กระบวนการดําเนินการจัดการความรู (งานวิจัย) มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. คนหาความรู ประชุมระดมความคิด สืบคนขอมูลและคนหาแหลงความรูที่เกี่ยวของกับ
เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียนหัวขอ การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน จัดตั้งทีมงานผูประสานงานแตงตั้ง
คณะกรรมการและผูเกี่ยวของเพื่อจัดการวางแผนและดําเนินงาน
2. การสรางและแสวงหาความรู โดยมอบหมายใหคณะทีมงานจัดทํา สืบคนขอมูลในเนื้อหา
เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน หัวขอ การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ทั้งจากบุคลากรและเอกสาร
รวมทั้งจากสื่อทุกประเภท จัดประชุมระดมความคิดของทุกคนในคณะทีมงาน รวบรวมมาเพื่อใหทุก
คนไดนําเสนอในเนื้อหาเทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน หัวขอ การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน รวมทั้ง
จัดเชิญวิทยากรผูทรงความรู เชี่ยวชาญในเนื้อหามาเปนผูบ รรยายเพือ่ ใหคณะทํางานไดเกิดความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้น
3. การจัดความรูใหเปนระบบ นําขอมูลที่ไดรับทั้ง 2 สวน คือทั้งจากที่คณะทํางานสืบคนมา
ดวยตัวเอง และจากการบรรยายของวิทยากรผูท รงความรูม ากลัน่ กรองและจัดทําเปนเอกสารแจกจาย
แกผูทํา KM ทุกทาน
4. การประมวลและกลั่นกรองความรูคณะผูจัดทํารวมแบงปนความรูจากขอ 3. มาประยุกต
ใหเหมาะสมเพื่อใชเปนแนวทางในการใชเทคนิควิจัยในชั้นเรียนหัวขอ การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
ผูจัดทํานําเสนอเทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียนหัวขอ การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ของแตละทาน
ผูจัดทํารวมกันตรวจสอบขอมูลมีการวิเคราะหและปรับปรุงขอมูลรวมกัน ผูจัดทํานําเสนอเทคนิควิจัย
ในชั้นเรียนของแตละทานรอบที่ 2 ผูจัดทํารวมกันตรวจสอบขอมูลมีการวิเคราะหและปรับปรุงขอมูล
รวมกันอีกครั้ง ผูจัดทํานําเสนอเทคนิควิจัยในชั้นเรียนของแตละทานรอบที่ 3 ผูจัดทํารวมกัน
ตรวจสอบขอมูลมีการวิเคราะหและปรับปรุงขอมูลรวมกันอีกครั้ง
5. การเขาถึงความรู จัดรูปแบบขอมูลใหสมบูรณยิ่งขึ้นแลวนําเผยแพรความรูในรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพและระบบขอมูล จัดการขอมูลดิบทุกประเภทใหอยูในรูปแบบที่เปนระเบียบ เขาใจงาย แลว
ดําเนินการเผยแพรความรูในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพและระบบขอมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบที่
สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก
6. การแบงปน แลกเปลี่ยนความรูนําเสนอขอมูลทั้งในองคกรและนอกองคกรโดยระบบ
สารสนเทศทีส่ ามารถเขาถึงไดงา ยโดยเปดชองทางใหสามารถเสนอความคิดไดอยางกวางขวาง จัด
เสวนาเชิญผูส นใจและผูเ ขี่ยวชาญเขารวมในเนื้อหาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
7. การเรียนรู บุคลากรไดรับองคความรูในการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนหัวขอการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนอยางเขาใจกระจางแจงขึ้น บุคลากรในองคกรนําความรูที่ไดรับจากการทํา KM ไป
ปรับประยุกตใชในการทําวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

การสรุปผลในแตละครั้งที่รวมกลุมจัดความรู
คณะทํางานและผูมีประสบการณในการทําวิจัยในชั้นเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
สรุปผลรอบที่ 1 เรื่องขบวนการและปญหา
จากปญหาของผูเรียนที่มีลักษณะนิสัยที่แตกตางจากอดีต ที่ขาดความรับผิดชอบตอวัสดุที่ตน
ใชเรียน คือ ดิน เมื่อผูเรียนทํางานปนเสร็จเรียบรอยแลวแตไมเก็บดิน หมักดิน ดังนั้นดินที่สามารถใชไดหลาย
รอบก็ใชไดเพียงครั้งเดียว เนื่องจากวาดินสกปรกมีเศษฝุน เศษผง ปนเปอ น ซึง่ ปญหาดังกลาวควบคุมไดยาก
ในสวนของเรือ่ งผลงาน ผูเ รียนจะไดงานประติมากรรมทีเ่ ปนเพียงดินเทานัน้ ซึง่ ก็เปนไปตามเปาประสงคของ
หลักสูตร ดังนั้นเพื่อใหผูเรียนไดชิ้นงานที่ถาวรสามารถจัดแสดงงานได จึงตองนํามาหลอ ซึ่งขั้นตอนการหลอ
ตองทําพิมพทบุ โดยผลงาน 1 ชิ้น จะตองแยกพิมพออกมาประมาณ 8-9 ชิ้น ทําใหเกิดปญหาเรื่องพื้นที่ในการ
ปฏิบัติงานไมเพียงพอ
จากปญหาดังกลาว ผูสอนจึงตองหาวัสดุอื่นเพื่อใชทดแทนดิน ซึ่งวัสดุที่ใชทดแทนดินนั้นมีหลากหลาย
แตราคาคอนขางสูง และกระบวนการในการปฏิบัติงานตองใชความระมัดระวังมาก ดังนั้นขี้ผึ้งชันจึงเปนวัสดุที่
เหมาะสมทัง้ ในเรือ่ งของราคาและการปฏิบตั งิ าน
ดังนั้นในเรื่องของการเรียนการสอนผูเรียน เมื่อปนดวยขี้ผึ้งแลว ผลงานที่ไดก็สามารถแสดงงาน หรือ
เปนตนแบบได แตถา ตองการนําไ ปหลอก็เพียงทําพิมพชิ้นเทานั้น ซึ่งไมตองใชพื้นที่ในการปฏิบัติงานมาก
เทากับพิมพทบุ นอกจากนีใ้ นการเรียนการสอนผูส อนไดปรับขนาดของงานใหเล็กลงเหลือเพียง 60 เซนติเมตร
เทานัน้
ปญหาของผูเรียนทํางานเสร็จไมทันตามเวลาที่กําหนด ทําใหผูสอนปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใน
เรื่องของการจัดหุนนิ่งที่มีจํานวนมากและยากเกินไป ดังนั้นผูสอนจึงตองปรับจํานวนหุนใหนอยลงและงายขึ้น
เพื่อใหผูเรียนทํางานใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด
นอกจากนี้ปญหาของผูเรียนที่มาศึกษาตอนั้นมีทั้งที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และ ผูที่
จบระดับชัน้ ปวช. ทําใหมีพื้นฐานที่ตางกัน จึงเปนอีกปญหาหนึ่งที่ตองคํานึงถึงในการจัดหุนดวย
จากการปรับกระบวนการสอนและการปรับเปลีย่ นการจัดหุน ใหม สงผลใหผเู รียนทํางานเสร็จตาม
กําหนดเวลามากขึ้น แตก็ยังไมเต็ม 100 เปอรเซนต
ในการสอนศิลปะไทย ของนักเรียนระดับชัน้ ปวส .1 ปญหาที่พบคือผูเรียนยังไมเขาใจเรื่องการเขียน
เสน ทําใหผูเรียนไมสามารถปรับการเขียนเสนธรรมดาเปนลายไทยได ดังนั้นเมื่อผูสอนจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการสอน ผูเรียนจึงไมสามารถทําไดตามหนวยการเรียนรูที่กําหนด ดังนั้นผูสอนจึงแก ปญหาที่เกิดขึ้น
ดวยวิธีการปรุไขซึ่งเปนวิธีแบบโบราณ ซึ่งในโบราณใชในสวนที่สําคัญ แตผูสอนนํามาปรับใชตั้งแตขั้นพื้นฐาน
โดยในขั้นตอนแรก ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นจึงใหเขียนแบบปรุไข และผูสอนแสดงวิธีการ
เขียนใหผูเรียนดู ซึ่งผูสอนใหผูเรี ยนเขียนแบบปรุไขมากๆ สงผลใหผูเรียนเขาใจเรื่องเสน มีความชํานาญและมี

พัฒนาการที่ดีขึ้น ทํางานไดตามเวลาที่กําหนด ดังนั้นเมื่อผูเรียนเขียนลายที่ยากขึ้น ก็เพียงปรุแคเสนรอบนอก
สวนรายละเอียดผูเรียนสามารถเขียนไดเอง
คณะทํางานและผูมีประสบการณในการทําวิจัยในชั้นเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
สรุปผลรอบที่ 2 ปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลกับงานวิจัย
ปจจัยภายใน การปฏิบัติงานดวยขี้ผึ้งแตกตางจากการปนดวยดิน คือ การปนดวยขี้ผึ้งตองมีทักษะการ
ขึ้นรูปพอสมควร ในเรื่องของการเพิ่มลดขี้ผึ้ง ถาไมมีความแมนยําก็จะทําให งานนัน้ ชา ประกอบกับถาผูเ รียน
ขาดความรับผิดชอบ มาสาย หยุดเรียน ทํางานชา ทําใหการเรียนการสอนไมไดผล 100 เปอรเซ็นต
ปจจัยภายนอก คือราคาของขีผ้ ง้ึ ทีป่ รับราคาสูงขึน้ ปจจุบนั ราคา 85 บาท ตอ กิโลกรัม ผูเรียนหนึ่ง
คน ใชขี้ผึ้ง20 กิโลกรัม ตอ ผลงานหนึ่งชิ้น ทําใหการเรียนการสอนโดยใชขี้ผึ้งเปนวัสดุทดแทนดินยกเลิกไป
แตผูสอนไดปรับวิธีการใหม กลาวคือถาผูเรียนคนใดสนใจวิธีการนี้จะทําการสอนให แตผูเรียนตองออกเงินคา
วัสดุเอง คาแกส เครื่องมือเฉพาะสําหรับการปนขี้ผึ้ง
ปจจัยภายในที่มีผลกระทบ คือ จํา นวนนักศึกษานอย ทําใหการแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูเรียน
ดวยกันไมมีเทาที่ควร นักศึกษาจะไดความรูและวิธีการจากผูสอนเทานั้น สงผลใหพัฒนาการเด็กมีไมมาก
เพราะไมไดเห็นการทํางานของเพื่อนรวมชั้นวามีวิธีการทําอยางไรใหผลงานสําเร็จออกมาได ดังนั้นถาจํานวน
นักศึกษา มีประมาณ 5 – 10 คน ก็จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูซึ่งกันและกันได
ปจจัยภายใน คือ เรื่องทักษะของผูเรียนที่มีพื้นฐานแตกตางกัน เนื่องจากวาผูเรียนมีทั้งผูที่จบ
การศึกษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และ ระดับชัน้ ปวช. ที่มีทักษะมากกวา ดังนั้นทําใหเด็กที่จบจาก
มัธยมศึกษาปที่ 6 ทํางานเสร็จไมทันเวลาที่กําหนด ดังนั้นผูสอนจึงตองใหหัวขอการวาดแกเด็กกลุมนี้เพื่อให
ผูเรียนไดฝกฝนเพิ่มเติมจากงานที่เขียนในหองเรียน เพื่อฝกทักษะการวาดใหมีมากขึ้น

