคล เปน

กลุม หรือวิจัยโดยรวมท้ังช้ันเรียน  

4. สังเกตและต้ังสมมติฐาน 

เมื่อกําหนดหัวขอแลว ใหดําเนนิการสังเกตและต้ังสมมติฐาน การต้ังสมมติฐาน ใชหลักการ

เดียวกันกับวิชาวิทยาศาสตร  คือเมื่อเกิดความสงสัยใครรูจึงต้ังสมมติฐาน ซึ่งหมายถึงการ

คาดคะเนคําตอบของปญหาการวจัิยอยางมเีหตุผล โดยอาศัยแนวคิด หลักการ  ประสบการณหรอื

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  

5. ดําเนนิการวิจัย โดยการเก็บขอมูลและดําเนนิการแกไขปญหา  

เมื่อต้ังสมมติฐานแลวใหดําเนินการทดสอบ ทดลองเพื่อแสวงหา พิสูจนความจริงตามทฤษฎีท่ี

ผูสอนต้ังสมมติฐานไวดวยความคิดของตนเอง หรอืการใชเครื่องมือวิจัย เชน แบบสอบถาม การ

สัมภาษณผูเช่ียวชาญ หรือใชส่ือการสอน ส่ิงประดิษฐ ตามท่ีผูสอนคิดวาส่ือ หรือวัสดุนั้นๆ

สามารถนํามาตอบโจทยหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได ถาไมใชการสรางสรรคส่ิงประดิษฐ การใช

วสัดุ หรอืส่ือใหมๆ  กอ็าจเปนการกาํหนดรปูแบบวธิกีาร ปรบัแผนการสอนสอนใหมๆ  เพื่อท่ีจะนํา

ความรูความจริงท่ีคนพบมาชวยในการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

6. สรปุ และประเมนิผล 

เมือ่ดําเนนิการครบทุกข้ันตอนแลว ข้ันตอนนีค้อืการสรปุและประเมนิผล ถาประเมนิผลออก

มาแลวพบวาเปนไปตามเปาหมายท่ีผูสอนต้ังไว นั่นหมายถึงการวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้สัมฤทธิ์ผล 

ขอสมมติฐานท่ีผูสอนต้ังไวเปนความจริงท่ีพิสูจนได และสามารถนําสถิติ หรือตารางขอมูลผลวิจัย

ท่ีไดมาปรับปรุงตอยอดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งๆข้ึนตอไปไดอีก   

  



ขอเสนอแนะ 

 ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปแลววา การวิจัยในช้ันเรียนเปนส่ิงท่ีจําเปนและมีความสําคัญในการ
จัดการเรียนการสอนแผนใหมท่ีใหผูเรียนเปนศูนยกลาง แตยังมีครูผูสอนอีกจํานวนหนึ่งท่ีอาจจะยังไมใครเขาใจ
กระบวนการและลําดับข้ันตอนในการวิจัยในช้ันเรียน ทางคณะผูจัดทําการจัดการความรู (KM) จึงไดเลือก
หัวขอ เทคนิคการวิจัยในช้ันเรียน เรื่องการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน เพื่อเปนการรวบรวมองคความรูจากผูมี
ประสบการณใหเปนระเบียบ อันจะยังประโยชนใหแกครูผูสอนทานอื่นๆท่ีจะไดนําเทคนิควิธีการเหลานี้ไปใชใน
การวิจัยในช้ันเรียนตอไป 

จากการรวบรวมขอมลูของอาจารยผูทําวิจัยในช้ันเรียนท้ัง 3 ทานของวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี ท่ี
ไดทํางานวิจัยในช้ันเรียนออกมาแลวประสบผลสําเร็จบรรลุตามเปาหมายนั้น จะเห็นไดวาเทคนิคของงานวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนนั้น มีหัวใจสําคัญอยูท่ี 

1. มจิีตวญิญาณของความเปนครู 
2. ชางสังเกต และใสใจผูเรียน 
3. ติดตามพัฒนาการของผูเรียนอยูสม่ําเสมอ 
4. เมื่อเห็นปญหาไมนิ่งดูดาย 
5. ดําเนินการวิจัยอยางจริงจังตอเนื่อง 

นอกจากนั้นการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตองทําอยางรวดเร็ว เพื่อนําผล
ไปแกปญหาท่ีเกดิข้ึนในระหวางการเรยีนการสอนไดทันทวงที  ท้ังนี้เพราะการวิจัยในช้ันเรียนเปนการ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอนและมุงท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดผลแกผูเรียนโดยตรง  สวน
ในเนือ้หาของการดําเนนิงานวจัิยใหประสบผลตามเปาหมายท่ีต้ังไว และเพื่อใหงานวิจัยดําเนินไปไดอยางดีโดย
ไมเกิดขอผิดพลาดอันจะเปนผลเสียหายตองานวิจัย ผูวิจัยจําเปนตองมีเทคนิคในการดําเนินการวิจัยไป
ตามลําดับข้ันของการวิจัยอยางเปนระเบียบตามท่ีในรายงานช้ินนี้ไดใหขอมูลท่ีไดจากการจัดการความรู (KM) 
ไว  เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการจบส้ินกระบวนการท้ังหมดแลวท่ีลืมไมไดคือการประมวลผล สรุปบทเรียนเพื่อนําส่ิง
ท่ีควรปรับปรุงแกไขมาพัฒนาใหดีข้ึนในการทําวิจัยครั้งตอๆไป การทําวิจัยในช้ันเรียนอยูเปนประจํานั้นจะชวย
ใหครูผูสอนมีวิธีการทํางานท่ีเปนระบบมากข้ึน มองเห็นภาพรวมของงานไปจนถึงแผนการปรบัปรงุพฒันา
เนื้อหา หรือรูปแบบวิธีการสอนอยางองครวม มีการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพเพราะจะมองเห็นทางเลือกตางๆได
ชัดเจนกวางขวางและลึกซึ้งข้ึน ผลจากการทําวิจัยในช้ันเรียน จะชวยใหครูผูสอนไดตัวบงช้ีท่ีเปนรูปธรรมของ
ผลสําเรจ็ในการปฏบิติังานอันจะนํามาซึ่งความรู และความสุข ไปจนถึงประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนในการปฏิบัติงาน
การจัดการเรยีนการสอนตอไป 

 

 

 

 



 

      

ภาคผนวก 

1. บทสัมภาษณผูมีประสบการณการทําวิจัย ประกอบดวย นายแผน เอกจิตร ,นายวิทยา ชลสุวัฒน และ

นายรุจน  ถวัลยอรรณพ 

2. หนงัสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจสอบกระบวนการจัดทําและเอกสาร KM 

3. รปูภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ถอดคําสัมภาษณ อ.รุจน  ถวัลยอรรณพ 

อ.พเิศษ
ในฐานะท่ีอาจารยรุจนเคยทําและก็มีประสบการณในการทําวิจัยดานนี้ อยากจะใหเลาประสบการณนะครับ
โดยท่ีมีโครงสรางกอนอื่นเลยคือแรงบันดาลใจ 

  วันนี้ก็เปน KM นะครับเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อผลิตส่ือการสอนศิลปะ 

