
โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย (๑)

โครงงานฐานวิจัย:
กระบวนการเรียนรู ใหม

ของการศึกษาไทย

สุธีระ ประเสริฐสรรพ

จัดพิมพโดย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).

ตุลาคม ๒๕๕๕
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ(๒)

เรื่อง: โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรูใหมของการศึกษาไทย
โดย: สุธีระ  ประเสริฐสรรพ
พิมพครั้งแรก: ตุลาคม ๒๕๕๕, จํานวน ๑,๐๐๐ เลม
จัดพิมพเผยแพรโดย:
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 ชั้น ๑๔ SM Tower ๙๗๙/๑๗-๒๑ ถ.พหลโยธิน 
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
 โทรศัพท ๐-๒๒๗๘-๘๒๐๐ โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๐๔๗๖
 http://www.trf.or.th
ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๗๐๘๕-๖๔-๑

ขอมูลทางบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดแหงชาติ

 สุธีระ ประเสริฐสรรพ.
  โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรูใหมของการศึกษาไทย.-- 
 กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๕. ๘๒ หนา.
  ๑. วิจัย.  l. ชื่อเรื่อง.
 ๐๐๑.๔
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย (๓)

คํานยิม
โดย ศ. นพ. วิจารณ พานชิ

ผมอานตนฉบบัหนงัสอื โครงงานฐานวจิยั : กระบวนการเรยีนรู

ใหมของการศึกษาไทย โดย รศ. ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ แลวสรุปกับ

ตนเองวา นีค่อืคําอธิบายข้ันตอนของการเรียนรูแบบสรางความรู ทีเ่รยีก

วา constructivism นั่นเอง 

ซึ่งหมายความวา การเรียนรูที่ดีที่สุด หรือเปนธรรมชาติที่สุด 

เปนการเรียนรูแบบท่ีผูเรียนตั้งหนาตั้งตาขวนขวายสรางความรูบรรจุลง

ในสมองของตนเองแบบไมรูตัว จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

แตกตางจากการเรียนรูแบบมุงรบัถายทอดความรูสาํเรจ็รปูจาก 

“ผูรู” ที่ใชกันโดยท่ัวไปในปจจุบัน 

ผมแปลกใจท่ี ดร. สุธีระเขียนในตอนทายของหนา ๓๓ วาตน

เหนือ่ยกบัการเขยีนหนงัสอืเลมนี ้ผมไมเชือ่วาเปนเชนน้ัน ผมกลบัมองวา 

ดร. สุธีระสนุกสนานกับการกลั่น หรือตีความ “ปฏิเวธ” ของตน ออกมา

เปน “ปริยัติ” ใหม คือหนังสือเลมนี้ 

ผมมีความเชื่อวา คนที่ไมเคยเรียนรูจาก “โครงงานฐานวิจัย” 

จะไมกลาเขียนหนังสือแบบน้ี และมีความเชื่อตอไปอีกวา คนที่ไมคุนกับ

การเรยีนรูแบบ “โครงงานฐานวจิยั” หรอืเรยีนรูแบบสรางความรู จะอาน

หนงัสอืเลมนีไ้มรูเรือ่ง หรอืรูเรือ่งก็รูแบบไมรูจรงิ และผมเองกไ็มกลาอาง

วาอานแลวรูเรื่องตามที่ ดร. สุธีระอยากใหเขาใจ 
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ(๔)

กลาวใหม การเรียนรูแบบท่ี ดร.สธุรีะพยายามอธิบาย (จนเหน่ือย) 

ในหนงัสอืเลมน้ี เปนการเรยีนรูแบบยกกาํลงัสอง คอืเรยีนรูทัง้สาระหรอื

ทักษะเร่ืองนั้น ๆ และเรียนรูหรือฝกทักษะการเรียนรูไปพรอม ๆ กัน ได

ทั้งทักษะดานนั้นๆ และทักษะการเรียนรู

นี่คือการศึกษาแหงศตวรรษที่ ๒๑ 

การเขียนคํานิยมใหแกหนังสือที่ ดร. สุธีระเขียนนี้ ผมสนุกมาก 

และไดเรยีนรูมาก เพราะตองเขียนแบบ “ไมกลวัผิด” คอือานตนฉบับแลว

กต็คีวามเอาเองวา ผูเขยีนตองการบอกอะไร แลวเขียนเพ่ือบอกผูอานวา 

เมื่ออานและตีความเชนนี้แลว ผมอยากบอกอะไรแกผูอาน 

ผมหวังวา ทานผูอานจะสนุกและไดความรูยกกําลังสองของที่

ผมได คือไดแนวความคิดวา การเรียนรูนั้น ไมใชการรับถายทอดความรู

ของผูอื่นมาใสสมองของเราทั้งดุน เรายิ่งมีตนทุนความรู และมีทักษะใน

การเรียนรูมากเพียงใด เราจะย่ิงตีความแตกตางจากตนฉบับมากเพียงน้ัน

เมือ่ไรกต็าม ทีเ่รากลาแตกตาง กลาบอกวา เราเขาใจหรอืตคีวาม

เรือ่งนัน้ ๆ  เหตกุารณนัน้ ๆ  วาอยางไร โดยไมกงัวลวาทีเ่ราเขาใจ จะแตก

ตางจากท่ีคนอื่นเขาใจ นั่นคือเครื่องพิสูจนวา เรามีวิทยายุทธวาดวยการ

เรียนรูพอใชไดแลว

แตจริง ๆ แลวกระบวนการเรียนรูไมไดหยุดอยูที่การสราง

ความรูแตตองโยงไปสูการใชความรูดวย ดังระบุไวในหนังสือหนา ๓-๔ 

ที่รูปปรามิดการเรียนรู และที่หนาสุดทาย “แมวาความรูเปนสากล แต

การใชความรูมีบริบท” 

จงึนาจะสรปุไดวา การเรยีนรูจากโครงงานฐานวจิยั เปนการเรยีนรู

สองฐาน คือ ฐานสากลกับฐานบริบท ไปในเวลาเดียวกัน
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย (๕)

กลาวใหมในสํานวนบูลิ้ม เคเอ็ม (การจัดการความรู) วา การ

เรียนรูที่แทจริงตองเรียนใหไดทั้ง Explicit Knowledge และ Tacit 

Knowledge ในเวลาเดียวกันหรือควบคูกัน และเมื่อทักษะแกกลา ก็จะ

สามารถเรียนรูแบบใชให Tacit Knowledge กบั Explicit Knowledge 

มันยกระดับซ่ึงกันและกัน ในลักษณะของการหมุนเกลียวความรู เกิด

กระบวนการเรียนรูตอเนื่องไมมีสิ้นสุด

ผมขอขอบคณุ รศ. ดร. สธุรีะ ประเสริฐสรรพ แทนประเทศไทย 

ทีเ่ขยีนหนังสือ โครงงานฐานวิจยั : กระบวนการเรียนรูใหมของการศกึษา

ไทย ออกเผยแพร หนงัสอืเลมนีจ้ะมคีณุปูการสงูยิง่ในการรวมผลกัดนัการ

ปฏริปูการศึกษาของประเทศไทย นกัการศึกษาทุกคนควรไดอานหนังสอื

เลมนี้ ๓ จบ โดยแตละจบจับใจความแตกตางกัน

วิจารณ พานิช

๘ กันยายน ๒๕๕๕

บนเครื่องบินกลับจาก ซิดนีย
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ(๖)
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย (๗)

คํานยิม
โดย ศ. เกียรติคุณ สุมน อมรวิวัฒน

รองศาสตราจารย ดร.สธุรีะ ประเสริฐสรรพ เปนอาจารย นกัวจิยั 

กระบวนกร และนกัเขยีนเรือ่งจากประสบการณ ขาพเจาไดรบัหนังสอืของ

ทานหลายเลมเปนเรือ่งเกีย่วกบัการวจิยัทีอ่านงายสบาย ๆ  และเรือ่งทีไ่ด

อานกอนหนานี้คือ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของชุมชน

เพือ่สัมมาชพี (๒๕๕๕) ทีไ่ดรบัจากสาํนกังานสงเสรมิสงัคมแหงการเรยีนรู

และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขาพเจามักจะบอกเพื่อนวา ดร.สุธีระ เปน

นักวิทยาศาสตรที่คิดดีและเขียนดี

เมื่อ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอใหเขียน

คํานิยมงานเขียนของ ดร.สุธีระ เรื่อง “โครงงานฐานวิจัย : กระบวนการ

เรยีนรูใหมของการศกึษาไทย” ขาพเจาจงึตอบรบัดวยหวงัวาจะเปนเรือ่ง

ที่อานงายมีตัวอยางธรรมดา ๆ  ประกอบเห็นภาพชัดเจนเหมือนเลมที่วา

ดวยการเรียนรูของชุมชน แตกลับไมเปนอยางที่คิด อาจเปนเพราะวา 

“หนงัสอืเลมนีเ้ขยีนจาก “ความคดิปรงุแตง” ...เพราะเขยีนจากความคดิ

ที่คิด (เอาเอง) วาถูกตองจากประสบการณ (ที่คิดวาถูก)...” ดังท่ีผูเขียน

ไดเกริ่นไวในคํานําบรรทัดแรก พออานไปถึงคํานําบรรทัดสุดทาย และ

ทําตาม คือ “อานไปวิเคราะหความถูกตอง ความสมเหตุสมผลไปดวย...

จงอยาเชือ่เสยีทัง้หมด” ขาพเจาจงึอานเร่ืองน้ีอยางปลอยวางความรูเดมิ 

หนัมาเติมความคิดใหมที ่ดร.สธุรีะ นาํเสนอโดยไมตดัสนิความถูกผดิ แต
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ(๘)

ถือเอาประโยชนของการนําไปใชบมเพาะพันธุปญญาเปนสําคัญ

เอกสารเรื่องนี้ผูเขียนตองการใหเปนแนวทางในการเขียนโครง

งานฐานวิจยั และอธบิายเร่ืองการเรียนรูบนฐานวิจยัในโรงเรียน ขอเขยีน

ในตอนที่ ๑ นั้น เปนการอธิบายถึงกระบวนการเรียนรูที่เปนการศึกษา

ที่แท สรางประสบการณตรงและพัฒนาปญญาแกผูเรียน ผูเขียนเชิญ

ชวนใหครกูลาเปนกบฏตอการสอนแบบเดิมและการวิจยัแบบเดิม ๆ  หนั

มาสอนใหคิดแลวปฏิบัติ และปฏิบัติแลวคิด ปฏิบัติแลวทบทวนประเมิน

ผลและสรางความรู เพื่อเกิดประสบการณที่นําไปใชไดในชีวิต

สาระในขอเขียนตอนท่ี ๑ คอนขางซับซอนและเต็มไปดวยศัพท

ทางการศกึษามากมาย หลายคาํเปนการตคีวามโดยผูเขยีนเอง ซึง่อาจจะ

ไมตรงกบัศพัทการศกึษา ซึง่ครแูละคณาจารยทางครุศาสตร ศกึษาศาสตร 

ไดใชจน “คุนชิน” ตัวอยางเชน PBL : Problem-Based Learning การ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สวนการเรียนการสอนโดยใชโครงงานน้ัน ใช

วา project approach เปนการดําเนินโครงงานอยางเปนระบบ มีการ

คิดวิเคราะห สรางสรรค แกปญหา กําหนดเวลาแลวเสร็จและสามารถ

ประเมินได ทั้งนี้ แมดร.สุธีระจะใช PBL หมายถึง Project-Based 

Learning และใชไปตลอดจนจบเลมก็ไมผดิ แตถาจะขยายตอไปเร่ือย ๆ  

คงมีความสับสน อยางไรก็ตาม ถงึแมวาจะมีศพัทมากมายท่ีตองทําความ

เขาใจ ถาผูอานและผูนาํไปใชไดรบัการสาธติวธิกีารและเหน็ตวัอยางแลว

ไมยึดติดอยูกับศัพทเหลานั้นปญหาก็คงหมดไป

คณะทาํงานในศนูยพีเ่ลีย้ง และนกัวจิยั ซึง่ไดมปีระสบการณการ

วจิยัมาแลว นาจะตอง “ตคีวามใหแตก” และยอยใหงาย โดยยกตวัอยาง

และเรื่องเลาความสําเร็จ มาประกอบและขยายความ ซึ่งจะชวยใหเกิด

ความคิดในการวางขั้นตอนการวิจัยมากขึ้น
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย (๙)

แมวาสาระในตอนที ่๑ จะเปนการบนดวยไมพอใจการสอนและ

การวิจยัแบบเดิม ๆ  แตการเสนออานิสงสของการเรียนรูจากฐานการวิจยั

นัน้ทาํไดชดัเจนมาก ยิง่ในตอนที ่๒ และตอนที ่๓ ขาพเจาอานอยางสนกุ 

และเขาใจ RBL ชดัเจนย่ิงขึน้ ถงึแมวาจะอิงแนวคิดแบบฝร่ังมากไปหนอย 

ทั้ง ๆ ที่มีตัวอยางดี ๆ ของไทยอยูมาก แตสาระตอนท่ี ๒ และตอนท่ี ๓ 

ใหแนวทางในการพัฒนาโครงงานฐานวิจัยไดพอสมควร

ดร.สธุรีะ เขยีนเรือ่งนีจ้ากประสบการณตรงทีไ่ดเผชญิ ผจญ และ

คนพบ โดยไมยึดติดอยูกับกรอบ และสูตรของการวิจัยอันแข็งขึง ตึงตัว 

ผูเขียนเปนนักคิดและกลาที่จะเขียนสิ่งที่ตนคิดออกมาใหปรากฏ โดยไม

เกรงตอการวิพากษของผูอาน เน่ืองจากขอความท่ีเขยีนเกดิขึน้จากสัมมา

ทฏิฐ ิคอื การคดิชอบ คดิด ีหวงัทีจ่ะใหเกดิส่ิงทีด่ใีนวงการวจิยั ขาพเจาจงึ

เชื่อวานักวิจัยรุนใหมจะมีจิตอิสระ สนใจและต้ังใจท่ีจะสืบคนหาคําตอบ

ในเรื่องตาง ๆ บนฐานของการวิจัย เชนกัน

นบัแตนีช้วีติของคนไทยไมเหมอืนเดมิอีกแลว ความเปลีย่นแปลง

อยางรวดเร็วและรุนแรงไดรุมลอมเราจนต้ังรับไมไหว เราไมสามารถ

เผชิญและแกปญหาตามสัญชาตญาณและสามัญสํานึกอีกตอไป จําเปน

ตองมีความรู ความชํานาญ และความคิดเหมาะสมกับการปรับตัวทุก

สถานการณ เมื่อการศึกษาคือชีวิต ชีวิตเปลี่ยนการศึกษาจะหยุดนิ่งสถิต

คงที่อยูไมได การเรียนรูของเด็กและเยาวชนไทยจึงตองเปลี่ยนไปอยาง

แนนอน โครงการเพาะพันธุปญญาที่เนนกระบวนการวิจัยในโครงงาน 

(RBL) จึงเปนคําตอบหน่ึงของสังคมไทย

การศึกษาในระบบโรงเรียนครอบคลุมจํานวนผูเรียนและสถาน

ศึกษามากมายมหาศาล ความพยายามท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของการ

ศกึษาไดชวยกนัทาํมาอยางไมหยดุยัง้ แตยงัมคีนบนวาดอยคณุภาพ เสยีง
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ(๑๐)

บนไมมีผลอะไรเลย ถาเราไมลงมือลงแรงใชความรูความสามารถที่เรามี

ชวยกันสรางเสริมเติมเต็มกระบวนการเรียนรูของเด็กและเยาวชนไทย

ดวยวิธีการที่พอจะทําได

การจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ 

หนุนเนื่องสูงขึ้นไปจนถึงความคิดเชิงวิพากษนั้น จะทําใหคนไทยรูจักผิด

ชอบช่ัวดมีเีหตุผล ขาพเจาขอเอาใจชวยใหโครงการเพาะพันธุปญญาของ 

สกว. ดาํเนนิไปตามแผนงานทีว่างไวและบรรลคุวามสาํเรจ็ตามเปาหมาย

ทุกประการ

สุมน อมรวิวัฒน

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย (๑๑)

คํานํา

หนังสือเลมนี้เขียนจาก “ความคิดปรุงแตง” เพราะเขียนจาก

ความคิดท่ีคิด (เอาเอง) วาถูกตองจากประสบการณ (ที่คิดวาถูก) 

ผมไมใชนกัการศกึษา เรือ่งทีเ่กีย่วกบัทฤษฎกีารศกึษาในหนงัสอื

เลมน้ีจงึมทีัง้ทีห่ยบิยมืจากท่ีอืน่ ทีอ่านของคนอ่ืนแลวตคีวามขยายความ

เอาเอง และที่เปนสวนใหญคือกวา ๙๐% ตีความเหมาเอาเอง

การตีความเหมาเอาเองของคนนอกวงการการศึกษาจึงนาจะ

ทําใหเกิดขอคิดใหมๆ ที่ทั้งเขาทาและที่ปลอยไกเพอเจอไมไดเรื่อง

“ในเมื่อไมใชนักการศึกษาแลวทําไมจึงเขียนหนังสือเลมนี้?” 

บางทานอานจะตั้งคําถาม

คําตอบคือ “ความเพลินในการเขียนมันพาไป” 

แรกเริม่เดมิทผีมตัง้ใจจะเขียนคูมอืการเขยีนขอเสนอ (proposal) 

“โครงงานฐานวิจัย” ใหครูที่สมัครโครงการเพาะพันธุปญญาใชเปน

แนวทางเขียนขอเสนอโครงการที่มีกลิ่นอายวิจัย เปนธรรมเนียมวา เมื่อ

เขียนเร่ืองที่คอนขางใหมสําหรับครู ผมควรเกร่ินความนําใหรูจักการทํา

วิจัยอยางที่ผมอยากใหครูรูจัก เพราะโครงการเพาะพันธุปญญาตองการ

ใหครูใชกระบวนการวิจัย(แบบท่ีผมรูจัก)ในการทําโครงงาน ทั้งนี้เพราะ

สาํนกังานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เชือ่วาวธินีีจ้ะทาํใหการเรียน

แบบ project-based learning (PBL) ที่กระทรวงฯ กําลังเหอสั่งการให

โรงเรียนทํากันนั้น มีคุณคามากกวาการสั่งใหนักเรียน “ทําชิ้นงาน” ซํ้า
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ(๑๒)

รอยเดิมของ PBL ที่ผมเห็นมากอนหนานี้

ความจริงมันไมใชเร่ืองอะไรของผมเทาใดนัก หากไมเปนเพราะ 

สกว. ชวนผมมาทําโครงการเพาะพันธุปญญา เพราะเชื่อวาจะสามารถ

ปฏิรูปการศึกษาไดดวยแนวคิดโครงการ “ยุววิจัย สกว.” ที่ผม และ 

รศ. ไพโรจน คีรีรัตน (ซึ่งก็เปนอาจารยสอนวิศวกรรมศาสตร เชนกัน) 

คลุกคลีมาเกือบ ๑๐ ปแลว จึงเช่ือวาเรานาจะเขาใจเร่ืองน้ีดีพอท่ีจะ

ฝากฝงใหดูแลโครงการเพาะพันธุปญญาได

เราตระหนักวาแมกระท่ังอาจารยมหาวิทยาลัย (บางคน ซึ่งมี

ไมนอย) ก็ยังไมเขาใจงานวิจัย ยังเขียนขอเสนอโครงการไมได ไฉนเลย

ที่ครูจะเขียนไดอยางท่ีเราตองการ โดยเฉพาะเมื่อครูอยูในกรอบการทํา

วจิยัแบบทีก่ระทรวงศกึษาธกิารพรํา่อบรมไว ดงันัน้ เมือ่จะบอกกลาวให

เขยีนขอเสนอโครงการใหเปนเร่ืองเปนราว ผมจึงตอง introduction ให

ละเอียด กะวาจะลางสมองสูกับการอบรมของกระทรวงฯ เขียนไปเขียน

มาจนมีเนื้อหามากเกิน introduction และนาจะเปนหนังสือมากกวา 

สวนการเขียนขอเสนอโครงงานนั้นตอคิวรอไปกอน

คาํถามทีผู่อานนาจะถามตอคือ “ทาํไมตองโครงงานฐานวจิยั?”

คําตอบมีอยูในเอกสารของโครงการเพาะพันธุปญญาครับ..... 

เขาเขียนไววา....

“... การทําโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning : 

RBL) เกดิจากการคิดคนของสํานกังานกองทุนสนบัสนนุการวิจยั ทีไ่ดพสิจูน

แลววากระบวนการวิจยัเปนกระบวนการเรียนรูทีส่ามารถสรางระบบคิด

และทกัษะการเรยีนรูใหมพรอมไปกบัการปลกูฝงคุณธรรมจรยิธรรมของ

นักวิจัยที่ดีไดอยางทรงพลัง โดยเนนการสรางโจทยวิจัยจากการทําโครง

งานที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติการคนหาคําตอบจริง
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย (๑๓)

ระบบการศกึษาไทยไดเริม่นาํเอา การเรยีนรูจากการทาํโครงงาน 

(Project-Based Learning; PBL) ซึ่งเปนการเรียนรูจากประสบการณ

ปฏิบัติ (Learning by Doing) เขามาใช เพื่อใหนักเรียนเรียนรูจากนอก

หองเรียน แตมักเกิดผลเปนการใหเด็กได “ทําชิ้นงาน” ซึ่งใหทักษะบาง

ประการ เชน การทํางานเปนกลุม การบริหารเวลา เทานั้น หากไดมี

การนํากระบวนการวิจัยและหลักการวิทยาศาสตรมากํากับการทําโครง

งาน นอกจากจะไดบูรณาการวิชาเขากับการทําโครงงานแลว นักเรียน

ยงัไดพฒันาความคิดเชิงวเิคราะหและสังเคราะหไปจนถึงการคิดไดอยาง

มีวิจารญาณดวย

ความคิดเชิงวิเคราะหและสังเคราะหเกิดเมื่อผูเรียนใชหลักการ

วิจัยเปนเครื่องมือ เพราะการทําวิจัยตองใชความคิดเชิงวิเคราะหมา

เขาใจความสัมพนัธของขอมูล และใชความคิดเชิงสงัเคราะหรวมกับหลัก

วิชา “ตีความ” ขอมูล ผลจากการตีความ คือ ความสามารถในการสราง

ความรูใหมดวยตนเอง

หลงัจากสามารถคิดวเิคราะหและสังเคราะหไดแลว การแปลความ

ขอมูลใหมจะมีความรอบคอบ รอบดานมากขึ้น นั่นคือจุดต้ังตนของการ

คดิไดอยางมวีจิารณญาณ อนัเปนเปาหมายสงูสดุของการศกึษาแบบ RBL

จดุเนนสาํคญัของการทาํโครงงานฐานวจิยั คอื การสรางกระบวนการ

เรยีนรูจากการคนควาและตีความ ทีเ่รียกกวา “วจิยั” โครงการเพาะพันธุ

ปญญาจึงเนนที่กระบวนการวิจัยในโครงงาน และเรียกวาResearch-

Based Learning (RBL)....”