คณะทํางานและผูมีประสบการณในการทําวิจัยในชั้นเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
รอบที่ 3 การสรุปขบวนการ ขั้นตอน ปญหาภายใน ภายนอก
การใชขผ้ี ง้ึ เปนวัสดุทดแทนดินในการเรียนการสอนวิชาประติมากรรมสามารถแกปญ
 หาการเรียนการ
สอนไดในระดับหนึง่ แตจากการปรับตัวของราคาขีผ้ ง้ึ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานตมขี้ผึ้งก็เปนอุปสรรคตอ
การเรียน ซึง่ ทําใหตอ งยกเลิกการใชขผ้ี ง้ึ ในการเรียน และกลับมาใชดนิ ตามเดิมโดยปรับขนาดของชิน้ งานให
เล็กลง ทําใหมีพื้นที่ในการทํางานมากขึ้น นอกจากนี้ผูสอนไดเสริมเรื่องการบริหารจัดการเขาไปในการเรียน
การสอนดวย ในเรือ่ งของการรับงาน กลาวคือเมื่อผูสอนรับจางปนงาน ก็จะใหเด็กรวมปฏิบัติงานดวย โดยจะ

สอนตัง้ แตการตีราคางาน การหาตนทุน การคํานวณการใชวสั ดุ การจัดสรรงานกับผูท ท่ี าํ งานรวมกัน ซึง่ เปน
การพัฒนาทั้งตัวผูสอนและผูเรียนควบคูกันไป ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง และผู เรียนไดรับประโยชน
มากขึ้น
การจัดหุนใหนองลงและงายขึ้น สามารถแกปญหาผูเรียนเขียนหุนนิ่งสงไมทันตามเวลาไดในระดับหนึ่ง
คือผูที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สามารถเขียนไดงา ยขึน้ และผูท จ่ี บจากระดับชัน้ ปวช. ยังชวยเพื่อนรวม
ชั้นได ทําใหผูเรียนมีทักษะที่เพิ่มขึ้น และเรียนไดทันเพื่อนรวมชั้น แตก็มีบางคนที่ไมคอยสนใจเรียนก็จะให
เพื่อนที่เกงกวาชวยเขียนงาน ดังนั้นจึงตองใหเด็กที่มีทักษะนอยกวาใหฝกฝนการเขียนเพิ่มเติม แตปญหาที่
ยังคงพบอยูคือเด็กไมเขาชั้นเรียน จึงตองทําวิจัยตอไป
การพัฒนาการเรียนรูข องเด็กดวยขบวนการวิธปี รุไข เด็กสามารถพัฒนาทักษะเบือ้ งตนไดดขี น้ึ แต
ดวยปญหาผูเรียนมีจํานวนนอย ทําใหผูเรียนขาดปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันในเรื่องของการเรียนรูกันเอง ดังนั้น
จึงตองทําวิจัยตอไปวาจะทําอยางไรในเรื่องของการเรียนรูของผูเรียน

สรุปผลที่ไดจากการจัดการความรู
การวิจยั ในชัน้ เรียนเปนกระบวนการสําคัญกระบวนการหนึง่ ของการเรียนการสอน และจัดเปนงาน
หลักที่จําเปนของการปฏิรูปการศึกษาเลยทีเดียว และผูที่จัดทําวิจัยในชั้นเรียนไดดีที่สุดยอมตองเปนครูผูสอน
เพราะการวิจัยในชั้นเรียนเกิดขึ้นจากปญหาในชั้นเรียน ซึ่งมีตัวกําหนดอยูไมกี่ประการนั่นคือ ผูสอน ผูเรียน
หลักสูตร และสภาพบรรยากาศในการเรียนการสอน โดยองคประกอบหลักคือผูเรียน กับผูสอน ตองมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรที่เหมาะสม องคประกอบที่
ครบถวนสมบูรณนี้เองที่จะสงผลใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายสูงสุดที่ตั้งไว นั่นคือ ศักยภาพของผูเรียน
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละคนอยางแทจริง เปาหมายนี้เปนความตั้งใจของผูสอนทุกคนโดยจะ
เห็นไดจากผลงานการวิจยั ในชั้นเรียนของผูวิจัยทั้ง 3 ทานที่ไดนําเสนอเปนตัวอยางนั้น ทุกงานวิจัยลวนมี
เปาหมายหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการเรียนของผูเรียนทั้งสิ้น และการเกิดขึ้นของงานวิจัยในชั้น
เรียนแตละชิ้นลวนเกิดจากโครงสรางที่คลายคลึงกัน คือ
1.
2.
3.
4.
5.

ผูสอนมองเห็นสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
กําหนดหัวขอและขอบเขตการทําวิจัยในชั้นเรียนใหชดั เจน
กําหนดกลุมตัวอยาง
สังเกตและตั้งสมมติฐาน
ดําเนินการวิจัย โดยการเก็บขอมูลและดําเนินการแกไขปญหา ซึ่งทําได 2 แบบ
5.1 ครูผูสอนนําวิธีการแกปญหาที่ตนเองคิดขึ้นไปทดลองใชกับผูเรียนทันที และสังเกตผลการ
แกปญหานั้น
5.2 ครูผูสอนสืบคนวิธีการแกปญหาดวยการใชเครื่องมือวิจัย และนําผลการสืบคนมาทดลองใช
กับผูเรียน
6. สรุป และประเมินผล

ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการวิจัยในชั้นเรียน และวิธีการแกไข
สําหรับผูที่เพิ่งเริ่มตนทํางานวิจัยในชั้นเรียนอาจเกิดปญหาไดดงั นี้
1. ผูสอนมองเห็นสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
ผูสอนมองเห็นสภาพปญหาจริง แตปญหาอาจมีหลายอยาง ในลําดับแรกที่ผูสอนยังไมมีความ
เชี่ยวชาญในการทําวิจัยในชั้นเรียน อาจทําใหรูสึกสับสนและไมสามารถแยะแยะปญหาออกมาได
ใหผูสอนแกปญหาดวยการจดบันทึกปญหาในแตละวันโดยใชระยะเวลาพอสมควร อยางนอยๆสัก
1 เดือน เพื่อใหไดผลที่คอนขางครอบคลุมและชัดเจน จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะหวา
ปญหาใดเปนปญหาสําคัญทีจ่ าํ เปนตองไดรับการแกไขมากที่สุด เพื่อกําหนดแนวทางการทําวิจยั
ในชัน้ เรียนใหแคบลง การฝกสังเกตและวิเคราะหปญ
 หาในชัน้ เรียนเปนกระบวนการเบือ้ งตนที่

2.

3.

4.

5.

6.

ชวยฝกครูผูสอนใหเพิ่มพูนทักษะ ความคิด และสงเสริมใหผูสอนเกิดการพัฒนาศักยภาพของ
ความเปนครูไปจนถึงเพิ่มประสิทธิภาพการสอนที่สูงขึ้น
กําหนดหัวขอและขอบเขตการทําวิจัยในชั้นเรียนใหชดั เจน
หัวขอในการวิจัยในชั้นเรียนที่ดีที่สุดไมจําเปนตองเปนหัวขอที่ยิ่งใหญ หากควรเปนหัวของายๆที่
ผูสอนมองเห็นปญหานั้นจริงๆและสามารถบูรณาการการทําวิจัยในชั้นเรียนใหอยูในการจัดการ
เรียนการสอนตามปกติได อยางที่กลาวไวตอนตนถาผูสอนเฝาสังเกตผูเรียนอยางลึกซึ้ง งานวิจัย
ในชั้นเรียนจะเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ แตอยางไรก็ดีถาผูสอนไมถนัดในการใชภาษา เรื่องการ
กําหนดหัวขอก็อาจสรางปญหาใหแกผูสอนได การแกไขปญหานี้ผูสอนอาจปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อ
ขอคําแนะนําในเรื่องการกําหนดหัวขอใหเหมาะสมกระชับรัดกุม การกําหนดหัวขอที่ดีจะทําให
ผูสอนสามารถดําเนินการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพตามความมุง
หมายที่กําหนดไวอยางชัดเจนแนนอนยิ่งขึ้น
กําหนดกลุมตัวอยาง เพื่อจํากัดขอบเขตของการทําวิจัยใหชัด เจน
เพื่อความสะดวกในการจัดทําวิจัยไดอยางครอบคลุม และครบถวน การกําหนดกลุมตัวอยาง
ขึ้นอยูกับผูสอนวาตั้งสมมติฐานไวอยางไร และควรจัดการวิจัยโดยแบงผูเรียนเปนรายบุคคล เปน
กลุม หรือวิจัยโดยรวมทั้งชั้นเรียน
สังเกตและตั้งสมมติฐาน
เมื่อกําหนดหัวขอแลว ใหดาํ เนินการสังเกตและตัง้ สมมติฐาน การตัง้ สมมติฐาน ใชหลักการ
เดียวกันกับวิชาวิทยาศาสตร คือเมื่อเกิดความสงสัยใครรูจึงตั้งสมมติฐาน ซึ่งหมายถึงการ
คาดคะเนคําตอบของปญหาการวิจยั อยางมีเหตุผล โดยอาศัยแนวคิด หลักการ ประสบการณหรือ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ดําเนินการวิจัย โดยการเก็บขอมูลและดําเนินการแกไขปญหา
เมื่อตั้งสมมติฐานแลวใหดําเนินการทดสอบ ทดลองเพื่อแสวงหา พิสูจนความจริงตามทฤษฎีที่
ผูสอนตั้งสมมติฐานไวดวยความคิดของตนเอง หรือการใชเครื่องมือวิจัย เชน แบบสอบถาม การ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ หรือใช สื่อการสอน สิ่งประดิษฐ ตามที่ผูสอนคิดวาสื่อ หรือวัสดุนั้นๆ
สามารถนํามาตอบโจทยหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ถาไมใชการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ การใช
วัสดุ หรือสือ่ ใหมๆ ก็อาจเปนการกําหนดรูปแบบวิธกี าร ปรับแผนการสอนสอนใหมๆ เพื่อที่จะนํา
ความรูความจริงที่คนพบมาชวยในการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
สรุป และประเมินผล
เมือ่ ดําเนินการครบทุกขัน้ ตอนแลว ขัน้ ตอนนีค้ อื การสรุปและประเมินผล ถาประเมินผลออก
มาแลวพบวาเปนไปตามเปาหมายที่ผูสอนตั้งไว นั่นหมายถึงการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้สัมฤทธิ์ผล
ขอสมมติฐานที่ผูสอนตั้งไวเปนความจริง ที่พิสูจนได และสามารถนําสถิติ หรือตารางขอมูลผลวิจัย
ที่ไดมาปรับปรุงตอยอดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งๆขึ้นตอไปไดอีก

ขอเสนอแนะ
ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา การวิจัยในชั้นเรียนเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญในการ
จัดการเรียนการสอนแผนใหมที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง แตยังมีครูผูสอนอีกจํานวนหนึ่งที่อาจจะยังไมใครเขาใจ
กระบวนการและลําดับขั้นตอนในการวิจัยในชั้นเรียน ทางคณะผูจัดทําการจัดการความรู (KM) จึงไดเลือก
หัวขอ เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน เพื่อเปนการรวบรวมองคความรูจากผูมี
ประสบการณใหเปนระเบียบ อันจะยังประโยชนใหแกครูผูสอนทานอื่นๆที่จะไดนําเทคนิควิธีการเหลานี้ไปใชใน
การวิจัยในชั้นเรียนตอไป
จากการรวบรวมขอมูลของอาจารยผูทําวิจัยในชั้นเรียนทั้ง 3 ทานของวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี ที่
ไดทํางานวิจัยในชั้นเรียนออกมาแลวประสบผลสําเร็จบรรลุตามเปาหมายนั้น จะเห็นไดวาเทคนิคของงานวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนนั้น มีหัวใจสําคัญอยูที่
1.
2.
3.
4.
5.