อ.รจุน   ถาพดูถึงเรือ่ง KM งานวิจัย ผมทําไปนาจะป 52 หรอื 53 อะไรประมาณนี้ ตอนนั้น
นักเรียนนักศึกษามีปญหาเรื่อง อันนี้พู ดถึงท่ีมากอนท่ีคิดจะเอาวัสดุตางชนิดมาใชแทนทดแทนดิน ปญหา
เนื่องจากวาผูเรียนนักเรียนไมคอยมีลักษณะนิสัยทางศิลปะท่ีเขากับทางประติมากรรมไดเต็มท่ี ถึงแมกระท่ัง
เรียนวิชาเอกประติมากรรมแลวก็ตาม ก็ยังขาดความใฝรูเรื่องการหาความรูเขาหาตัวเองอยูเสมอ แล วก็
ลักษณะนิสัยท่ีผมพูดหมายถึงวาลักษณะการดูแลอุปกรณในการใชทํางานปฏิบัติงานประติมากรรมก็คือวัสดุ
หลักก็คือดิน ทีนี้เมื่อเด็กไมมีลักษณะนิสัยแลว ผมก็วาทํายังไงดีวาถาจะไปเปล่ียนใหเด็กเราก็ไมสามารถท่ีจะ
เปล่ียนไดทุกคน งั้นเราก็เปล่ียนวัสดุไปเลยในการปน วั สดุท่ีจะใชในการปนนั้นมีหลากหลายมาก วัสดุแรกก็คือ
ดิน  วสัดุท่ีสองกคื็อปูน เราสามารถปนข้ึนรปูไดเลยเพยีงแตวาปูนไมวาจะเปนปูนปลาสเตอรหรอืเปนปูนซเีมนต 
เวลาทํามันคอนขางท่ีจะควบคุมลําบากในการถาเกดิทักษะไมดีจรงิการข้ึนปูนสดคอนขางจะทําไดยากเพราะ
ควบคุมไดยาก   ตอมาเปนดินน้าํมนั ถาเปนดินน้าํมนัเราสามารถปรบัแตงไดงาย แตวาปญหาตรงนีก้คื็อมนัก็
คลายดินลักษณะคลายดิน เพียงแตวาข้ันตอนในการดูแลอยางพวกการฉีดน้ํา การคลุมดินไมใหโดนอากาศอะไร
พวกนี้ แตวาก็มีวัสดุอีกตัวหนึ่งซึ่งเขามาทดแทน คือเปนวัสดุ ท่ีคอนขางจะเปนกึ่งถาวรคือสามารถท่ีจะปนเสร็จ
แลว สามารถทําเปนผลงานไดเลยคือคงสภาพได เพยีงแตวาสภาพของมนัไมถาวร ไมถาวรหมายความวาถา
โดนอากาศรอน โดนแดด โดนความรอน ก็จะออนตัวหรือเส่ือมสภาพได ก็เลยคิดวามันก็ยังไมดีพอท่ีจะเอามา
ใชกับเด็กซึ่งลักษณะนิสัยไมคอยใฝรูอยูแลว ก็มีวัสดุซึ่งจริงๆแลวมันเปนวัสดุท่ีทางประติมากรรมใชมานานแลว
ต้ังแตสมัยสุโขทัยท่ีมีการต้ังแตการหลอสําริดมาแลว เพียงแตวาไมเคยมีใครเอามาใชในการเรียนการสอนใน
หลักสูตรเทานั้นเอง ผมก็คือนําเอาวัสดุท่ีมีอยูแลวมาปรับใชกับเด็ กนักศึกษาเนื่องจากปญหาท่ีไดบอกไปแลว 
ท่ีนี่ก็คือวัสดุตัวนี้ก็คือข้ีผ้ึง ข้ีผ้ึงจริงๆแลวไดมาจากรังผ้ึงตัวรังผ้ึง แตวาตัวรังผ้ึงก็เอามาปนแลวจะลักษณะ
คลายๆกับดินน้ํามันคือมีความออนตัว แลวก็สามารถท่ีจะเส่ือมสภาพไดเหมือนกัน แตวามีข้ีผ้ึงอีกตัวหนึ่ง เคาใช
ในการหลอจริงๆก็คือ ข้ีผ้ึงท่ีผสมชันเขาไปแลว ชันก็คือยางไมชนิดหนึ่งผสมเขาไป มันจะมีลักษณะ 2 อยางก็
คือ มีชันขาวกับชันดํา ชันท่ีเอามาผสมเปนชันดําเอามาผสมในข้ีผ้ึงแทแลวก็บวกกับผสมกับพาราฟนเขาไป
หนอยหนึ่งก็จะกลายเปนข้ีผ้ึงชัน เขาจะเรียกข้ีผ้ึงชั น ข้ีผ้ึงชันนี้มันสามารถท่ีจะหลอมละลายทําใหมันเหลวได 
แลวก็สามารถท่ีจะเอาข้ึนมานวดปนข้ึนรูปไดในระยะเวลาท่ีพอสมควร ก็คือสมมติวาเราตมแลว แลวข้ึนมานวด 
มันสามารถท่ีจะกวาจะแข็งตัว ถาเราควบคุมมันดีๆ นวดกับน้ําเสร็จแลวข้ึนมาตมใหมันละลาย แลวข้ึนมานวด  
ถาเราเก็บไวในภาชนะท่ีมันมิดชิด หอดวยผาขาวบางผาอะไรท่ีมันเก็บความรอนไวไดใสไวในภาชนะท่ีปดสนิท 
มันก็สามารถอยูไดถึงเกือบจะครึ่งช่ัวโมง 45 นาที โดยท่ียังคงออนตัวอยู คือเราสามารถท่ีจะดึงออกมาแลวก็ปน
รูปได แลวก็เมื่อสมมติเราทํางานเสร็จภายในวันนั้นแตละวันๆ มันก็สามารถท่ีจะแข็งตัว พออีกวันมาเราก็เอามา
ตมแลวก็นวดใสภาชนะไวแลวก็เอามาปนตอไดเลยโดยท่ีไมตองดูแลรักษามัน 

อ.พิเศษ  ท่ีทําวิจัยในเรื่องของการเปล่ียนตรงนี้เรื่องส่ือท่ีเด็กเขาทํา เพื่อท่ีจะแกปญหา 
เพราะวาเด็กนี่ไมมีเรื่องของความรับผิดชอบใชไหมฮะ เรื่องของบุคลิกท่ีเขาไมสามารถจะควบคุมมันจะมีปญหา
ใชไหมครับ มันอยูในช้ันปอะไรครับท่ีเริ่มเขาไปทําวิจัย 

อ.รจุน  ช้ันป ปวส.1 ครบั 
อ.พเิศษ  ปวส.1 แลวหัวขอท่ีต้ังวิจัยตัวนี้ มันหัวขอช่ือ 



อ.รจุน  ช่ือวาหัวขอ การใชวัสดุข้ีผ้ึงทดแทนการใชดินในการปนรูป 
อ.พเิศษ  ทีนี้มันมีผลในขณะท่ีการทําวิจัยในช้ันเรียนตัวนี้ ท่ีบอกมีท่ีมาดังนี้นะครับ มันแนนอน

วาขบวนการในการทําวิจัยในช้ันเรียนตัวนี้ อยากใหพูดถึงบรรยากาศนะครับในการทําวิจัยในขณะท่ีทํา แลวก็
นาจะพูดถึงในเรื่องของส่ิงท่ีอื่นๆ ท่ีรูสึกวามันดีข้ึนมันทําใหเกิดอะไรใหมๆข้ึนมา 

อ.รจุน  ก็ไดพูดไปแลวในเรื่องของท่ีมาจากแนวความคิดวาทําไมถึงตองเอาวัสดุอื่นมาใช
ทดแทนดิน ซึ่งจริงๆแลววัสดุดินสําหรับงานประติมากรรมแลวเปนอะไรท่ีสามารถข้ึนรูปไดแล วก็สมบูรณไดดี
ท่ีสุด เพียงแตวาไมตรงกับลักษณะนิสัยของเด็ก ซึ่งเราก็ปรับเปล่ียนโดยท่ีไมไดปรับเปล่ียนท่ีตัวเด็ก แตวา
ปรบัเปล่ียนท่ีการเรยีนการสอนกเ็อาตรงนีเ้ขามา 

อ.พเิศษ  ขยายตรงท่ีวาเด็กไมมีนิสัยท่ีจะใชดินปน มีรายละเอียดอะไรบางครับ 
อ.รจุน

แตวาข้ีผ้ึง ในชวงทํางานเราก็ทําไปไดเรื่อย พอนวดเสร็จก็นั่งปนไป พอถึงเวลาพักยาวๆหนอย สัก 
ช่ัวโมง ก็ปลอยท้ิงไวอยางนั้นเลย แลวดินท่ีอยูในภาชนะก็อาจจะหมดแลว ถายังไมหมดก็ยังคงอยูในนั้น ถา
ยังคงไมโดนอากาศพัดไปพัดมา ข้ีผ้ึงก็จะไมแข็งตัวมากก็สามารถท่ีจะเอาไดรเปาผมเปาแลวก็ปนตอไดเลย
เหมือนกัน ดังนั้นกระบวนการตางๆท่ีมันลดลงไป ก็ทําใหเ ด็กไดมเีวลาศึกษากบัเนือ้หารายละเอยีดของการ
ทํางานไดมากข้ึน อยางเชนเวลาท่ีข้ึนโครงเสร็จแลวไปพักกลับมาก็ตอไดเลย โดยท่ีไมตองเสียเวลากับการดูแล
รักษาดินอีก ดังนั้นเมื่อกระบวนการลดลงไปการเรียนรูก็ตอเนื่องข้ึน พอพักกลับมาก็ทําไดเลยในเนื้อหาก็ตอได
เลยโดยท่ีไมตองมาเสียเวลากับอยางอื่น พอคลุมเสร็จในสัปดาหท่ีหนึ่งก็ปลอยท้ิงไวไดเลย แลวก็เก็บของให
เรียบรอย เสร็จพอมาอีกสัปดาหหนึ่ง เชาข้ึนมาก็ตมข้ีผ้ึง นวดเสร็จ ใสกระติกไวใสภาชนะไว แลวก็ทําไปไดเรื่อย
โดยท่ีการเรียนรูไมตองผานกระบวนการมาก ฉะนั้นการเรียนรูก็จะตอเนื่องไปเรื่อยๆ  