เมื่อเขียนหนังสือเลมน้ีจบ ผมรูสึกเหมือนเขียนรายงานวิจัยจบ 

เปนงานวิจัยท่ีกลั่นประสบการณมาเขียน หรืออีกดานหนึ่งไมอาจถือวา

เปนวิจัยไดเลย เนื่องจากไมมีขอมูลเชิงประจักษ (evidence-based) ที่
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ(๑๔)

เขียนลวนเปน “ความคิดปรุงแตง” จึงนาสงสัยในความถูกตอง ครั้นจะ

ไมเขียนที่ปรุงแตงใหหมดสิ้นกระบวนความก็รูสึกคางคา สูเขียนออกมา

ทาทายความคิด ใหชวยคิดกันตอนาจะดีกวา

ขอขอบคุณ ศ. นพ. วิจารณ พานิช และ ศ. เกียรติคุณ สุมน 

อมรวิวัฒน ที่กรุณาใหความเห็นเปน “คํานิยม” ซึ่งผมถือวามีคามากทั้ง

ตอผมและตอผูอาน

ในฐานะที่ผูอานกําลังจะเปนนักวิจัย(หรือเปนอยูแลว) ผมขอ

ใหถือวาการอานหนังสือเลมนี้เปนการทําวิจัยอยางหนึ่งดวย คือ อานไป

วิเคราะหความถูกตอง ความสมเหตุสมผลไปดวย ใหถือวาเปนการเขียน

ตคีวามเหมาจากประสบการณและความคดิของคนนอกวงการการศึกษา 

จงอยาเชื่อเสียทั้งหมด

สุธีระ ประเสริฐสรรพ

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ 

สิงหาคม ๒๕๕๕
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย (๑๕)

สารบัญ

คํานิยม โดย ศ. นพ. วิจารณ พานิช (๓)

คํานิยม โดย ศ. เกียรติคุณ สุมน อมรวิวัฒน (๗)

คํานํา    (๑๑)

บทนํา  ๑

ตอนที่ ๑ ทําไมตองโครงงานฐานวิจัย ๓

  การศึกษาที่ฐานปรามิดการเรียนรู ๓

  การเรียนรูจากประสบการณ ๗

  จาก PBL สู RBL  ๑๓

  วิจัยสําคัญอยางไร ๑๕

  วิจัย: ความนาหลงใหลหรือความนากลัว ๑๙

  วิจัย: มิใชแคการดิ้นรนหาความรูใหม ๒๒

  กระบวนการวิจัย: กระบวนการสรางปญญา ๒๓

  กระบวนการสําคัญของงานวิจัย ๒๗

  การรูคิดจากกระบวนการวิจัย ๒๙

  ความคิดเชิงระบบ ๓๔

  การหนุนเนื่องที่พัฒนาความคิด ๓๙
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ(๑๖)

ตอนที่ ๒ การเรียนรูบนฐานวิจัย (RBL) ในโรงเรียน ๔๓

  ความเปนครูเพื่อ RBL  ๔๓

  จิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) ๔๘

  สามเหลี่ยม RBL ๕๑

  RBL กับทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ ๕๓

  RBL กับปรัชญาพอเพียง ๕๖

ตอนที่ ๓ วิธีการของโครงงานฐานวิจัยในโรงเรียน ๕๙

  นักเรียนและหองเรียน ๕๙

  การเตรียมครู ๖๑

  กระบวนการกลุม: กระบวนการเรียนรู ๖๕

  การหากรอบประเด็นหลัก ๖๗

  การกําหนดประเด็นยอยและชื่อโครงงาน ๖๙

  ความหมายในช่ือโครงงาน ๗๓

  หลักการและวิธกีารวิจัย ๗๖

  โครงงานในความฝนอันไกลโพน  ๗๙

4th Draft Text - Sutheera RBL 2012.indd   164th Draft Text - Sutheera RBL 2012.indd   16 10/7/2012   7:24:34 AM10/7/2012   7:24:34 AM

สงว
นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ
าตเผ

ยแพ
ร่เพ
ื่อกา
รศึก

ษา



โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๑

บทนํา

เมื่อเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ ผมเขียนหนังสือ “วิจัย... พลังเปลี่ยน

การเรียนคิด” ที่พยายามอธิบายวาการทําวิจัยมีผลตอการพัฒนาความ

คิดอยางไร ทานศาสตราจารย นายแพทย วิจารณ พานิช ผูใหญที่ผม

เคารพยิ่งไดกรุณาเขียนคํานิยมใหวา “... หัวใจสําคัญของการศึกษา

สมัยใหมคือการเรียนดวยกระบวนการ ปฏิบัติ-ปฏิเวธ-ปริยัติ เปนวงจร

หมุนเวียนเรื่อยไปไมรูจบ ไมใชปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ อยางที่เคยเขาใจ

กันสมัยกอน.... โลกสมัยใหมตองเปลี่ยนมาสูวงจรใหม ที่เริ่มตนจากการ

ปฏิบัติ หมุนผานปฏิเวธ และตีความปฏิเวธดวยปริยัติ (ทฤษฎี) และใน

โลกสมัยใหมครูตองมีทักษะในการสรางแรงบันดาลใจและอํานวยความ

สะดวกใหศิษยหมุนวงจรน้ีอยางสนุกสนาน โดยท่ีตรงรอยตอระหวาง

ปฏิเวธกับปริยัติ คือ กระบวนการตีความผลที่เกิดขึ้นดวยทฤษฎีที่รูกัน

อยูแลว ที่เรียกวา reflection การเรียนรูของศิษยจึงจะเกิดพุทธิปญญา

ที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยงอยางแทจริง...”

ผมถือเปนขอเขียนท่ีสัน้แตลกึซ้ึงถึงแกนมาก ผมไมแนใจวาจะมี

สักก่ีคนเขาใจขอเขียนนี้ 

คนจาํนวนมากอาจจะไมสงสยัคาํวา “จากปฏิบตัสิูปริยตั”ิ เพราะ

มีคนพูด Learning by Doing กันมากพอควรแลว แตเราจะเขาใจ “...

ปฏิบัติ หมุนผานปฏิเวธ และตีความปฏิเวธดวยปริยัติ (ทฤษฎี)...” และ 
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๒

“...ตรงรอยตอระหวางปฏเิวธกบัปรยิตั ิคอื กระบวนการตคีวามผลทีเ่กดิ

ขึ้นดวยทฤษฎีที่รูกันอยูแลว...” ไดอยางไร มันคืออะไร

หนังสือเลมนี้เปนความพยายามครั้งใหมของผม ที่จะเขียนการ

เรียนรูจากปฏิบัติที่ใช “ปฏิเวธตีความผลจากปฏิบัติไปสูปริยัติ” เพราะ

ผมเขาใจวา นี่คือหัวใจของการศึกษาบนฐานวิจัย

เปนการเขยีนครัง้สาํคญัอกีคร้ังหนึง่ ทีเ่สนอความคดิตอสาธารณะ

ในเร่ืองวิจัยกับการศึกษา 

4th Draft Text - Sutheera RBL 2012.indd   24th Draft Text - Sutheera RBL 2012.indd   2 10/7/2012   7:24:34 AM10/7/2012   7:24:34 AM

สงว
นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ
าตเผ

ยแพ
ร่เพ
ื่อกา
รศึก

ษา



โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๓

ตอนที่ ๑
ทําไมตองโครงงานฐานวิจัย

การศึกษาท่ีฐานปรามิดการเรียนรู
ครูยืนหนาเขมบรรยายหนาหองตามเน้ือหาท่ีกําหนดมาแลว 

ตากวาดดูวานักเรียนคนไหนควรถูกดุ กอนออกจากหองชี้นิ้วกําชับเรื่อง

การบาน เอาคะแนนมายกยองคนท่ีทําคะแนนดีพรอมกับขมเด็กท่ีทํา

คะแนนตํ่า เหมือนผูทําผิดที่ทําให O-Net เฉลี่ยของหองตํ่า บรรยากาศ

เหลานีย้งัอยูในหองเรยีนหรอืไม? ทีเ่ปนเชนนีเ้พราะเรามมีโนทศันจดัการ

ศึกษาดวยระบบอํานาจ ใชหรือไม? คุณครูทั้งหลายลองถามตัวเองดู 

การศึกษามีเปาหมายพัฒนาปญญาให “รูคิด” คือ คิดเปน คิด

ไดเอง เพื่อพัฒนาตนเองใหหลุดพนจากทาสความคิดผูอื่น ดังนั้น การ

ศึกษาท่ีเรียนแบบทองจําเน้ือวิชา... เพ่ือสอบข้ึนชั้น ครูใชความกลัวขม

เด็กใหเรียนจึงไมสามารถสราง “การรูคิด” ได เพราะปญญาไมสามารถ

เกิดไดในระบบอํานาจ!! 

การคิดไดตองการการกระตุน การจุดประกายความสงสัย และ

มีประสบการณบริบทท่ีกวางกวาหองเรียนและตํารา 

รูปในหนาถัดไปนี้รูจักกันทั่วไปในนาม “ปรามิดการเรียนรู”

(learning pyramid) ซึ่งนําเสนอโดย NTL Institute for Applied 

Behavioral Science ในรูปแสดงถึงวิธีการเรียนกับความรูที่เหลือในตัว

ผูเรยีน แปลตามประสาชาวบานวา ถาเรยีนอยางนีแ้ลวจะไดกลบัไปเทาไหร
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๔

หากเปนการศึกษาท่ีใชการบรรยาย (จุดยอดของปรามิด) การ

ใชหูฟงของนักเรียนจะเหลือความรูติดตัวนอยท่ีสุดเพียง ๕% ถัดลงมา

เหลือเพ่ิมขึ้น คือ ใชตา (อาน) ๑๐% หูผสมตา (สื่อภาพและเสียง) ๒๐% 

และตาผสมกบัอายตนะอ่ืนรวมกบัของจรงิ (สาธติ) ๓๐% เหลานีเ้ปนการ

เรียนแบบ passive ที่ใชวิธี “รอปอน” การสอนแบบบรรยายท่ีครูใชกัน

นั้นทําใหความรูเปนเพียงคล่ืนเสียงตามลมปากท่ีเขาหูซาย ๑๐๐ ทะลุ

หูขวาหายเงียบไปกับอากาศถึง ๙๕%

การเรยีนแบบ active ในกลุมลางของปรามดิ คอื กระบวนการที่

ผูเรยีนลงมือเอง เปนการเรยีนจากปฏบิตัผิานปฏิเวธเขาสูการสรางปริยตัิ

จากปญญา คือทําจนเขาใจแลวจึงตกผลึกเปนความรูแกตนเอง NTL 

Institute for Applied Behavioral Science เสนอเพียง ๓ ชั้นถัดลง

มาเทานั้น ชั้นสุดทายคือ “วิจัยคนควาใหรูเอง” นั้นเปนขอเสนอของผม

เอง เพราะผมเชื่อวาวิจัยคือกระบวนการศึกษา

การ
บรรยาย 

อาน

สื่อภาพและเสียง

ดูสาธิต

อภิปรายกลุม

ลงมือปฏิบัติ

สอนผูอื่น/ใชทันที

วิจัยคนควาใหรูเอง

ความรูที่เหลือ

๕%

๑๐%

๒๐%

๓๐%

๕๐%

๗๕%

๙๐%

๑๐๐%

ไดยินแลวฉันก็ลืม

ไดเห็นฉันไดเพียงจํา

เมื่อไดทําฉันจึงเขาใจ
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๕

ปรามดิการเรยีนรูนีส้อดคลองกบัอมตะวาจาของขงจือ้ทีก่ลาววา 

“ไดยินแลวฉันก็ลืม ไดเห็นฉันไดเพียงจํา เมื่อไดทําฉันจึงเขาใจ” 

ในกระบวนการสอนทั่วไป ครูสอน “เนื้อความรู” เชน บอก

วาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย ๓ หวงอะไรบาง มี ๒ เงื่อนไขอะไร

บาง วัดความสําเร็จที่นักเรียนจํา ๓ หวง ๒ เงื่อนไขได นักเรียนตองใช

วิธีทองจําแบบทองสูตรคูณ โดยอาจไมทราบเลยวา ในการดํารงตนแบบ

พอเพียงนั้น ความมีเหตุผลคืออะไร ความพอประมาณเปนอยางไร และ

ภูมิคุมกันคืออะไร  นักเรียนทําขอสอบไดคะแนนเต็มเพราะจําได แตยัง

คงใชชีวิตนอกแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในขณะเดียวกัน ชาวบาน

บางคนใชชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอด โดยไมรูจัก 

๓ หวง ๒ เงื่อนไขเลย ชาวบานคนนั้นไมสามารถสอบแขงกับนักเรียนได 

เพราะยากที่จะตอบวาภูมิคุมกันแปลวาอะไรทั้ง ๆ ที่มีภูมิคุมกันเต็มที่

ระหวางนักเรียนที่ไดเกรด ๔ กับชาวบาน... ใครคือผูที่รูปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

จากการทีเ่ราวดัผลสมัฤทธิก์ารศกึษาทีค่วามสามารถของสมองใน

การจาํขอความ การสอนจงึเปนการบอกขอความทีเ่ชือ่วาเปนเนือ้ความรู

(ที่ผูสอนก็จํามาอีกทอดหนึ่ง) และการสอบคือการสํารอกออกมาแสดง

ใหเห็นวาจําไดเทาใด 

การศึกษาควรเปนการ “เรียนรูจากกระบวนการ ใหเขาใจ

กระบวนการเรียนรู เพื่อเอาไปประยุกตใชหาหรือสรางความรูไดเอง” 

การเรียนจึงควรทําที่ฐานปรามิดเรียนรู คือ การปฏิบัติงานวิจัย เปนการ

เรียนรูจากปฏิบตักิารใหมปีระสบการณเอง หรือที ่David A. Kolb เรียก 

Experiential Learning
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๖

การเรียนรูจากประสบการณนั้นก็มีอยูในการศึกษาไทย ตอนน้ี

กระทรวงฯ สงเสริมใหเรียนรูแบบ PBL ซึ่งยอมาจาก Problem-Based 

Learning หรอืเรียนรูจากฐานปญหา แตครจูดัการ PBL แบบทําโครงงาน 

(Project-Based Learning; PBL) ผมไมทราบเหมอืนกนัวาทีก่ระทรวงฯ 

อบรมเร่ือง PBL นั้นเปนเชนไร ผลงาน PBL ที่เห็นจึงกลายเปนการ “ทํา

ชิ้นงาน” เสียสิ้น๑ 

การเรียนแบบคนหาความรูเองจากกระบวนการวิจยันัน้ ผูเรยีน

ตองวางแผนเอง ปฏิบัติเอง และ “ตีความ” เปนความรูเอง เมื่อทุกอยาง

ถกูชกันาํ (induce) ขึน้มาจากการปฏิบตัแิละคิดเอง ความรูจงึเหลอืครบ 

๑๐๐% อันที่จริงแลว การเรียนแบบน้ีทําใหรูมากกวาเดิม รูไปถึงความ

เขาใจ ไดฝกความคิดเชิงวิเคราะห-สังเคราะห คิดประเมิน และคิดเชิง

วพิากษ หากจะเอาช้ันสดุทายของปรามิดการเรียนรูมากลาวตอจากขงจ้ือ

ก็คงเปนทํานองวา “ไดวิจัยฉันจึงบรรลุรู”

การศึกษาคือการพัฒนาปญญาใหเจริญงอกงาม หมายความวา

คิดเปนและคิดไดดวยตนเอง การ “จํา” เปนอริกับการ “คิด” เพราะจํา

อยางเดียว (เรียกวาจําดิบๆ) ทําใหไมตองคิด แตคิดทําใหเขาใจและจํา

ได การศึกษาบนฐานการทําวิจัย (ชั้นลางสุดของปรามิด) ทําใหไดคิดท้ัง

กอน ระหวาง และหลังปฏิบัติ 

๑ PBL ในหนังสือเลมนี้ผมจึงหมายถึง Project-Based Learning (เรียนรูจาก

ทําโครงงาน)   หากคนคํา PBL ในอินเทอรเน็ตจะพบวามีบางท่ีฝรั่งก็ใชในความหมาย 

Project-Based Learning  แตคําวา project ของเขาน้ันไมใช “โครงงาน” แบบทําชิ้น

งาน  แตหมายถึง “โครงการ” ซึ่งใหญกวาโครงงานเปนชิ้น ๆ อยางที่เราทํากัน   สําหรับ

สวนท่ีเปน Problem-Based ผมมีแนวคิดอีกอยางหน่ึง ซึ่งจะอธิบายในตอนทายของ

หนังสือ วาผมคิดเห็นอยางไร  
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๗

วิจัยเปนการคิดแลวปฏิบัติ สลับกับปฏิบัติแลวคิด เปนวงจร

พัฒนาคุณภาพความคิดใหเจริญงอกงาม

ทั้งหมดน้ีเปนคําตอบวาทําไมการศึกษาจึงควรทําโครงงานฐาน

วิจัย (Research-Based Project; RBP๒)

การเรียนรูจากประสบการณ
วิธีคิดแบบประสบการณนิยม (empiricism) เชื่อวาความจริง

ตองมาจากขอมูลที่ตรวจจับได เหมือนศาลตองมีประจักษพยานไมวา

เปนวัตถุหรือบุคคล จะอางการทรงเจาเปนพยานไมได 

จอหน ลอ็ค (John Locke) นกัปรัชญาชาวอังกฤษในศตวรรษท่ี 

๑๗ ใหทศันะวาจิตโดยธรรมชาตจิะมสีภาพอยูเฉย ภาษาบานเราคือ “จติ

เดิมแทนั้นประภัสสร” เมื่อมนุษยมีผัสสะก็มีความรูสึกแลวจะปรุงแตง

เปนชอบ ไมชอบ ตัวอยางเชน เรารูสึกเจ็บ(ไมชอบ)เมื่อประสาทสัมผัส

ของเรามีประสบการณ (เชน มีดบาด) ความรูสึกจากประสบการณจะ

ทําใหมนุษยคิด จากคิดก็เปนความรู “ความรูคือสิ่งแปลกใหมที่อุบัติขึ้น

หลังมีประสบการณสัมผัสที่กระตุนใหจิตไมเฉย” ล็อค บอกวาเพราะคิด

จึงสรางความรู ผมวาความคิดมันโผลออกมาต้ังแตชอบ ไมชอบแลวละ

ครับ ซึ่งยังไมเปนความรูอะไร 

จะวาไปแลวเรื่องนี้ออกแนวเดียวกับขันธ ๕ เพียงแตเขามาจบ

ที ่“คดิทาํใหสรางความรู” ซึง่ผมคดิวานาจะจรงิเพยีงในเรือ่งความรูเกีย่ว

๒ ในหนังสือเลมนี้จะปรากฏ ๒ คําที่คลายกัน คือ RBP และ RBL  ขอขยาย

ความเพื่อใหเขาใจ  RBP หมายถึงโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Project)  สวน 

RBL ยอมาจาก (Research-Based Learning) หมายถึงการเรียนรูฐานวิจัย (จากโครง

งานที่เปน RBP)
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๘

กับโลกวัตถุ เพราะทางธรรมนั้น ความคิดทําใหปรุงแตง (เหมือนที่ผมคิด 

จึงปรุงแตงหนังสือนี้ได) 

ลอ็ค เชือ่วาการมีประสบการณมอียู ๒ ลกัษณะ คอื ประสบการณ

ภายนอก (sensation) หรือประสาทสัมผัสประเภทรูรอนรูหนาวจาก

ระบบประสาทที่เรามีอยู และประสบการณภายใน (reflection) ซึ่งเกิด

เมือ่เราเอาส่ิงทีป่ระสาทสัมผสัไดไปคดิใครครวญ จนกระท่ังเกดิความคิด

จัดระบบเปนมโนทัศน หรือความคิดรวบยอดได จากนั้นจึงสรางความรู

ที่ซับซอนข้ึนไดเปนลําดับตอไป 

ขอออกนอกเร่ืองนิด ผมเคยสงสัยวาถาเซ็นเซอรทุกระบบใน

รางกายเราไมทาํงานมาต้ังแตเกิด เชน ตาบอด หหูนวก ลิน้ไมรบัรส จมกู

ไมไดกลิน่ ประสาทสมัผสัดาน โดยสมองเรายงัสมบรูณปกต ิเรากจ็ะไมมี

ประสบการณภายนอกเลย เชนนัน้ เรากจ็ะไมมปีระสบการณภายใน แลว

เราจะเปนอยางไร? เราจะรูเรือ่งนีไ้ดอยางไรในเม่ือเราไมไดเปนอยางนัน้ 

สวนคนท่ีเปนอยางนัน้(ถาม)ีจะรูเรือ่งทีผ่มสงสัยหรอืไม เอาละสมมุตวิารู 

แตเขาจะถายทอดความรูนั้นใหเราไดอยางไร?