มีจติ วิญญาณของความเปนครู
ชางสังเกต และใสใจผูเรียน
ติดตามพัฒนาการของผูเรียนอยูสม่ําเสมอ
เมื่อเห็นปญหาไมนิ่งดูดาย
ดําเนินการวิจัยอยางจริงจังตอเนื่อง

นอกจากนั้นการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตองทําอยางรวดเร็ว เพื่อนําผล
ไปแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ในระหวางการเรียนการสอนไดทันทวงที ทั้งนี้เพราะการวิจัยในชั้นเรียนเปนการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนและมุงที่จะพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดผลแกผูเรียนโดยตรง สวน
ในเนือ้ หาของการดําเนินงานวิจยั ใหประสบผลตามเปาหมายที่ตั้งไว และเพื่อใหงานวิจัยดําเนินไปไดอยางดีโดย
ไมเกิดขอผิดพลาดอันจะเปนผลเสียหายตองานวิจัย ผูวิจัยจําเปนตองมีเทคนิคในการดําเนินการวิจัยไป
ตามลําดับขั้นของการวิจัยอยางเปนระเบียบตามที่ในรายงานชิ้นนี้ไดใหขอมูลที่ไดจากการจัดการความรู (KM)
ไว เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการจบสิ้นกระบวนการทั้งหมดแลวที่ลืมไมไดคือการประมวลผล สรุปบทเรียนเพื่อนําสิ่ง
ทีค่ วรปรับปรุงแกไขมาพัฒนาใหดีขึ้นในการทําวิจัยครั้งตอๆไป การทําวิจัยในชั้นเรียนอยูเปนประจํานั้นจะชวย
ใหครูผูสอนมีวิธีการทํางานที่เปนระบบมากขึ้น มองเห็นภาพรวมของงานไปจนถึงแผนการปรับปรุงพัฒนา
เนื้อหา หรือรูปแบบวิธีการสอนอยางองครวม มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพเพราะจะมองเห็นทางเลือกตางๆได
ชัดเจนกวางขวางและลึกซึ้งขึ้น ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียน จะชวยใหครูผูสอนไดตัวบงชี้ที่เปนรูปธรรมของ
ผลสําเร็จในการปฏิบตั ิงานอันจะนํามาซึ่งความรู และความสุข ไปจนถึงประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน
การจัดการเรียนการสอนตอไป
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วันนี้ก็เปน KM นะครับเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อผลิตสื่อการสอนศิลปะ
อ.พิเศษ
ในฐานะที่อาจารยรุจนเคยทําและก็มีประสบการณในการทําวิจัยดานนี้ อยากจะใหเลาประสบการณนะครับ
โดยที่มีโครงสรางกอนอื่นเลยคือแรงบันดาลใจ
อ.รุจน
ถาพูดถึงเรือ่ ง KM งานวิจัย ผมทําไปนาจะป 52 หรือ 53 อะไรประมาณนี้ ตอนนั้น
นักเรียนนักศึกษามีปญหาเรื่อง อันนี้พู ดถึงที่มากอนที่คิดจะเอาวัสดุตางชนิดมาใชแทนทดแทนดิน ปญหา
เนื่องจากวาผูเรียนนักเรียนไมคอยมีลักษณะนิสัยทางศิลปะที่เขากับทางประติมากรรมไดเต็มที่ ถึงแมกระทั่ง
เรียนวิชาเอกประติมากรรมแลวก็ตาม ก็ยังขาดความใฝรูเรื่องการหาความรูเขาหาตัวเองอยูเสมอ แล
วก็
ลักษณะนิสัยที่ผมพูดหมายถึงวาลักษณะการดูแลอุปกรณในการใชทํางานปฏิบัติงานประติมากรรมก็คือวัสดุ
หลักก็คือดิน ทีนี้เมื่อเด็กไมมีลักษณะนิสัยแลว ผมก็วาทํายังไงดีวาถาจะไปเปลี่ยนใหเด็กเราก็ไมสามารถที่จะ
เปลี่ยนไดทุกคน งั้นเราก็เปลี่ยนวัสดุไปเลยในการปน วั สดุที่จะใชในการปนนั้นมีหลากหลายมาก วัสดุแรกก็คือ
ดิน วัสดุทส่ี องก็คอื ปูน เราสามารถปน ขึน้ รูปไดเลยเพียงแตวา ปูนไมวา จะเปนปูนปลาสเตอรหรือเปนปูนซีเมนต
เวลาทํามันคอนขางทีจ่ ะควบคุมลําบากในการถาเกิดทักษะไมดจี ริงการขึน้ ปูนสดคอนขางจะทําไดยากเพราะ
ควบคุมไดยาก ตอมาเปนดินน้าํ มัน ถาเปนดินน้าํ มันเราสามารถปรับแตงไดงา ย แตวา ปญหาตรงนีก้ ค็ อื มันก็
คลายดินลักษณะคลายดิน เพียงแตวาขั้นตอนในการดูแลอยางพวกการฉีดน้ํา การคลุมดินไมใหโดนอากาศอะไร
พวกนี้ แตวาก็มีวัสดุอีกตัวหนึ่งซึ่งเขามาทดแทน คือเปนวัสดุ ที่คอนขางจะเปนกึ่งถาวรคือสามารถที่จะปนเสร็จ
แลว สามารถทําเปนผลงานไดเลยคือคงสภาพได เพียงแตวา สภาพของมันไมถาวร ไมถาวรหมายความวาถา
โดนอากาศรอน โดนแดด โดนความรอน ก็จะออนตัวหรือเสื่อมสภาพได ก็เลยคิดวามันก็ยังไมดีพอที่จะเอามา
ใชกับเด็กซึ่งลักษณะนิสัยไมคอยใฝรูอยูแลว ก็มีวัสดุซึ่งจริงๆแลวมันเปนวัสดุที่ทางประติมากรรมใชมานานแลว
ตั้งแตสมัยสุโขทัยที่มีการตั้งแตการหลอสําริดมาแลว เพียงแตวาไมเคยมีใครเอามาใชในการเรียนการสอนใน
หลักสูตรเทานั้นเอง ผมก็คือนําเอาวัสดุที่มีอยูแลวมาปรับใชกับเด็ กนักศึกษาเนื่องจากปญหาที่ไดบอกไปแลว
ที่นี่ก็คือวัสดุตัวนี้ก็คือขี้ผึ้ง ขี้ผึ้งจริงๆแลวไดมาจากรังผึ้งตัวรังผึ้ง แตวาตัวรังผึ้งก็เอามาปนแลวจะลักษณะ
คลายๆกับดินน้ํามันคือมีความออนตัว แลวก็สามารถที่จะเสื่อมสภาพไดเหมือนกัน แตวามีขี้ผึ้งอีกตัวหนึ่ง เคาใช
ในการหลอจริงๆก็คือ ขี้ผึ้งที่ผสมชันเขาไปแลว ชันก็คือยางไมชนิดหนึ่งผสมเขาไป มันจะมีลักษณะ 2 อยางก็
คือ มีชันขาวกับชันดํา ชันที่เอามาผสมเปนชันดําเอามาผสมในขี้ผึ้งแทแลวก็บวกกับผสมกับพาราฟนเขาไป
หนอยหนึ่งก็จะกลายเปนขี้ผึ้งชัน เขาจะเรียกขี้ผึ้งชั น ขี้ผึ้งชันนี้มันสามารถที่จะหลอมละลายทําใหมันเหลวได
แลวก็สามารถที่จะเอาขึ้นมานวดปนขึ้นรูปไดในระยะเวลาที่พอสมควร ก็คือสมมติวาเราตมแลว แลวขึ้นมานวด
มันสามารถที่จะกวาจะแข็งตัว ถาเราควบคุมมันดีๆ นวดกับน้ําเสร็จแลวขึ้นมาตมใหมันละลาย แลวขึ้นมานวด
ถาเราเก็บไวในภาชนะที่มันมิดชิด หอดวยผาขาวบางผาอะไรที่มันเก็บความรอนไวไดใสไวในภาชนะที่ปดสนิท
มันก็สามารถอยูไดถึงเกือบจะครึ่งชั่วโมง 45 นาที โดยที่ยังคงออนตัวอยู คือเราสามารถที่จะดึงออกมาแลวก็ปน
รูปได แลวก็เมื่อสมมติเราทํางานเสร็จภายในวัน นั้นแตละวันๆ มันก็สามารถที่จะแข็งตัว พออีกวันมาเราก็เอามา
ตมแลวก็นวดใสภาชนะไวแลวก็เอามาปนตอไดเลยโดยที่ไมตองดูแลรักษามัน
อ.พิเศษ
ที่ทําวิจัยในเรื่องของการเปลี่ยนตรงนี้เรื่องสื่อที่เด็กเขาทํา เพื่อที่จะแกปญหา
เพราะวาเด็กนี่ไมมีเรื่องของความรับผิดชอบใชไหมฮะ เรื่องของบุคลิกที่เขาไมสามารถจะควบคุมมันจะมีปญหา
ใชไหมครับ มันอยูในชั้นปอะไรครับที่เริ่มเขาไปทําวิจัย
อ.รุจน
ชัน้ ป ปวส.1 ครับ
อ.พิเศษ
ปวส.1 แลวหัวขอที่ตั้งวิจัยตัวนี้ มันหัวขอชื่อ