  ก็อยางเชน ถาใชดินปนตองข้ึนแกนเหล็ก ตองรางแบบกอนใหไดมาตรฐานใหได
สัดสวนพอดีกับแบบจริงๆกอน แลวถึงจะข้ึนแกนเหล็ก  พอข้ึนแกนเหล็กเสร็จถึงจะมาข้ึนดินได นั้นข้ันตอน
ขบวนการมันคอนขางมาก กวาจะเปนดินได แตพอปรบัมาใชเปนวสัดุขีผ้ึง้มาทําแลว ปญหาอี กอยางหนึ่งก็คือ
การตองดูแลดินตลอดเวลาในการทํางาน สมมติวาปฏบิติังานครัง้หนึง่ โครงงานหนึง่จะใชเวลา 2 สัปดาห ถึง 3 
สัปดาห ในการปฏิบัติงาน ก็คือสัปดาหหนึ่งมีสองวัน ก็คือมีวันครึ่ง 12 คาบตอสัปดาห ดังนัน้ชวงเวลา
ระยะเวลาท่ีท้ิงจากสัปดาหท่ี 1 ไปสัปดาหท่ี 2 มันมีชวงระยะเวลา ซึ่งตรงชวงนี้เด็กตองซึ่งถาเปนดินเด็กจะตอง
ดูแลตลอด ดูไมใหดินมันแข็ง ดูแลไมใหดินมันแตกราวหรือวารวงลงจากแกนเหล็ก ดังนั้นเมื่อเอาวัสดุข้ีผ้ึงเขา
มาใชแลว ก็รูสึกวาเด็กก็มีความสุขข้ึน ไมตองมาดูแลดินตลอดเวลา เวลาพักกลางวัน  1 ช่ัวโมง ไปกินขาวก็
สามารถปลอยท้ิงไวไดเลย โดยท่ีไมตองมาฉีดน้ํากอน คลุมผาคลุมดิน ไปกินขาวกลับมาก็ตองมาเปดผา ฉีดน้ํา
แลวก็รอใหน้ําแหงถึงจะปนดินไดตอ  

อ.พเิศษ  ในเรื่องของทักษะ 
อ.รจุน  ในเรื่องของทักษะ 
อ.พเิศษ  คือไมมีอะไรท่ีทําใหเสียเวลาตรงนั้นไปใชไหมครับ 
อ.รจุน  ใชครบั 
อ.พเิศษ  แลวสุดทายละครับวา เด็กจะตองมีนิสัยท่ีตองมาทําดิน ถูกตองไหมฮะ ตรงนี้เราก็มา

เช่ือมตอในภายหลังได 
อ.รจุน  ใชครับ พอทักษะเคาดีแลว พอทักษะเวลาปนข้ีผ้ึงรูวิธีการ ขอดีอีกอยางหนึ่ง คือดิน

เวลาปนจะติดมอื เวลาเราทํารายละเอยีด เชน ลูกตา กระบอกตา เปลือกตา อะไรพวกนีซ้ึง่มลัีกษณะท่ีซบัซอน 
มีลูกกลม คือลูกตาอยูภายใน มีเปลือกตา เออมีลูกตาอยูในเบาตาซึ่งเปนกะโหลกแลวก็มีเปลือกตามาหุม อัน
นั้นนี่วัสดุข้ีผ้ึงสามารถมาตอบโจทยตรงนี้ไดดีมาก เพราะวามันสามารถท่ีจะปนเปนช้ินเปลือกตาบนเปนช้ินแลว



กเ็อาไปแปะ ใชเครือ่งมอืแตงนดิหนอยกจ็ะไดความหนาของเปลือกตาแลว ฉะนัน้นีม่นัสามารถตอบโ จทยใน
เรื่องการเรียนรูลักษณะภายในของวิธีการปนรายละเอียดบนใบหนาคนไดดีข้ึน 

อ.พเิศษ  เหมาะสมในการท่ีจะฝกทักษะ 
อ.รจุน  ใชๆครับ เพราะเมื่อเด็กเขาใจทักษะท่ีดีแลว ก็ไปปรับใชกับการใชดิน ก็จะคือถารู

หัวใจหรอืรูกระบวนการ วธิกีารทําตาแลว เวลามาปรบัใชกั บดินแลวเขาจะรูวาเครื่องมือปนควรจะเปนยังไง มือ
ท่ีใชดินปนก็เทียบกับข้ีผ้ึงเลย เออจริงๆแลวสามารถทําวิธีการเดียวกับข้ีผ้ึงไดเลยในการทํารายละเอียดบน
ใบหนาคน 

อ.พเิศษ  แลวผลสําเรจ็ 
อ.รจุน  ผลสําเรจ็ของเขากคื็อ เนือ่งจากกระบวนการมนัลดข้ันตอนไปเยอะ เด็กมคี วามสุข

ข้ึนในการเรียน และก็มีทักษะท่ีดีข้ึน พัฒนาทักษะท่ีดีข้ึน ผลสําเร็จก็คือเราไดช้ินงานท่ีดีเลย โดยท่ีไมตองไป
เสียเวลาไปถอดพมิพ ไมตองเสียเวลาไปกระบวนการตางๆ ถอดพมิพ ไมวาจะเปนพมิพหรอืการหลอ นัน้เรา
สามารถเอาช้ินงานท่ีเราปนจากข้ีผ้ึงเสร็จแลวก็สามารถท่ีจะทาสี เอาสีฝุนผสมกับน้ํามันสนแลวก็ทาไปบนตัว
ช้ินงาน แลวกไ็ปแสดงงานไดเลย 

อ.พเิศษ  วิจัยตัวนี้ถาพูดถึงมันมีผลในการเรียนการสอน ถาสามารถบรรจุอยูไปเปนเรื่องของ
เอกสารรายวชิา มนักจ็ะเปนขบวนการท่ีลดข้ันตอนท่ีบอกนะฮะ 

อ.รจุน  ใชครบั 
อ.พเิศษ  มันคือสืบเนื่องยาวนาน แลวก็เปนเรื่องของการพัฒนาองครวมใหญๆ ของการเรียน

การสอนของทักษะในวิทยาลัย ทีนี้คงจะไมมีอะไรถามอาจารยรุจนแลวนะฮะ แตอาจารยรุจนมีอะไรไหมครับ
อยากจะพูดท้ิงทายเอาไว 

อ.รจุน  สําหรับผมนี่ก็คือขบวนการตางๆในการเรียนรูหรือการพัฒนาการเรยีนรูของเด็ก เรา
สามารถท่ีจะ ผมเช่ือวาทุกคนท่ีเปนครูมาแลวอยางซัก 5 ป หรอื 6 ป สามารถท่ีจะคิดโจทยท่ีจะสามารถพัฒนา
เด็กโดยท่ีไมตองเปล่ียนนิสัยของเด็กได ก็คือจริงๆแลว เด็กนี่การเปล่ียนนิสัยคนมันคอนขางจะยากกวาการท่ี
เราเปล่ียนวิธีการเรียนรูใหเขา เหมอืนอยางเชนทางสวนของสามญัเขาใชวธิกีาร เออในสวนของสามญัเขาใช
สภาพแวดลอมในการเรียนรู อยางเชนเรียนรูเรื่อง สปช . สรางเสริมประสบการณชีวิตก็ออกไปเรียนนอกหอง 
ไปเรยีนกบัแปลงเกษตร มนักม็ขีบวนการการพฒันาในทุกสาขาสามารถท่ีจะพฒันาไปไดหมดควบคู เพยีง แตวา
อยูท่ีวาเราจะคิดกับมันหรือเปลา หรือวาเราคิดแลวเราตอเนื่องกับมันหรือเปลา เราสังเกตวิธีการพวกนี้มันเกิด
มาจากการท่ีเราสังเกตเด็ก ไมใชวาเราเอาตัวเองเปนตัวต้ัง ตัวเองมคีวามรูขนาดนี ้เด็กตองไดอยางท่ีเราเรยีนรู
มา เราเรยีนรูมาอยางไรเราตองถ ายทอดใหเขาอยางนั้นและใหเขาตองไดอยางนั้น แตจริงๆแลวมันสามารถ
ปรับได สามารถใหเคามีทักษะไดโดยท่ีไมตองผานแบบเราก็ได คือวิธีการมันหลากหลายมาก วิธีการท่ีเราจะให
ความรูกบัคนมนัสามารถท่ีจะแตกออกไปไดหลายอยาง เพยีงแตวาการคิดของเราตองคิดท่ีตวัเด็ กไมใชคิดท่ีตัว
เรา ไมใชไปมองวาเขาตองเปนอยางเราแตเราตองปรบัใหเขาเรยีนรูอยางท่ีเขาเปนตัวเขาเอง ผมคิดวาตรงนีม้นั
สําคัญกับการเรียนศิลปะ เพราะวาศิลปะคือการท่ีมันแสดงผลถึงการเปนตัวของตัวเองอยางสูงอยูแลว ในเมื่อ
เนื้อหาของการเรียนสงเสริมใหคนมีความเปนตัวของตัวเอง มีความมั่นใจ มีความเช่ือมั่นในตัวเอง ฉะนั้นเราควร
จะไปใหเขาม่ันใจในวธิกีารท่ีเขาเปนเหมาะกบัเขามากกวา กคื็อเราตองไปสังเกตเขาแทนท่ีวาเราจะเอาตัวเอง
เปนตัวต้ัง 

อ.พเิศษ  ก็คือไมใชเอาหลักสูตรอะไรทุกอยางมาเปนตัวต้ัง แลวใหเด็กเดินทา งตาม แตเมือ่
ธรรมชาติของเด็กสะทอนใหเห็นวา มันเปนอยางนี้ลักษณะท่ีแตกตางจากรุนเราท่ีเรียนมา เมื่อหาส่ิง
ตรงนั้นแลวนี่เราเห็นชองวางตรงนั้นนี่ พี่รุจนก็หาขบวนการท่ีมาปรับใชแลวก็สืบคน แลวก็เอาตัวนี่ท่ี