เอาเปนวาทีเ่ขยีนมาน้ีเพือ่บอกวา วจิยัเปนพวกประสบการณนยิม 

คอื ตองมีของทีต่รวจวดัไดมาพสิจูน และยงัเปนพวกเหตผุลนยิม (rationalism) 

ดวย คอื ตองพสิจูนผานระบบคดิเชงิเหตแุละผล เรือ่งเหตผุลนยิมนีผ้มจะ

เก็บไวปดทาย เพราะตอนนี้จะพูดถึงการเรียนรูจากประสบการณ

ในป ๑๙๘๔ David A. Kolb ออกหนังสือชื่อ “Experiential 

Learning: Experience as the source of learning and develop-

ment” ใหคําอธิบายวาการเรียนรูเกิดได ๒ มิติ คือ “การรับรู” และ 

“กระบวนการ” เริม่จากคนเรารับรูแลวนาํเขาไปจดักระบวนการในส่ิงทีต่น

รบัรู (จะเหน็วาคลายกับที ่ลอ็ค วาไวเกีย่วกบัประสบการณภายนอกและ
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๙

ภายในท่ีสงผลตอเน่ืองกัน ความจริง

เรื่องน้ีมีมหาบุรุษรูมาต้ัง ๒,๖๐๐ 

ปแลว) บางคนรับรูผานรูปธรรม

งายในขณะท่ีอีกคนถนัดรับรูผาน

นามธรรม คนสองคนนีส้รางความ

คิดแตกตางกันในเรื่องเดียวกัน 

“การรับรู” มาจาก ๒ ดาน 

คือ ประสบการณจริง (concrete 

experience) และความคดิรวบยอด

เชิงนามธรรม (abstract concep-

tualization) สวน “กระบวนการ” 

ประกอบดวย การไดทําเองจริงๆ 

(active experiment) และการสังเกตแบบไตรตรอง (reflective 

observation)๓ ทั้ง ๒ มิติ ๔ ดานอยูรวมกัน ๔ มุม ดังรูปในหนาถัดไป๔ 

๓ ผมอยากจะเรยีก “การสงัเกตแบบใครครวญสะทอนกลบั”  แตเกรงผูอานจะ

งงกับคํา “สะทอนกลับ”   Reflection เปนกระบวนการหน่ึงที่ผูเรียนไดทบทวนตนเอง 

โดยเฉพาะความรูสึกที่เปนนามธรรม  เปนประสบการณภายใน  หลายกรณีสามารถใช

การสะทอนกลับเพื่อ “ชูใจ” การเรียนรูไดดี
๔การเรียนรู ๔ ดานน้ีผมเห็นวา คือภาคขยายของประสบการณภายนอก 

(sensation) และประสบการณภายใน (reflection) ของ Locke นั่นเอง “ลงมือทํา” 

และ “ประสบการณตรง” เปนประสบการณภายนอก  สวน “สงัเกตแบบไตรตรอง” และ 

“คิดรวบยอด” เปนประสบการณภายใน  ผมเห็นวาสิ่งที่ Kolb ทําคือ แยกออกเปน ๒ 

มิติ คือ การรับรูและกระบวนการ
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๑๐

หากพิจารณาทั้ง ๔ ดานของ ๒ มิติของทฤษฎีการเรียนรูจาก

ประสบการณ ผมพอจะตีความเหมาเขาขางตนเองวาสอดคลองกับการ

เรียนรูจากการทําโครงงานฐานวิจยั (Research-Based Learning; RBL) 

ซึง่ผมขอตคีวามวา (ดรูปูประกอบ) การลงมอืทาํงานวจิยัทีม่บีรบิททาํให

เกิดการรับรูเปนประสบการณตรง (ดูลูกศรโคงที่โยงมุมบนซาย) และ

กระบวนการไตรตรองอยางรอบคอบทีจ่รงิแลวคอืกระบวนการวเิคราะห

ขอมลูพรอมกับเง่ือนไขบริบท ซึง่จะนําไปสูการคดิรวบยอดจนรูคดิ จาก

ความคิดสังเคราะห (ดูลูกศรโคงมุมลางขวา) 

ตัวหนาที่ขีดเสนใต คือของคุณ David Kolb สวน ตัวเอียงขีด

เสนใต คือ “วิจัย” จากการตีความจับแพะชนแกะประสาผม เพื่อช้ีให

เห็นวาการเรียนรูจากประสบการณมันมีกระบวนการวิจัยประกบคูอยู 

คือ ทําและคิด
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๑๑

มุมบนซายคือทําอยางมีบริบท (ประสบการณภายนอก) มุม

ลางขวาคือคิดและสรุปอยางมีบริบท (ประสบการณภายใน) หากดูตาม

ลูกศรโคงที่ผมโยงไว มันก็เปนการใช “มิติกระบวนการ” นําไปสู “มิติ

การรับรู” และเม่ือผมตีความวามนัคอืกระบวนการวิจยัทีป่ระกบคูอยู ทัง้ 

๒ มุมคือการเรียนรูบนฐานการทําวิจัย (RBL) นั่นเอง... ในที่สุดผมก็ชวน

ผูอาน “ซาโตร”ิ ใหคลอยตามแนวคดิการเรยีนรูบนฐานการทาํวจิยัจนได

อยางไรก็ตาม นักเรียนแตละคนมีบุญและกรรมตางกัน ขึ้นกับ

ประสบการณชวีติและครอบครวัทีต่างกนั ซึง่หลอหลอมใหมจีรติการเรยีนรู

ที่ตางกัน หากยึดตามทฤษฎีการเรียนรูจากประสบการณของ David 

Kolb การเรียนรูของนักเรียนจะมี ๔ แบบ คือ 

ผูเรียนแบบท่ี ๑ (Convergers) ถนัดความคิดรวบยอดและ

ลงมือทํา พวกนี้ถนัดเอาความคิด (idea) มาปฏิบัติและจะแกปญหาโดย

Convergers

Divergers

Assimilator

Accommodators
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๑๒

วิธีการใหเหตุผลแบบนิรนัย (deductive reasoning) เรียนรูโดยมีหลัก

การใหญและลงมือพสิจูนวาใชตามหลกัการนัน้หรอืไม พวกนีเ้หมาะเปน

นักวิจัยในสายวิทยาศาสตร ที่อางหลักทฤษฎีและตรรกะเปนคาถาหลัก

ผูเรียนแบบท่ี ๒ (Divergers) เรียนรูจากประสบการณตรงและ

สังเกตแบบไตรตรอง พวกนี้ถนัดการเอาความคิดมาจากจินตนาการ คือ 

จนิตนาการจนคิดไดถงึมมุมองใหมๆ  ตอสิง่ตางๆ เปนกลุมนักสรางสรรค

ของใหมๆ กลุมนี้เปนพวกอารมณศิลปน

ผูเรยีนแบบที ่๓ (Assimilator) ถนดัในความคดิรวบยอดและการ

สงัเกตแบบไตรตรอง พวกนีส้ามารถสรางรูปแบบ หลกัการ หรอืทฤษฎจีาก

เหตุผลแบบอุปนัย (inductive reasoning) คือเรียนรูโดยใชญาณหยั่งรู

สิ่งตางๆ แลววิเคราะห สังเคราะหจากการรับรูที่ไดใหเปนองคความรู 

หนังจีนเรียกพวกบุน นาจะเทียบเคียงกับนักปรัชญา นักทฤษฎีสังคม

ผูเรยีนแบบท่ี ๔ (Accommodators) ถนดัใชประสบการณตรง

และลงมอืทาํ พวกนีถ้นดักบัโลกภายนอกแลวลงมอืทาํแทนการอานทาํความ

เขาใจ เปนพวกบู ที่ “เกงไมกลัว กลัวชา” เหมาะกับเรียนอาชีวศึกษา

ความทาทายของการจัดการศึกษาแบบ RBL คือการรูจริตการ

เรียนรูของนักเรียนในกลุม แลวมอบหมายงานแตละคนใหตรงตามจริต 

สมาชิกบางคนอาจถนัดในการวิเคราะห (convergers) บางคนถนัดใน

การหาขอสรปุ (assimilator) บางคนถนดัสรางสรรควธิกีาร (divergers) 

บางคนไมรั้งรอขอลงมือทําเลย (accommodators) หากสมาชิกทุก

คนไดทํางานตามถนัด ผลงานของกลุมจะออกมาดีที่สุด ที่เหลือคือการ

สรางกระบวนการเรยีนรูระหวางนกัวทิย ศลิปน นกัปฏบิตั ิและนกัคิดทัง้

หลาย คอื ใหนกัวทิยมอีารมณศลิปนบาง  ใหศลิปนใชเหตผุลแทนอารมณ
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๑๓

ความรูสึกบาง ใหฝายขาลุยพวกบูลุยอยางยั้งคิด ใหฝายบุนติดดินไมมัว

แตฝนหาทฤษฎีที่ลอยในอากาศ๕

จาก PBL สู RBL 
หากคนขอมูลในอินเทอรเน็ตเราจะพบวา PBL ถูกกลาวซ้ํา ๆ 

อยางที่ทําใหเราเขาใจวา PBL ถูกออกแบบใหทําบนฐานวิจัย เพราะใน

วาทกรรม PBL มีคําหรู เชน “สํารวจ” “คนควา” “ทดลอง” “สรางองค

ความรูไดดวยตนเอง” “สมมุติฐาน” “ตัวแปร” “ขอมูล” “วิเคราะห” 

และ “เขียนรายงานการคนควา” แตหากดูรายละเอียดของผลงานกลับ

พบวา PBL คอืงานท่ีครมูอบหมายใหนกัเรยีน “ทาํช้ินงาน” เชน (ตวัอยาง

จริงคนจากอินเทอรเน็ต)  โครงงานทํากระดาษ recycle (เอากระดาษ

ใชแลวมาแชนํ้า แยกเยื่อมาทําแผนใหม) นํ้ายาลางจานสมุนไพร (ผสม

สารเคมแีบบท่ีชาวบานทํานํา้ยาเอนกประสงค เพยีงแตเตมิสมุนไพรแทน

หัวนํ้าหอม) สบูพอเพียง (เปนการทําสบูธรรมดาในพิมพรูปรางแปลก ๆ 

ใชคําวาพอเพียงตามแฟชั่น)

ตีความไดวา หากครูไมเขาใจวิจัย หรือเขาใจวิจัยเพียง “วิจัยใน

ชัน้เรียน” ครูจะไมสามารถใช PBL เพือ่การเจริญงอกงามทางปญญาและ

ความคดิได เพราะ PBL ประเภททําชิน้งานยังไมครบถวนในกระบวนการ

ของเหตุและผลอยางเปนวทิยาศาสตร สวนวิจยัในช้ันเรียนเปนเพียงการ

ทําตามรูปแบบ (format) ของครู ที่นักเรียนเปนเพียง “วัสดุวิจัย”

๕ เรื่องการประเมิน Learning Style นี้มีหลายรูปแบบมาก  นอกจาก Kolb 

แลว ยังนิยมของ Felder & Silverman Model,  Myers-Briggs  มีรายงานการศึกษา

หลายมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาอยูใน R. M. Felder and R. Brent (2005) Under-

standing Student Differences, Journal of Engineering Education, 94(1), 57-72.
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๑๔

วจิยัในช้ันเรยีนเปรียบไดกบัการหยดน้ําเปลาลงในแกวท่ีเต็มปร่ิม

ดวยน้ํา สวน RBL เปนหยดน้ํายาอุทยั คอื หยดลงแลวเห็นความแตกตาง 

นํ้าทั้งแกวเปลี่ยนไป ดื่มชื่นใจกวามาก

วจิยัในช้ันเรยีนเปน “งานเพือ่คร”ู โดยแท สวน RBL เปน “งาน

เพื่อการศึกษา” ที่ทําเพื่อทั้งครูและนักเรียน ขนาดงานวิจัยเพื่อครูยังถูก

ทําใหเปนบอระเพ็ด แลวเราจะเสกของที่ไมรูจักอยาง RBL ใหเปนนํ้ายา

อุทัยไดอยางไร?

การทําโครงงานแบบชิ้นงานที่เกิดการเรียนรูอยางดีก็พอมีอยู 

เชนในระดบัปฐมวยั (ตวัอยางใน http://www.thaiteachers.tv/vdo2.

php?id=777) เด็กวัยน้ียังมีเคร่ืองหมายคําถามจํานวนมากอยูในหัว คน

มีลูกจะรูดีเมื่อลูก ๓ ขวบจะถาม “ทําไม ๆ ๆ” อยางไมรูจบ เขาจึงสนุก

และเรียนรูไดมากกับ PBL อยางไรก็ตามดวยขอจํากัดของเด็กปฐมวัย 

ทั้งเนื้อหาและกระบวนการจึงยังไมสามารถเปนวิทยาศาสตรวิจัยอยาง

เต็มรูปแบบ

สําหรับชั้นมัธยม นักเรียนมีความรูเนื้อวิชาและมีปญญาเพียง

พอ ทีจ่ะเอามาเปนฐานทาํวจิยัใหเกดิการตอยอดของปญญา ซึง่จะทาํให

นกัเรยีนกาวขามขัน้ “เนือ้ความรู” ไปสู “ความเขาใจ” และ “การประยกุต

ความรู” ใหปญญาพอกพูนขึ้นจากเดิม 

ปญหาของคร ูคอื ตองกลาเปนกบฏกบัวิจยัแบบเดิมทีต่ดิรปูแบบ 

(format) และฝากการคิดวิเคราะหไวกับ “กลองดํา” SPSS โดยหันมา 

สมาทานวิจัยรูปแบบใหมที่เกิดจากความคิดสรางสรรค และใชความคิด

วเิคราะหสงัเคราะหจากสมองตนเอง  สวนปญหาของนักเรียน คอื หลาย

ปที่เรียนในบรรยากาศที่ครูบอกเนื้อวิชาทําใหเครื่องหมายคําถามในหัว

ลดนอยลงสวนทางกับเครื่องหมายเทากับและ full stop ที่เพิ่มขึ้น ผม
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๑๕

จึงหวังวา RBL จะเปนยางลบกําจัดเครื่องหมายทั้ง ๒ ออกไปได

วิจัยสําคัญอยางไร
เคยมีคนเลาเรื่องตลกวานักเรียนในเมืองใหญตอบวาขาวที่เรา

รับประทานผลิตจากโรงงานเอาแปงมาปนเปนเม็ดทํานองเดียวกับเอา

แปงมาทําเปนเสนในซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เรื่องนี้สะทอนวา คนสมัยนี้

เกิดมาในยุคท่ีเห็นของสําเร็จรูปแลว จึงไมเห็นตนตอท่ีมา ดีไมดีนึกวามี

ตนไมออกลูกเปนโทรศัพทมือถือ จึงไมสําเนียกความสําคัญของวิจัย ดัง

นั้น หากจะใหตอบวาวิจัยสําคัญอยางไร ก็คงตองชวนคิดวาถาไมมีวิจัย 

เราจะเปนอยางไร?

เมื่อ ๒ แสนปที่แลวเม่ือภูมิอากาศแปรสภาพปาในอัฟริกาให

เปนทุงหญา บรรพบุรุษเราลงจากตนไมมาเดิน ๒ ขาในทุงหญา สมัยนั้น

บรรพบุรษุเราคงไมตางจากสิงโตเทาใดนัก คอืตองอพยพตามฝูงสัตวเพ่ือ

จบัมันเปนอาหาร เมือ่ไมมตีนไมใหขึน้หลบภัยจากสิงโต พวกเขาจึงใชเพิง

ผาและถํ้าเปนที่อาศัย เมื่อขาหนาไมไดใชเดินอีกตอไป มันจึงแกวงไปมา

เพือ่รกัษาสมดลุการเดนิของขาหลงั ในทีส่ดุขาหนาและอุงเทาหนาถกูยก

ฐานะใหเปนแขนและมือ วิวัฒนาการนิ้วหัวแมมือทําใหมือมีแรงจับของ 

จากน้ันก็ควาหิน ๒ กอนมากะเทาะกันใหคม เอามาผูกกับไมเปนขวาน

หิน ในหวงเวลา ๒ แสนปที่ผานมาจนถึงบัดนี้ยังไมมีสัตวชนิดใดเลยที่

ทําขวานหินไดนอกจากคน

ตอมาคนสงัเกตวาพชืปลกูไดจากเมลด็ ลกูสตัวตวัเลก็ๆ เลีย้งให

โตไดหากอยากกนิตัวใหญๆ  คนสมัยนัน้จึงตัง้ถิน่ฐานและเกดิเปนสงัคมที่

อยูไดดวยการผลิตจากฐานทรัพยากร (ดิน นํ้า พืช และสัตว) คนเราเริ่ม

หวงทรัพยากรดนิดาํนํา้ชุมไมอยากใหใครมาแยง หรอืหากทรัพยากรของ
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๑๖

คนอ่ืนดกีวา กอ็ยากแยงชิงไวเอง จงึเกิดผูกลาหาญท่ีทกุคนยอมรับใหเปน

หัวหนาปกปองดินแดน หรือยกพวกไปแยงชิงผูคนและดินแดนอื่น (สมัย

กอนคนคือทรัพยากรดวย จึงตองกวาดตอนกลับเมืองในฐานะเชลยศึก) 

เมือ่ตองอยูดวยกันจึงเกดิสังคมท่ีแบงหนาท่ีกนัและพัฒนามาเปนปจจบุนันี้ 

ตางกันเพยีงแตวาตอนนีห้วัหนาไมตองกลาหาญนาํหนาในการรบ เพราะ

มีลูกนองตายแทน เปนสมัยที่ใชความรูความฉลาดปกครองคน

การทําขวานหินตองการทักษะและภูมิปญญาจากการสังเกต

มากกวาความรู แตการมคีอมพวิเตอรใชขณะนีต้องการความรูและปญญา

มากกวาสมยัตอยหนิใหคม เราใชเทคโนโลยดีดัแปลงธรรมชาติใหเปนสิง่

ที่ตอบสนองความตองการของเรา 

เทคโนโลยีมาจากความรูบวกกับกิเลส (ดูรูปขางลาง) กิเลสเปน

ธรรมชาตทิีม่ใีนมนษุยอยูแตเดมิ มนัเปนแรงขบัใหคนเปลีย่นความรูใหเปน

เทคโนโลยี เชน เราเอาความรูโลหะวทิยามาหลอมเหลก็ เราเอาเหลก็มา

สรางเครือ่งจกัรกล ซึง่เราเรยีกวาเทคโนโลย ีเพราะเจาเครือ่งจกัรนีแ่หละ

ที่จะดัดแปลงธรรมชาติใหตอบสนองความตองการของเรา

วิจัย
ปฏิบัติ คิด

กระบวนการอายตนะ กระบวนการสมอง
ปญญา

เขาใจกฎธรรมชาติ
ความรู
+ กิเลส

เทคโนโลยี

ดัดแปลงธรรมชาติ
รับใชมนุษย

Input Process

4th Draft Text - Sutheera RBL 2012.indd   164th Draft Text - Sutheera RBL 2012.indd   16 10/7/2012   7:24:35 AM10/7/2012   7:24:35 AM

สงว
นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ
าตเผ

ยแพ
ร่เพ
ื่อกา
รศึก

ษา



โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๑๗

เทคโนโลยีตอยอดมาจากความรู ถาเชนนั้นความรูมาจากไหน? 

หลายคนตอบวาความรูมาจากการคนหาของคน หลายคนตอบ

วาคนเปนผูสรางความรู เชน คนสรางชุดความรูวา ๑+๑=๒ แลวบอกวา

นี่คือความจริง นักเรียนคนไหนบวกกันไมได ๒ ถือวาผิด 

ในความเปนจรงินัน้ ทัง้ ๑ และ ๒ เปนสิง่สมมตุ ิความจริงแทคอื 

“ของจํานวนเทากนัเม่ือรวมกันจะเทากบัอีกคาหน่ึง ซึง่มากกวาจาํนวนเดิม

เดี่ยว ๆ” และที่มากกวานั้นเราเรียก “มากเปนสองเทา” เมื่อ ๑+๑=๒ 

ได ๓+๓ จงึเทากบั ๖ ไดเชนกนั เราสมมุตใิห ๖ เปนสญัลกัษณทีเ่ปนสอง

เทาของสัญลักษณ ๓ แบบเดียวกับท่ี ๒ เปนสัญลักษณสองเทาของ ๑

เราเรียกขอตกลงที่สมมุติกันนี้วา “สมมุติสัจจะ” คือเปนความ

จริงสมมุติ อันเปนขอตกลงระหวางมนุษยกับมนุษยใหเขาใจตรงกัน

ความจรงิมอียูวา“ของจาํนวนสองจํานวนเมือ่รวมกนัจะมจีาํนวน

เทาเดิม” ที่เปนเชนนี้เพราะของไมหายไปไหน!! ซึ่งเปนกติกาปกติของ

ธรรมชาต ิ กตกิานีจ้งึเปนจรงิไมวา ๓+๓=๖ หรอื ๑๒+๔=๑๖ ในความเปน

จรงิน้ันความรูเปนส่ิงทีเ่ปนจรงิอยูแลวตามธรรมชาติ โดยไมตองสมมุต ิ!! 

กฎธรรมชาติคือความรู เมื่อเราเขาใจกฎธรรมชาติ เราจะได 

ความรู คือรูวา “ธรรมชาติเปนอยางนั้นเอง” เราสังเกตวากอนฝนตก

อากาศจะอบอาวเสมอ แตนั่นไมใชความรูจนกวาเรารูวาความรอนเกิด

จากการคายความรอนแฝงขณะท่ีเมฆเปล่ียนสถานะจากไอน้ําเปนหยด

นํา้ ความรอนแฝงจากการเปล่ียนสถานะน้ีเปนกฎธรรมชาติ เราใชปญญา

คนหาความรูจากความจริงแทของธรรมชาติ เราเรียกความจริงแทนัน้วา 

“กฎธรรมชาติ”

เราใชปญญาเพ่ือเขาใจกฎธรรมชาติ ถอดกฎธรรมชาติเปน

ความรู และขณะเดียวกันน้ัน ปญญาที่สูงกวาปญญาเดิมก็ผุดบังเกิดขึ้น
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๑๘

เมื่อเราเขาใจกฎธรรมชาติ

ในยุคแรกคนเราใชเทพและเทวดาชวยอธิบายปรากฏการณ

ธรรมชาติ ฟาแลบเพราะนางมณีเมฆขลาลอดวงแกว ฟารองเพราะ

รามสูรขวางขวานเพื่อแยงดวงแกว แตความรูในกฎธรรมชาติทําใหเรา

เริ่มอธิบายสิ่งตางๆ ไดมากขึ้นวา ฟาแลบเปนปรากฏการณการเคลื่อนที่

ของประจุไฟฟาเนื่องจากความตางศักย ประจุไฟฟาแหวกอากาศออก

จากกนั ความยดืหยุนของอากาศทาํใหมนัดดีกลบัมากระทบกนัเกดิเสยีง

ฟารอง เราใชความจริงตามกฎธรรมชาติไลนางมณีเมฆขลาและรามสูร

ออกจากปรากฏการณฟาแลบฟารอง เมือ่เราเคารพกฎธรรมชาตแิทนเทพ

และเทวดา เราจึงเปนอิสระและเชื่อมั่นวาเราสรางปญญาใหพอกพูนขึ้น

ได จากน้ันมนุษยเราก็ใชกฎธรรมชาติเพื่อเขาใจกฎธรรมชาติที่ลึกซึ้งขึ้น 

กระบวนการพอกพูนปญญาอันเกิดจากการทําความเขาใจกฎธรรมชาติ

นี้ เราเรียกโดยสมมุติวา “วิจัย” ซึ่งเกิดจากทั้งประสบการณภายนอก 

(ปฏิบัติ) และประสบการณภายใน (คิด)

ถาไมมกีารพอกพูนปญญาจากการทําวิจยัปานนีเ้ราคงยงัอยูกนั

ในถํา้ เราจะอายสุัน้เพราะไมมวีคัซนี (สมยัเมือ่รชักาลที ่๕ โรคระบาดครา

ชีวิตคนไมเวนแตในวังหลวง) เราจะไมมีการดัดแปลงธรรมชาติมารับใช

เราใหสุขสบายเชนทุกวันนี้

ดังนั้น ขอสรุปคือ วิจัยสําคัญเพราะมันทําใหเราตางกับมนุษย

ถํ้าเมื่อหลายหมื่นปที่แลว

4th Draft Text - Sutheera RBL 2012.indd   184th Draft Text - Sutheera RBL 2012.indd   18 10/7/2012   7:24:35 AM10/7/2012   7:24:35 AM

สงว
นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ
าตเผ

ยแพ
ร่เพ
ื่อกา
รศึก

ษา



โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๑๙

วิจัย: ความนาหลงใหลหรือความนากลัว
หากใหคุณครูทั้งหลายพูดถึงวิจัย เราจะไดภาพเปนยักษมาร

นากลัว ที่ตองหลีกหางไมของแวะดวย ความผิดพลาดของการพัฒนาครู

คือการที่ทําใหวิจัยเปนยักษมารเขาไปถึงจิตใตสํานึกของครู

ทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาวปาฐกถา

ไววา “....วิจัยมีความหมายเดียวกับปญญา.... วิจัยเปนลักษณะหนึ่งของ

การใชปญญา พรอมทั้งทําใหเกิดปญญาหรือทําใหปญญาพัฒนาข้ึน... 