อ.รุจน
ชื่อวาหัวขอ การใชวัสดุขี้ผึ้งทดแทนการใชดินในการปนรูป
อ.พิเศษ
ทีนี้มันมีผลในขณะที่การทําวิจัยในชั้นเรียนตัวนี้ ที่บอกมีที่มาดังนี้นะครับ มันแนนอน
วาขบวนการในการทําวิจัยในชั้นเรียนตัวนี้ อยากใหพูดถึงบรรยากาศนะครับในการทําวิจัยในขณะที่ทํา แลวก็
นาจะพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่อื่นๆ ที่รูสึกวามันดีขึ้นมันทําใหเกิดอะไรใหมๆขึ้นมา
อ.รุจน
ก็ไดพูดไปแลวในเรื่องของที่มาจากแนวความคิดวาทําไมถึงตองเอาวัสดุอื่นมาใช
ทดแทนดิน ซึ่งจริงๆแลววัสดุดินสําหรับงานประติมากรรมแลวเปนอะไรที่สามารถขึ้นรูปไดแล วก็สมบูรณไดดี
ที่สุด เพียงแตวาไมตรงกับลักษณะนิสัยของเด็ก ซึ่งเราก็ปรับเปลี่ยนโดยที่ไมไดปรับเปลี่ยนที่ตัวเด็ก แตวา
ปรับเปลีย่ นทีก่ ารเรียนการสอนก็เอาตรงนีเ้ ขามา
อ.พิเศษ
ขยายตรงที่วาเด็กไมมีนิสัยที่จะใชดินปน มีรายละเอียดอะไรบางครับ
ก็อยางเชน ถาใชดนิ ปน ตองขึน้ แกนเหล็ก ตองรางแบบกอนใหไดมาตรฐานใหได
อ.รุจน
สัดสวนพอดีกับแบบจริงๆกอน แลวถึงจะขึ้นแกนเหล็ก พอขึ้นแกนเหล็กเสร็จถึงจะมาขึ้นดินได นั้นขั้นตอน
ขบวนการมันคอนขางมาก กวาจะเปนดินได แตพอปรับมาใชเปนวัสดุขผ้ี ง้ึ มาทําแลว ปญหาอี กอยางหนึ่งก็คือ
การตองดูแลดินตลอดเวลาในการทํางาน สมมติวา ปฏิบตั งิ านครัง้ หนึง่ โครงงานหนึง่ จะใชเวลา 2 สัปดาห ถึง 3
สัปดาห ในการปฏิบัติงาน ก็คือสัปดาหหนึ่งมีสองวัน ก็คือมีวันครึ่ง
12 คาบตอสัปดาห ดังนัน้ ชวงเวลา
ระยะเวลาที่ทิ้งจากสัปดาหที่ 1 ไปสัปดาหท่ี 2 มันมีชวงระยะเวลา ซึ่งตรงชวงนี้เด็กตองซึ่งถาเปนดินเด็กจะตอง
ดูแลตลอด ดูไมใหดินมันแข็ง ดูแลไมใหดินมันแตกราวหรือวารวงลงจากแกนเหล็ก ดังนั้นเมื่อเอาวัสดุขี้ผึ้งเขา
มาใชแลว ก็รูสึกวาเด็กก็มีความสุขขึ้น ไมตองมาดูแลดินตลอดเวลา เวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมง ไปกินขาวก็
สามารถปลอยทิ้งไวไดเลย โดยที่ไมตองมาฉีดน้ํากอน คลุมผาคลุมดิน ไปกินขาวกลับมาก็ตองมาเปดผา ฉีดน้ํา
แลวก็รอใหน้ําแหงถึงจะปนดินไดตอ
แตวาขี้ผึ้ง ในชวงทํางานเราก็ทําไปไดเรื่อย พอนวดเสร็จก็นั่งปนไป พอถึงเวลาพักยาวๆหนอย สัก
ชั่วโมง ก็ปลอยทิ้งไวอยางนั้นเลย แลวดินที่อยูในภาชนะก็อาจจะหมดแลว ถายังไมหมดก็ยังคงอยูในนั้น ถา
ยังคงไมโดนอากาศพัดไปพัดมา ขี้ผึ้งก็จะไมแข็งตัวมากก็สามารถที่จะเอาไดรเปาผมเปาแลวก็ปนตอไดเลย
เหมือนกัน ดังนั้นกระบวนการตางๆที่มันลดลงไป ก็ทําใหเ ด็กไดมเี วลาศึกษากับเนือ้ หารายละเอียดของการ
ทํางานไดมากขึ้น อยางเชนเวลาที่ขึ้นโครงเสร็จแลวไปพักกลับมาก็ตอไดเลย โดยที่ไมตองเสียเวลากับการดูแล
รักษาดินอีก ดังนั้นเมื่อกระบวนการลดลงไปการเรียนรูก็ตอเนื่องขึ้น พอพักกลับมาก็ทําไดเลยในเนื้อหาก็ตอได
เลยโดยที่ไมตองมาเสียเวลากับอยางอื่น พอคลุมเสร็จในสัปดาหที่หนึ่งก็ปลอยทิ้งไวไดเลย แลวก็เก็บของให
เรียบรอย เสร็จพอมาอีกสัปดาหหนึ่ง เชาขึ้นมาก็ตมขี้ผึ้ง นวดเสร็จ ใสกระติกไวใสภาชนะไว แลวก็ทําไปไดเรื่อย
โดยที่การเรียนรูไมตองผานกระบวนการมาก ฉะนั้นการเรียนรูก็จะตอเนื่องไปเรื่อยๆ
อ.พิเศษ
ในเรื่องของทักษะ
อ.รุจน
ในเรื่องของทักษะ
อ.พิเศษ
คือไมมีอะไรที่ทําใหเสียเวลาตรงนั้นไปใชไหมครับ
อ.รุจน
ใชครับ
อ.พิเศษ
แลวสุดทายละครับวา เด็กจะตองมีนิสัยที่ตองมาทําดิน ถูกตองไหมฮะ ตรงนี้เราก็มา
เชื่อมตอในภายหลังได
อ.รุจน
ใชครับ พอทักษะเคาดีแลว พอทักษะเวลาปนขี้ผึ้งรูวิธีการ ขอดีอีกอยางหนึ่ง คือดิน
เวลาปน จะติดมือ เวลาเราทํารายละเอียด เชน ลูกตา กระบอกตา เปลือกตา อะไรพวกนีซ้ ง่ึ มีลกั ษณะทีซ่ บั ซอน
มีลูกกลม คือลูกตาอยูภายใน มีเปลือกตา เออมีลูกตาอยูในเบาตาซึ่งเปนกะโหลกแลวก็มีเปลือกตามาหุม อัน
นั้นนี่วัสดุขี้ผึ้งสามารถมาตอบโจทยตรงนี้ไดดีมาก เพราะวามันสามารถที่จะปนเปนชิ้นเปลือกตาบนเปนชิ้นแลว

ก็เอาไปแปะ ใชเครือ่ งมือแตงนิดหนอยก็จะไดความหนาของเปลือกตาแลว ฉะนัน้ นีม่ นั สามารถตอบโ จทยใน
เรื่องการเรียนรูลักษณะภายในของวิธีการปนรายละเอียดบนใบหนาคนไดดีขึ้น
อ.พิเศษ
เหมาะสมในการที่จะฝกทักษะ
อ.รุจน
ใชๆครับ เพราะเมื่อเด็กเขาใจทักษะที่ดีแลว ก็ไปปรับใชกับการใชดิน ก็จะคือถารู
หัวใจหรือรูก ระบวนการ วิธกี ารทําตาแลว เวลามาปรับใชกั บดินแลวเขาจะรูวาเครื่องมือปนควรจะเปนยังไง มือ
ที่ใชดินปนก็เทียบกับขี้ผึ้งเลย เออจริงๆแลวสามารถทําวิธีการเดียวกับขี้ผึ้งไดเลยในการทํารายละเอียดบน
ใบหนาคน
อ.พิเศษ
แลวผลสําเร็จ
อ.รุจน
ผลสําเร็จของเขาก็คอื เนือ่ งจากกระบวนการมันลดขัน้ ตอนไปเยอะ เด็กมีค วามสุข
ขึ้นในการเรียน และก็มีทักษะที่ดีขึ้น พัฒนาทักษะที่ดีขึ้น ผลสําเร็จก็คือเราไดชิ้นงานที่ดีเลย โดยที่ไมตองไป
เสียเวลาไปถอดพิมพ ไมตอ งเสียเวลาไปกระบวนการตางๆ ถอดพิมพ ไมวา จะเปนพิมพหรือการหลอ นัน้ เรา
สามารถเอาชิ้นงานที่เราปนจากขี้ผึ้งเสร็จแลวก็ สามารถที่จะทาสี เอาสีฝุนผสมกับน้ํามันสนแลวก็ทาไปบนตัว
ชิน้ งาน แลวก็ไปแสดงงานไดเลย
อ.พิเศษ
วิจัยตัวนี้ถาพูดถึงมันมีผลในการเรียนการสอน ถาสามารถบรรจุอยูไปเปนเรื่องของ
เอกสารรายวิชา มันก็จะเปนขบวนการทีล่ ดขัน้ ตอนทีบ่ อกนะฮะ
อ.รุจน
ใชครับ
อ.พิเศษ
มันคือสืบเนื่องยาวนาน แลวก็เปนเรื่องของการพัฒนาองครวมใหญๆ ของการเรียน
การสอนของทักษะในวิทยาลัย ทีนี้คงจะไมมีอะไรถามอาจารยรุจนแลวนะฮะ แตอาจารยรุจนมีอะไรไหมครับ
อยากจะพูดทิ้งทายเอาไว
อ.รุจน
สําหรับผมนี่ก็คือขบวนการตางๆในการเรียนรูหรือการพัฒนาการเรียนรูข องเด็ก เรา
สามารถที่จะ ผมเชื่อวาทุกคนที่เปนครูมาแลวอยางซัก 5 ป หรือ 6 ป สามารถที่จะคิดโจทยที่จะสามารถพัฒนา
เด็กโดยที่ไมตองเปลี่ยนนิสัยของเด็กได ก็คือจริงๆแลว เด็กนี่การเปลี่ยนนิสัยคนมันคอนขางจะยากกวาการที่
เราเปลี่ยนวิธีการเรียนรูใหเขา เหมือนอยางเชนทางสวนของสามัญเขาใชวธิ กี าร เออในสวนของสามัญเขาใช
สภาพแวดลอมในการเรียนรู อยางเชนเรียนรูเรื่อง สปช . สรางเสริมประสบการณชีวิตก็ออกไปเรียนนอกหอง
ไปเรียนกับแปลงเกษตร มันก็มขี บวนการการพัฒนาในทุกสาขาสามารถทีจ่ ะพัฒนาไปไดหมดควบคู เพียง แตวา
อยูที่วาเราจะคิดกับมันหรือเปลา หรือวาเราคิดแลวเราตอเนื่องกับมันหรือเปลา เราสังเกตวิธีการพวกนี้มันเกิด
มาจากการทีเ่ ราสังเกตเด็ก ไมใชวา เราเอาตัวเองเปนตัวตัง้ ตัวเองมีความรูข นาดนี้ เด็กตองไดอยางทีเ่ ราเรียนรู
มา เราเรียนรูม าอยางไรเราตองถ ายทอดใหเขาอยางนั้นและใหเขาตองไดอยางนั้น แตจริงๆแลวมันสามารถ
ปรับได สามารถใหเคามีทักษะไดโดยที่ไมตองผานแบบเราก็ได คือวิธีการมันหลากหลายมาก วิธีการที่เราจะให
ความรูก บั คนมันสามารถทีจ่ ะแตกออกไปไดหลายอยาง เพียงแตวา การคิดของเราตองคิดทีต่ วั เด็ กไมใชคิดที่ตัว
เรา ไมใชไปมองวาเขาตองเปนอยางเราแตเราตองปรับใหเขาเรียนรูอ ยางทีเ่ ขาเปนตัวเขาเอง ผมคิดวาตรงนีม้ นั
สําคัญกับการเรียนศิลปะ เพราะวาศิลปะคือการที่มันแสดงผลถึงการเปนตัวของตัวเองอยางสูงอยูแลว ในเมื่อ
เนื้อหาของการเรียนสงเสริมใหคนมีความเปนตัวของตัวเอง มีความมั่นใจ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ฉะนั้นเราควร
จะไปใหเขามัน่ ใจในวิธกี ารทีเ่ ขาเปนเหมาะกับเขามากกวา ก็คอื เราตองไปสังเกตเขาแทนทีว่ า เราจะเอาตัวเอง
เปนตัวตัง้
อ.พิเศษ
ก็คือไมใชเอาหลักสูตรอะไรทุกอยางมาเปนตัวตั้ง แลวใหเด็กเดินทา งตาม แตเมือ่
ธรรมชาติของเด็กสะทอนใหเห็นวา มันเปนอยางนี้ลักษณะที่แตกตางจากรุนเราที่เรียนมา เมื่อหาสิ่ง
ตรงนั้นแลวนี่เราเห็นชองวางตรงนั้นนี่ พี่รุจนก็หาขบวนการที่มาปรับใชแลวก็สืบคน แลวก็เอาตัวนี่ที่