คิดวาเปนวัสดุท่ีสอดคลองกับอุปนิสัยนะครับมาแกปญหา แลวก็ทําใหเด็กมีศักยภาพมากข้ึนนะครับ ก็
สรางประโยชนตอไป 

ในการเรียนการสอนวิชาประติมากรรม วัสดุหลักท่ีใชในการสอนนักเรียนนักศึกษา คือ ดิน แตจากการ
สังเกตอุปนิสัยของผูเรียนแลว พบวานักเรียนนักศึกษาไมวาจะเรียนในระดับช้ันใด หรือแมแตผูท่ีเรียนวิชาเอก
ประติมากรรม ขาดความเอาใจใสดูแลดินซึ่งเปนวัสดุหลักท่ีใชในกา รปฏบิติังาน ต้ังแตกระบวนการหมกัดิน
จนถึงการดูแลดินท่ีข้ึนรูปไวแลว ซึ่งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาเปนไปไดยาก ดังนั้นจาก
ปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาวทําใหผูวิจัยคิดหาวัสดุอื่นเพื่อท่ีจะใชทดแทนดินเพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนวิชา
ประติมากรรม วสัดุ ท่ีผูวิจัยนํามาใชแทนดินคือ “ข้ีผ้ึง” จึงเปนท่ีมาของ KM งานวิจัยหัวขอ “การใชวัสดุข้ีผ้ึง
ทดแทนการใชดินในการปนรปู”  

สรุป 

ข้ีผ้ึงท่ีนํามาใชในการเรียนการสอนประติมากรรม เปนข้ีผ้ึงท่ีผสมชันดําและพาราฟนจึงเรียกวา “ข้ีผ้ึง
ชัน” คุณสมบัติของข้ีผ้ึงชันคือเมื่อข้ีผ้ึงละลายแลวสามารถนํามานวดกับน้ําและปนข้ึนรูปไดในระยะเวลา
พอสมควร ซึ่งถาเก็บไวในภาชนะท่ีมีฝาปดไมใหอากาศเขา ข้ีผ้ึงชันนี้สามารถอยูไดถึง 1 ชม. 45 นาที โดยท่ี
ยังคงความออนตัวอยู  นอกจากนี้การใชข้ีผ้ึงชันแทนดินยังชวยลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติ งาน 
กลาวคือดินเมื่อข้ึนรูปแลวตองมีการดูแล เนื่องจากวาการปฏิบัติงานใชระยะเวลา 2-3 สัปดาหตอโครงงาน 
ดังนั้นเมื่อนักเรียน นักศึกษาปนเสร็จในแตละวันหรือพักกลางวัน ผูเรียนตองฉีดน้ํา คลุมดินทุกครั้ง เพื่อไมให
ดินแหงและหลุดรวงจากโครงเหล็ก เมื่อกลับมาป ฏิบัติงานตอก็ตองฉีดน้ําอีกครั้งเพื่อใหดินออนตัวและปนตอได  
และเมื่อปนงานสําเร็จแลวผูเรียนตองทําพิมพ ถอดพิมพ และหลอ เพื่อใหไดช้ินงานออกมา  สวนข้ีผ้ึงชันไมมี
ข้ันตอนดังกลาว ผูเรียนกลับมาปฏิบัติงานตอไดทันทีเพียงแคใชเครื่องเปาผมเปาข้ีผ้ึ งใหออนตัว  ช้ินงานท่ีปน
เสร็จสามารถท่ีจะทาสี ใชสีฝุนผสมกับน้ํามันสนทาบนตัวช้ินงาน แลวแสดงงานไดเลย  จากคุณสมบัติดังกลาว
ของข้ีผ้ึงชันจึงเหมาะกับลักษณะนิสัยของนักเรียน นักศึกษา และยังทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะ การ
เรียนรูของตนไดอยางตอเนื่องและละเอียดมากข้ึน ทําใหผูเรียนมีศักยภาพเพิ่มข้ึนและไดผลงานท่ีดีข้ึนตามไป
ดวย 

ดังนั้นการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา อาจารยผูสอนสามารถท่ีจะพัฒนาผูเรียนไดโดยท่ีไม
ตองเปล่ียนลักษณะนิสัยของนักเรียนนักศึกษา เพียงแคใชการสังเกตแลวปรับการเรียนการสอนให เหมาะกบั
ผูเรียน เพื่อชวยดึงศักยภาพท่ีมีอยูในตัวของผูเรียนออกมาไดอยางเต็มท่ี 

 

 

 

 

 

 



 

ถอดคําสัมภาษณ อ.วิทยา ชลสุวัฒน 

อ.พิเศษ 

 

 จะเปน KM นะครับเรื่องของเทคนิคการวิจัยในช้ันเรียน เรื่องการพัฒนาศักยภาพ

ของผูเรียนนะครับ ก็พี่วิทยาก็เปนอีกคนหนึ่งท่ีจะมาใหความรูนะครับ ทีนี้ก็อยากจะใหพี่เลานะครับเรื่อง

เกี่ยวกับท่ีพี่วิจัยในช้ันเรียนนะครับ ท่ีเกี่ยวกับหัวขอนี้ดวย 

อ.วิทยา  คือท่ีผมเคยวิจัยไวในช้ันเรียนก็คือมี 2 เรื่อง เรื่องแรกท่ีสนใจเรื่องแรกก็คือเรื่อง

พฤติกรรมของเด็กนกัศึกษาระดับ ป.ตร ีไมเขาช้ันเรยีน คือบางทีกข็าดเรยีนไปบาง มาสายบาง กคื็อหลักใหญๆ

ก็คือเราตองสอนไปสักระยะหนึ่งกอนแลวถึงจะรูวาทําไมเด็กไมเขาช้ันเรียน 

อ.พเิศษ  อันนั้นคือรายวชิาวาดเสน 

อ.วิทยา  ฮะวาดเสน รายวชิาวาดเสน 

อ.พเิศษ  ของป ช้ันปท่ี 1 

อ.วิทยา

อันนี้ในการแกปญหาตรงนี้ ถามวามันไดผล 100 เปอรเซ็นไหม มันก็ไมใช มันอาจจะมีบางสวนท่ีมัน 

บางสวนท่ีเปนเรื่องของพฤติกรรม จุดหนึ่งก็คือตรงนั้นเลยวาถึงแมเราจะต้ังหุนใหมันงายข้ึนอยาง นี ้เด็กบางคน

ข้ีเกียจ พอข้ีเกียจปุบเราก็จะเห็นวาจะทํายังไงใหเด็กหายข้ีเกียจ อันนี้ก็คืออีกปญหาหนึ่งแลว เหมือนมันเริ่ม

เห็นเปนรายบุคคลแลวมันไมใชเปนแบบปญหาองครวมของหองหนึ่งแลว เด็กคนนี้อาจจะแบบทํางานดีแตชา 

บางคนอาจจะทํางานไมดีแตเร็ว มันก็มีหลายอยางท่ีเราอาจจะตองเริ่มแยกไปทีละคนแลว แตปญหาใหญๆก็คือ

  ช้ันปท่ี 1 เทอมแรกเลย ท่ีผมสอนคือวาดเสน 1 ตอนแรกเลย ตอนนั้นก็เด็กรุนนี้จะมี

อยูประมาณเกือบ 10 กวาคน ป 4 ในปจจุบันนี่ จะเยอะหนอย ก็คือเราจะสอนอยูประมาณเดือนหนึ่ ง คราวนี้

จะเริ่มรูปญหาแลววาทําไมเด็กมาสายมั่งหรือแบบวาบางทีขาดเรียนไปอะไรอยางนี้ ก็คือเราก็ลองดูวา ตอนแรก

คือต้ังหุนยาก อาจจะเปนคือเรามองไปท่ีหุนกอนเลยวาเด็กไมเสร็จ พอเด็กไมเสร็จเด็กก็เริ่มขาดเรียน ก็คิดวา

แบบเด๋ียวกลัวเพราะผมเปนคนใหเด็กวาทํางานวันนี้อาทิตยหนาสงอะไรอยางนี้คือจะฟกซไวเลยวาคือระดับ ป .