ปญญาเกดิจากปญญา และพฒันาสูงสดุคอืโพธปิญญา.... ความเช่ือทีเ่ปน

ฐานของวิจยั คอื เช่ือในหลักการความเปนเหตุเปนผลของส่ิงทัง้หลาย จงึ

ทําใหคนหาโดยแยบคาย (โยนิโส) ถึงตนตอ... เพราะไมมีปญญา มนุษย

ดําเนินชีวิตโดยใชความชอบ ไมชอบ ใชตัณหาเปนเคร่ืองช้ีนําการดํารง

ชีวิต อยูดวยความรูสึกมั่นคงปลอดภัยจากศรัทธา...”

ปราชญในวงการการศึกษาใหความหมายของการศึกษาไววา 

“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” (สกิขา วริฬุหิ สมปตตา, Education 

is Growth) หมายถึงการเจริญงอกงามทางปญญาและความคิด สามารถ

คดิวเิคราะห คดิสงัเคราะห คดิสรางสรรค ประเมินคณุคา คดิวพิากษ และ

คดิมีวจิารณญาณ คาํสอนโบราณของขงจ้ือกลาววา “การศึกษาท่ีไรความ

คิดก็เปนการเสียแรงเปลา” 

ความเจริญงอกงามทางปญญาเกิดไดเพราะมี “เครือ่งมอื” ใหเกดิ

กระบวนการคิด เคร่ืองมือนัน้คอืวจิยั กระบวนการวิจยั คอื กระบวนการ

พัฒนาความคิด

วจิยัถกูนิยามวาเปนเคร่ืองมอืสรางองคความรู ทีผู่มกีารศกึษาสงู

เทานัน้จงึจะไดรบัสัมปทานใหทาํ จงึทาํใหวจิยัถกูแยกออกจากการศกึษา

และสังคมทั่วไป สังคมก้ันคอกวิจัยใหอยูในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๒๐

กั้นคอกวิจัยใหอยูในบริบทความรูที่เปนสากล ในท่ีสุดวิจัยแยกช้ันลอย

อยูเหนือบริบทสังคมไทย 

นํา้มันลอยเหนอืน้ํา โดยหารูไมวาท่ีลอยอยูไดนัน้เพราะมีนํา้พยุง

อยูขางลาง ขางฝายนํ้าเอง เมื่อถูกหยดลงบนชั้นนํ้ามัน มันกลับเปนฝาย

แทรกตัวลงไปดานลาง 

หากเราเห็นในสวน “กระบวนการวิจัย” วาเปนกระบวนการ

พฒันาวิธคีดิและความคิด เราจะเขาใจทันทวีาวจิยัคอืเคร่ืองมือการศึกษา 

และเราจะยินดีเปดพื้นที่การศึกษาใหกับวิจัย

วจิยัเกดิทกุขณะจติทีเ่รารูตวัอยู เพราะเราอยูทามกลางการตัดสนิ

ใจ เมื่อใดก็ตามที่เราใชเหตุผลตัดสินใจ เมื่อนั้นวิจัยเกิดแลว จังหวะนั้น

ปญญาเกดิและปญญาถกูใชงาน คอื ตดัสนิใจจากความคดิประเมนิคณุคา 

หากเราตัดสินใจดวยอารมณ ปญญาก็ไมเกิด ทานจึงกลาววา “...เพราะ

ไมมีปญญา มนุษยดําเนินชีวิตโดยใชความชอบ ไมชอบ ใชตัณหาเปน

เคร่ืองช้ีนาํการดํารงชีวติ อยูดวยความรูสกึมัน่คงปลอดภัยจากศรัทธา...”

เชื่อหรือไมวาวิจัยเกิดในขณะที่ทานอานหนังสือนี้ ในขณะน้ี 

เดี๋ยวนี้ !!

“...ความเชื่อท่ีเปนฐานของวิจัย คือ เชื่อในหลักการความเปน

เหตุเปนผลของสิ่งทั้งหลาย จึงทําใหคนหาโดยแยบคาย (โยนิโส) ถึง

ตนตอ...” มนุษยเราเปนสัตวชนิดเดียวที่สมองพัฒนาใหเขาใจความเปน

เหตุเปนผล เราจึงอยูดวยปญญา (ในขณะที่สัตวโลกอื่นอยูดวยสันชาติ

ญาณ คือมันมีพฤติกรรมโดยตัวมันไมตองการเหตุผลอธิบาย) มนุษยจึง

เปนสัตวโลกที่ทําวิจัยได และพัฒนาปญญาใหรูไดแมกระทั่งวินาทีที่เกิด

เอกภพ ทั้งๆ ที่เวลานั้นหางไกลออกไปหลายหมื่นลานปกอนการเกิดข้ึน

ของมนุษยดวยซํ้าไป เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ (ขณะที่ผมกําลังเขียน

4th Draft Text - Sutheera RBL 2012.indd   204th Draft Text - Sutheera RBL 2012.indd   20 10/7/2012   7:24:35 AM10/7/2012   7:24:35 AM

สงว
นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ
าตเผ

ยแพ
ร่เพ
ื่อกา
รศึก

ษา



โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๒๑

หนังสือเลมนี้) มีรายงานคนพบอนุภาคพระเจา (God particle) ซึ่งเปน

อนุภาคที่ ปเตอร ฮิกส เสนอไวเมื่อ ๔๘ ปที่แลววาเกิดอนุภาคนี้ในเวลา 

๑ ใน ๑ ลานลานสวนของวินาทีหลังเกิด Big Bang มนุษยเราใชความ

พยายามถึง ๔๘ ปในการพิสูจนเชิงประจักษวาอนุภาคพระเจามีจริง จึง

กระจางแจงในจุดกําเนิดของมวลท่ีกลายมาเปนดวงดาวตางๆ เกิดเปน

เอกภพและเปนจุดตั้งตนของเวลา 

เพราะเชื่อในหลักการของความเปนเหตุเปนผล เราจึงสามารถ

อธิบายปรากฏการณไดจากการคนหาเหตุ กระบวนการนี้ทําใหเราเกิด

ปญญาจนเขาใจความสัมพันธและความเปนไปของสรรพส่ิง เราเรียก

กระบวนการทําใหเกิดปญญานี้วา “วิจัย”

ปรากฏการณทุกขและการคนหาเหตุแหงทุกขโดยแยบคาย 

(โยนิโส) ถึงตนตอของทุกขเกิดเมื่อ ๒,๖๐๐ ปที่แลว ก็เปนกระบวนการ

วิจัยที่มุงเขาสูโพธิปญญา

เม่ือวิจัยคือการพัฒนาปญญาใหเกิดแกตนเชนนี้แลว วิจัยควร

นาหลงใหลหรือนากลัว? 

ผูใดกต็ามท่ีสรางมจิฉาทิฐใิหครเูหน็วจิยัเปนยกัษมาร ผูนัน้ยงัไม

เขาถึงวิจัยอยางแทจริง!!
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๒๒

วิจัย: มิ ใชแคการด้ินรนหาความรู ใหม
ในแงของการหาความรู วจิยัคอืการคนหาความรูทีไ่มสามารถหา

ไดโดยวิธีอื่น เชน ถามผูรู เขาหลักสูตรอบรม คนจากอินเทอรเน็ต ฯลฯ 

เราเรียกวาวิจัยหาความรูใหม

นบัพนัปทีโ่ลกพฒันาจากการสรางและใชความรู ความรูจาํนวน

หนึง่เปนทฤษฎีบทท่ียากจะลมลางไดแลว (เชน โลกุตระธรรม) แตความรู

จํานวนหนึ่ง (คอนขางมาก) ยังรอการทําใหละเอียดและชัดข้ึน ตัวอยาง

เชนความรูของนิวตันที่เคยอยูคงทนจนคิดวาเปนความรูที่สมบูรณแลว 

แตวนัหนึง่ไอนสไตนกม็าทาํใหละเอยีดถกูตองมากขึน้ ดงัน้ัน โลกมคีวาม

รูสะสมอยูมากมาย ทีบ่ดันีเ้ราเขาถงึไดงายมาก โดยไมตองวจิยั (ขอเพยีง

แตมีปญญาพอที่จะเขาใจมัน) 

เพราะเรามีความรูสะสมมาเปนพันๆ ปแลว วิจัยในแงของการ

หาความรูใหมจึงเกินกําลังที่นักเรียนมัธยมจะทําได อยางไรก็ตาม หาก

เอาความรูเกามาอธบิายรวมกบับรบิทใหม ความรูใหมกป็รากฏได ดงันัน้ 

โอกาสของวิจัยในการศึกษาของนักเรียนจึงมี ๒ สวน คือ ๑) การสราง

ความใหมจากบริบทรอบโรงเรียน และ ๒) การใชสวนของ “กระบวนการ” 

เปนเครื่องมือสรางการรูคิด(พุทธิพิสัย)ใหกับนักเรียน

บริบทหมายถึงเงื่อนไข กฎเกณฑ และสภาวะแวดลอมที่สิ่ง ๆ 

หนึ่งดํารงอยู การทําความรูใหใหมดวยบริบท คือการเอาความรูเกามา

ประยุกตในเงื่อนไขและสิ่งแวดลอมใหม เชน บริบทสังคมและเศรษฐกิจ

ของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู 

กระบวนการวิจยัเปนเคร่ืองมือสรางการรูคดิหมายความวาอยางไร?

การศึกษาที่แทจริงนั้นมีเปาหมายที่การ “รูคิด” จนเกิดปญญา 

หรือที่นักการศึกษาเรียก “พุทธิพิสัย” (cognitive domain) ฉะน้ัน เรา
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๒๓

ตองใชประโยชนวจิยัที ่“กระบวนการ” เรือ่งกระบวนการวจิยันีเ้ปนเรือ่ง

สําคัญที่ตองทําความเขาใจกันใหม 

กระบวนการวิจัย: กระบวนการสรางปญญา
กอนจะทําความเขาใจกระบวนการวิจยั ผมขออญัเชิญพระบรม

ราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานไวในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 

๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๓ ความตอนหนึ่งวา...

“... วชิาความรูอนัพงึประสงคนัน้ ไดแกวชิาและความรูทีถ่กูตอง 

จัดเจน แมนยํา ชํานาญ นําไปใชการเปนประโยชนไดพอเหมาะพอควร 

ทนัตอเหตกุารณอยางมปีระสทิธภิาพ เราจะสรางเสริมวชิาความรูอยางนี้

ขึน้ไดอยางไร เบือ้งตนจะตองเลกิคดิวา เรียนวิชาไวเพือ่สอบไล เพราะใน

ชวีติของเรา เราไมไดอยูกบัการกาผดิกาถกูในขอสอบ หากแตอยูกบัการ

ทํางานและการวินิจฉัยปญหาสารพัด ทางที่ถูก เราจะตองขวนขวายเปด

ตาเปดใจใหเรยีนรูอยูเสมอ ทัง้โดยทางกวางและทางลกึ คอืเมือ่จะศกึษา

เรื่องใดก็ใหพยายามจับโครงของเรื่องนั้นใหไดเสียกอน แลวจึงพยายาม

มองลงไปในสวนละเอียดทีละสวนใหเห็นชัดโดยถวนถี่ เมื่อรูแลว ก็นํา

มาคิดพิจารณาใหเห็นประเด็น ใหเห็นสวนท่ีเปนเหตุ สวนท่ีเปนผล ให

เห็นลําดับความเกาะเกี่ยวตอเน่ืองแหงเหตุและผลนั้น ๆ ไปจนตลอด 

ใหเขาใจโดยชัดเจนแนนอน เพื่อใหสามารถสําเหนียกกําหนดและจดจํา

ไวไดทั้งสวนที่เปนหลักเปนทฤษฎี ทั้งสวนเรื่องราวหรือรายละเอียด จัก

ไดสามารถนําไปสัง่สอนผูอืน่ และนําไปเทยีบเคยีงใชใหเปนประโยชนใน

การงาน หรือการคิดอานแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตตอไป...”
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๒๔

หมายความวาการศึกษาไมจําเพาะอยูที่การจําเนื้อวิชาได แต

ตองเปนไปเพือ่การดาํรงชพีและการตดัสนิใจในชวีติ ดงันัน้ ตองไดความ

รูทัง้ลกึในศาสตรและกวางในบรบิท เหน็ภาพยอยและภาพใหญทีอ่ยูดวย

เหตุผลที่เกาะเกี่ยวกันเปนระบบใหญ (ความคิดเชิงระบบ)

ในความเปนจริงน้ัน กลาวไดวาวิจัยกลมกลืนอยูในชีวิตประจํา

วนัอยูแลว (ทีค่นสวนมากไมรูตวั) เพราะเราตองคดิประเมนิและตดัสนิใจ

อยูเกือบตลอดเวลา “เชานีจ้ะใสชดุไหนดี?” คาํถามน้ีตองการการตัดสนิ

ใจบนการวิเคราะหวาวันนี้มีภารกิจอะไรบาง ขอมูลตางๆ จะไหลเขามา

ใหเราประมวลความ (สงัเคราะห) ไดวา “ใสชดุสุภาพ” การไดคาํตอบวา

เลือกชุดสุภาพนั้น เกิดจากการคิดประเมินความเหมาะสม หลังจากนั้น

เราจึงตดัสนิใจวาเปนชดุใด (โดยมีกรอบคดิประเมนิแลววาเปนชดุสภุาพ) 

จังหวะการสังเคราะห การประเมิน และการตัดสินใจเกิดใน

เสี้ยววินาที (ถายังลังเลอยู แสดงวาการสังเคราะหและการประเมินยังไม

เสร็จสิ้น) กระบวนการที่ขับใหความคิดประเภทตางๆ ทํางานนี้เราเรียก

กระบวนการวิจัย

วจิยัอยูรอบตัวเราและอยูกบัตัวเรา ทกุคนสามารถพสิจูนเรือ่งนี้

ไดโดยลองพยายามหาส่ิงท่ีเปนธรรมชาตดิบิๆ ทีต่วัเราใหพบกอน เสือ้ผา

ทีส่วมใส แวนตา รองเทา แปงท่ีผดัหนา สบูและกระดาษทชิชูทีเ่พิง่ใชเมือ่

ครู ฯลฯ ลวนเกิดจากการดัดแปลงธรรมชาติทัง้สิน้ และไมมสีิง่ใดเลยท่ีไม

ไดมีตนตอมาจากธรรมชาติ

ผมขอย้ําอกีหนวาวจิยัสรางปญญา ไมใชสรางความรู เพราะความรู

คือกฎธรรมชาติที่มีอยูแลว ไอนสไตนไมใชผูสรางโดยบริกรรมคาถาวา 

“โอม...เพี้ยง... พลังงานเอย เจาจงเทากับมวลคูณดวยความเร็วแสงยก

กําลังสอง” แต E = mc2 นั้นมีอยูแลวตามธรรมชาติของมัน ไอนสไตน
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๒๕

ไมใชผูสรางสูตรนี้ เขาใชปญญาคนพบกฎธรรมชาตินี้ตางหาก

ปญญาคือสิ่งที่มนุษยเราใชทําความเขาใจกฎธรรมชาติ

ปญญาไมไดเกดิไดเอง แตตองฝกฝนจากการมปีระสบการณ การ

ใชจนิตนาการ และความคดิบนพืน้ฐานตรรกะทีส่อดคลองกบักฎธรรมชาติ 

การฝกฝนเพื่อใหไดปญญานี้เราเรียก “ทําวิจัย” 

“...วิจัยเปนลักษณะหนึ่งของการใชปญญา พรอมทั้งทําใหเกิด

ปญญาหรือทําใหปญญาพัฒนาข้ึน... ปญญาเกิดจากปญญา...” (พระ

พรหมคุณาภรณ) การทําวิจัยคือการพอกพูนปญญาเพิ่มขึ้นจากปญญา

เดมิ นัน่หมายความวานกัวจิยัตองเริม่จากมีปญญาอยูระดบัหนึง่กอนแลว 

ถาเชนนั้น ปญญาครั้งแรกเกิดไดอยางไร? 

ลองนึกวามีทารก ๒ คน คนหนึ่งอยูกับลิงในปา อีกคนอยูใน

เมือง เมื่อโตขึ้นทั้ง ๒ จะมีปญญาตางกัน คนในเมืองมีปญญามากกวา

คนที่โตในปา 

ปญญาแรกของเราเร่ิมจากประสบการณจากส่ิงแวดลอมทีผ่สัสะ

รบัรู และเราเอาท่ีรบัรูนัน้มาเรียนรูโดยใชความคิดใหเขาใจมัน พอ ๖ ขวบ

เราเรยีนรูมากขึน้ในระบบการศกึษา แตเดก็ทีเ่ตบิโตในปาไมมปีระสบการณ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับใคร และไมมีโอกาสเขาโรงเรียน เราใชการศึกษา

เปนทางลัดเขาสูความรูที่บรรพชนในอดีตคนพบ แตการรับความรูอยาง

เดียวไมเกิดปญญา จนกวาจะคิดอยางใครครวญและใชความคิดวิพากษ

ที่มีตรรกะและอิงกฏธรรมชาติแลกเปลี่ยนกับผูอื่น๖ การเกิดปญญาเปน

เรื่องเฉพาะตน เปนปจจตัง 

๖ หมายถึงปญญาทางโลก  หากเปนปญญาทางธรรมสามารถเกิดกับตัวเองได

ตามลําพังหรือแลกเปลี่ยนกับครูบาอาจารยก็ได
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๒๖

กระบวนการวจิยัทีท่าํจนถงึคดิวเิคราะห คดิสงัเคราะห คดิประเมนิ

คุณคา คิดวิพากษ จึงจะทําใหเกิดปญญา ดังนั้น งานวิจัยแบบ “เติมคํา

ในชองวาง” หรือมีรูปแบบตายตัว (template) จึงไมใชวิจัย เปนที่นา

เสยีใจทีก่ารวจิยัของครจูาํนวนมากขณะนีเ้ปนงานแบบเตมิคําในชองวาง

กระบวนการวจิยัเริม่จาก “สงสยั” ความสงสยัเกดิจากความคดิ

ที่ไมยอมจํานนตอสภาพปจจุบัน (ซึ่งเกิดไดยากในระบบอํานาจ) ความ

สงสัยเปนความใครรูสาเหตุของส่ิงท่ีเปนอยูในปจจุบัน จากความสงสัย 

เราใชประสบการณ ปญญาเดิม กฎธรรมชาติที่รูแลว และความคิดเชิง

ตรรกะมาสรางสมมุติฐาน ซึ่งหมายถึงการคาดการณถึงเหตุ จากนั้นเรา

ไดกรอบขอมูลท่ีจะเอามาพิสูจนวาสิ่งท่ีเปนอยูในปจจุบันเกิดจากเหตุที่

เรามีสมมุติฐานไวใชหรือไม๗

การยกระดับปญญาเกิดในจังหวะการแปลความหมายขอมูล

พิสูจนความสัมพันธของเหตุและผล ซึ่งเปนการใชปญญาเดิมและความ

คิดเชิงตรรกะอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลรวมกับ

หลักการ (ที่เปนกฎธรรมชาติ) ออกมาเปนความรูใหม แตตองอยาหลง

วาความรูใหมคือปญญา เพราะความรูคือกฎธรรมชาติอันเปนของเดิมที่

มีอยูแลว ปญญาที่ได คือ “การตระหนักรูในกระบวนการหาความรูและ

กระบวนการคิดที่พัฒนามีความซับซอนสูงขึ้น”

ความคิดสําคัญที่เปนพื้นฐานของการวิเคราะหและสังเคราะห

ตลอดจนถึงความคิดวพิากษ คอื ความคิดเชิงระบบ (systems thinking) 

๗ ที่กลาวนี้หมายถึงงานวิจัยที่ใชกระบวนการนิรนัย (deductive)
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๒๗

กระบวนการสําคัญของงานวิจัย
“.... โลกสมัยใหมตองเปลี่ยนมาสูวงจรใหม ที่เริ่มตนจากการ

ปฏิบัติ หมุนผานปฏิเวธ และตีความปฏิเวธดวยปริยัติ(ทฤษฎี) และใน

โลกสมัยใหมครูตองมีทักษะในการสรางแรงบันดาลใจและอํานวยความ

สะดวกใหศิษยหมุนวงจรนี้อยางสนุกสนาน ...โดยท่ีตรงรอยตอระหวาง

ปฏิเวธกับปริยัติ คือ กระบวนการตีความผลที่เกิดขึ้นดวยทฤษฎีที่รูกัน

อยูแลว ที่เรียกวา reflection การเรียนรูของศิษยจึงจะเกิดพุทธิปญญา

ที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยงอยางแทจริง...” (วิจารณ พานิช) 

ผมยกขอเขียนขางตนมาจากบทนําอีกครั้งหนึ่ง เพราะขอเขียน

ขางตนมีสวนใหผมเขียนหนังสือเลมนี้ แตเขียนทั้งๆ ที่ไมทราบวาตนเอง

เขาใจที่ ศ. นพ. วิจารณ พานิช เขียนถองแทเพียงไร หรือเขาใจตรงกัน

หรือไม ที่เขียนเพราะตองการอธบิายใหเขาสูการเรียนรูบนฐานวิจัย ผม

ตีความออกมาเปนรูปน้ี เพื่อเปนสื่ออธิบาย

 
(sensation)

 

 
(reflection)
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๒๘

การเรียนรูบนฐานวิจัยเริ่มจากปฏิบัติ เมื่อไดผลปฏิบัติแลวไม

เห็นเพียงผล แตคิดใครครวญตอ เชน ปฏิบัติคือเอาเมล็ดพืชกลบดวย

ดินแลวรดนํ้า ผลคืองอกเปนตนออนเมื่อเวลาผานไป ๓ วัน สิ่งเหลานี้

เปนประสบการณภายนอก (sensation) หลังจากมีประสบการณจาก

เห็นตนออนแลว เราเขาใจ (ปฏิเวธ) วาตนออนออกมาจากเมล็ด ความ

เขาใจนี้เกิดจากเรามีปริยัติ(ความรูเดิม)ในระดับที่เขาใจวา “เมล็ดเปน

หนวยสบืพนัธุของพชื” แตเมือ่เราตคีวามเพิม่ทาํใหเกดิเปนปรยิตัใิหมวา 

“เมล็ดงอกเมื่อมีปจจัยคือ ดิน ความชื้น อุณหภูมิ” ตอมาเรารดนํ้าเพิ่ม

จนแฉะตาย ผลของการปฏิบัติคือ ดินแฉะมากและตนออนตาย เราเกิด

ปฏิเวธใหมวาตนออนไมชอบดินแฉะ จึงสรางปริยัติขึ้นมาใหมวา “การ

งอกและเจริญเติบโตตองอาศัยปจจัยในสภาวะที่เหมาะสม” 