คิดวาเปนวัสดุที่สอดคลองกับอุปนิสัยนะครับมาแกปญหา แลวก็ทําใหเด็กมีศักยภาพมากขึ้นนะครับ ก็
สรางประโยชนตอไป
สรุป
ในการเรียนการสอนวิชาประติมากรรม วัสดุหลักที่ใชในการสอนนักเรียนนักศึกษา คือ ดิน แตจากการ
สังเกตอุปนิสัยของผูเรียนแลว พบวานักเรียนนักศึกษาไมวาจะเรียนในระดับชั้นใด หรือแมแตผูที่เรียนวิชาเอก
ประติมากรรม ขาดความเอาใจใสดูแลดินซึ่งเปนวัสดุหลักที่ใชในกา รปฏิบตั งิ าน ตัง้ แตกระบวนการหมักดิน
จนถึงการดูแลดินที่ขึ้นรูปไวแลว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาเปนไปไดยาก ดังนั้นจาก
ปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวทําใหผูวิจัยคิดหาวัสดุอื่นเพื่อที่จะใชทดแทนดินเพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนวิชา
ประติมากรรม วัสดุ ที่ผูวิจัยนํามาใชแทนดินคือ “ขี้ผึ้ง” จึงเปนที่มาของ KM งานวิจัยหัวขอ “การใชวัสดุขี้ผึ้ง
ทดแทนการใชดนิ ในการปน รูป”
ขี้ผึ้งที่นํามาใชในการเรียนการสอนประติมากรรม เปนขี้ผึ้งที่ผสมชันดําและพาราฟนจึงเรียกวา “ขี้ผึ้ง
ชัน”
คุณสมบัติของขี้ผึ้งชันคือเมื่อขี้ผึ้งละลายแลวสามารถนํามานวดกับน้ําและปนขึ้นรูปไดในระยะเวลา
พอสมควร ซึ่งถาเก็บไวในภาชนะที่มีฝาปดไมใหอากาศเขา ขี้ผึ้งชันนี้สามารถอยูไดถึง 1 ชม. 45 นาที โดยที่
ยังคงความออนตัวอยู นอกจากนี้การใชขี้ผึ้งชันแทนดินยังชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติ งาน
กลาวคือดินเมื่อขึ้นรูปแลวตองมีการดูแล เนื่องจากวาการปฏิบัติงานใชระยะเวลา 2-3 สัปดาหตอ โครงงาน
ดังนั้นเมื่อนักเรียน นักศึกษาปนเสร็จในแตละวันหรือพักกลางวัน ผูเรียนตองฉีดน้ํา คลุมดินทุกครั้ง เพื่อไมให
ดินแหงและหลุดรวงจากโครงเหล็ก เมื่อกลับมาป ฏิบัติงานตอก็ตองฉีดน้ําอีกครั้งเพื่อใหดินออนตัวและปนตอได
และเมื่อปนงานสําเร็จแลวผูเรียนตองทําพิมพ ถอดพิมพ และหลอ เพื่อใหไดชิ้นงานออกมา สวนขี้ผึ้งชันไมมี
ขั้นตอนดังกลาว ผูเรียนกลับมาปฏิบัติงานตอไดทันทีเพียงแคใชเครื่องเปาผมเปาขี้ผึ้ งใหออนตัว ชิ้นงานที่ปน
เสร็จสามารถที่จะทาสี ใชสีฝุนผสมกับน้ํามันสนทาบนตัวชิ้นงาน แลวแสดงงานไดเลย จากคุณสมบัติดังกลาว
ของขี้ผึ้งชันจึงเหมาะกับลักษณะนิสัยของนักเรียน นักศึกษา และยังทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะ การ
เรียนรูของตนไดอยางตอเนื่องและละเอียดมากขึ้น ทําใหผูเรียนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นและไดผลงานที่ดีขึ้นตามไป
ดวย
ดังนั้นการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา อาจารยผูสอนสามารถที่จะพัฒนาผูเรียนไดโดยที่ไม
ตองเปลี่ยนลักษณะนิสัยของนักเรียนนักศึกษา เพียงแคใชการสังเกตแลวปรับการเรียนการสอนให เหมาะกับ
ผูเรียน เพื่อชวยดึงศักยภาพที่มีอยูในตัวของผูเรียนออกมาไดอยางเต็มที่

ถอดคําสัมภาษณ อ.วิทยา ชลสุวัฒน
อ.พิเศษ
จะเปน KM นะครับเรื่องของเทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนนะครับ ก็พี่วิทยาก็เปนอีกคนหนึ่งที่จะมาใหความรูนะครับ ทีนี้ก็อยากจะใหพี่เลานะครับเรื่อง
เกี่ยวกับที่พี่วิจัยในชั้นเรียนนะครับ ที่เกี่ยวกับหัวขอนี้ดวย
อ.วิทยา
คือที่ผมเคยวิจัยไวในชั้นเรียนก็คือมี 2 เรื่อง เรื่องแรกที่สนใจเรื่องแรกก็คือเรื่อง
พฤติกรรมของเด็กนักศึกษาระดับ ป.ตรี ไมเขาชัน้ เรียน คือบางทีกข็ าดเรียนไปบาง มาสายบาง ก็คอื หลักใหญๆ
ก็คือเราตองสอนไปสักระยะหนึ่งกอนแลวถึงจะรูวาทําไมเด็กไมเขาชั้นเรียน
อ.พิเศษ

อันนั้นคือรายวิชาวาดเสน

อ.วิทยา

ฮะวาดเสน รายวิชาวาดเสน

อ.พิเศษ

ของป ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 1 เทอมแรกเลย ที่ผมสอนคือวาดเสน 1 ตอนแรกเลย ตอนนั้นก็เด็กรุนนี้จะมี
อ.วิทยา
อยูประมาณเกือบ 10 กวาคน ป 4 ในปจจุบันนี่ จะเยอะหนอย ก็คือเราจะสอนอยูประมาณเดือนหนึ่ ง คราวนี้
จะเริ่มรูปญหาแลววาทําไมเด็กมาสายมั่งหรือแบบวาบางทีขาดเรียนไปอะไรอยางนี้ ก็คือเราก็ลองดูวา ตอนแรก
คือตั้งหุนยาก อาจจะเปนคือเรามองไปที่หุนกอนเลยวาเด็กไมเสร็จ พอเด็กไมเสร็จเด็กก็เริ่มขาดเรียน ก็คิดวา
แบบเดีย๋ วกลัวเพราะผมเปนคนใหเด็กวาทํา งานวันนี้อาทิตยหนาสงอะไรอยางนี้คือจะฟกซไวเลยวาคือระดับ ป .
ตรีแลวตองฟกซใหเด็กเปนระเบียบ ทีนี้เราเจอปญหาตรงนี้ก็จะทํายังไงก็ลองตั้งหุนดูวาถาเกิดหุนนอยลงเนี่ยมัน
แกไดไหม แลวก็ลองดูวาลดจํานวนหุนดูอะไรอยางเนี่ย แลวก็ใหเด็กทํางานใหเสร็จอย างนอยก็ในชั่วโมงเนี่ย 4
ชั่วโมงนี่ใหเด็กเสร็จประมาณ 50 เปอรเซ็นตก็ยังดี ที่เหลือก็เด็กอาจจะมาเก็บรายละเอียดเพิ่มตามวันเวลาที่
เคาวาง วางจากวิชาอื่นก็ใหเคาเขามาเก็บเพิ่มอะไรอยางนี้ อันนี้เราก็ลองแกปญหาไปไดอีกสักเดือนหนึ่ง จาก
เดือนแรกทีเ่ ราเริ่มมีปญหาตรงนี้ อีกเดือนหนึ่งเราก็เริ่มจากการแกปญหาในดือนแรกเนี่ย เราก็ดูวาพฤติกรรม
ของเคาเปลี่ยนไปไหม ถาเริ่มเห็นวาเด็กเนี่ยทํางานไดเสร็จเร็วขึ้น แตบางคนก็ยังไมเขาชั้นเรียนอยู อันนี้เปน
เรื่องผมเขาใจวาเปนเรื่องพฤติกรรมสวนตัวแลว ก็คือเด็กอาจจะ แบบคือที่เห็นมาก็คือมีเด็กคนหนึ่งก็คือทํางาน
ขางนอก ก็คือเกริกชัย ทํางานขางนอกแลวก็ตื่นสาย ทีนี้ตื่นสายก็เลยมาไมทันอะไรอยางนี้ แตงานเคาคอนขาง
จะคือเปนคนเด็กมีฝมือดี ก็จะเอากลับไปทํางานที่บาน แลวก็อีกอาทิตยหนาก็จะเอามาสง แตบางทีก็หายไป
บอยเกินไป เปนผลใหเด็กคนนี้ก็ตกไปอะไรอยางนี้ แตเสียดายที่ฝมือเขาดีอยู
อันนี้ในการแกปญหาตรงนี้ ถามวามันไดผล 100 เปอรเซ็นไหม มันก็ไมใช มันอาจจะมีบางสวนที่มัน
บางสวนที่เปนเรื่องของพฤติกรรม จุดหนึ่งก็คือตรงนั้นเลยวาถึงแมเราจะตั้งหุนใหมันงายขึ้นอยาง นี้ เด็กบางคน
ขี้เกียจ พอขี้เกียจปุบเราก็จะเห็นวาจะทํายังไงใหเด็กหายขี้เกียจ อันนี้ก็คืออีกปญหาหนึ่งแลว เหมือนมันเริ่ม
เห็นเปนรายบุคคลแลวมันไมใชเปนแบบปญหาองครวมของหองหนึ่งแลว เด็กคนนี้อาจจะแบบทํางานดีแตชา
บางคนอาจจะทํางานไมดีแตเร็ว มันก็มีหลายอยางที่เราอาจจะตองเริ่มแยกไปทีละคนแลว แตปญหาใหญๆก็คือ

เราจะทํายังไงใหเด็กทัง้ หมดในหองเนีย่ สามารถทํางานใหเสร็จตรงตามเวลา แลวก็ปรับพฤติกรรมของเคาใหมา
เขาชัน้ เรียนไดทนั แลวก็สามารถสงงานได
อ.พิเศษ

อยางที่เด็กไมมีแรงบันดาลใจก็คืออยางที่พี่บอกขี้เกียจ พี่จะใชวิธีแกยังไงตอนที่พี่ทํา