ตรีแลวตองฟกซใหเด็กเปนระเบียบ ทีนี้เราเจอปญหาตรงนี้ก็จะทํายังไงก็ลองต้ังหุนดูวาถาเกิดหุนนอยลงเนี่ยมัน

แกไดไหม แลวก็ลองดูวาลดจํานวนหุนดูอะไรอยางเนี่ย แลวก็ใหเด็กทํางานใหเสร็จอย างนอยก็ในช่ัวโมงเนี่ย 4 

ช่ัวโมงนี่ใหเด็กเสร็จประมาณ 50 เปอรเซ็นตก็ยังดี ท่ีเหลือก็เด็กอาจจะมาเก็บรายละเอียดเพิ่มตามวันเวลาท่ี

เคาวาง วางจากวิชาอื่นก็ใหเคาเขามาเก็บเพิ่มอะไรอยางนี้ อันนี้เราก็ลองแกปญหาไปไดอีกสักเดือนหนึ่ง จาก

เดือนแรกท่ีเราเริ่มมีปญหาตรงนี้ อีกเดือนหนึ่งเราก็เริ่มจากการแกปญหาในดือนแรกเนี่ย เราก็ดูวาพฤติกรรม

ของเคาเปล่ียนไปไหม ถาเริ่มเห็นวาเด็กเนี่ยทํางานไดเสร็จเร็วข้ึน แตบางคนก็ยังไมเขาช้ันเรียนอยู อันนี้เปน

เรื่องผมเขาใจวาเปนเรื่องพฤติกรรมสวนตัวแลว ก็คือเด็กอาจจะ แบบคือท่ีเห็นมาก็คือมีเด็กคนหนึ่งก็คือทํางาน

ขางนอก ก็คือเกริกชัย ทํางานขางนอกแลวก็ต่ืนสาย ทีนี้ต่ืนสายก็เลยมาไมทันอะไรอยางนี้ แตงานเคาคอนขาง

จะคือเปนคนเด็กมีฝมือดี ก็จะเอากลับไปทํางานท่ีบาน แลวก็อีกอาทิตยหนาก็จะเอามาสง แตบางทีก็หายไป

บอยเกินไป เปนผลใหเด็กคนนี้ก็ตกไปอะไรอยางนี้ แตเสียดายท่ีฝมือเขาดีอยู 



เราจะทํายังไงใหเด็กท้ังหมดในหองเนีย่สามารถทํางานใหเสรจ็ตรงตามเวลา แลวกป็รบัพฤติกรรมของเคาใหมา

เขาช้ันเรยีนไดทัน แลวกส็ามารถสงงานได 

อ.พเิศษ  อยางท่ีเด็กไมมีแรงบันดาลใจก็คืออยางท่ีพี่บอกข้ีเกียจ พี่จะใชวิธีแกยังไงตอนท่ีพี่ทํา

วิจัยตัวนี้ 

อ.วิทยา  เด็กข้ีเกียจบางทีก็คือเห็นหุน ท่ีผมเห็นนะเห็นหุนมันยาก หุนมันยากก็ข้ีเกียจแลว 

บางทีก็ข้ีเกียจเพราะแบบเพื่อนชวนคุยมั่ง เพื่อนเลนมั่งอะไรอยางนี้ อันนั้นก็อาจจะเปนสวนรองไป แตท่ีหลักๆ

กคื็อเราต้ังหุนใหมันงายข้ึน ใหเด็กรูสึกวาทํายังไงใหเด็กรูสึกอยากเขียน แลวก็เสร็จใหทันเวลา มันก็แกปญหา

ความข้ีเกยีจไปไดระดับหนึง่ เวลาต้ังหุนงายๆ เราไมตองจัดเยอะเอาสักพอประมาณวาใหเขาแสดงทักษะของ

เขาออกมาไดเต็มท่ีแคนั้นก็พอ อีกอยางเปนวาดเสน 1 ดวย เปนตัวแรกท่ีเคาอยาลืมวายังมีเด็กท่ีจบทางดาน

มัธยมมาดวย ม .6 แลวมาเรยีนรวมกบัเด็กท่ีจบทางดานประกาศณียบตัรวชิาชีพคือ ปวช . จะมาเรียนรวมกัน 

อันนีเ้วลาเราต้ังหุนเราตองนกึถึงเด็กในสวนของ ม .6 ดวยวาเคาทําไดไหมอะไรอยางนี้ สวนเด็ก ปวช . ถาเกดิ

เขามามีฝมือเนี่ย เขาก็สามารถไหลไปไดเลยตามตารางท่ีเราต้ังหุนไว อันนี้ก็บรรยากาศตรงนั้นมันดีอยาง คือ

เด็กท่ีจบ ปวช. เนี่ยจะชวยดูเพื่อนท่ีจบ ม.6 มาไดดวย คือเด็กคนนี้อาจจะไมเกงอะไรอยางนี้ก็อาจจะชวยใหเคา 

จะบอกใหเคาไปชวยดูเพื่อนหนอยวาเปนอยางไรบาง แทนท่ีเราจะไปสอนเขาเอง เขาอาจจะไมเช่ือเราเขา

อาจจะเช่ือเพือ่นของเขามากกวา อยางบางทีผลลัพธท่ีออกมา เรากต็องดูดวยวาจากการท่ีเคาสอน จากการท่ี

เพื่อนเคาสอนตัวเคาเองนี่ กับท่ีตัวอาจารยสอนเคาเนี่ย มันไมเหมือนกัน ของผมอาจจะเนนไปดานทักษะ  เคา

อาจจะมีจิตวิทยาอะไรท่ีความเปนเพื่อนทําใหเคารูสึกวามันผอนคลายมากกวาท่ีอาจารยจะไปสอนโดยตรง มัน

ก็ชวยได 

อ.พเิศษ  เปนหลักๆก็คือวา เปนเรื่องของการจัดหุนท่ีมีเนื้อหาสาระงายข้ึน เพื่อท่ีจะเราให

นักเรียนเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ในการทํางานมีประสิทธิภาพดวย  

อ.วิทยา  อันนี้เรื่องของการจัดหุน เราก็คือมันเปนเรื่องของการวาดเสน อันนี้เรื่องการต้ังหุน

บางทีเราไปเห็นสีสวยๆ บางทีกอ็ยากจัดใหเด็ก แตบางทีเราไมใชงานเพนท พอเราไปเจอสีสวยๆ เราจะมาจัด

ใหเด็กเขียนเนี่ย มันอาจจะเราใจไดระดับหนึ่ง คือเด็กเห็นอยากเขียน แตบางทีเราเด็กไมไดลงสี อนันีเ้ราบางทีก็

ตองไปดูหุนท่ีมันรูปทรงท่ีมันแบบเด็กอาจไมเคยเห็นมากอน ประเด็นสําคัญก็คือแทนท่ีเราจะเอาหุนแบบ

ท่ัวๆไปท่ีเราเคยเห็นตามตลาด เราก็เปล่ียนหาหุนท่ีเด็กไมเคยเห็นและก็รูสึกอยากเขียนข้ึนมา เปล่ียนหุ น

แปลกๆ อยางนี้ชวยไดระดับหนึ่ง 

อ.พเิศษ  แลวพอไดทําวิจัยตรงนี้เปล่ียนเรื่องของการหาหุน ผลเปนอยางไรบางครับ  เด็กๆ

สนใจข้ึนเยอะไหม 

อ.วิทยา  ผมวา 80 เปอรเซ็นต ท่ียังทําใหเขารูสึกวาพัฒนาไดดีข้ึนในเรื่องการทํางานแลวก็

พฤติกรรมในการเขาช้ันเรยีนของเขา คือเด็กรูสึกวางานมันเสร็จ มันสามารถทําใหเสร็จในช่ัวโมงได หรือบางคน



ก็มาเก็บเล็กเก็บนอยในเวลาท่ีเขาวางมันก็เสร็จได อีกอาทิตยหนึ่งท่ีเขาจะตองมาเรียนเคาก็จะมีงานสงไดทัน

ตามเวลา นอกจากท่ีผมเคยบอกไวเกริน่ไวตอนแรกคือเด็กบางคนพฤติกรรมเปนอยางนัน้จรงิ ๆ เราอาจจะไม

สามารถจะแกไดทันในชวงเวลาท่ีเราสอน  

อ.พเิศษ  คอนขางขุดยาก 

อ.วิทยา  ใชๆ  ขุดยาก 

อ.พเิศษ  ทีนี้ก็เรื่องนี้ก็โอเค ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของวิจัยในช้ันเรียน เรื่องปญหาในการ

เขียนเอกสารประกอบศิลปะนิพนธ ก็อันนี้ก็เหมือนกับอีกตัวหนึ่งเลยนะท่ีจะกอนจบ 

อ.วิทยา  อันนี้ก็เปนอีกปญหาหนึ่งท่ีตางจากปญหาท่ีวิจัยในช้ันเรียนในสวนแรกก็คือสวนท่ี

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเขาเรียนเด็ก ไมเขาเรียน หรือวาเด็กไมทํางาน อันนี้จะอีกสวนหนึ่ง แตอันนี้ใน

เรื่องของการเขียนศิลปะนิพนธ ก็คือ เวลาผมสอนพวกวิชาสัมมนา จะใหเด็กทํางาน ทํางานในสวนของเขียน

ศิลปนิพนธเลย ก็คือขอมูลท้ังหมดท่ีเด็กหามาหรือวาโดยเรียนมาหรือเคยคนควาวิจัยอะไรมานี่ จะใหเขามากอง

ไวเลยวาในช่ัวโมงนี้นะใหเขามาทํางานตรงนี้แลวก็เขียนไปดวย แตอันนี้ปญหาท่ีต้ังไวตรงนี้ก็คือเคยสอนอยูรุน

หนึ่ง รุนแรกๆก็คือ เด็กบางคนเขียนไมออก เขียนไมถูกวาจะเขียนอยางไร ท้ังๆท่ีมีคูมือแลวนะ คูมือท่ีใหไป

ตอนระดับ ป .ตรี ท่ีนี้เด็ก เด็กบางทีเขียนไมออก พอเขียนไมออกก็เริ่มไหลไมได ก็คือปญหาสวนใหญ ก็เหมือน