การสรางปรยิตัใิหมคอืผลของวิจยั ซึง่คอืที ่ศ. นพ. วจิารณ เขยีน

ไววา “โดยทีต่รงรอยตอระหวางปฏิเวธกบัปรยิตั ิคอื กระบวนการตคีวาม

ผลท่ีเกิดขึน้ดวยทฤษฎีทีรู่กนัอยูแลว ทีเ่รยีกวา reflection” Reflection 

เปนประสบการณภายในตนเอง เปนความคิดใครครวญดวยเหตุดวยผล 

โดยอาศัยผลของการปฏิบัติและปฏิเวธ (ที่หนุนดวยปริยัติเดิม) ความคิด

ใครครวญ (reflection) นี้เองที่สรางปริยัติใหม หรือความรูความเขาใจ

ใหม หรือผลจากการทําวิจัย

ดังนั้น หัวใจของการศึกษาบนฐานวิจัยคือ กระบวนการท่ีเริ่ม

ตั้งแตเอาผลปฏิบัติเขาสูการตีความ (ปฏิเวธ) ดวยปริยัติ (เดิม) จนได

เปนปริยัติใหม ตามประสาภาษาวิจัยของผมคือ คิดไดถึงคิดสังเคราะห
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๒๙

การรูคิดจากกระบวนการวิจัย
วิจัยทําใหพัฒนาความคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดประเมิน

คณุคา คดิวพิากษ คดิมวีจิารณญาณ เพราะวจิยัทําใหคดิเชือ่มโยงระหวาง

ปรากฏการณที่สัมผัสไดกับหลักการ/ทฤษฎีโดยใชตรรกะอธิบาย จน

ในที่สุดสรางความรูจากความเขาใจ เปนปฏิบัติผานปฏิเวธสูปริยัติ เปน 

“เรียนจากทํา” (learning by doing) อยางเขมขนที่ตางจากการเรียนรู

จากการปฏิบัติทั่ว ๆ ไป

การเรียนรูจากการปฏิบัติทั่ว ๆ ไปนั้น เปนความรูที่คอยชักนํา 

(induce) จนตกผลึกฝงอยูในคน ทั้งในรูปแบบความรู ความคิด และ

ทัศนคติ มันเปนกระบวนการก่ึงวิวัฒนาการ (evolution) ซึ่งใชเวลา

ฟกตัวกับการสังเกต จดจําส่ิงผิดสิ่งถูก หมุนผานวงจรลองใหม จนกล่ัน

กรองไดสิ่งถูก ความรูนี้ฝงอยูในตัวคน (tacit knowledge) กลายเปน

ภมูปิญญา แตวจิยัมกีระบวนการทีเ่ปนระบบตางจากการเรยีนรูจากการ

ปฏิบัติทั่ว ๆ ไป 

ความคดิวเิคราะหเปนความคดิระดบัตนทีไ่ดจากกระบวนการทาํ

วจิยั การไดประเด็นวจิยั การออกแบบวิจยั ลวนตองใชความคิดวิเคราะห 

ระหวางทาํวจิยัความคิดวเิคราะหทาํใหจดจอกบังาน เมือ่ไดขอมลูยิง่ตอง

คิดวิเคราะห เพราะมิฉะนั้นจะไมมีประตูเขาสูความคิดสังเคราะห

หากเราไดขอมลูเปนตัวเลขจากการวจิยัแลวไมคดิวเิคราะหเลย 

เราจะไมสามารถจัดขอมลูเขาเปนตารางได (การออกแบบตารางก็ตองการ

ความคดิวเิคราะห) และหากขอมลูกระจดักระจายอยูไมเปนท่ีเปนทาง เรา

จะไมสามารถวิเคราะหใหลึกตอไปได และหากวิเคราะหไมลึกพอ เราจะ

ไม “ปง” สังเคราะหเปนของใหมได งานวิจัยของครูเกือบทั้งหมดจบลง

ที่ตารางขอมูลและอธิบายขอมูลในตารางเทาที่ตาเห็น คือ เห็นอยางไร
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๓๐

ก็เขียนอยางนั้น เห็นเพียงตัวเลขและเขียนจากความจําวา “หามากกวา

สาม” หากถามวาทาํไมเขยีนเชนนัน้ เราอาจจะไดคาํตอบวา “เพราะสาม

นอยกวาหา” ที่ไมสามารถเห็นความหมายลึกกวาน้ีเพราะไมรูจักทอด

สะพานจากคิดวิเคราะหเขาประตูความคิดสังเคราะห 

ความคิดวิเคราะห คือ ความคิดที่ใหขอมูลแตกกระจายออก ให

เหน็สวนละเอยีดยอย โดยใชหลกัการบางอยางจดัการ เชน ใชหลกัความ

เหมือนมาจัดกลุม ใชหลักความตางมาแยกออก เพื่อใหเห็นรายละเอียด

และความสมัพนัธบางอยางชดัข้ึน จากนัน้จงึคัดสรรมาหลอมรวมกบัหลกั

การหรือทฤษฏีใหผุดบังเกิดเปนสิ่งใหมจากความคิดสังเคราะห

ขอมูลบัญชีครัวเรือนถูกความคิดวิเคราะหคร้ังที่ ๑ จัดการให

แยกออกเปนกลุม “รายรับ” กับ “รายจาย” เราเรียกวาวิเคราะหโดย

ใชความตางมาแยกออก (ดูรูป) 

หนี้สินหรือเงินออมอยูภายใตเงื่อนไขวารายจายมากกวาหรือ

นอยกวารายรับ หากเอาขอมูลท่ีวิเคราะหแยกรายรับและรายจายมาดู

รวมกับ “หลักการคณิตศาสตรเศรษฐศาสตร” เราจะสังเคราะหครั้งที่ 

๑ ไดวาครอบครัวนี้มีหนี้หรือเงินออม หากเปนหนี้และอยากจะไดความ

รูการแกปญหาหน้ีสิน เราตองเอา “รายการรับ” และ “รายการจาย” 

มาแยกแยะ (วิเคราะหครั้งที่ ๒) ดูใหม ซึ่งเราจะเห็นท่ีมาและที่ไปของ

เงินในบัญชีครัวเรือน ในที่สุดจะสังเคราะหครั้งที่ ๒ ดวย “หลักการเพ่ิม

รายรบัและ/หรอืลดรายจาย” ไดความรูวาควรทาํอยางไร เชน ทาํไขเค็ม

แทนการขายไขสด หรืองดเหลา บุหรี่ เปนตน
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๓๑

จากผงัในรปู หากเอารายรบัมาจดักลุมวเิคราะหครัง้ท่ี ๓ ออกเปน

รายรับที ่“พึง่ตนเอง” กบัที ่“พึง่ผูอืน่” การสังเคราะหกอนหนานีว้าทาํไข

เค็มเพื่อเพิ่มรายรับน้ันจะถูกความคิดวิเคราะหครั้งที่ ๔ จัดกลุมใหมาอยู

ในรายรับท่ีพึ่งตนเอง ในเสี้ยววินาทีนั้นเมื่อหลอมรวมตัวเลขนี้กับ “หลัก

การเศรษฐกิจพอเพียง” เราจะสังเคราะหครั้งท่ี ๓ ไดความรูวาครัวเรือน

นี้มีภูมิคุมกันรายรับ(จากการพึ่งตนเอง)เทาใด และแปลไดความอยางไร

กับการเปนครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงจากหวงภูมิคุมกัน (การรูตัวจาก

รูคิดในจังหวะสังเคราะหนี้คือการเกิดของปญญา)๘

๘ การใชความคิดวิเคราะหและสังเคราะหดวยตรรกะเปนการฝกใชเหตุผล ซึ่ง

เปนหวงหน่ึงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาความคิดจากงานวิจัยนั้น แทที่จริง

แลวก็คือการมีภูมิคุมกันทางความคิด ที่ไมเปนทาสความคิดผูอื่น

 1

 1
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 . .  3
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๓๒

จะเหน็วาขอมูลเปนเพยีงตวัเลข หากไมจดักลุมทีม่าของรายรบั 

เราก็ไมสามารถเอาหลักการเศรษฐกิจพอพียงไปตีความ การจัดกลุม

ใชความคิดวิเคราะห การตีความเปนผลของการใชความคิดสังเคราะห  

การรูคิดหรือปญญาเกิดเมื่อขอมูลถูกยอยสูสภาพใหมดวยกระบวนการ

คิดวิเคราะหและสังเคราะห ที่เกิดตอเนื่องกัน 

อาหารที่เรารับประทานมีกระบวนการยอยในกระเพาะและ

ลาํไสใหเปนพลงังาน ขอมลูวจิยักต็องการการยอยในสมองใหเปนปญญา

ความคิดสังเคราะหเกิดตอเน่ืองจากการใชความคิดวิเคราะห 

บางคราวไหลลื่นไปดวยกันจนแยกไมออก เพราะความรูที่สังเคราะหได

มันแวบข้ึนมาเองจนสังเกตไมทัน เราเรียกวาคิดไดโดยไมตองคิด เรียก

ใหเกหนอย คือ มี “ญาณ”

ขั้นตอนและจังหวะการเกิดปญญาท่ีผมเขียนน้ีเกิดจากการคิด

ใครครวญแลวมันแวบข้ึนมาเอง นิ้วผมพิมพตามท่ีมันแวบข้ึนมา จึงกา

รันตีไมไดวาถูกตองเปนจริงตามท่ีเขียน ประโยคท่ีเขียนวา “การันตีไม

ไดวาถูกตอง...” นีก้แ็วบขึน้มาเอง เพราะคิดใครครวญแลววาผมคดิเหมา

เอาเองท้ังนั้น

ความคดิเชงิวพิากษเกดิเมือ่เปดใจรบัฟงความคดิอืน่ และพจิารณา

สิ่งน้ันดวยหลักกาลามสูตรที่ไมเชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยงาย แตเชื่อโดยหลัก

ของความเปนเหตุและผลตามกระบวนการวิทยาศาสตร (กาลามสูตรไม

ใหเช่ือโดยตรรกะดวยซ้ําไป เพราะตรรกะก็เปนการใหเหตุผลโดยคน) 

แลวใชความคิดเชิงประเมินพิจารณาคุณคา โดยยังเห็นความสัมพันธ

ของสรรพสิ่งที่อยูรวมกันเปนระบบ (เห็นบริบท) ความคิดเชิงวิพากษจะ

ดึงเอาคุณคา (ที่เราเขาใจ) มาอธิบาย คนที่พัฒนาความคิดเปนกระบวน

การวิทยาศาสตรและมีความคิดเชิงระบบแลว จะสามารถเรียบเรียงเนื้อ
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๓๓

ความมาเสนอเปนคําวิพากษในเวทีสาธารณะไดอยางมั่นใจ 

ความคิดเชิงวิพากษมีคุณคามากในการพัฒนาปญญาของกลุม 

เพราะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดถกความคิดอยางรอบคอบครบทุก

มุมมองของคนท่ีมีประสบการณชีวิตตางกัน คนท่ีคิดวิพากษไดจึงตองมี

ความคิดเชิงระบบอยูระดับหน่ึงพรอมปจจัยอื่น อาทิเชน มีความม่ันใจ

ในตนเอง กลาแสดงออกทางความคิด และมีกระบวนการเวที 

Critical thinking นอกจากจะหมายถึงความคิดเชิงวิพากษ

แลว ผูรูบางทานหมายถึงความคิดท่ีมีวิจารณญาณ ผมเขาใจเอาเองวา 

ความคิดวิพากษมักจะใหความหมายเชิงลบ เพราะวิพากษเปนคําคูกับ

วิจารณ เมื่อรวมกันแลวบางกรณีกลายเปน “นินทา” ไปอยางไมนาเชื่อ 

ความคิดมวีจิารญาณใหความหมายบวกท่ีรวมถึงการมีคณุธรรมจริยธรรม 

ดงันัน้ คนทีพ่ฒันากระบวนการคดิถงึระดบัสงูไดแลวควรตองมีคณุธรรม

จริยธรรมกํากับความคิดดวย

คุณธรรมหมายถึงคุณลักษณะทางจิตใจที่ทําความดีโดยไมฝน

ใจ เกิดในคนที่คิดทําเพื่อประโยชนสาธารณะ ซึ่งคนๆ นั้นตองรูจักโลก

กวาง การศึกษาเพียงในหองเรียนจงึไมพอ การทําโครงงานจึงตองมบีริบท

ผมเหนื่อยหนักหนากับการถอดความคิดออกมาเขียน เรียกวา

คิดจนเหนื่อย เขียนเรียบเรียงเหนื่อยหนักยิ่งกวา แตยังไมจบครับ ขอให

ตั้งใจอานตอความคิดเชิงระบบ ที่ผมคิดวาเปนรากฐานสําคัญยิ่ง
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๓๔

ความคิดเชิงระบบ๙

แมวาความคิดเชิงระบบ (systems thinking) ไมไดถูกกลาว

ถึงใน Bloom’s Taxonomy of Education Objectives แตผมเห็นวา

เปนความคิดพื้นฐานท่ีสําคัญสําหรับการทําวิจัยหรือ RBL จึงไดกลาวถึง

หลายคร้ังกอนหนานี้

ลองถามตัวเองดู เคยรูสึกไหมวาบางเรื่องซับซอนเกินความ

เขาใจของเรา แตทาํไมบางคนเขาใจเรือ่งซบัซอนนัน้ไดงาย แสดงวาความ

ซับซอนแสดงตัวตนกับเราเมื่อเราไมเขาใจมัน !! 

สิ่งตาง ๆ อยูอยางเปนระบบ ความซับซอนเหลานั้นเกิดจาก

พฤติกรรมของสารพัดระบบท่ีสิ่งตาง ๆ อยูรวมกัน มันอยูของมันเฉย ๆ 

แตเราตางหากท่ีพยายามเขาใจมัน เมื่อจนปญญาท่ีจะเขาใจได เราจึง

บอกวามันซับซอน

สิ่งตาง ๆ  อยูรวมกันอยางมีความสัมพันธเชิงเหตุผลตอกัน มีกฎ

เกณฑบางอยางที่สรางความสัมพันธอยางน้ัน เมื่อความสัมพันธจํานวน

มากมาอยูรวมกัน มันจะเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกันขามกันไปมา เกิดเปนสิ่ง

ที่เราเรียกวา “ระบบ” 

หากเรามองจากหนาตางเครื่องบินแลวเห็นภูเขา ลําธาร แมนํ้า 

และแผนดนิพรอมกัน เราจะเขาใจวามนัอยูอยางเช่ือมโยงกันอยางไร ภเูขา 

ลาํธาร แมนํา้ แผนดนิ คอืระบบ เพราะมนัลวนมคีวามสมัพนัธตอกันดวย

  บางทานใชคําวา “ความคิดกระบวนการระบบ”  เรื่องความคิดเชิงระบบ

นี้ผมไดเขียนไวแลวในหนังสือ “วิจัย... พลังเปลี่ยนการเรียนคิด: มรรคาแหงพุทธิพิสัย” 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือทองถิ่น 2554  (www.cbrfoundation.net ) ในเลมนี้จึงขอละ

รายละเอียดไว  ที่นาตระหนกคือ ในการทํา workshop Systems Thinking หลายครั้ง 

พบวาผูเขารวมจํานวนมากไมสามารถแยกแยะเหตุและผลออกจากกันได
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๓๕

เหตผุลตามกฎเกณฑธรรมชาต ิเชนเดยีวกนั เราจะเขาใจโลกทีซ่บัซอนได 

หากเรามองเห็นความสัมพนัธตาง ๆ  ทีป่ระกอบกันอยูเปนระบบ.... อยาง

ผูที่อยูเหนือระบบ เราจึงตองการความคิดเชิงระบบ

รางกายเราเปนระบบใหญระบบหนึง่ ในรางกายยงัมรีะบบยอย

อีกจํานวนมากท่ีทํางานรวมกัน ระบบยอยอาหารเปนระบบท่ีจัดการให

อาหารกลายเปนพลังงานปอนใหระบบอ่ืนทํางานได เราตองมีระบบขับ

ถายที่ทํางานรวมกับระบบตับ ไต ลําไสเพื่อกําจัดของเสียออก ระบบ

เลือดทํางานรวมกับหัวใจ ปอด เสนเลือด ระบบสมองทํางานรวมกับ

ระบบประสาทเพื่อแปลความหมายขอมูลที่รับผานอายตนะ (ตา หู จมูก 

ลิ้น สัมผัส) เมื่อทุกระบบทํางานสัมพันธกันตามหนาที่ที่มันถูกธรรมชาติ

ออกแบบไว (ววิฒันาการมา) รางกายก็อยูในสภาพสมดุล เมือ่ใดท่ีอวัยวะ

ยอยในระบบใดระบบหนึง่ไมทาํหนาท่ี ระบบยอยนัน้จะเริม่มปีญหาและ

สงผลตอระบบใหญ เชน หลอดเลือดอุดตันไมสามารถทําหนาที่ลําเลียง

เลือดได กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจไมสามารถทํางานเต็มที่ อาการ

ปวยโรคหัวใจเริ่มแสดงออก และหากไมซอมแซมคืนสภาพเดิม รางกาย

ทั้งหมด (ระบบใหญ) ก็อยูไมได และในที่สุดตองคืนสูสภาพเดิมไปอยูวัด 

กลายเปนธาตุลมไปกับเมรุ เปนธาตุดินเชาวันเก็บกระดูก

จากตัวอยางรางกายที่กลาวมานี้ เราอธิบายไดวา ระบบ คือ 

กลุมขององคประกอบท่ีมปีฏิสมัพันธกนั (interrelated) ปฏบิตัเิชือ่มกัน 

(interacting) หรอืขึน้ตอกัน (interdependent) ทีร่วมกันเปนความซับ

ซอนในหนึง่เดยีว (complex and unified whole) ทีม่เีปาหมายเฉพาะ 

(เปาหมายของระบบ) และคงอยูไดกเ็พราะการทํางานขององคประกอบยอย

ปจจยัตางๆ ในระบบอยูอยางเปนเหตเุปนผลตอกนั เชน เพราะ

ทางเดินเลือดเล็กลง ความดัน(ที่ใชลําเลียงเลือด)จึงเพิ่มขึ้น เพราะออก
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๓๖

กาํลงันอย จงึอวน เพราะกนิมาก จงึอวนมาก เพราะอวน(ไขมนั)มาก ทาง

เดินเลือดจึงเล็กลง และเพราะทั้งหมดนี้จึงเปนโรคหัวใจ 

ความคดิเชงิระบบ คอื ความคดิทีส่ามารถเหน็ความสมัพนัธเชงิ

เหตุผลของปจจัยตางๆ ในระบบอันซับซอน และเขาใจวาปรากฏการณ

ตางๆ เกิดจากพฤติกรรมหรือการตอบสนองของระบบ เมื่อพัฒนาสูงสุด

จะเขาใจความจรงิวาสรรพสิง่ทัง้หลายไมไดดาํเนนิอยูเด่ียวๆ ทาํให “เหน็

ทั้งหมด” และ “เห็นสภาพที่สัมพันธกัน” เรียกวาเขาใจแบบบูรณาการ 

เหมือนหมอที่เขาใจอาการปวยของคนไขเพราะเขาใจความสัมพันธเชิง

ระบบของระบบยอยทั้งหลายในรางกาย

ทกัษะการคิดไดอยางเปนระบบจึงสาํคญัสาํหรับการเขาใจสภาพ

การณที่เปนไปในโลกปจจุบัน 

เราเคยประสบกบัตวัเองใชไหมวา การแกปญหาหนึง่กลายเปนการ

สรางปญหาใหม วนแกปญหาอยางไมรูจบ จนสดุทายกลายเปนปญหาซบั

ซอนเกนิแกไข ทีเ่ปนเชนนีเ้พราะเราแกปญหาโดยไมเขาใจความเปนระบบ 

เราคดิเอาเองวาปญหาใหญเกิดจากมปีญหายอยจาํนวนมากทีเ่ปนอสิระ

ตอกนั เราจงึแกไปทีละปญหา แตในความเปนจรงิของความเปนระบบนัน้ 

ปญหายอยกม็คีวามสมัพนัธตอกนัเอง เราตองเขาใจความสมัพนัธอนัซบั

ซอนน้ัน จึงจะแกปญหาในระบบไดอยางเหมาะสมที่สุด 

เพราะคดิไมเปนระบบเราจงึเหน็การแกปญหาทีส่รางปญหาอืน่

ตามมา ตัวอยางเชน เมื่อเกิดหมอกควันจากการเผาไรนาในหนาแลง จึง

เสนอแกปญหาโดยการซื้อเครื่องยอยใบไมแจก อบต. 
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๓๗

ในวิธีคิดแบบทั่วไป (ที่ไมไดเรื่อง) นั้น เราแยกปญหาออกเปน

ปญหายอยที่ไมซับซอน แลวเราก็แกปญหายอยอยางเปนอิสระตอกัน 

คนหน่ึงเห็นปญหาอยางหน่ึงในมุมมองของตนก็จะเสนอใหแกอยางท่ีตน

เขาใจ แตการแกอยางน้ันจะสรางปญหาใหมใหอีกคนตามแก (เหมือน

หมอจายยาแกปวดแลวทําใหโรคกระเพาะกําเริบ) 

คนหนึ่งเห็นวาใบไมหนาแลงเปนตนตอของหมอกควัน จึงคิด

วาเครื่องยอยใบไมจะแกปญหาได (คือทําลายใบไมโดยไมตองเผา) อีก

คนหนึง่เหน็วาชาวนาชาวไรคงไมขนฟางขาวและตนขาวโพดมาให อบต. 