วิจัยตัวนี้
อ.วิทยา
เด็กขี้เกียจบางทีก็คือเห็นหุน ที่ผมเห็นนะเห็นหุนมันยาก หุนมันยากก็ขี้เกียจแลว
บางทีก็ขี้เกียจเพราะแบบเพื่อนชวนคุยมั่ง เพื่อนเลนมั่งอะไรอยางนี้ อันนั้นก็อาจจะเปนสวนรองไป แตที่หลักๆ
ก็คอื เราตั้งหุนใหมันงายขึ้น ใหเด็กรูสึกวาทํายังไงใหเด็กรูสึกอยากเขียน แลวก็เสร็จใหทันเวลา มันก็แกปญหา
ความขีเ้ กียจไปไดระดับหนึง่ เวลาตัง้ หุน งายๆ เราไมตอ งจัดเยอะเอาสักพอประมาณวาใหเขาแสดงทักษะของ
เขาออกมาไดเต็มที่แคนั้นก็พอ อีกอยางเปนวาดเสน 1 ดวย เปนตัวแรกที่เคาอยาลืมวายังมีเด็กที่จบทางดาน
มัธยมมาดวย ม .6 แลวมาเรียนรวมกับเด็กทีจ่ บทางดานประกาศณียบัตรวิชาชีพคือ ปวช . จะมาเรียนรวมกัน
อันนีเ้ วลาเราตัง้ หุน เราตองนึกถึงเด็กในสวนของ ม .6 ดวยวาเคาทําไดไหมอะไรอยางนี้ สวนเด็ก ปวช . ถาเกิด
เขามามีฝมือเนี่ย เขาก็สามารถไหลไปไดเลยตามตารางที่เราตั้งหุนไว อันนี้ก็บรรยากาศตรงนั้นมันดีอยาง คือ
เด็กทีจ่ บ ปวช. เนี่ยจะชวยดูเพื่อนที่จบ ม.6 มาไดดวย คือเด็กคนนี้อาจจะไมเกงอะไรอยางนี้ก็อาจจะชวยใหเคา
จะบอกใหเคาไปชวยดูเพื่อนหนอยวาเปนอยางไรบาง แทนทีเ่ ราจะไปสอนเขาเอง เขาอาจจะไมเชือ่ เราเขา
อาจจะเชือ่ เพือ่ นของเขามากกวา อยางบางทีผลลัพธทอ่ี อกมา เราก็ตอ งดูดว ยวาจากการทีเ่ คาสอน จากการที่
เพื่อนเคาสอนตัวเคาเองนี่ กับที่ตัวอาจารยสอนเคาเนี่ย มันไมเหมือนกัน ของผมอาจจะเนนไปดานทักษะ เคา
อาจจะมีจิตวิทยาอะไรที่ความเปนเพื่อนทําใหเคารูสึกวามันผอนคลายมากกวาที่อาจารยจะไปสอนโดยตรง มัน
ก็ชวยได
อ.พิเศษ
เปนหลักๆก็คือวา เปนเรื่องของการจัดหุนที่มีเนื้อหาสาระงายขึ้น เพื่อที่จะเราให
นักเรียนเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ในการทํางานมีประสิทธิภาพดวย
อ.วิทยา
อันนี้เรื่องของการจัดหุน เราก็คือมันเปนเรื่องของการวาดเสน อันนี้เรื่องการตั้งหุน
บางทีเราไปเห็นสีสวยๆ บางทีกอ็ ยากจัดใหเด็ก แตบางทีเราไมใชงานเพนท พอเราไปเจอสีสวยๆ เราจะมาจัด
ใหเด็กเขียนเนี่ย มันอาจจะเราใจไดระดับหนึ่ง คือเด็กเห็นอยากเขียน แตบางทีเราเด็กไมไดลงสี อันนีเ้ ราบางทีก็
ตองไปดูหุนที่มันรูปทรงที่มันแบบเด็กอาจไมเคยเห็นมากอน ประเด็นสําคัญก็คือแทนที่เราจะเอาหุนแบบ
ทั่วๆไปที่เราเคยเห็นตามตลาด เราก็เปลี่ยนหาหุนที่เด็กไมเคยเห็นและก็รูสึกอยากเขียนขึ้นมา เปลี่ยนหุ
น
แปลกๆ อยางนี้ชวยไดระดับหนึ่ง
อ.พิเศษ
สนใจขึ้นเยอะไหม

แลวพอไดทําวิจัยตรงนี้เปลี่ยนเรื่องของการหาหุน ผลเปนอยางไรบางครับ

เด็กๆ

อ.วิทยา
ผมวา 80 เปอรเซ็นต ที่ยังทําใหเขารูสึกวาพัฒนาไดดีขึ้นในเรื่องการทํางานแลวก็
พฤติกรรมในการเขาชัน้ เรียนของเขา คือเด็กรูสึกวางานมันเสร็จ มันสามารถทําใหเสร็จในชั่วโมงได หรือบางคน

ก็มาเก็บเล็กเก็บนอยในเวลาที่เขาวางมันก็เสร็จได อีกอาทิตยหนึ่งที่เขาจะตองมาเรียนเคาก็จะมีงานสงไดทัน
ตามเวลา นอกจากทีผ่ มเคยบอกไวเกริน่ ไวตอนแรกคือเด็กบางคนพฤติกรรมเปนอยางนัน้ จริง ๆ เราอาจจะไม
สามารถจะแกไดทนั ในชวงเวลาทีเ่ ราสอน
อ.พิเศษ

คอนขางขุดยาก

อ.วิทยา

ใชๆ ขุดยาก

อ.พิเศษ
ทีนี้ก็เรื่องนี้ก็โอเค ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของวิจัยในชั้นเรียน เรื่องปญหาในการ
เขียนเอกสารประกอบศิลปะนิพนธ ก็อันนี้ก็เหมือนกับอีกตัวหนึ่งเลยนะที่จะกอนจบ
อ.วิทยา
อันนี้ก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่ตางจากปญหาที่วิจัยในชั้นเรียนในสวนแรกก็คือสวนที่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเขาเรียนเด็ก ไมเขาเรียน หรือวาเด็กไมทํางาน อันนี้จะอีกสวนหนึ่ง แตอันนี้ใน
เรื่องของการเขียนศิลปะนิพนธ ก็คือ เวลาผมสอนพวกวิชาสัมมนา จะใหเด็กทํางาน ทํางานในสวนของเขียน
ศิลปนิพนธเลย ก็คือขอมูลทั้งหมดที่เด็กหามาหรือวาโดยเรียนมาหรือเคยคนควาวิจัยอะไรมานี่ จะใหเขามากอง
ไวเลยวาในชั่วโมงนี้นะใหเขามาทํางานตรงนี้แลวก็เขียนไปดวย แตอันนี้ปญหาที่ตั้งไวตรงนี้ก็คือเคยสอนอยูรุน
หนึ่ง รุนแรกๆก็คือ เด็กบางคนเขียนไมออก เขียนไมถูกวาจะเขียนอยางไร ทั้งๆที่มีคูมือแลวนะ คูมือที่ใหไป
ตอนระดับ ป.ตรี ที่นี้เด็ก เด็กบางทีเขียนไมออก พอเขียนไมออกก็เริ่มไหลไมได ก็คือปญหาสวนใหญ ก็เหมือน
คนเรียนศิลปะทั่วไป ก็คือทํางานไดแตเวลาเขียนนี่ เ ขียนหนังสือมันจะเขียนยาก อันนี้ผมจะแนะนําวาอยาง
สมมติในหนึ่งอาทิตยนี่จะตองมาเจอทุกอาทิตย เพราะฉะนั้นเวลาหนึ่งอาทิตยที่เขาไดทํางานวิชาเอกไปดวยนี่
เขาจะตองมาเรียนสัมมนาแลวก็ทาํ งานเขียนหนังสือไปดวย ในระหวางทีเ่ ขาเรียนเขียนรูปไปดวยใหเขามาเขียน
เลยวาโดยไมตองไปเรียงความหมายใหมันสวยงาม เขียนไปเรื่อยๆ เขาคิดอะไรออกก็เขียนไปเรื่อยๆ เจอขอมูล
อะไรมาก็เขียนๆไว คลายๆเปนลักษณะบันทึก พอเดือนหนึ่งปุบผมก็จะมาเอาสวนที่เขาเก็บรวบรวมมาทั้งหมด
ทีเ่ ขาเขียนอิเหระเขละขละตามกระดาษตางๆ มารวบรวมอีกที แลวก็ใหเคาเรี ยงใหมวา จัดใหมันสวยงามขึ้นใน
ระดับหนึ่ง อาจจะไมถึงกับ 100 เปอรเซ็นต ในระดับหนึง่ ก็คอื ในเดือนๆหนึง่ เขาก็จะไดเปนบท หนึง่ บท หนึง่
บท หนึ่งบท ครบสี่เดือนปุบเขาจะไดครบทั้งหมดเลย ยกเวนสวนหลังๆที่มันตองเปนเรื่องของการแกปญหา
ศิลปนิพนธ ชุดหลังๆนี่ อาจจะตองรวบรัดนิดหนึ่ง เพราะไมอยางนั้นเพราะถาเกิดมันไลไปเรื่อยๆนี่ เดี๋ยวเด็กจะ
ไมทัน
อ.พิเศษ
ก็เหมือนกับเราสรางกําหนดใหเขา เพือ่ ทีจ่ ะใหเขาทํางาน พอเขาลงมือทําแลวนีเ่ ขาก็
จะเริ่มรูวาสิ่งที่เขาควรจะเขียนนี่เรื่องอะไร โดยที่เราควบคุมดูแล
อ.วิทยา
ก็คือปญหาที่เห็นตรงนี้ก็คือเด็กทํางานก็คือทําเลย ตั้งแตตนเทอมปุบทํายาวมาถึง
ปลายเทอมปุบนี่ มันชวงระยะเวลามันยาวมากใน 4 เดือน กวาเด็กจะมาเขียนหนังสือนี่ บางทีเด็กลืมแลววา
งานแรกๆเขียนอยางไร ทําอยางไร แลวไปคนควาอะไรมา อันนี้ของผมก็คือวาในหนึ่งอาทิตย เด็กทํางานหนึ่ง
ชิ้นไมถึงหนึ่งชิ้น ในหนึ่งเดือนชิ้นหนึ่งแยกยอยเปน 4 อาทิตยน่ี ในสวนแรกทีเ่ ขาทําไปเขาทําอะไรไปบาง ให เขา

เขียนเลย โดยทีเ่ ราไมตอ งไปเรียงความใหเขา ใหเขาเขียนเขาอยากเขียนอะไรเขียนไป เขานึกอะไรไดใหเขียนๆ
ไวเลย ไปไดขอมูลอะไรมาก็ใหเขียนๆไว ดูภาพอะไรมาใหเขาเขียนไวใหหมดเลย แคนี้แหละ ชวยทําใหเขาวาไม
ลืมของเกา
อ.พิเศษ