คนเรียนศิลปะท่ัวไป ก็คือทํางานไดแตเวลาเขียนนี่ เ ขียนหนังสือมันจะเขียนยาก อันนี้ผมจะแนะนําวาอยาง

สมมติในหนึ่งอาทิตยนี่จะตองมาเจอทุกอาทิตย เพราะฉะนั้นเวลาหนึ่งอาทิตยท่ีเขาไดทํางานวิชาเอกไปดวยนี่ 

เขาจะตองมาเรยีนสัมมนาแลวกทํ็างานเขียนหนงัสือไปดวย ในระหวางท่ีเขาเรยีนเขียนรปูไปดวยใหเขามาเขียน

เลยวาโดยไมตองไปเรียงความหมายใหมันสวยงาม เขียนไปเรื่อยๆ เขาคิดอะไรออกก็เขียนไปเรื่อยๆ เจอขอมูล

อะไรมาก็เขียนๆไว คลายๆเปนลักษณะบันทึก พอเดือนหนึ่งปุบผมก็จะมาเอาสวนท่ีเขาเก็บรวบรวมมาท้ังหมด

ท่ีเขาเขียนอิเหระเขละขละตามกระดาษตางๆ มารวบรวมอกีที แลวกใ็หเคาเรี ยงใหมวา จัดใหมันสวยงามข้ึนใน

ระดับหนึ่ง อาจจะไมถึงกับ 100 เปอรเซน็ต ในระดับหนึง่กคื็อ ในเดือนๆหนึง่เขากจ็ะไดเปนบท หนึง่บท หนึง่

บท หนึ่งบท ครบส่ีเดือนปุบเขาจะไดครบท้ังหมดเลย ยกเวนสวนหลังๆท่ีมันตองเปนเรื่องของการแกปญหา

ศิลปนิพนธ ชุดหลังๆนี่ อ าจจะตองรวบรัดนิดหนึ่ง เพราะไมอยางนั้นเพราะถาเกิดมันไลไปเรื่อยๆนี่ เด๋ียวเด็กจะ

ไมทัน 

อ.พเิศษ  กเ็หมอืนกบัเราสรางกาํหนดใหเขา เพือ่ท่ีจะใหเขาทํางาน พอเขาลงมอืทําแลวนีเ่ขาก็

จะเริ่มรูวาส่ิงท่ีเขาควรจะเขียนนี่เรื่องอะไร โดยท่ีเราควบคุมดูแล 

อ.วิทยา  กคื็อปญหาท่ีเห็นตรงนี้ก็คือเด็กทํางานก็คือทําเลย ต้ังแตตนเทอมปุบทํายาวมาถึง

ปลายเทอมปุบนี่ มันชวงระยะเวลามันยาวมากใน 4 เดือน กวาเด็กจะมาเขียนหนังสือนี่ บางทีเด็กลืมแลววา

งานแรกๆเขียนอยางไร ทําอยางไร แลวไปคนควาอะไรมา อันนี้ของผมก็คือวาในหนึ่งอาทิตย เด็กทํางานหนึ่ง

ช้ินไมถึงหนึ่งช้ิน ในหนึ่งเดือนช้ินหนึ่งแยกยอยเปน 4 อาทิตยนี ่ในสวนแรกท่ีเขาทําไปเขาทําอะไรไปบาง ให เขา



เขียนเลย โดยท่ีเราไมตองไปเรยีงความใหเขา ใหเขาเขียนเขาอยากเขียนอะไรเขียนไป เขานกึอะไรไดใหเขียนๆ

ไวเลย ไปไดขอมูลอะไรมาก็ใหเขียนๆไว ดูภาพอะไรมาใหเขาเขียนไวใหหมดเลย แคนี้แหละ ชวยทําใหเขาวาไม

ลืมของเกา 

อ.พเิศษ  ก็เปนสวนท่ีทําแลวก็มีผลท่ีดี เด็กเสรจ็ 

อ.วิทยา  ใช ผมวาเด็กกทํ็างานสงไดตรงตามเวลา เวลาท่ีงานสงศิลปะนพินธเขากจ็ะมเีลมมา

ใหเรียบรอย ไมมีปญหาอะไรคาราคาซัง 

อ.พเิศษ  ถาถามโดยรวมเรื่องของวิจัยในช้ันเรียนท่ีพัฒนาศักยภาพเด็ก เปนแรงบันดาลใจมัน

นาจะคลายๆกนั มนัเกดิจากอะไร เกดิจากการสอนในรายวิชานั้นแลวพี่เห็นวามันเปนปญหาหรือวาอะไร 

อ.วิทยา  ก็คือมันก็ตองเริ่มจากการสอนกอน การสอนเขาไปคลุกคลีกับเด็กในกลุมนี้ท่ีเราสอน 

เราจะเห็นปญหาตรงนั้นแลววาเด็กกลุมนี้มีปญหาอะไรอยู เราถึงจะเอาปญหานี้มาแกในเดือนถัดไป คือมันไมใช

วาแบบแตวาปญหาท่ีเราทําในกลุมนี้มันก็ไมใชวาจะใชไดกับอีกกลุมหนึ่ง พออีกกลุมหนึ่งก็จะเกิดปญหาใหม

ข้ึนมา  เพราะฉะนั้นเราก็จะแกปญหาเปนรุนๆไปวารุนนี้มีปญหาอะไรใหเห็นในหนึ่งเดือนท่ีเราสอนปุบ เราก็จะ

เริ่มแก เขียนหนังสือแลวก็ลองแกดูวาหนึ่งเดือนถัด ไป เดือนท่ีสองเราแกปญหาไดไหม เดือนท่ีสามมนัเห็นผล

อยางไร เดือนท่ีส่ีเราก็จะสรุปผลไดแลววา ในกลุมท่ีมีปญหานี่เราแกไดไหม พอรุนตอไปถัดมาปญหาเกาท่ีเรา

เคยเอามานี่ จะเอามาใชกับกลุมนี้มันก็ไมใชแลว มันอาจจะใชไดแตวันนี้จะเจอปญหาใหมกับเด็กกลุ มตอไป

เรื่อยๆ  

อ.พเิศษ  แลวปญหาท่ีพี่คิด ท่ีเห็นวาเปนปญหานี่รูไดไงวาตองแกไขดวยวิธีนั้นวิธีนี ้

อ.วิทยา  ใชจากการสังเกต สังเกตพฤติกรรม สังเกตวาท้ังพฤติกรรมของเราเองดวยนะวา 

อยางการเขาสอนนี่หรือวาการจัดหุนอะไรพวกนี้หลายอยางวา แทนท่ีเราจะมอ งท่ีเด็กอยางเดียวก็มองท่ีตัวเรา

เองดวยวาทําไมเด็กไมเขาเรยีน เด็กทํางานไมเสรจ็ หรอืวาเด็กเขียนหนงัสือศิลปะนพินธไมได บางทีเราอาจจะ

หางเด็กมากไปนดิหนึง่ ดวยความเปนระดับ ป .ตร ี กคื็ออยากใหเขาเปนผูใหญ แตบางทีเราอยาลืมวาระดับ ป .

ตร ีของสถาบันท่ีนี่ ของวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรีนี่ มันเปนอีกแบบหนึ่ง มันไมเหมือนศิลปากร ศิลปากรเคา

คอนขางจะเปดเต็มท่ีเลยวาเด็กไมเสร็จก็เปนเรื่องของเด็ก แตท่ีนี่เราตองคุมเด็กใหได มันเปนอีกแบบหนึ่ง เปน 

ป.ตรีอีกแบบหนึ่ง 

อ.พเิศษ  ก็คือมีลักษณะเฉพาะ 

อ.วิทยา  ใช ลักษณะเฉพาะของเราเอง 

อ.พเิศษ  ซึง่กดี็ ใกลชิดกนัจากท่ีเด็กเขาบอกอบอุนใจ เมือ่เขาออกไปเขาจะเปนผูใหญมากข้ึน  



อ.วิทยา  แตสวนใหญถากลับมาก็คิดถึงเรา คิดถึงอาจารยท่ีนี่ อาจารยดูแลดี แตจริงๆเราก็ไม

อยากไปอะไรขนาดนัน้กบัเขา อยากใหเขาเปนผูใหญ แตในควา มเปนผูใหญของเขา เราตองพยายามตะลอมๆ

เขานดิหนึง่ ใหเขาเปนผูใหญท่ีแบบประคองๆไปนดิหนึง่ เราไมตองไปโอเขามาก 

อ.พเิศษ

 

  โอมาก กก็ลายเปนเด็กกระจองอแง 

วิจัยในช้ันเรียน เรื่องพฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีไมเขาช้ันเรียน เกิดจากการสังเกต

พฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันป 1 รายวชิาวาดเสน 1 พบวา ในชวงเดือนแรกของภาคเรยีนท่ี 1 

นกัศึกษาเขาช้ันเรยีนสาย ขาดเรยีน หรอืทํางานไมเสรจ็ตามเวลาท่ีกาํหนด จากพฤติกรรมดังกลาวอาจารย

ผูสอนจึงไดหาแนวทางเพื่อจะแกไขปญหา โดยมองไปท่ีการจัดหุนเพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน ท่ีอาจจะมี

รายละเอียดมากหรอืยากเกนิไป  ทําใหนักศึกษาท่ีเรียนซึ่งมีท้ังผูจบระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพและระดับ

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ซึ่งมีทักษะและพื้นฐานในการวาดรูปท่ีแตกตางกันไป เกิดความรูสึกไมอยากเขียน 

สรุป 

ดังนั้นเพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาเขาช้ันเรียนตรงเวลา ไมขาดเรียน และทํางานเสร็จภายในช่ัวโมง

เรียน ผูสอนจึงปรับเปล่ียนการจัดหุ นใหนอยลง หาหุนท่ีมีรูปทรงแปลกตา เพื่อกระตุนใหนักศึกษาอยากเขาช้ัน

เรียน และเขียนไดงายข้ึน  

ผลท่ีไดรับคือ นักศึกษากวา 80 เปอรเซน็ต เขาช้ันเรยีนตรงเวลา ขาดเรยีนนอยลง ทํางานเสรจ็ตาม

เวลาท่ีกําหนด และมีการพัฒนาทักษะในการเขียนท่ีดีข้ึน  เนือ่งจากการจัดหุนท่ีนอยลงทําใหผูเรียนเขียนไดงาย

ข้ึนและไมตองใชเวลามาก สามารถเขียนเสรจ็ไดในช่ัวโมงเรยีน หรอืนกัศึกษาเขามาเกบ็รายละเอยีดของงานได

ในชวงเวลาวาง ดังนั้นเมื่อเขาช้ันเรียนในสัปดาหตอไปผูเรียนจึงมีงานสงไดตามเวลาท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  

 

การเขียนศิลปนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 4  เปนปญหาสําคัญของนักศึกษาท่ีเรียน

ศิลปะ ซึง่ผูเรยีนสามารถสรางสรรคช้ินงานไดแตไมสามารถถายทอดออกมาเปนเอกสารได  จึงเปนท่ีมาของ

วิจัยในช้ันเรียน เรื่องปญหาในการเขียนเอกสารประกอบศิลปนิพนธ  

สรุป 

จากการสังเกตเห็นปญหาดังกลาว ผูสอนจึงใหนักศึกษารวบรวมขอมูลทุกอยางท่ีคนความา ท้ังท่ีเปน

หนังสือ เปนรูปภาพ ท่ีเกี่ยวของกับช้ินงานท่ีผูเรียนทํา มาเขียนในวิชาสัมมนาซึ่งตองเรียนทุกสัปดาห โดย

วิธีการเขียนในเบ้ืองตนนั้นใหเขียนลักษณะบันทึก เพื่อชวยใหผูเรี ยนมีขอมูลท่ีใชประกอบศิลปนิพนธครบถวน

ตามท่ีไดคนความา แตการเขียนขางตนนี้ยังไมตองมีการขัดเกลาภาษา พอครบหนึ่งเดือนผูสอนจึงใหนักศึกษา

นําส่ิงท่ีเขียนท้ังหมดมาแกไขภาษา การเรียงลําดับความใหมใหถูกตองอีกครั้ง ซึ่งนักศึกษาจะปฏิบัติเชนนี้ไปทุก



เดือน เม่ื อครบส่ีเดือนนักศึกษาจะไดงานเอกสารประกอบศิลปนิพนธครบทุกบท ซึ่งชวยใหนักศึกษามีเอกสาร

ประกอบศิลปนิพนธมาสงพรอมช้ินงานไดตรงเวลา 

 

จากงานวิจัยในช้ันเรียนท้ัง 2 เรื่อง ทําใหเห็นวาการสังเกต การคลุกคลีกับนักศึกษาของผูสอนเปน

จุดเริม่ตนของการแกไขปญหาผูเรียนไดเปนอยางดี  โดยเริ่มตนสังเกตในเดือนแรกวาผูเรียนมีปญหาดานใด 

จากนั้นเริ่มแกไขในเดือนตอไป  สังเกตผลท่ีไดรับในเดือนท่ี 3  จากนั้นจึงสรุปผลในเดือนท่ี 4  ซึ่งการเรียนการ

สอนจะครบหนึ่งเทอม  ดังนั้นจะทําใหผูสอนเห็นวาปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดหรือไม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ถอดคําสัมภาษณ อ.แผน  เอกจิตร 

อ.พเิศษ  วันนี้ก็เปนวาระของอาจารยแผนนะครับ ท่ีจะพูดถึงการจัดความรู KM นะครบั โดย

เปน KM เรื่องของดานการวิจัยนะครับ เทคนิคการวิจัยในช้ันเรียนเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนนะ

ครับ ท่ีนี้ก็สัมภาษณไปแลว 2 คน วันนี้ก็จะถึงตาพี่แผนนะครับ ท่ีนี้ก็อยากจะใหพี่แผนเลานะครับ เรื่องของ

วิจัยในช้ันเรียนท่ีพี่แผนทํานะครับ ก็คงประกอบตอนแรกกอนเปนเรื่องของแรงบันดาลใจในการทําวิจัยกอน ช่ือ

เรื่องประมาณวาอะไรครับ 

อ.แผน  ก็สาเหตุท่ีวิจัยในช้ันเรียนก็สืบเนื่องจากวาจากการเรียนการสอนนะครับวามันมี

ปญหา เนื่องจากวาเรื่องของงานศิลปะไทยนี่ มันตองอาศัยเรื่องของทักษะเปนสวนใหญ ฉะนั้นปญหาท่ีพบมาก

ก็คือเรื่องของการปรบัพืน้ฐานทักษะของเด็ก 

อ.พเิศษ  นีร่ะดับ ปวส. 

อ.แผน   ระดับ ปวส . ท่ีนี้ก็ในสวนของวิชาเอกเพราะวาเนื่องจากวา หนึ่งนี่เปนเด็กท่ีไมไดจบ

มาโดยตรง คือจบพืน้ฐานจบจาก ม .6 นะครับ ท่ีนี้ก็เมื่อเราดูในเอกสารหลักสูตรแลวก็วิเคราะหหลักสูตร

ออกมา ถาจะสอนโดย ท่ีเปนแบบท่ัวไปนี่กับเด็กท่ีมีพื้นฐานมาแลวเนี่ย มันก็ไมสามารถเปนไปตามหลักสูตรเปะ

ได เรื่องของหนวยการเรียนรูตางๆเราตองมาปรับนะครับ พอปรับเราก็รูวาจะใชเทคนิควิธีการอยางไร อันนี้ก็

เปนสาเหตุของปญหาท่ีทําวิจัยในช้ันเรียน เบ้ืองตนเมื่อดูแลววาสรุ ปวาใหเคาทดลองดูกอนวา แบบนี้กอนท่ีจะ

ทํากับทําวิจัยในช้ันเรียนมันแตกตางกันอยางไร นะดูผลกอนวามันควรทําไหม เมื่อดูผลแลวบางทีมันอาจจะเปน

เรื่องแคนิดเดียวเอง แตวาเมื่อดูผลวาเออใชไดก็จึงทําวิจัยในช้ันเรียนนะครับ ก็เปนเรื่องของการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส . ปท่ี 1 สาขาศิลปะไทยนะครบั โดยการใชเทคนคิการโรย

แบบตรงฝุนแบบโบราณ แตวาประยุกตใชเพื่อใหทันสมัยมากกวาท่ีโบราณเคาใช แลวก็ปรับปรุงใหงาย ซึ่งเด็กก็

สามารถท่ีจะไปทําเองได 

อ.พิเศษ  ทีนี้ขบวนการท่ีทํา ท่ีสรางข้ึนมาใหมเหมือนกับแผนการสอนท่ีสรางข้ึนมาใหม ท่ีไมได

ลงเหมือนกับสมัยกอนใชไหม คือปรับใหงายข้ึน 

อ.แผน  ปรับใหงายข้ึน แลวเด็กก็สามารถท่ีจะ เมื่อเคาสนใจรูวาวิธีการนี้มันชวยท่ีจะพัฒนา

ทักษะของเคาไดมากข้ึนแลวเนีย่ เคากเ็อาส่ิงท่ีเคาสนใจสามารถนาํไปทําเอง เชน เรือ่งของการเขียนกนก 3 ตัว 

จากแบบท่ีครูผูสอนใหไปเนี่ยมันยังเปนแบบพื้นฐานท่ัวไป แตถาเกิดเคาไปสืบคนแลวเห็นวาเออแบบทางนี้สวย 

อันนี้เคาสนใจเปนพิเศษเนี่ย เคาก็ไปเอาแบบนั้นมา ซึ่งถาเกิดวาถาโดยท่ัวไปเนี่ยเคาเขียนดวยมือไปเลยนี่เคาจะ

มีปญหามากเพราะวาทักษะมันตองอาศัยเวลา เคาก็ใชวิธีการนี้โดยการท่ีไปทําแบบปรุข้ึนมา แบบปรุไขแลวก็

โรยแบบ เคาก็สามารถเขียนตามรอย มันก็เปนการชวยข้ันตอนการฝกทักษะของเคาใหมันเร็วมากยิ่งข้ึน 

อ.พิเศษ  ก็คือวาใชวิธีการท่ีแยบยลข้ึน ก็คือนอกจากวาเคาสืบคนหาแบบแลว เค าก็ตองมานั่ง