เพราะไมขีดไฟกานเดียวแกปญหางายกวา จึงเสนอสูกับไมขีดไฟดวย

งบประมาณรับซื้อใบไม
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๓๘

การแกปญหาของ ๒ หนวยงานนี้อาจทําให อบต. ตองรองขอ

งบประมาณซื้อที่ ๑๐๐ ไรและโรงงานปุยเพื่อจัดการกับเศษพืชที่จังหวัด

ไดงบประมาณซื้อมาให

ความคิดเชิงระบบคือ การเห็นความสัมพันธทั้งหมด ทําใหเรา

เขาใจวาปญหาตางๆ เชือ่มโยงถงึกนั การแกปญหาตองเขาใจทัง้หมดจงึจะ

เหน็จุดคานงดัทีจ่ะแกปญหาไดอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลสูงสดุ 

ความคิดไมใชความรูจงึเรยีนแบบอานตาํราไมได ความคิดเปนกระ

บวนการจากประสบการณทัง้ภายนอกและภายใน ประสบการณภายนอก

คือปฏิบัติ ประสบการณภายในคือคิดใครครวญผลของการปฏิบัติ จน

เขาใจวา “มันเปนเชนนี้เพราะเหตุนั้นนั่นเอง” เม่ือความคิดเชิงเหตุผล

เกิดจากการใครครวญจนเขาใจเหตุ เราจะเห็นความเช่ือมโยงอยางเปน

เหตุเปนผลตอกัน เมือ่ขยายความเช่ือมโยงออกไปสูมติอิืน่ เราจะเห็นการ

อยูอยางเปนระบบ และเราจะเขาใจความเปนระบบ เพราะขณะนั้นเรา

บรรลุถึงความคิดเชิงระบบแลว

บางคนสามารถพัฒนาความคิดเชิงระบบข้ึนมาไดเอง แตสาํหรับ

คนที่ยังไมมีทักษะนี้สามารถพัฒนาขึ้นมาไดจากการฝกปฏิบัติ

สาํหรบัการศกึษาทีใ่ชวจิยัเปนเครือ่งมอื ความคดิเชงิระบบไดจาก

การทําวิจัยท่ีมีบริบท เพราะบริบททําใหเห็นสภาพแวดลอมและเงื่อนไข

ของการเกิดปญหา เห็นความเช่ือมโยงกันในหลายมิติ (โดยเฉพาะมิติ

สังคมที่บางครั้งเปนตัวกําหนดการแกปญหาหลัก เพราะมีอิทธิพลเหนือ

ความรูในศาสตร) 

นอกจากไดจากการทําวิจัยที่มีบริบทแลว ความคิดเชิงระบบก็

เปนพ้ืนฐานสําคัญของการทําวิจัย ... เปนธรรมชาติที่หนุนเนื่องวนเปน

เกลียวอยูดวยกัน เชนนี้ 
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การหนนุเนือ่งที่พัฒนาความคิด
รูปขางลางนี้อธิบายการหนุนเน่ืองท่ีพัฒนาความคิดใหสูงขึ้น

จนถึงบันไดขั้นที่ ๗ คือ ความคิดวิพากษ บันได ๖ ขั้นแรกคือ Bloom’s 

Taxonomy of Education Objectives ทีเ่ริม่ขัน้แรกจากการรับรู “ตวั

ความรู” ผานการปอนให(ฟง อาน) ความคิดเชิงระบบ (ST) หนุนเขามา

ใหเห็นการมีอยูของสิ่งตางๆ ที่สัมพันธกัน จึงกอเกิดเปน “ความเขาใจ” 

ในขั้นที่ ๒ และเพราะเขาใจน่ีเองท่ีสามารถเอาไป “ประยุกตใช” ใน

สถานการณใหมได สวนใหญแลวการศึกษาจะพอใจเพียงบันไดขั้นที่ ๓ 

การสอบท่ัวไปพอใจเพียงการจําความรูได มบีางท่ีลงลึกถึงวดัความเขาใจ 

(ซึ่งนักเรียนสวนมากสอบไมผาน) สวนการประยุกตใชนั้นเปนความหวัง

ในการทํางานหรือใชเรียนระดับสูงขึ้น

(ET)

(AT)

(SynT)

Systems 
Thinking 

(ST)

ST&
AT

ST

ST, 
AT &
SynT

ST, 
AT, 

SynT
& ET
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๔๐

บนัไดขัน้ที ่๔ ขึน้ไปเปนเรือ่งของความคดิ (ขัน้ที ่๒ และ ๓ กเ็ริม่

ใชความคิดแลว) ซึ่งอาจจะไดจากการเรียนหากครูจัดกระบวนการเรียน

ใหไดคิด แตความคิดเกิดอยางเขมขนหากใชวิจัยเปนเคร่ืองมือ เพราะ

วิจัยทําใหไดขอมูลซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ “ความคิดวิเคราะห” (ตัวอยาง

เชนการวเิคราะหตวัเลขบญัชคีรวัเรอืนท่ีกลาวมาแลว) ความคดิเชงิระบบ

เปนฐานสาํคญัของการข้ึนบนัไดความคดิวเิคราะห เพราะชวยใหพจิารณา

ขอมลูภายใตกรอบความคดิเชงิเหตแุละผล เชน รายการน้ีเปนกลุมรายรับ

เหตุผลเพราะเปนสิ่งที่ไดเขามา

ทั้งความคิดเชิงระบบและความคิดวิเคราะห (AT) หนุนบันได

ขั้นตอไปคือ “ความคิดสังเคราะห” กลาวคือ ความคิดเชิงระบบทําให

เราเห็นความสัมพันธที่ขอมูลตางๆ มีตอกัน ชวยใหเลือกรายละเอียด

ขอมูล (จากความคิดวิเคราะห) มาหลอมรวมกับหลักความรูจนในท่ีสุด

สังเคราะหเปนของใหมขึ้นมา เชนหลอมรวมการทําไขเค็มที่สัมพันธกับ

การพึ่งตนเองกลายเปนคําตอบเศรษฐกิจพอเพียง 

เม่ือไดของใหมจากการทํางานของความคิดสงัเคราะหแลว ความ

คิดเชิงระบบท่ีเห็นบทบาทเก่ียวเน่ืองของสรรพส่ิงจะเขามารวมหนุนให

เกิดการใหคุณคา หรือที่เราเรียก “ความคิดประเมินคุณคา (ET)” ถึงขั้น

นี้เราจะไดคําตอบวาสิ่งที่รูนั้น ดีหรือไมดี เหมาะหรือไมเหมาะ ดื่มเหลา

ไมดี เพราะประเมินวาเปนรายจายที่เกิดหนี้สินโดยไมจําเปน เปนตน

“ความคิดวิพากษ” เกิดตามมาหลังการประเมินคุณคา การ

วพิากษตองการความคิดท่ีเขาใจวา สิง่ตางๆ เชือ่มโยงสงผลดีหรอืรายตอ

กันอยางไร (ST) ขอมูลนั้นใหคําตอบเชิงคุณคา (ET) ผานการวิเคราะห 

(AT) และสังเคราะห (SynT) อยางไร ไขเค็มและดื่มเหลาเช่ือมโยงกับ

หนีส้นิอยางไร (ST) วเิคราะห สงัเคราะหขอมลูไดความรูวา.... ซึง่ประเมิน
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๔๑

แลววา.... จากนัน้ก็วพิากษการเกดิหนีส้นิได วพิากษแลวสงัเคราะหตอวา

แกปญหาหนี้สินไดหากทําไขเค็มและเลิกเหลา...๑๐ หากยังไมเลิกเหลา

คราวน้ีก็ทั้งวิพากษและวิจารณ (ที่แปลวานินทา การนินทาเปนการพูด

ออกมาจากการประเมินคุณคาวาไมดี) การวิพากษเกิดไดเมื่อมีปจจัย

ภายนอกเอ้ือ เชน กระบวนการกลุม กระบวนการเวที เปนตน 

จากรูปนี ้เราไดขอสรปุวาความคิดเชิงระบบเปนฐานสําคญัของ

ความคิดท้ังปวง ที่คอยหนุนการเกิดความคิดในระดับสูงขึ้น๑๑

ผมขอปดทายเรือ่งความคดิดวยอมตะวาจาของ René Descartes 

นกัปรชัญาแนวเหตผุลนิยม (rationalism) ชาวฝรัง่เศสในศตวรรษที ่๑๗ 

ทีก่ลาววา “je pense donc je suis.” หรือ “I think, therefore I am.” 

๑๐ หลังจากคิดสังเคราะหแลวความคิดประเมินจะใหคุณคา  ผมคิด(เอาเอง)

วา ตอจากน้ันคนจะแยกคิดออกเปน ๒ ทาง  ทางแรกคือเอาคุณคาเขาสูวิพากษ  อีกทาง

คือประมวลวาที่ประเมินวาดีหรือไมดีนั้น เราควรทําอยางไร(ไดจากคิดสังเคราะห)  แลว

สูเขาการ “คิดตัดสินใจ”  

ตัวอยางเชน ประมวลวา “หนี้ไมดี”  เราจึงวิพากษจนสังเคราะหวาควรทําไข

เคม็ เลกิเหลา  อยางทีเ่ขียนไวแลว  แตเราจะแกหนีโ้ดยวธินีีห้รอืไมนัน้ เราตองคดิตดัสนิใจ  

ในขณะเดียวกันผมคิดวาการตัดสินใจก็เปนกระบวนการของคิดวิเคราะหสังเคราะหดวย  

คือประมวลขอมูลรอบดานใหม (เชน ตนทุน ตลาด ฯลฯ) จนสังเคราะหวา “ทําเถอะ”  

เพราะคิดประเมินแลววา “กาํไร”   โดยสรุป ผมคิดวา ความคิดวพิากษมสีวนสรางปญญา

จากประสบการณภายใน  ความคดิตดัสนิใจมสีวนใหเกดิปฏบิตัเิปนประสบการณภายนอก
๑๑ เนื่องจากผมเขียนภายใตแนวคิดสวนตัววาความคิดเชิงระบบเปนฐานคิด

สําคัญ มันจึงปรากฏอยูในทุกขั้นบันได หากผูอานเขาใจเรื่องความคิดเชิงระบบก็นาจะ

เขาใจที่เขียนไดงาย หากอานแลวยังยากอยู ผมแนะนําใหอานเลม “วิจัย...พลังเปลี่ยน

การเรียนคิด: มรรคาแหงพุทธิพิสัย” (๒๕๕๔) พิมพโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อทองถิ่น 

(www.cbrfoundation.net) 
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๔๒

ซึ่งมีคนแปลเปนภาษาไทยวา “เพราะฉันคิด ฉันจึงดํารงอยู” หรือบาง

สํานวนวา “ขาพเจาคิดเปน ดังนั้นขาพเจาจึงเปนผูมีชีวิต” 

นั่นเปนเร่ืองชีวิตกับความคิด ที่เห็นวาความคิดเปนสวนสําคัญ

ของการมีชีวิต หากเปนทางพุทธศาสนา ผมคิดวาคํากลาวนี้หมายความ

วา “ตัวตนเกิด เพราะการปรุงแตงจากความคิด” พระปฏิบัติบางรูปจึง

กลาวเตือนศิษยวา “เพราะมัวแตคิด จึงไปไมถึงไหนเสียที”

ความคิดในตอนที่ ๑ นี้ ผมจํากัดอยูเพียงการใชโครงงานฐาน

วิจัยทําใหครูและนักเรียนคิดเปน ซึ่งเปนการพัฒนาคนใหรูคิดจากการ

ศึกษา สวนท่ีใครจะไปสูปรัชญาหรือนิพพานน้ัน อยูนอกเหนือความ

สามารถอธิบายของผม 

อยางไรก็ตาม ปรัชญาแนวเหตุผลนิยมตรงกับจริตการทําวิจัย

อยางมาก เมื่อเขียนตอนที่ ๑ สวนที่วาดวย RBL กับการพัฒนาความ

คิด ผมจึงชอบนัยเชิงปรัชญาของ Descartes ที่วาดวยเรื่องการปรากฏ

อยูของชวีติตามขอเทจ็จริงทีว่า “มนุษยผูรูจกัคดิ คอืมนษุยผูมชีวีติอยูใน

โลกนี้อยางแทจริง” 

อานถึงตอนน้ีแลวก็ลองคิดถึงที่อานมาท้ังหมดดูสิ... จะไดเปน 

“มนุษยผูมีชีวิตอยูในโลกนี้อยางแทจริง” และฝากคิดดวยวาที่ผมสงสัย

เร่ืองคนทีเ่ซน็เซอรทกุระบบในรางกายไมทาํงานมาต้ังแตเกดิ คอื ตาบอด 

หูหนวก ลิ้นไมรับรส จมูกไมไดกลิ่น ประสาทสัมผัสดาน โดยสมองเรายัง

สมบรูณปกต ิจะมโีอกาสคดิเพ่ือเปนมนษุยผูมชีวีติอยูในโลกนีอ้ยางแทจรงิ

หรือไม?.... นาคิดนะ.. ลองคิดดูสิ
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๔๓

ตอนที่ ๒
การเรียนรูบนฐานวิจัย (RBL) ในโรงเรียน

ความเปนครเูพื่อ RBL 
หากถอืวาความคิดเชงิอํานาจท่ีครอบงําการศึกษาเปนอปุสรรค

การเปล่ียนแปลง เราตองทําใหครมูอีสิระทางความคิดเพ่ือหลุดออกจาก

การถูกครอบงํา นั่นหมายถึงการสนับสนุนใหครูมีประสบการณใหมเพื่อ

เปลี่ยนทัศนคติการจัดการการเรียนการสอน

ตารางขางลางน้ีประมวลความเห็นวาการทํา RBL ตองเปล่ียนครู

สุดขั้วอยางไรบาง จากวิธีเดิมที่อยูในระบบอํานาจที่ชินกับการกํากับสั่ง

การ พลิกกลับมาเปนระบบอํานวยการ เรียกไดวาตองยกเคร่ืองกระบวน

ทัศน (paradigm) ทัศนคติ ความเขาใจ และความพรอมทางจิตใจใหม

วิธีเดิม วิธีใหม

• อารมณครู (teacher center) • อารมณเด็ก (child center)

• ครูอยูหนาหอง • ครูอยูหลังหอง

• ครูรูทุกอยาง ไมรูไมใชครู • ครูใฝรู เรียนรูใหม

• เทคนิคการบอก • เทคนิคการถาม

• Template • Tailor-made design

• คิดลบ(ลดแรง) • คิดบวก(เสริมแรง)

• กระบวนการเรียนดวยความกลัว • เรียนดวยความกลา
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๔๔

ที่ผานมานั้นระบบอํานาจที่ครูถูกปฏิบัติจากกระทรวงฯ ถูก

ถายทอดมาที่นักเรียนดวย ซึ่งเห็นไดจากบรรยากาศในชั้นเรียนที่ผม

เขียนไวในยอหนาแรกของตอนท่ี ๑ ผมถือวาการปฏิรูปการสอนโดยมี

เด็กเปนศูนยกลาง (child center) เปนความลมเหลวอยางหนึ่งของการ

พฒันากระบวนการเรียนการสอน จนบดัน้ีครูจาํนวนมากรูเพียงวา child 

center คืออะไร แตไมรูวาทําอยางไร คํานี้จึงเปนเพียงวาทะกรรมคําหรู

ของกระทรวงฯ

“ครูอยูหนาหอง” หมายความวาครูเปนผูกํากับการบอกความ

รู เพราะถาไมรูไมใชครู ความรูคือเสียงท่ีออกจากปากครู “ครูอยูหลัง

หอง” คือการเปนผูอํานวยการการเรียนรูของนักเรียน การเปนผูอํานวย

การเรียนรูเชนนี้ ครูตองเรียนรูใหม แทนการใชเทคนิคการบอก เทคนิค

การจํา ครูตองอดกลั้นกับสัญชาติญาณเดิมที่ปากไวบอกความรู เปลี่ยน

มาเปนออกแบบการถาม

การบอกความรูไมตองการเทคนิคซับซอนอะไร เพราะเปนงาน

ตายตัวที่มี “คูมือ” พรอมใชเสมอ แตเทคนิคการถามตองเขาใจจริตการ

เรียนรู (learning style) ของนักเรียน๑๒ แลวออกแบบคําถามแบบ 

๑๒ Learning style หรอืจริตการเรยีนรูเปนวธิกีารเรียนรูของคน ขึน้กบัความ

ถนัดในการรับรูความหมายที่เรียน และขึ้นกับสถานการณ นักเรียนแตละคนจะมีจริต

การเรียนรูตางกัน  เพราะมีความถนัดในการเขาใจขอมูลตางกัน ประกอบดวย (http://

www.learning-styles-online.com/overview/) Visual (spatial) เขาใจจากรูปภาพ, 

Aural (auditory-musical): เขาใจจากเสียงและดนตรี, Verbal (linguistic) เขาใจจาก

ภาษาเขียนและอาน, Physical (kinesthetic)ม เขาใจจากการเคล่ือนไหวรางกาย มือ 

และสัมผัส, Logical (mathematical), เขาใจจากตรรกะ การใหเหตุผลและความเปน

ระบบ, Social (interpersonal), เขาใจจากการเรยีนรวมเปนกลุมหรอืกบัผูอืน่, Solitary 
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๔๕

backward design เพื่อใหนักเรียนคนหาคําตอบดวยตนเอง

Backward design ก็เปนอีกวาทะกรรมหน่ึง ที่ครูจํานวนมาก

ไมรูวาทําอยางไร

ระบบอาํนาจเปนระบบคดิทีย่กตนเหนอืผูอืน่ สรางความคดิเชงิลบ 

ทีล่ดทอนแรงการเรียนรู เพราะทําใหนกัเรยีนอยูในพ้ืนทีค่วามหวาดกลัว 

ซึง่ตางจากการเสริมแรงการเรียนรูดวยระบบอํานวยการท่ีคดิเชิงบวก และ

สรางพื้นที่ปลอดภัยใหกับนักเรียนไดเรียนดวยความสนุกและความกลา

การปฏิรูปการศึกษาดวย RBL จะสําเร็จเมื่อครูเปลี่ยนตนเอง 

กลาออกนอกกรอบคิดเดิมและเชื่อในหลักการ “รูจากปฏิบัติ” หรือ 

“จากปฏิบัติสูปริยัติ” ซึ่งจะทําใหกระบวนการเรียนการสอนเปลี่ยนเขา

สูสภาวะของปรากฏการณใหม ดังนี้

กระบวนการ ปรากฏการณเดิม ปรากฏการณใหม

สอน ไมสอนโดย(กําลัง)สอน สอนโดยไม(รูวากําลัง)สอน

เรียน ไมเรียนโดย(กําลัง)เรียน เรียนโดยไม(รูวากําลัง)เรียน

คิด ไมคิดโดย(กําลัง)คิด คิดโดยไม(รูวากําลัง)คิด

เปลี่ยนจาก “ไมสอนโดย(กําลัง)สอน” เปน “สอนโดยไม(รูวา

กําลัง)สอน” หมายความวา เดิมนั้นครูตั้งใจสอนมาก เอาแตสอนๆๆๆๆ 

สอนอยางหนัก โดยไมทราบหรอกวาท่ีกําลังสอนนั้นความจริงแลวไมได

(intrapersonal) เขาใจจากการเรียนเดี่ยวดวยตนเอง (ดูการจัดผูเรียนเปน ๔ กลุม ของ 

Kolb’s Experiential Learning ในตอนท่ี ๑ ดวย และของบุคคลอ่ืน เชน Felder and 

Silverman เปนตน)
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๔๖

สอน และนักเรียนก็ไมไดเรียนทั้งๆ ที่กําลังเรียน ๆๆๆๆ เรียนอยางหนัก 

ที่เปนเชนนี้เพราะการเรียนอยูในพื้นที่แหงความหวาดกลัวจากระบบ

อํานาจ (ที่ครูใชกับนักเรียน) ปรากฏการณใหมคือ จัดกระบวนการให

เปนไปอยางธรรมชาติ เมื่อทั้งครูและนักเรียนกลับสูความเปนธรรมชาติ 

ครูจะไมรูสึกวากําลังสอนทั้ง ๆ ที่ความจริงแลวกําลังสอน สวนนักเรียน

กเ็กดิการเรยีนรูโดยไม(รูวากาํลงั)เรยีน และนาํไปสูการคดิไดโดยไม (รูวา

กําลัง) คิด ทั้งหมดนี้เกิดไดจากกระบวนการ ไมใชเนื้อวิชา

ดงันัน้ ครตูองอยาตัง้ตนดวย “วนันีค้รจูะสอนวิชา... เอา.. นกัเรียน

เปดหนังสือหนา...” แตเริ่มตนชวนคิดดวยการตั้งคําถาม “ทําไม...” นั่น

คอื ครูไมใชผูบอกความรู(ทีเ่รยีกวาสอน) แตครเูปนผูกระตุนจากการถาม

เพื่อใหนักเรียนเรียนรูจากการคิดไดเอง การทําเชนน้ีไดครูตองคิดเชื่อม

โยงทั้งหมดใหไดกอน (คิดเชิงระบบ) ความคิดแบบนี้มีสวนสําคัญในการ

ทํา backward design กระบวนการเรียนรู

กระทรวงฯ เคยแนะนาํครใูหออกแบบการสอนแบบ backward 

แตจาํนวนมากไมประสบความสําเร็จ ผมเดาเอาวาเพราะครูไมไดรบัการ

ฝกใหคดิเชงิระบบใหเปนกอน ครจูงึหวงัรอใหกระทรวงฯ จดัหาเครือ่งมอื

สาํเรจ็รปูเชนคูมอืการสอนแบบ backward design ของสาระวชิาตาง ๆ  

โดยหารูไมวามันไมใชรูปแบบตายตัวที่จัดหาแบบเหมาโหลได เพราะ

นอกจากตองมีความคิดเชิงระบบแลว ครูที่ทํา backward design ได 

จะตองทราบอีก ๒ อยาง คือ รูคําตอบปลายทางกอน และรูจริตการ

เรียนรูของนักเรียน

Backward design แสดงนยัวา “รูปลายทางแลวออกแบบการ

เรยีนรูถอยมาท่ีตนทาง” มเีจตนาใหนกัเรียนเดินตามลายแทงการเรียนรู

จากตนทางไปถึงขุมทรัพยที่ปลายทาง เหมือนสรางบันไดจากข้ันบนลง
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๔๗

มาหาขั้นลาง การสรางบันไดแบบน้ี ครูตองไปอยูขางบนใหไดกอน หาก

เปนการสอนเน้ือวชิา ครตูองรูเนือ้วชิาท้ังหมดกอน การรูทัง้หมดจะทาํให 

“เขาใจขัน้ตอนการทาํความเขาใจ” คอืรูวาบนัไดขัน้ท่ี ๑ มรีปูรางหนาตา

อยางไรจึงจะตอไปถึงขั้นที่ ๒ ได

การออกแบบการสอนแบบน้ีจะเหมือนกบัการแกโจทยคณติศาสตร

แบบ backward analysis คือเอาคําตอบเปนที่ตั้ง แลวถามถอยหลังวา

ตองรูอะไรจึงจะเอามาประกอบเปนคาํตอบได และอะไรทีต่องรูนี ้เราตอง

รูอะไรกอนหนานั้นบาง ถามถอยหลังไปจนถึงสิ่งที่โจทยใหมา จากนั้นใช

ขอมูลที่โจทยใหมาเดินตามขั้นตอนที่วิเคราะหถอยหลังไว จะวาไปแลว 

วิธีนี้คือการทําวิจัยแบบสาวเหตุดวยคําถาม “ทําไม” 

“ทําไมมีหนี้สิน”

“เพราะรายจายมากกวารายรับ”

“ทําไมจายมากกวารับ”

“เพราะจายไมจําเปน เพราะรับไมเต็มที่”

“ทําไมจายไมจําเปน ทําไมรับไมเต็มที่”

“เพราะเพลินจากเครดิตการด เพราะรวมกลุมไมไดจงึถูกพอคา

คนกลางเอาเปรียบ”

“ทําไม....”

“เพราะ....”