ก็เปนสวนที่ทําแลวก็มีผลที่ดี เด็กเสร็จ

อ.วิทยา
ใช ผมวาเด็กก็ทาํ งานสงไดตรงตามเวลา เวลาทีง่ านสงศิลปะนิพนธเขาก็จะมีเลมมา
ใหเรียบรอย ไมมีปญหาอะไรคาราคาซัง
อ.พิเศษ
ถาถามโดยรวมเรื่องของวิจัยในชั้นเรียนที่พัฒนาศักยภาพเด็ก เปนแรงบันดาลใจมัน
นาจะคลายๆกัน มันเกิดจากอะไร เกิดจากการสอนในรายวิชานั้นแลวพี่เห็นวามันเปนปญหาหรือวาอะไร
อ.วิทยา
ก็คือมันก็ตองเริ่มจากการสอนกอน การสอนเขาไปคลุกคลีกับเด็กในกลุมนี้ที่เราสอน
เราจะเห็นปญหาตรงนั้นแลววาเด็กกลุมนี้มีปญหาอะไรอยู เราถึงจะเอาปญหานี้มาแกในเดือนถัดไป คือมันไมใช
วาแบบแตวาปญหาที่เราทําในกลุมนี้มันก็ไมใชวาจะใชไดกับอีกกลุมหนึ่ง พออีกกลุมหนึ่งก็จะเกิดปญหาใหม
ขึ้นมา เพราะฉะนั้นเราก็จะแกปญหาเปนรุนๆไปวารุนนี้มีปญหาอะไรใหเห็นในหนึ่งเดือนที่เราสอนปุบ เราก็จะ
เริ่มแก เขียนหนังสือแลวก็ลองแกดูวาหนึ่งเดือนถัด ไป เดือนทีส่ องเราแกปญ
 หาไดไหม เดือนทีส่ ามมันเห็นผล
อยางไร เดือนที่สี่เราก็จะสรุปผลไดแลววา ในกลุมที่มีปญหานี่เราแกไดไหม พอรุนตอไปถัดมาปญหาเกาที่เรา
เคยเอามานี่ จะเอามาใชกับกลุมนี้มันก็ไมใชแลว มันอาจจะใชไดแตวันนี้จะเจอปญหาใหมกับเด็กกลุ มตอไป
เรื่อยๆ
อ.พิเศษ

แลวปญหาที่พี่คิด ที่เห็นวาเปนปญหานี่รูไดไงวาตองแกไขดวยวิธีนั้นวิธีนี้

อ.วิทยา
ใชจากการสังเกต สังเกตพฤติกรรม สังเกตวาทัง้ พฤติกรรมของเราเองดวยนะวา
อยางการเขาสอนนี่หรือวาการจัดหุนอะไรพวกนี้หลายอยางวา แทนที่เราจะมอ งที่เด็กอยางเดียวก็มองที่ตัวเรา
เองดวยวาทําไมเด็กไมเขาเรียน เด็กทํางานไมเสร็จ หรือวาเด็กเขียนหนังสือศิลปะนิพนธไมได บางทีเราอาจจะ
หางเด็กมากไปนิดหนึง่ ดวยความเปนระดับ ป .ตรี ก็คอื อยากใหเขาเปนผูใ หญ แตบางทีเราอยาลืมวาระดับ ป .
ตรี ของสถาบันทีน่ ่ี ของวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรีนี่ มันเปนอีกแบบหนึ่ง มันไมเหมือนศิลปากร ศิลปากรเคา
คอนขางจะเปดเต็มที่เลยวาเด็กไมเสร็จก็เปนเรื่องของเด็ก แตที่นี่เราตองคุมเด็กใหได มันเปนอีกแบบหนึ่ง เปน
ป.ตรีอีกแบบหนึ่ง
อ.พิเศษ

ก็คือมีลักษณะเฉพาะ

อ.วิทยา

ใช ลักษณะเฉพาะของเราเอง

อ.พิเศษ

ซึง่ ก็ดี ใกลชดิ กันจากทีเ่ ด็กเขาบอกอบอุน ใจ เมือ่ เขาออกไปเขาจะเปนผูใ หญมากขึน้

อ.วิทยา
แตสวนใหญถากลับมาก็คิดถึงเรา คิดถึงอาจารยที่นี่ อาจารยดูแลดี แตจริงๆเราก็ไม
อยากไปอะไรขนาดนัน้ กับเขา อยากใหเขาเปนผูใ หญ แตในควา มเปนผูใ หญของเขา เราตองพยายามตะลอมๆ
เขานิดหนึง่ ใหเขาเปนผูใ หญทแ่ี บบประคองๆไปนิดหนึง่ เราไมตอ งไปโอเขามาก
อ.พิเศษ

โอมาก ก็กลายเปนเด็กกระจองอแง

สรุป
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องพฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีไมเขาชั้นเรียน เกิดจากการสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป 1 รายวิชาวาดเสน 1 พบวา ในชวงเดือนแรกของภาคเรียนที่ 1
นักศึกษาเขาชัน้ เรียนสาย ขาดเรียน หรือทํางานไมเสร็จตามเวลาทีก่ าํ หนด จากพฤติกรรมดังกลาวอาจารย
ผูสอนจึงไดหาแนวทางเพื่อจะแกไขปญหา โดยมองไปที่การจัดหุนเพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน ที่อาจจะมี
รายละเอียดมากหรือยากเกินไป
ทําใหนักศึกษาที่เรียนซึ่งมีทั้งผูจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งมีทักษะและพื้นฐานในการวาดรูปที่แตกตางกันไป เกิดความรูสึกไมอยากเขียน
ดังนั้นเพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาเขาชั้นเรียนตรงเวลา ไมขาดเรียน และทํางานเสร็จภายในชั่วโมง
เรียน ผูสอนจึงปรับเปลี่ยนการจัดหุ นใหนอยลง หาหุนที่มีรูปทรงแปลกตา เพื่อกระตุนใหนักศึกษาอยากเขาชั้น
เรียน และเขียนไดงายขึ้น
ผลที่ไดรับคือ นักศึกษากวา 80 เปอรเซ็นต เขาชัน้ เรียนตรงเวลา ขาดเรียนนอยลง ทํางานเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด และมีการพัฒนาทักษะในการเขียนที่ดีขึ้น เนือ่ งจากการจัดหุนที่นอยลงทําใหผูเรียนเขียนไดงาย
ขึน้ และไมตอ งใชเวลามาก สามารถเขียนเสร็จไดในชัว่ โมงเรียน หรือนักศึกษาเขามาเก็บรายละเอียดของงานได
ในชวงเวลาวาง ดังนั้นเมื่อเขาชั้นเรียนในสัปดาหตอไปผูเรียนจึงมีงานสงไดตามเวลาที่อาจารยผูสอนกําหนด

สรุป
การเขียนศิลปนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 เปนปญหาสําคัญของนักศึกษาที่เรียน
ศิลปะ ซึง่ ผูเ รียนสามารถสรางสรรคชน้ิ งานไดแตไมสามารถถายทอดออกมาเปนเอกสารได จึงเปนทีม่ าของ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องปญหาในการเขียนเอกสารประกอบศิลปนิพนธ
จากการสังเกตเห็นปญหาดังกลาว ผูสอนจึงใหนักศึกษารวบรวมขอมูลทุกอยางที่คนความา ทั้งที่เปน
หนังสือ เปนรูปภาพ ที่เกี่ยวของกับชิ้นงานที่ผูเรียนทํา มาเขียนในวิชาสัมมนาซึ่งตองเรียนทุกสัปดาห โดย
วิธีการเขียนในเบื้องตนนั้นใหเขียนลักษณะบันทึก เพื่อชวยใหผูเรี ยนมีขอมูลที่ใชประกอบศิลปนิพนธครบถวน
ตามที่ไดคนความา แตการเขียนขางตนนี้ยังไมตองมีการขัดเกลาภาษา พอครบหนึ่งเดือนผูสอนจึงใหนักศึกษา
นําสิ่งที่เขียนทั้งหมดมาแกไขภาษา การเรียงลําดับความใหมใหถูกตองอีกครั้ง ซึ่งนักศึกษาจะปฏิบัติเชนนี้ไปทุก

เดือน เมื่ อครบสี่เดือนนักศึกษาจะไดงานเอกสารประกอบศิลปนิพนธครบทุกบท ซึ่งชวยใหนักศึกษามีเอกสาร
ประกอบศิลปนิพนธมาสงพรอมชิ้นงานไดตรงเวลา
จากงานวิจัยในชั้นเรียนทั้ง 2 เรื่อง ทําใหเห็นวาการสังเกต การคลุกคลีกับนักศึกษาของผูสอนเปน
จุดเริม่ ตนของการแกไขปญหาผูเ รียนไดเปนอยางดี โดยเริ่มตนสังเกตในเดือนแรกวาผูเรียนมีปญหาดานใด
จากนั้นเริ่มแกไขในเดือนตอไป สังเกตผลที่ไดรับในเดือนที่ 3 จากนั้นจึงสรุปผลในเดือนที่ 4 ซึ่งการเรียนการ
สอนจะครบหนึ่งเทอม ดังนั้นจะทําใหผูสอนเห็นวาปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดหรือไม

ถอดคําสัมภาษณ อ.แผน เอกจิตร
อ.พิเศษ
วันนี้ก็เปนวาระของอาจารยแผนนะครับ ที่จะพูดถึงการจัดความรู KM นะครับ โดย
เปน KM เรื่องของดานการวิจัยนะครับ เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนนะ
ครับ ที่นี้ก็สัมภาษณไปแลว 2 คน วันนี้ก็จะถึงตาพี่แผนนะครับ ที่นี้ก็อยากจะใหพี่แผนเลานะครับ เรื่องของ
วิจัยในชั้นเรียนที่พี่แผนทํานะครับ ก็คงประกอบตอนแรกกอนเปนเรื่องของแรงบันดาลใจในการทําวิจัยกอน ชื่อ
เรื่องประมาณวาอะไรครับ
อ.แผน
ก็สาเหตุที่วิจัยในชั้นเรียนก็สืบเนื่องจากวาจากการเรียนการสอนนะครับวามันมี
ปญหา เนื่องจากวาเรื่องของงานศิลปะไทยนี่ มันตองอาศัยเรื่องของทักษะเปนสวนใหญ ฉะนั้นปญหาที่พบมาก
ก็คือเรื่องของการปรับพืน้ ฐานทักษะของเด็ก
อ.พิเศษ

นีร่ ะดับ ปวส.