ปรุ แลวก็มันจะซึมเขาไป 



อ.แผน  ชวยใหเคามีกําลังใจท่ีจะเรียนตอไปดวยนะครับ เพราะวาไมงั้นตัวเคาจะรูสึกวาเคา

เนี่ยพัฒนาการไปไดชามาก แลวก็ในหลักสูตรเวลาแค 2 ป ในปแรกเปนเรือ่งของการฝกทักษะ ปรบัพืน้ฐานเพือ่

จะสรางงานจิตรกรรมไทยในปท่ี 2 เพราะฉะนั้นจึงตองหาวิธีการทุกอยางเพื่อท่ีจะทําใหเคาสามารถพัฒนา

ทักษะไดเร็วข้ึน  

อ.พเิศษ  คือขบวนการใหมันนอยลง ใหมันรูสึกวาไปไดงายข้ึนนะครับ แลวก็เด็กก็จะตามทัน

เอง แตวาถายากเหมือนสมัยกอยเลยเนี่ยใหเคาเขียนท้ังหมดเลยเนี่ย เด็กจะทอกอน  

อ.แผน  ใช ใชเวลา อยางนอยกซ็กัเหมอืนกบัตองปรบัจาก ปวช .ข้ึนมา แลวกม็าตอ ปวส . ถึง

จะไปไดตามเนือ้หาท่ีหลักสูตรเขียนเอาไว 

อ.พเิศษ  ก็คือสวนนี้พอพี่ทดลองใชแลวเนี่ย ใชมากี่รุนแลว 

อ.แผน  ใชมาเกือบทุกรุน ต้ังแตทําวิจัยก็ดูผลจากตรงนั้น ก็เลยนํามาใชเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  

อ.พเิศษ  ก็ทําใหเด็กไดสาระการเรียนรูในรายวิชาเหมือนเดิมนะครับ แตวาก็ลดข้ันตอนไป 

ผลสําเร็จเปนอยางไรครับ 

อ.แผน  ผลสัมฤทธิ์ก็ กอนท่ีจะทํากับหลัง ผลสัมฤทธิ์กา รเรียนของนักเรียนดีข้ึนมากนะครับ 

การเรียนดีข้ึน  

อ.พเิศษ  อันนี้เราตัวอยางท่ีรูสึกวา อันนี้จะยกตัวอยางไดไหมครับ เปนรายช่ือก็ได เผ่ือท่ีจะคน

ฟงไดประสบการณ 

อ.แผน  ของปกอน ท่ีตอนนี้จบไปแลว เพราะวาปจจุบันไมมี อยางเชนพรรวี คือเคาไมมี

พื้นฐาน 

อ.พเิศษ  ทักษะออนมาก 

อ.แผน  ออนมาก แตเคากส็ามารถท่ีจะเขียนได จบไปเขียนท่ี..... 

อ.พเิศษ  อันท่ีก็เปนท่ีประจักษไปแลว อันนี้พี่มีอะไรจะฝากไหมครับ 

อ.แผน  พัฒนาการตอนะครับตอวิจัยท่ีจะทําตอไป คือเรื่องของการเรียนการสอนแบบ

โครงงานนะครับ ตรงนี้เริ่มทําไปเมื่อเดือนท่ีแลว แตวาจะเปนวิจัยท่ีคอนขางสมบูรณนะครับ อันนี้ไมใชวิจัย

เล็กๆ ก็คืออยากจะใหเด็กเคาเนี่ยมีกระบวนการคิด ซึ่งรายวิชาท่ีทําเรื่องโครงงานมันเปนวิชาเลือกเสรี 

หลักสูตรท่ีทางสถานศึกษาท่ีผูสอนเปนคนเขียนหลักสูตรข้ึนมาเอง ดังนั้ นก็จะดูวาสภาพของบริบทของพื้นท่ี

เปนอยางไร แลวก็นํามาเพื่อท่ีจะจัดใหสอดคลองกับคน แลวก็ท่ีจะสามารถตอยอดไปถึงเรื่องของอาชีพอะไร

ดวย เมื่อเทอมท่ีแลวก็เลยไดดําเนินการลองปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนจากการสอนปกติโดยท่ัวไป เปน



การจัดการเรยีนการสอนแบบโครงงาน คือตัวการจัดการเรยีนการสอนแบบโครงงานนีม่นัมรีปูแบบเหมอืนกบั

การวิจัยเล็กๆ ฉะนั้นเด็กเคาจะตองเลือกเรื่องข้ึนมา แลวก็นําเสนอนะครับ จากนั้นนี่การประเมินผลตางๆอยูใน

ขบวนการท่ีผูเรียนประเมินตัวเอง ผูเรียนประเมินเพื่อน ผูสอนประเมินผูเรียน แลวก็นําผลการป ระเมินมา

วิเคราะห วิพากษกัน มีการนําเสนอโดยตลอด เด็กก็เลยรูสึกสนุกกับตรงนี้นะครับ จากนั้นพอเขาสูโครงงาน ทํา

ไปเรือ่ยๆเคาจะเขาใจวาเคาจะตองทําอะไร พฒันาตออยางไร ตรงนีน้ะครบักเ็ปนสวนสําคัญ ผลท่ีไดจากเทอม

ท่ีแลวก็จะเห็นวาเด็กเคาเขาใจมากยิ่งข้ึนแลวกส็ามารถท่ีจะไปคิดตอหรอืวาไปทําตอในระดับท่ีวางานของเคา

ควรไปทางไหน กเ็ปนการเปดมมุมองใหเห็นวาเด็กมกีระบวนการคิดยังไร ไดพฒันาตอไปอยางไรนะครบั กถ็อื

วาประสบความสําเรจ็ดีมาก 

อ.พเิศษ  ก็คงประมาณนี้นะครับ  10 นาที 

 

วิจัยในช้ันเรียนเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน จัดทําข้ึนเนื่องจากผูสอนพบปญหาเรื่องทักษะ

ของนกัเรยีนระดับช้ัน ปวส .1 วิชาเอกศิลปะไทย ซึ่งปญหาดังกลาวคือการปรับพื้นฐานทักษะของผูเรียน โดย

ขบวนการกอนท่ีจะทําวิจัย ผูสอนไดวิเคราะหหลักสูตรท่ีใชในการเรียนการสอนกอนแลวเห็นวาตอ งมีการปรับ

หนวยการเรียนรู และทดสอบเบ้ืองตน เพื่อท่ีจะดูวามีผลออกมาอยางไร เมื่อพบวาผลท่ีไดเปนท่ีนาพอใจก็จํา

ดําเนนิการทําวจัิยในลําดับตอไป 

สรุป 

การทําวิจัยเรื่องนี้เปนเรื่องของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเขียนลายไทย โดยผูสอนนํา

วธิกีารโรยแบบตรงฝุนแบบโบราณมาประยุกตใชในการเรียนการสอน ซึ่งวิธีการนี้คือการทําแบบปรุไขแลวโรย

แบบ จากนั้นนักเรียนก็สามารถเขียนตามรอยได วิธีการนี้ชวยใหผูเรียนลดขบวนการทํางานใหนอยลง ไดพัฒนา

ทักษะฝมือของตนเองไดเร็วยิ่งข้ึน ไมเกิดความทอ  นอกจากนี้ยังชวยใหนักเรียนสามารถนําไป ทําเองกบัลายท่ี

ตนสนใจได รวมท้ังเปนการปรับพื้นฐานเพื่อใหนักเรียนไดสรางงานจิตรกรรมไทยในระดับช้ัน ปวส . ปท่ี 2 

ตอไป ซึ่งถาเปนการเรียนการสอนลักษณะเดิมคือใหนักเรียนเขียนเองท้ังหมด จะสงผลใหผูเรียนทอเพราะการ

ฝกทักษะตองใชเวลา   

ผลสัมฤทธิ์ท่ีไดจากการทําวิจัย คือ ผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึนมาก   นักเรียนท่ีเคยมีทักษะออนก็

สามารถถพฒันาตัวเองไดเปนอยางมาก ซึง่ผูทีจ่บไปแลวสามารถนาํไปประกอบอาชีพได 

นอกจากวิจัยเรื่องดังกลาวแลว ผูสอนยังไดทําวิจัยเรื่องของการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อฝกให

เด็กมีกระบวนการคิดท่ีเปนระบบ ซึ่งการเรียนการสอนนี้ผูสอนจะใหนักเรียนเลือกเรื่องท่ีตนเองสนใจ และ

นํามาเสนอตออาจารยผูสอน จากนั้นจะมีข้ันตอนของการประเมินผล คือ ผูเรียนประเมินตนเอง  ผูเรียน

ประเมินเพื่อนรวมหอง  และผูสอนประเมินผูเรียน  ลําดับตอมาก็จะนําผลท่ีประเมินมาทํา การวเิคราะหและ

วิพากษรวมกัน  ดังนั้นผลท่ีไดคือเมื่อนักเรียนตองทําโครงงานจริง ก็จะมีความเขาใจมากข้ึนและสามารถนํา



ความคิดไปตอยอดไดวาจะตองทํางานไปในทิศทางใด และยังทําใหผูสอนไดเห็นมมุมอง กระบวนการคิดของ

เด็กไปพรอมๆกันอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