นอกจากรูทั้งหมด รูปลายทาง (บันไดขั้นบนสุด) แลว ครูตอง

รูจริตการเรียนรูของนักเรียนเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรูใหตรงกับจริต 

นกัเรยีนบางคนตองเรยีนรูเปนขัน้เปนตอน ลดัขัน้ตอนแลวไมรูเรือ่ง บาง

คนเขาใจจากหลักการของเหตุและผล บางคนถนัดเรียนแบบตอจิ๊กซอ 

สามารถเห็นภาพเล็ก ๆ รวมเปนภาพใหญ ๆ ได บางคนตองรูภาพรวม
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๔๘

ทั้งหมดกอน บางคนฟงมาก ๆ แลวเบ่ือ ขอทํากอน ฯลฯ 

เหมอืนเดก็ขึน้บันไดทีบ่างคนมองทีเ่ทา ขึน้ทลีะข้ัน บางคนมอง

ยอดบนสุดแลวกาวไปโดยไมสนใจเทา บางคนนับวาขึ้นมากี่ขั้นเหลืออีก

กี่ขั้น ดังน้ัน ครูรอคูมือสําเร็จรูปแบบเส้ือโหลไมได แตตองเปนดีไซเนอร

ออกแบบเอง ซึ่งตองหัดคิดนอกกรอบและมีจินตนาการ 

ครูจึงตองเปนกบฏตอระบบอํานาจส่ังการเพ่ือเปนอิสระและมี

จินตนาการเอง ซึ่งผมรูวายากมาก ๆ ใคร ๆ ก็พูดได ลองมาเปนครูดูสิ 

จะรูวามันเปนโซตรวนที่แมกุญแจขึ้นสนิมติดตายแลว

ดังนั้น ครูตองไดรับการปรับกระบวนทัศนและทัศนคติ และส่ิง

ที่นาจะชวยใหครูมีความสุข มีกําลังใจทํางานทามกลางพันธนาการของ

โซอํานาจ คือ จิตตปญญาศึกษา

จิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education)
ในตอนท่ี ๑ ผมเนนเร่ืองการพัฒนาความคิด คนเรารับรูสิง่ตางๆ 

ดวยความคิด เรามีมุมมองตอสิ่งตาง ๆ ดวยความคิดท่ีมี “คติ” อยูแลว 

(จงึเรยีกมุมมองทีป่ระกอบดวยคตวิา “ทศันคต”ิ คอื มทีัง้อคต ิฉนัทาคติ 

มายาคติ ฯลฯ) ความคิดเรามีสวนใหปรุงแตงและยึดติด จึงเปนอุปสรรค

การเขาถึงความจริงตามธรรมชาติ ตอเมื่อมีสติรูอยูกับปจจุบันทําใหจิต

สงบจากความคิดปรุงแตงจึงจะสัมผัสความจริงตามท่ีเปนอยูจริง ๆ 

โลกที่เราสัมผัสดวยตัวตนและความคิดจะตางกับโลกที่สัมผัส

ดวยจิตที่สงบและมีสติ นั่นหมายความวาความคิดในตอนท่ี ๑ อาจเปน

ดาบ ๒ คม ถาเกิดการปรุงแตงและเกิดอัตตาจนเห็นตนเองย่ิงใหญเหนือ

สรรพส่ิงในธรรมชาติ การศึกษาเพ่ือรูคิดจึงตองกํากับดวยคุณธรรม และ

จติตปญญาศกึษาคอืทางออก โดยเฉพาะครทูีต่องการเปลีย่นแปลงตนเอง
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๔๙

แนวคิดเรื่องจิตตปญญาศึกษา เกิดที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ รัฐ

โคโลราโด ประเทศสหรฐัอเมรกิา มหาวทิยาลยัแหงนีก้อต้ังโดยเชอเกยีม 

ตรงุปะ รนิโปเช ผูนาํจติวญิญาณชาวทเิบต จติตปญญาศกึษาเปนการศกึษา

ที่ใชประสบการณตรง (จากปฏิบัติ) สืบคนสํารวจภายในตนเอง และรับ

ฟงดวยใจทีเ่ปดกวางและใครครวญ ซึง่จะนาํไปสูการตระหนกัรูถงึคณุคา

ของสิ่งตางๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา ออนนอมตอ

ธรรมชาติ มีจิตสํานึกตอสวนรวม เห็นถึงความสัมพันธ ความเชื่อมโยง

ที่เขาใจปรากฏการณ “เด็ดดอกไมกระเทือนถึงดวงดาว” (ความคิดเชิง

ระบบ) เหน็การเปลีย่นแปลงไหลเลือ่นไมหยดุนิง่ไมคงที ่(อนจิจัง) ใชชวีติ

อยูกบัปจจบุนัขณะอยางมสีตสิมัปชญัญะ ซึง่กอเกดิปญญาทีเ่หน็สรรพสิง่

ตามความเปนจริง ทําใหเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผูอื่น เกิดความ

รกัตอเพือ่นมนษุยและสรรพสิง่ ซึง่นาํสูการละวางการเปนศนูยกลางของ

ตัวตน อันเปนการเปลี่ยนแปลงตนเอง (personal transformation)

ความคิดเชิงระบบที่เห็นความสัมพันธของสรรพสิ่งจึงเปนแรง

หนุนใหเขาใจจิตตปญญาศึกษาไดงาย๑๓ 

  ขณะเขียนหนังสือถึงตอนน้ีผมหันไปหารือ อ. ไพโรจน วา “จิตตปญญาหนุน

การเขาใจความคิดเชิงระบบ  หรือความคิดเชิงระบบหนุนจิตตปญญาศึกษากันแน?”  

อาจารยไพโรจน ตอบวา “จิตตปญญาทําใหคนเปนนักเรียนรู  ผานจิตตปญญาแลวจะ

เขาใจ systems thinking งาย”  ผมเสริมวา “จิตตปญญาตองการความเขาใจที่สรรพ

สิ่งสัมพันธกันเปนระบบใหญ  ที่เห็นตัวเราเล็กนิดเดียว  เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติอัน

ไพศาลเทานัน้  การเขาใจอยางนีช้วยใหลดอตัตาลงได  systems thinking จงึนาจะทําให

เขาใจจิตตปญญางายขึ้น หรือไม?”  ผมสรุปยังไมไดวาควรรูอยางใดกอน  ในการอบรม

ครูที่ผานมาเราจัดกิจกรรมใหตามความสะดวกของเวลาและวิทยากร
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๕๐

การสนับสนุนของ สกว. ในโครงการยุววิจัยที่ผานมาใชปฏิบัติ

การ (workshop) จติตปญญาศึกษาเปล่ียนแปลงมโนทัศน กระบวนทัศน 

และโลกทศันของครู ซึง่พบวาไดผลดทีีส่ามารถพาครเูขาใจความจรงิใหม 

ดังเชนเสียงสะทอนครู สพป. เขต ๓ สงขลา

“...การอบรมวันแรกทําใหรูวาจติตปญญาไมใชการฝกสมาธิ หรอื

ทําจิตใหวาง แตเปนการเรียนรูการอยูรวมกันในสังคม ซึ่งตองมีความ

พรอมในทุกดาน ไมวาดานรางกาย ดานอารมณ และความคิด...” (ครู

สมฤทัย นัครามนตรี โรงเรียนคงคาสวัสดิ์) 

“...การเขาอบรมคร้ังนี้ทําใหไดประโยชนแกนักเรียน สามารถ

นําไปใชสอนไดอยางดี เชน การฝกทักษะการฟงอยางต้ังใจ การเปน

ผูพูดที่ดี การเกิดพื้นท่ีปลอดภัยเพ่ือใหนักเรียนไววางใจในตัวครู ทักษะ

เหลานี้สนับสนุนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ...” (ครูมนัสวาสดิ์ มียิ้ม 

โรงเรียนบานปางาม) 

“...จติตปญญาทําใหขาพเจาเปลีย่นแปลงไปหลายอยาง ไมวาจะ

เปนพฤติกรรมการแสดงออกทั้งกับตัวเอง ครอบครัว และเพ่ือนรวมงาน

ในองคกร..” (ครูฐิมลรัตน เส็นเหล็ม โรงเรียนชุมชนบานสะพานไมแกน) 

“...จิตตปญญามีความสําคัญมากตอครู ที่เปนแบบอยางหรือ

ทําหนาท่ีหลอหลอมพฤติกรรมเยาวชน แตยิ่งไปกวานั้นการรวมกันเปน

สงัคม ถาทกุคนฟงและใสใจซ่ึงกนัและกันมากข้ึน ปญหาสังคมอาจจะลด

นอยลง...ยงัมพีลงัอกีมากมายทีซ่อนอยู..คลายกบัแสงสวางทีผ่ดุขึน้กลาง

ใจเม่ือไดยินไดฟง...” (ครูอับดุลเราะหมาน เดเระมะ โรงเรียนบานแมที)
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๕๑

ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพาะพันธุ

ปญญาเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กรรมการทานหนึ่งถามวา “เรา

จะเปล่ียนแปลงครูทีคุ่นชนิกับระบบเดิมไดอยางไร” ผมตอบส้ันๆ วา “ใช

จิตตปญญาศึกษา”

สามเหล่ียม RBL
โครงงานฐานวิจัย (Research-Based Project; RBP) คือศูนย

รวมของงานปฏิบัติที่นําไปสูการเรียนรูบนฐานวิจัย (RBL) จิตตปญญา

ศึกษาเปนการเปลี่ยนแปลงมโนทัศนของครูในการจัดการการเรียนรูให

แกนักเรียน จึงถือเปนดานหนึ่งของโครงงานฐานวิจัย ความคิดเชิงระบบ

ทีก่าํกบัอกีดานหน่ึงของสามเหล่ียมใหความคิดเชงิเหตุผลและเห็นความ

สมัพันธของสรรพส่ิงท่ีอยูรวมกัน จะชวยใหทาํวิจยัในโครงงานทะลุถงึความ

คดิวเิคราะห สงัเคราะห ดงัทีไ่ดกลาวในลกัษณะการหนนุเน่ืองเปนขัน้บนัได

ของ Bloom’s Taxonomy of Education Objectives ในตอนท่ีแลว 

Systems Thinking
RBP
KM/PLC

Analytical & 
Critical Thinking

 PDCA
RBP
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๕๒

เมือ่ครถูงึพรอมดวย ๒ ดานของสามเหลีย่ม ครจูะพานกัเรยีนทาํ

โครงงานฐานวิจัยไดถึงการเรียนรูและการเรียนคิดจนเกิด “รูคิด”

การเรียนรูจากโครงงานฐานวิจัยจะเปนเกลียวพัฒนาปญญา

อยางไมรูจบเม่ือเกิดการแลกเปล่ียนดวยความคิดวิพากษ ซึ่งตองการ

เวที อันเปนดานที่สาม 

ดานทีส่ามของสามเหล่ียมคอื การจัดการความรูและชมุชนเรียนรู

ของ (คร)ู มอือาชีพ (professional learning community; PLC) เพือ่ให

เปนพืน้ทีว่พิากษอยางสรางสรรค ใหเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูซึง่กันและ

กนั การเรียนรูผานชมุชนครูมอือาชพีทาํให RBL พฒันาไดสงูขึน้ ทัง้หมด

นี้เปนเกลียวพัฒนาการศึกษาที่พัฒนาปญญาและการรูคิดอยางตอเนื่อง

กลาวโดยสรุปคือ มี ๔ ปจจัยหลักของการปฏิรูปการศึกษาดวย

โครงงานฐานวิจยั (RBP) คอื ใชสามดานประกอบดวย จติตปญญาศกึษา 

การฝกความคดิเชงิระบบ และกระบวนการจดัการความรูผานชมุชนเรยีนรู

ของครูมืออาชีพ ให ๓ ดานนี้ลอมปจจัยที่ ๔ คือ การปฏิบัติ (RBP) ไว 

เพื่อให RBP เปลี่ยนเปน RBL แกนักเรียนและครูแกนนํา เมื่อครูแกนนํา

เปลีย่นจากการปฏิบตันิี ้ผมหวงัวาเขาจะชวนใหโรงเรยีนท้ังโรงเรยีนเปล่ียน

ไปเอง เพราะครูเหลานี้เปนผูนําที่มีจิตวิญญาณความเปนครูสูงเต็มพิกัด

อยูแลว เราเพียงเร่ิมตนดวยการช้ีทางเดินและพาฝกเดินเสนทางใหมนี้ 

ดังนั้น ตองมีอีก ๒ ปจจัยภายนอก คือ ทุน๑๔ และพ่ีเลี้ยง

๑๔กระทรวงศกึษาธกิารมทีนุทรัพยมหาศาลจากงบประมาณ ในขณะทีผ่มเขยีน
ถงึตอนนี ้สสค. (สาํนกังานสงเสรมิสงัคมแหงการเรยีนรูและคณุภาพเยาวชน) ออกสือ่เรียก
รองใหวิจัยเศรษฐศาสตรการศึกษา เพราะคาดวาการลงทุนของรัฐตกถึงการจัดการการ
ศึกษาเพื่อนักเรียนเพียง ๑๐% (น.ส.พ. เดลินิวส ฉบับวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕)  สสค. 
เสนอใหรัฐมนตรีฯ จัดการเร่ืองคอรัปชั่นในวงการการศึกษา  ดังนั้น การหวังพึ่งทุนจาก
รัฐเพื่อ RBL คงไมงายนัก 
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๕๓

พี่เลี้ยงคือใคร? มาจากไหน? คําถามนี้ไมสําคัญเทาพี่เลี้ยงควร

มีคุณสมบัติอยางไร 

คุณสมบัติสําคัญ ๔ ประการของพี่เลี้ยง คือ 

๑) เขาใจวาการศึกษาไมใชการสอนความรู แตคอืการพัฒนาคน

ดานสติปญญาและความคิดดวยการจัดกระบวนการเรียนรู 

๒) รูจักวิจัยในจินตนาการใหม หลุดออกจากกรอบงานวิจัยที่

ติดเครื่องมือ ติดรูปแบบ 

๓) มปีระสบการณวจิยัจนเกดิการเปลีย่นแปลงวธิคีดิของตนเอง

ถึงขั้นตระหนักรูวาวิจัยคือวิถีการศึกษา จนเชื่อมั่นใน RBL และ 

๔) เห็นปญหาการศึกษาของชาติ สนใจและต้ังใจรวมแกปญหา

RBL กับทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑
เมื่อปลายป ๒๕๕๔ มีหนังสือดีในวงการศึกษาออกมาเลมหนึ่ง 

ชื่อ “ทักษะแหงอนาคตใหม: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑” ซึ่งแปล

มาจาก Bellanca, J. 

and Brandt, R. (edit) 

“21st Century Skills: 

Rethinking How 

Students Learn” 

ปกทายสรุป

ความในหนังสือนี้วา

“...ผูคนในสังคมไทยจะไดมีหนังสือดี ซึ่งสื่อสาระสําคัญยิ่งของ

การศึกษายุคใหม ที่แตกตางไปจากแนวคิดเดิม ๆ  อยางส้ินเชิง... นักการ

ศึกษา ครู พอแมผูปกครอง นักเรียน และผูสนใจคุณภาพของการศึกษา
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๕๔

ทกุคนควรไดอานหนงัสอืเลมนีเ้พ่ือจะไดชวยกนัขบัเคลือ่นการศกึษาไทย

ออกไปจากความเช่ือหรือวธิคีดิเกา ๆ  ใหการเรียนรูในสังคมไทยบรรลุการ

เรียนรูทักษะสําหรับมนุษยในศตวรรษที่ ๒๑ ใหจงได...” 

(ศ. นพ. วิจารณ พานิช)

“... การปฏิรปูการศึกษาท่ีแทควรปฏิรปูกระบวนทัศนดวย ภาย

ใตกระบวนทัศนใหมนี ้“กระบวนการเรียนรูสาํคญักวาความรู” และ “ครู

มิใชผูมอบความรู” แตเปน “ผูออกแบบกระบวนการเรียนรูโดยเรียนรู

ไปพรอมกับเด็กและเยาวชน” ....เปาหมายของการเรียนรูมิใชตัวความรู

อีกตอไป เพราะตัวความรูนั้นมีมากมายมหาศาล เกินกวาที่จะมอบให

นักเรียนแตละชั้นปได อีกทั้งนักเรียนในศตวรรษใหมมีทางคนหาความรู

ดวยตนเองจากทุกแหงท้ังในสิ่งแวดลอมและในอินเทอรเน็ต... หากการ

ศึกษาไทยยังยํ่าอยูกับกระบวนทัศนเดิม คือ มอบความรูเปนรายวิชาก็

จะไมทันสถานการณโลก ที่ควรทําคือมีกระบวนทัศนใหมที่จะพัฒนา

เด็กและเยาวชนใหเปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิต เด็กและเยาวชนจะเรียนรู

อะไรบางขึน้อยูกบับรบิทของแตละคน แตทีท่กุคนควรมคีอืความสามารถ

ในการเรียนรูตลอดเวลา ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง...” 

(นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ)

ในเลม (หนาเกือบ ๕๐๐ หนา) กลาวถึงการพัฒนาปญญาและ

ทักษะที่การศึกษาสมัยใหมควรมอบใหนักเรียน ซึ่งผมขอสรุปทักษะที่

สําคัญมาดังนี้

๑. ทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล และขามวัฒนธรรม

๒. ทักษะกระบวนการกลุม เรียนรูแบบรวมมือเปนทีม
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๕๕

๓. ทักษะการแกปญหาและแกไขความขัดแยง 

๔. ทกัษะการนาํเสนอและสือ่สาร ถกเถยีงและเจรจาเพือ่นาํไป

 สูการตัดสินใจ 

๕. ทักษะการจัดการและการบริหารทรัพยากร

๖. ทักษะในการควบคุมจิตใจและควบคุมตนเอง 

๗. ทักษะการมีมุมมองหลายมิติและเขาใจความซับซอน

เราจะเห็นไดประการหนึ่งวา เหลาน้ีลวนเปนทักษะที่เกิดจาก

ประสบการณ ไมใชจากการทองตําราเนื้อความรู การศึกษาในยุคใหม

จึงตองปฏิบัติจนเขาใจแลวความรูใหมจะผุดข้ึนมาเมื่อเอาทฤษฎีบทพื้น

ฐานมารวมอธิบาย (วงจรปฏิบัติ-ปฏิเวธ- ปริยัติ โดยใชปฏิเวธตีความผล

ปฏบิตัดิวยทฤษฎอีนัเปนทีรู่กนัอยูแลวใหเกดิปรยิตัใิหม) แตทีไ่ดมากกวา

ความรู คือ ทักษะ ไมวาจะพูดในแงมุมใด ผมก็สรุปไดวานี่คือ การเรียนรู

บนฐานวิจัย (RBL) ที่ไดจากการปฏิบัติ คือ ทําโครงงานฐานวิจัย (RBP)

อกีประการหนึง่คอื ทกัษะเหลานีเ้ปนทกัษะเชงิพฤตกิรรม ทีใ่คร ๆ  

กท็ราบวาพฤติกรรมถูกควบคุมดวยพ้ืนฐานความคิดความเช่ือทีห่ลอหลอม

คน ๆ นั้นมา สรุปอีกครั้งก็คือ การทําโครงงานตองมีพลังจากวิจัยพอจน

เกิดการ “รูคิด” หรือพุทธิพิสัย นั่นเอง 

ในทีส่ดุของตอนท่ี ๒ นี ้ผมจะเอาโครงงานฐานวิจยัหลอมรวมกับ

จิตตปญญาศึกษา เพื่ออธิบายวา RBL นําไปสูปรัชญาพอเพียงไดอยางไร
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๕๖

RBL กับปรัชญาพอเพียง
ปรัชญาพอเพียงในท่ีนี้ผมตีความลอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเอามาอธิบายการจัดการศึกษาดวยหลักการเรียนรูจากการทําโครง

งานฐานวิจัย 

หากความพอเพียงอธิบายดวย ๓ หวง คือความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน เราก็พอจะเทียบเคียงไดกับการ

เอาชนะกิเลส ๓ ตัว คือ

เมื่อเอาชนะความโลภได เราก็รูจักพอ เรียกวาพอประมาณ

เมื่อเอาชนะความโกรธได แสดงวาเราใชเหตุผลแทนอารมณ

ความรูสึก เรียกวามีเหตุผล

เมื่อเอาชนะความหลงได เราก็มีวิชชา คิดถูกตอง เรียกวามี

ภูมิคุมกัน กรณีนี้เปนภูมิคุมกันทางความคิด

ทั้ง ๓ หวงมีลําดับศักดิ์ไมเทากัน ความพอประมาณและความมี

เหตุผลเปนการแสดงออกทางพฤติกรรม จงึยอมกํากบัดวยพืน้ฐานความ

คิด ดังนั้น หวงของอโมหะจึงเปนตนกําเนิดของหวงอโลภะและอโทสะ 

เมื่อมีความเปนเหตุและผลเก้ือหนุนตอกันเชนนี้ เราตองวิเคราะหตอวา

อโมหะเกิดไดอยางไร และการศึกษาจะสรางใหเกิดอโมหะไดอยางไร?