อ.แผน
ระดับ ปวส . ที่นี้ก็ในสวนของวิชาเอกเพราะวาเนื่องจากวา หนึ่งนี่เปนเด็กที่ไมไดจบ
มาโดยตรง คือจบพืน้ ฐานจบจาก ม .6 นะครับ ที่นี้ก็เมื่อเราดูในเอกสารหลักสูตรแลวก็วิเคราะหหลักสูตร
ออกมา ถาจะสอนโดย ที่เปนแบบทั่วไปนี่กับเด็กที่มีพื้นฐานมาแลวเนี่ย มันก็ไมสามารถเปนไปตามหลักสูตรเปะ
ได เรื่องของหนวยการเรียนรูตางๆเราตองมาปรับนะครับ พอปรับเราก็รูวาจะใชเทคนิควิธีการอยางไร อันนี้ก็
เปนสาเหตุของปญหาที่ทําวิจัยในชั้นเรียน เบื้องตนเมื่อดูแลววาสรุ ปวาใหเคาทดลองดูกอนวา แบบนี้กอนที่จะ
ทํากับทําวิจัยในชั้นเรียนมันแตกตางกันอยางไร นะดูผลกอนวามันควรทําไหม เมื่อดูผลแลวบางทีมันอาจจะเปน
เรื่องแคนิดเดียวเอง แตวาเมื่อดูผลวาเออใชไดก็จึงทําวิจัยในชั้นเรียนนะครับ ก็เปนเรื่องของการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปที่ 1 สาขาศิลปะไทยนะครับ โดยการใชเทคนิคการโรย
แบบตรงฝุนแบบโบราณ แตวาประยุกตใชเพื่อใหทันสมัยมากกวาที่โบราณเคาใช แลวก็ปรับปรุงใหงาย ซึ่งเด็กก็
สามารถทีจ่ ะไปทําเองได
อ.พิเศษ
ทีนี้ขบวนการที่ทํา ที่สรางขึ้นมาใหมเหมือนกับแผนการสอนที่สรางขึ้นมาใหม ที่ไมได
ลงเหมือนกับสมัยกอนใชไหม คือปรับใหงายขึ้น
อ.แผน
ปรับใหงายขึ้น แลวเด็กก็สามารถที่จะ เมื่อเคาสนใจรูวาวิธีการนี้มันชวยที่จะพัฒนา
ทักษะของเคาไดมากขึน้ แลวเนีย่ เคาก็เอาสิง่ ทีเ่ คาสนใจสามารถนําไปทําเอง เชน เรือ่ งของการเขียนกนก 3 ตัว
จากแบบที่ครูผูสอนใหไปเนี่ยมันยังเปนแบบพื้นฐานทั่วไป แตถาเกิดเคาไปสืบคนแลวเห็นวาเออแบบทางนี้สวย
อันนี้เคาสนใจเปนพิเศษเนี่ย เคาก็ไปเอาแบบนั้นมา ซึ่งถาเกิดวาถาโดยทั่วไปเนี่ยเคาเขียนดวยมือไปเลยนี่เคาจะ
มีปญ
 หามากเพราะวาทักษะมันตองอาศัยเวลา เคาก็ใชวิธีการนี้โดยการที่ไปทําแบบปรุขึ้นมา แบบปรุไขแลวก็
โรยแบบ เคาก็สามารถเขียนตามรอย มันก็เปนการชวยขั้นตอนการฝกทักษะของเคาใหมันเร็วมากยิ่งขึ้น
อ.พิเศษ
ก็คือวาใชวิธีการที่แยบยลขึ้น ก็คือนอกจากวาเคาสืบคนหาแบบแลว เค าก็ตองมานั่ง
ปรุ แลวก็มันจะซึมเขาไป

อ.แผน
ชวยใหเคามีกําลังใจที่จะเรียนตอไปดวยนะครับ เพราะวาไมงั้นตัวเคาจะรูสึกวาเคา
เนี่ยพัฒนาการไปไดชามาก แลวก็ในหลักสูตรเวลาแค 2 ป ในปแรกเปนเรือ่ งของการฝกทักษะ ปรับพืน้ ฐานเพือ่
จะสรางงานจิตรกรรมไทยในปที่ 2 เพราะฉะนั้นจึงตองหาวิธีการทุกอยางเพื่อที่จะทําใหเคาสามารถพัฒนา
ทักษะไดเร็วขึ้น
อ.พิเศษ
คือขบวนการใหมันนอยลง ใหมันรูสึกวาไปไดงายขึ้นนะครับ แลวก็เด็กก็จะตามทัน
เอง แตวาถายากเหมือนสมัยกอยเลยเนี่ยใหเคาเขียนทั้งหมดเลยเนี่ย เด็กจะทอกอน
อ.แผน
ใช ใชเวลา อยางนอยก็ซกั เหมือนกับตองปรับจาก ปวช .ขึน้ มา แลวก็มาตอ ปวส. ถึง
จะไปไดตามเนือ้ หาทีห่ ลักสูตรเขียนเอาไว
อ.พิเศษ

ก็คือสวนนี้พอพี่ทดลองใชแลวเนี่ย ใชมากี่รุนแลว

อ.แผน

ใชมาเกือบทุกรุน ตั้งแตทําวิจัยก็ดูผลจากตรงนั้น ก็เลยนํามาใชเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน

อ.พิเศษ
ก็ทําใหเด็กไดสาระการเรียนรูในรายวิชาเหมือนเดิมนะครับ แตวาก็ลดขั้นตอนไป
ผลสําเร็จเปนอยางไรครับ
อ.แผน
การเรียนดีขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ก็ กอนที่จะทํากับหลัง ผลสัมฤทธิ์กา รเรียนของนักเรียนดีขึ้นมากนะครับ

อ.พิเศษ
ฟงไดประสบการณ

อันนี้เราตัวอยางที่รูสึกวา อันนี้จะยกตัวอยางไดไหมครับ เปนรายชื่อก็ได เผื่อที่จะคน

อ.แผน

ของปกอน ที่ตอนนี้จบไปแลว เพราะวาปจจุบันไมมี อยางเชนพรรวี คือเคาไมมี

อ.พิเศษ

ทักษะออนมาก

อ.แผน

ออนมาก แตเคาก็สามารถทีจ่ ะเขียนได จบไปเขียนที่.....

อ.พิเศษ

อันที่ก็เปนที่ประจักษไปแลว อันนี้พี่มีอะไรจะฝากไหมครับ

พื้นฐาน

อ.แผน
พัฒนาการตอนะครับตอวิจัยที่จะทําตอไป คือเรื่องของการเรียนการสอนแบบ
โครงงานนะครับ ตรงนี้เริ่มทําไปเมื่อเดือนที่แลว แตวาจะเปนวิจัยที่คอนขางสมบูรณนะครับ อันนี้ไมใชวิจัย
เล็กๆ ก็คืออยากจะใหเด็กเคาเนี่ยมีกระบวนการคิด ซึ่งรายวิชาที่ทําเรื่องโครงงานมันเปนวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรที่ทางสถานศึกษาที่ผูสอนเปนคนเขียนหลักสูตรขึ้นมาเอง ดังนั้ นก็จะดูวาสภาพของบริบทของพื้นที่
เปนอยางไร แลวก็นํามาเพื่อที่จะจัดใหสอดคลองกับคน แลวก็ที่จะสามารถตอยอดไปถึงเรื่องของอาชีพอะไร
ดวย เมื่อเทอมที่แลวก็เลยไดดําเนินการลองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากการสอนปกติโดยทั่วไป เปน

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือตัวการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานนีม่ นั มีรปู แบบเหมือนกับ
การวิจัยเล็กๆ ฉะนั้นเด็กเคาจะตองเลือกเรื่องขึ้นมา แลวก็นําเสนอนะครับ จากนั้นนี่การประเมินผลตางๆอยูใน
ขบวนการที่ผูเรียนประเมินตัวเอง ผูเรียนประเมินเพื่อน ผูสอนประเมินผูเรียน แลวก็นําผลการป
ระเมินมา
วิเคราะห วิพากษกัน มีการนําเสนอโดยตลอด เด็กก็เลยรูสึกสนุกกับตรงนี้นะครับ จากนั้นพอเขาสูโครงงาน ทํา
ไปเรือ่ ยๆเคาจะเขาใจวาเคาจะตองทําอะไร พัฒนาตออยางไร ตรงนีน้ ะครับก็เปนสวนสําคัญ ผลทีไ่ ดจากเทอม
ที่แลวก็จะเห็นวาเด็กเคาเขาใจมากยิ่งขึ้นแลว ก็สามารถทีจ่ ะไปคิดตอหรือวาไปทําตอในระดับทีว่ า งานของเคา
ควรไปทางไหน ก็เปนการเปดมุมมองใหเห็นวาเด็กมีกระบวนการคิดยังไร ไดพฒ
ั นาตอไปอยางไรนะครับ ก็ถอื
วาประสบความสําเร็จดีมาก
อ.พิเศษ

ก็คงประมาณนี้นะครับ 10 นาที

สรุป
วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน จัดทําขึ้นเนื่องจากผูสอนพบปญหาเรื่องทักษะ
ของนักเรียนระดับชัน้ ปวส .1 วิชาเอกศิลปะไทย ซึ่งปญหาดังกลาวคือการปรับพื้นฐานทักษะของผูเรียน โดย
ขบวนการกอนที่จะทําวิจัย ผูสอนไดวิเคราะหหลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอนกอนแลวเห็นวาตอ งมีการปรับ
หนวยการเรียนรู และทดสอบเบื้องตน เพื่อที่จะดูวามีผลออกมาอยางไร เมื่อพบวาผลที่ไดเปนที่นาพอใจก็จํา
ดําเนินการทําวิจยั ในลําดับตอไป
การทําวิจัยเรื่องนี้เปนเรื่องของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเขียนลายไทย โดยผูสอนนํา
วิธกี ารโรยแบบตรงฝุน แบบโบราณมาประยุกตใชในการเรียนการสอน ซึ่งวิธีการนี้คือการทําแบบปรุไขแลวโรย
แบบ จากนั้นนักเรียนก็สามารถเขียนตามรอยได วิธีการนี้ชวยใหผูเรียนลดขบวนการทํางานใหนอยลง ไดพัฒนา
ทักษะฝมือของตนเองไดเร็วยิ่งขึ้น ไมเกิดความทอ นอกจากนี้ยังชวยใหนักเรียนสามารถนําไป ทําเองกับลายที่
ตนสนใจได รวมทั้งเปนการปรับพื้นฐานเพื่อใหนักเรียนไดสรางงานจิตรกรรมไทยในระดับชั้น ปวส . ปที่ 2
ตอไป ซึ่งถาเปนการเรียนการสอนลักษณะเดิมคือใหนักเรียนเขียนเองทั้งหมด จะสงผลใหผูเรียนทอเพราะการ
ฝกทักษะตองใชเวลา
ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการทําวิจัย คือ ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นมาก นักเรียนที่เคยมีทักษะออนก็
สามารถถพัฒนาตัวเองไดเปนอยางมาก ซึง่ ผูท จ่ี บไปแลวสามารถนําไปประกอบอาชีพได
นอกจากวิจัยเรื่องดังกลาวแลว ผูสอนยังไดทําวิจัยเรื่องของการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อฝกให
เด็กมีกระบวนการคิดที่เปนระบบ ซึ่งการเรียนการสอนนี้ผูสอนจะใหนักเรียนเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ และ
นํามาเสนอตออาจารยผูสอน จากนั้นจะมีขั้นตอนของการประเมินผล คือ ผูเรียนประเมินตนเอง ผูเรียน
ประเมินเพื่อนรวมหอง และผูสอนประเมินผูเรียน ลําดับตอมาก็จะนําผลที่ประเมินมาทํา การวิเคราะหและ
วิพากษรวมกัน ดังนั้นผลที่ไดคือเมื่อนักเรียนตองทําโครงงานจริง ก็จะมีความเขาใจมากขึ้นและสามารถนํา

ความคิดไปตอยอดไดวา จะตองทํางานไปในทิศทางใด และยังทําใหผสู อนไดเห็นมุมมอง กระบวนการคิดของ
เด็กไปพรอมๆกันอีกดวย