อโมหะเปนหวงภูมิคุมกันทางความคิด การศึกษาตองพัฒนา

ผูเรียนใหถึงการ “รูคิด” จนกระทั่งมีภูมิคุมกันทางความคิด

ฐานท่ีรองรับอโมหะคือสติสัมปชัญญะ คือความรูตัว รูยั้งคิดใน

ทางที่เปนธรรม เพราะมีคุณธรรมจริยธรรมกํากับซายขวาไว (ดูรูป) 

สติสัมปชัญญะตั้งอยูบนฐานของการมีปญญา รูคิด รูกวาง เห็น

ความสัมพันธของสรรพสิ่งอยางเชื่อมโยงถึงกัน ที่อาศัยความรูทั่ว รูทัน 

รูรอบ รูลึก ขนาบไว 

4th Draft Text - Sutheera RBL 2012.indd   564th Draft Text - Sutheera RBL 2012.indd   56 10/7/2012   7:24:38 AM10/7/2012   7:24:38 AM

สงว
นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ
าตเผ

ยแพ
ร่เพ
ื่อกา
รศึก

ษา



โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๕๗

หากถามตอไปวาอะไรเปนฐานที่ตั้งของการมีปญญาและรูคิด 

คําตอบคือประสบการณเรียนรูจากปฏิบัติ (experiential learning) ที่

มฉีากเรือ่งราว (scenario) บรบิท และกระบวนการใหคดิ และนัน่คอืผล

จากการทําโครงงานฐานวิจัย (RBP) ตามเรื่องจริงและเง่ือนไขจริง (เรียก

วามีบริบทจริง) ที่ทําใหเกิดการเรียนรูที่คิดไดทั้งทางลึกและกวาง 

การทําโครงงานฐานวิจัยจึงตองมีทั้งศาสตร (วิชา) และศิลป 

(บริบท) โดยเปนกระบวนการเรียนรูจากประสบการณปฏิบัติ ปฏิบัติ 

คือ ประสบการณนิยม และเรียนรูจากฐานวิจัย คือ เหตุผลนิยม (ผม

โยง Locke และ Kolb ใหเปนเพื่อนขามศตวรรษกับ Descartes เพื่อ

อธิบาย RBL จนได) 

ดังนั้น โครงงานฐานวิจัยจึงเปนการผสานระหวางวิจัยใน

กระบวนการวิทยาศาสตร (ประสบการณภายนอก) และกระบวนการ

เรียนรูภายในตนเองของจิตตปญญาศึกษา (ประสบการณภายใน) ที่

 scenario   

 
( )

 
( )

 ( )

RBP (   analytical & logical thinking) 
( )  

RBP  ( )

 
(  )
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๕๘

ใหเห็นความสัมพันธยอยๆ ในระบบใหญจนเห็นวาตัวตนนั้นเปนระบบ

ยอยเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับระบบใหญ(ธรรมชาติ) ซึ่งในที่สุดแลวการ

ศึกษาจะเปนเสนทางปูลาดไปสูการพัฒนามนุษยและบรรลุปรัชญาพอ

เพียงดวยตนเอง 

เมื่อนั้นเราจึงจะกลาวไดวา “สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา การศึกษา

คือความเจริญงอกงาม”
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๕๙

ตอนที่ ๓
วิธีการของโครงงานฐานวิจัยในโรงเรียน

นักเรียนและหองเรียน
นํา้ทีอ่ยูสงบน่ิงจะกระเพ่ือมเล็กนอยจนแทบไมเหน็หากเม็ดทราย

หลนใส เพราะระลอกคลืน่จากกระแสลมกลบเสยีสิน้ แตหากเปนหนิกอน

ใหญ ระลอกคลื่นจะใหญและกระจายเปนวงกวาง ความเปลี่ยนแปลง

จะเกิดเมื่อมีแรงกระเพื่อมมากพอฉันใด การจะใหการศึกษาใชวิจัยเปน

กระบวนการเรียนรูก็ตองเกิดจากการยอมรับ ซึ่งพิสูจนไดจากความ

เปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนมากพอฉันนั้น 

การเปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียนในคราวเดียวเลยเปนเรื่องยาก 

นอกจากตองการฉันทามติจากครูสวนใหญแลว ยังตองการทุนจํานวน

มากตลอดกระบวนการ คอืต้ังแตฝกอบรมครจูนถงึกระบวนการเวทีเรียนรู 

ดังนั้น ในระยะแรกเราควรทํากับครูจํานวนหนึ่งและหองเรียนเพียงหอง

เดียวกอน๑๕ ซึ่งผมเชื่อวาเพียงพอที่จะสรางปรากฏการณปาหินกอน

ใหญลงน้ํา เราจะเห็นความเปล่ียนแปลงชัดเจนพอท่ีจะถือไดวาเปนจุด

๑๕ ปกติโรงเรียนตองทํา PBL อยูแลว ดังนั้น การเสนอทํา RBL ทั้งหองเรียน

ในโมเดลน้ีไมกระทบภาระปกติของโรงเรียน จึงนาจะอยูในวิสัยที่ทําได  สวนเน้ือหา

โครงงานฐานวิจัยทั้งหองเรียนจะเปนเชนไรน้ัน  ผมจะกลาวตอไป
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๖๐

กําเนิดคลื่นใหญ ที่มีพลังกระเพื่อมเปนระลอกกระจายเปนวงกวางออก

ไปดวยตัวเอง 

แมวาจะทําการเรียนรูบนฐานวิจัยเพียงหองเดียว แตควรทําตอ

เน่ือง ๒ ระยะเปนเวลา ๓-๔ ป โดยผมจําลองสถานการณระยะท่ี ๑ ใน ๒ 

ปแรก ดงันี ้สมมตุปิที ่๑ ทาํหองเรยีนมธัยม ๒ กบันกัเรยีนกลุม A (ทัง้หอง 

๓๕-๔๐ คน) และครูกลุม B (๔-๕ คน) ดงัตารางขางลางน้ี ปที ่๒ นกัเรยีน 

A ขึ้นมัธยม ๓ เรียนกับครู D สวนครู B รับนักเรียนชุดใหมเปนกลุม C 

แผนการทําโครงงานแบบน้ีใชหลักคิด “ตามติดนักเรียน” ใน

ระยะที ่๑ นีผ้มหวงัใหนกัเรยีนมปีระสบการณเรยีนรูจากโครงงานฐานวจิยั 

๒ ป เพื่อใหยํ้าประสบการณมากพอที่จะไมถูกเจือจางหายไป โรงเรียน

จะไดครู ๒ ชุด (ประมาณ ๘-๑๐ คน) ที่จะเปนแกนนําใหเปลี่ยนการทํา

ชิ้นงานมาเปนการเรียนรูจากโครงงานฐานวิจัยทั้งโรงเรียน

ในการกําหนดกลุมนกัเรียน ครูควรรูจรติการเรียนรูของนักเรียน

แลวจดักลุมใหมสีมาชิกท่ีตางจริตอยูดวยกนั (สามารถทดสอบทาง web 

ได เชน http://www.learning-styles-online.com/inventory/ 

หรือ http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html 

ปที่ คน มัธยม ๒ มัธยม ๓

๑
นักเรียน A

ครู B

๒
นักเรียน C A

ครู B D
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๖๑

หรือ http://www.me.psu.ac.th/ILS/) แลวครูคอยจัดการใหทั้งกลุม

บูรณาการทักษะการเรียนรูในขณะทําโครงงาน 

ผลสัมฤทธิจ์ะเพิม่ขึน้เมือ่มเีวทใีหเกดิการเรยีนรูทีแ่สดงความคิด

ไตรตรอง (reflection) ออกมา โดยครตูองฝกตนใหเปนผูอาํนวยการแลก

เปลี่ยนเรียนรู ครูตองสามารถจับประเด็นที่สะทอนออกมาจากความคิด

ไตรตรองของศษิยได และในขณะเดยีวกันครคูวรทาํวจิยัแบบสงัเกตการณ

ซอนขณะท่ีนักเรียนเรียนรูดวย และหากมีเวทีจัดการความรูหรือสราง

ชุมชนเรียนรูของครูมืออาชีพ (PLC) จะทําใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสิ่ง

ทีต่นคนพบจากงานน้ี ทาํใหเกดิการขยายผลนําไปทดลองปฏิบตั ิแลววน

กลับมาแลกเปล่ียนกันอีก ทั้งหมดน้ีเปนสิ่งใหมที่ตางจากประสบการณ

เดมิของครโูดยสิน้เชงิ ดงันัน้ เราตองเตรียมความพรอมหลายอยางใหครู

การเตรียมครู
ทีผ่านมากครพูฒันาดวยกระบวนการอบรมหรือท่ีเรยีกวาประชมุ

เชิงปฏบิตักิาร (workshop) ซึง่มกัจะหมายถึง “ใหความรู” คอืเปลีย่นครู

ใหเปนนกัเรยีนชัว่คราวโดยมผีูรูมาถายทอดความรูให ลองถามความรูสกึ

ตัวเอง (ครู) วาการอบรมนาสนใจเพียงไร แลวคิดยอนกลับมาที่นักเรียน

ที่อยูในกระบวนการบอกความรูเชนเดียวกัน คุณครูจะทราบวานักเรียน

รูสึกอยางไรกับช้ันเรียน 

การเตรียมครูเปนการลงทุนทีคุ่มทีส่ดุ เพราะครูยงัอยูกบันักเรยีน

อกีหลายรุน แตตองมกีระบวนการแบบใหม ใหเปนแบบท่ีครไูดทัง้ความรู

และความเขาใจกระบวนการเรียนรู จนสามารถนําไปจัดกระบวนการ

เรียนรูใหนักเรียนได 
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๖๒

ในการฝกครใูหเขาใจการเรยีนรูบนฐานวจิยัน้ัน ผมคดิวาครคูวรได

รบัประสบการณจากปฏิบตักิาร (workshop) ทีอ่อกแบบพิเศษ ทีเ่ปลีย่น

ความคิดโดยรูจากปฏิบัติ ซึ่งหมายความวา หัวใจการอบรมดวยประชุม

เชงิปฏิบตักิารตองเนนปฏบิตัมิากกวาประชุม รปูขางลางน้ีคอืขัน้ตอนการ

สรางทักษะใหครูคูไปกับการทําโครงงานฐานวิจัย (RBP)

ทักษะแรกควรเปนทักษะที่ไดจากประสบการณภายใน คือ ให

เขาใจวาการทําโครงงานฐานวิจัยเปนกระบวนการการศึกษา และปรับ

ความคิดและจิตใจใหพรอมเขาสูกระบวนทัศนใหม ประชุมเชิงปฏิบัติ

การเร่ืองการสอนโครงงานแบบบูรณาการและจิตตปญญาศึกษาคือการ

สรางทักษะตนน้ําใหครู ผมเช่ือวาครูที่ผานจิตตปญญาศึกษาจะคอย ๆ 

ผอนปรนการสอนแบบอาํนาจนยิมลง นาํพาตนเองเขาสูเมตตานยิมมาก

ขึ้น ตัวครูเองก็จะพรอมเรียนรูเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับทักษะวิจัยในขั้นตอไป

 1  2

 ST 

 
  

. .  RBP

PDCA 

KM/PLC

 3
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๖๓

ทกัษะคดิเชงิเหตุผลไดจากปฏิบตักิารการคิดเชงิระบบ (systems 

thinking) เปนทกัษะที ่๒๑๖ ผมเคยประหลาดใจอยางมากทีพ่บวาบคุลากร

การศึกษาที่เขาประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จํานวนมากไมสามารถบอกไดวา

อะไรคือเหตุอะไรคือผล ทีป่ระหลาดใจเพราะคิดวาประสบการณในชวีติ

งายๆ นาจะทําใหคนเราเรียนรูความเปนเหตุเปนผลได เชน ควรบอกได

วาฝนตกกับดินเปยก อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล 

การเขาใจวา “ผลเกิดจากเหตุ” เปนความคิดสําหรับตอยอดสู

ความคิดเชิงระบบ ที่ทําใหเขาใจปจจัยตางๆ วามันเกาะเกี่ยวกันอยูดวย

เง่ือนไขและความเปนเหตุเปนผลตอกัน จนปรากฏเปนพฤติกรรมของ

ระบบ การคิดไดเชนนี้ทําใหจินตนาการเห็นความสัมพันธของสรรพส่ิง

ไดกวาง และชวยใหทําวิจัยบูรณาการกับบริบทได

การทําโครงงานฐานวิจัยตองการทักษะคิดที่สูงถึงคิดวิเคราะห

และสงัเคราะห เพือ่จดัการใหขอมลูวจิยัในชวงกลางนํา้มี “ความหมาย” 

ความคดิท้ัง ๒ นีท้าํใหครูดแูลโครงงานฐานวจิยัของนกัเรยีนใหทะลถุงึการ

ชักนํา (induce) ใหเกิดความรู แตเปนที่นาเสียดายที่โครงงานจํานวน

มาก (ที่ผมเห็นมา) พบทางตันหยุดแคเพียงความคิดวิเคราะห เพราะไม

สามารถกระตุนความคิดสังเคราะหใหสําแดงพลังได ผลงานจึงบอกได

เพียงวา “อะไรเปนอะไร” แตไมถึง “ทําไมจึงเปนอยางนั้น” 

การรู “อะไรเปนอะไร” เปนการรูเพยีงผวิเผนิของปรากฏการณ

ทีใ่ชผสัสะหยาบเทานัน้ แตการรูถงึ “ทาํไมจึงเปนเชนนัน้” เปนการรูจาก

ผัสสะที่ละเอียด คือ จากความคิดพินิจพิเคราะหใครครวญอยางมีหลัก

๑๖ เพือ่ความเขาใจเกีย่วกบับรรดาทกัษะคดิทัง้หลาย ผูอานอาจจะกลบัไปอาน

ทบทวนตอนที่ ๑ ที่วาดวยวิจัยกับการรูคิดและการพัฒนาความคิด
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๖๔

การและตรรกะ

ชวงปลายน้ําของการพัฒนาทักษะ คือ ความคิดวิพากษ ซึ่ง

ผมถือวาเปนสุดยอดของทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ เพราะแสดงวา

สามารถรวบยอดความคิดตาง ๆ พรอมประเมินคุณคาเชิงเปรียบเทียบ

ไดแลว นอกจากนั้นการวิพากษยังเปนกระบวนการเรียนรูที่หมุนเกลียว

ปญญาของทั้งกลุม ทักษะคิดประเมินที่พัฒนาไปสูความคิดวิพากษ จึง

เปนสะพานใหครูกาวเขาสูปลายทางของการเรียนรูบนฐานวิจัย 

เราเห็นเวทีนําเสนอผลงาน เราเห็นคนขึ้นไปพูด จบแลวลงจาก

เวทีเดนิเลยีบ ๆ  เคยีง ๆ  ตวัลบีออกจากหองไป คลายกบัรูวาการไมอยูรวม

ฟงเปนสิ่งไมเหมาะ เวทีจึงกลายเปนที่ระบายส่ิงท่ีคนบนเวทีรู  ไมไดเปน

ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูกบัคนขางลาง หากเวทเีปนไดเพยีงเทานี ้กระบวนการ

คิดวิพากษไมมีที่จุติ การทําโครงงานเกือบทั้งหมดที่ผานมาไมเขาใจการ

จดักระบวนการเวทเีพือ่บมเพาะความคดิวพิากษ (บางคนอาจจะรงัเกยีจ

ความคิดเชนนี้ดวยซํ้า) งานจึงสิ้นสุดที่สงรายงานหรือแสดงโปสเตอร 

นอกจากครูตองคิดถึงการวิพากษไดแลว ครูตองมีทักษะเปน

กระบวนกรในการสรางความคดิวพิากษจากขางบนและขางลางเวทดีวย

จะวาไปแลว ความคดิเชิงประเมนิคณุคาและความคดิเชงิวพิากษ

นีแ่หละทีจ่ะเปนบันไดใหครกูาวลงจากระบบอาํนาจ แตทีย่งัทําไมไดขณะ

นี้ เพราะเวทีกลายเปนกระบวนการท่ีติดอยูในระบบอํานาจเสียเอง คือ 

อยูในบรรยากาศความหวาดกลัว เพราะเขมงวด ตรวจสอบ จับผิด ติติง 

บางแหงมีเยาะเยยถากถางแถมดวย 

การศึกษาดวยโครงงานฐานวิจัยตองมีกระบวนทัศนจัดเวที

ใหม ใหรูสึกวาเปนพื้นที่ปลอดภัยดวยความเปนกัลยาณมิตร แนะนํา ให

กําลังใจ เพื่อเสริมแรงการเรียนรู
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๖๕

กระบวนการกลุม: กระบวนการเรียนรู
การศึกษาท่ีวดัความรูรายบุคคลเพียงอยางเดียวเปนการจัดการ

ศึกษาในกระบวนทัศนที่ลาหลังยอนไปสูยุคที่การศึกษาแขงขันแกงแยง

กัน “เพื่อเปนเจาคนนายคน” 

เพือ่ใหเขาใจการเรยีนรูเปนกลุม ลองใหรายชือ่จงัหวดัตอไปนีแ้ก

นกัเรยีน คอื สตลู อตุรดติถ พษิณโุลก อดุรธาน ีบรุรีมัย เพชรบูรณ พะเยา 

ยโสธร เพชรบุรี ตรัง ราชบุรี พังงา ปราจีนบุรี สกลนคร อํานาจเจริญ 

ชุมพร กําแพงเพชร แพร นครราชสีมา ปตตานี ยะลา ฉะเชิงเทรา เลย 

จันทบุรี จากนั้นใหแตละคนเขียนชื่อจังหวัดท่ีมีพื้นที่ทางบกติดชายแดน

โดยหามปรึกษากนั เสรจ็แลวใหเอาผลของแตละคนมาหารือเปนกลุมเพือ่

หาขอสรปุรวมกนัวาจงัหวดัใดติดชายแดน ซึง่ในท่ีสดุจะไดคาํตอบออกมา

อีกชุดหนึ่งเปนของกลุม จากนั้นใหนักเรียนเอาขอสรุปของกลุมเปรียบ

เทยีบกับของตนเองแลวสะทอนการเรียนรูวา รูสกึอยางไร ไดเรยีนรูอะไร 

เราจะเห็นกระบวนการทํางานท่ีนักเรียนเอาประสบการณและ

ความรูของตนมาแลกเปล่ียนเรียนรูกัน จะเห็นการอธิบายเหตุผลของ

แตละคน เห็นการทดสอบขอมลูดวยนานาเหตุผลของคนอ่ืน นกัเรียนจะ

ฟงและไตรตรองดวยขอมูลใหมจํานวนมาก คุณครูจะทราบทันทีวา การ

ศกึษาไมใชการแขงขนัของนักเรียนเพ่ือประกาศวาใครสอบไดที ่๑ แตโลก

สมัยน้ีตองการทักษะการทํางานแบบรวมมือกัน ทักษะการใหความเห็น 

การใหเหตุผล การฟง และการจับความรูจากกระบวนการแลกเปล่ียน

เรียนรูเปนกลุม การจัดการใหแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใตธรรมชาติของ

การรวมมือกันจะเปนทักษะติดตัวคงทนถาวร และเปนส่ิงที่ไมมีทางได

จากการเรียนในแบบบรรยาย 
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๖๖

กระบวนการกลุมเปนการสื่อสารหลายทิศทางหลายมิติ คือ มี

ทั้งอารมณ ความรูสึก และเหตุผล ในขณะหนึ่งเราเปนผูรับ แตอีกขณะ

หนึ่งเราเปนผูให บางขณะส่ิงที่เรารับเขามาใหมนั้นทําใหเรารูวาสิ่งท่ีเรา

เคยใหไปนัน้ยงัไมดพีอ การปฏบิตัเิชนนีท้าํใหเกลยีวปญญาและวฒุภิาวะ

ของทั้งกลุมหมุนวนพัฒนาขึ้น

กระบวนการกลุมจะเกดิประโยชนไดถาผูเรยีนเปดใจใหกวาง รบั

ฟงอยางลึกซ้ึง ใชสติปญญาใครครวญดวยหลกักาลามสูตร นัน่หมายความ

วากระบวนการเรียนการสอนตองเปลี่ยนไป ครูตองใชเครื่องมือใหม ที่

ไมใชชอลคหรือแจกใบงาน ไมทําโครงงานแบบโยนภาระใหนักเรียนทํา

ชิ้นงาน แตเนนกระบวนการภายใตแนวคิดจิตตปญญาศึกษา เนนการ

ตั้งคําถามใหคิดและควบคุมการมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนความคิด 

ดวยเหตุนี้ ผมจึงเช่ือวาวิจัยเปนเคร่ืองมือที่ทรงประสิทธิภาพ

สําหรับการศึกษามาก หากทําไดถึงการหาความหมายจากขอมูล (ความ

คดิวิเคราะหสูสงัเคราะห) และมีกระบวนการเรียนรูจากเวทวีพิากษความ

หมาย (กระบวนการกลุม) เชนนีแ้ลวงานวจิยัจะสรางการเรยีนรูแกทกุคน

ไดมาก เพราะเปนการเอาความคิดสงัเคราะหรายปจเจกเขาสูกระบวนการ

คิดประเมินใหคุณคาและความคิดวิพากษโดยมุมมองผูอื่น เราไดเรียนรู

จากปญญาผูอื่น ในขณะท่ีผูอื่นก็เรียนรูจากปญญาเราดวย

ครูจึงตองรูจักการทําโครงงานฐานวิจัยในฐานะเคร่ืองมือการ

เรียนรู และใชกระบวนการกลุมใหเปนประโยชนกับการเรียนรูของ

นกัเรยีน ครตูองมทีกัษะกระบวนกรกลุมเพือ่เปนผูอาํนวยการการเรยีนรู 

ซึ่งหมายความวาครูตองพลิกบทบาท ไมทําตามสัญชาติญาณความเปน

ครูที่รีบบอกตัวความรู แตหันมาทําความเขาใจในพลังการเรียนรูจาก

กระบวนการ เพื่อเอาความเขาใจนั้นไปออกแบบกระบวนการแบบยอน
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๖๗

รอย (backward design)

การศกึษาเคยเปนเครือ่งมอืเปลีย่นโลก แตเมือ่โลกเปลีย่นอยาง

รวดเรว็ การศกึษาจงึตองเปนฝายเปลีย่นตามโลก จะยดึถอืกระบวนทศัน

เกาที่แข็งตึงอึดอัดไมไดแลว โลกจริงเมื่อนักเรียนจบออกไปทํางานนั้น

เปนโลกที่ทํางานเปนกลุม เปนทีม ตองรูจักการแลกเปลี่ยนเรียนรูผสม

การเจรจาตอรอง การศึกษาตองใหทักษะกระบวนการกลุมดวย มิใช

ความรูอยางเดียว 

การหากรอบประเด็นหลัก
เพือ่ใหเกดิการเรียนรูทีบ่รูณาการกัน การทําโครงงานควรอยูใน

รมประเด็นหลักเดียวกัน๑๗ ดังนั้น ครูตองทราบวาจะหาประเด็นหลักได

อยางไร ประเดน็อยูในชมุชนท่ีลอมรอบโรงเรยีนน่ันแหละครับ กอนอ่ืนตอง

ขยบัตนเองออกนอกร้ัวโรงเรียนใหไดกอน ผมคดิวาการท่ีครยูายโรงเรียน

บอยเปนหนึ่งในหลายสาเหตุที่ทําใหครูแปลกแยกจากชุมชน และพลอย

ดงึใหโรงเรยีนหางชมุชนไปดวย (ไมไดหมายถงึครทูกุคน หรอืทกุโรงเรยีน)

ความเปนชมุชนอยูกบั ๒ ฐานทรพัยากร คอื ทรพัยากรรปูธรรม

เพื่อการผลิต (ที่ดิน นํ้า แรงงาน ทุน ภูมิอากาศ พันธุพืช-สัตว ฯลฯ) และ

ทรัพยากรนามธรรมท่ีหนนุสุนทรียะของการมีชวีติ เชน ศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรม ภูมิปญญา และทุนทางสังคมอื่น (ความสามัคคี ความเอื้อ

๑๗ ประสบการณของ สกว. คอื ยวุวจิยัประเดน็หลกั เชน ยางพารา  เศรษฐกจิ

ชุมชน  ทําใหการจัดเวทีสัมมนาใหญแตละปมีพลังสรางการเรียนรูสูงมาก  ดังที่เราพบวา

นักเรียนและครูอยูกันพรอมหนา  อยากทราบวาเพ่ือนนักเรียนอ่ืนทําแลวไดผลอยางไร   

การมีประเด็นรวมทําใหทุกคนที่รวมประชุมมีพื้นฐานใกลเคียงกัน  ฟงแลวรูเรื่อง
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๖๘

อาทร การเคารพผูอาวุโส ฯลฯ) ดวยความเขาใจของผมเชนนี้ ทําใหผม

คิดวามีกรอบคิดการทําโครงงานฐานวิจัยอยู ๓ กลุมประเด็นหลัก คือ 

ทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ และกิจกรรมชุมชน ดังรูป๑๘

ประเด็นหลักท่ีดีควร ๑) เปนบริบทใกลตัวนักเรียนและชุมชน 

และ ๒) สามารถแตกประเด็นยอยไดหลายมิติ หลายศาสตร

คงไมมปีญหาอะไรนกักบัขอ ๑ เพราะเปนสิง่ทีรู่เหน็อยู โรงเรยีน

ที่อยูใกลทะเลจะเห็นทรัพยากรทะเลและอาชีพประมงหรือทองเที่ยว 

๑๘ ในความเปนจริงน้ัน ทั้ง ๓ กลุมไมไดเปนอิสระตอกัน  ปกติแลวอาชีพกับ

ทรพัยากรสมัพนัธกนัโดยตรง  อาชพีประมงอยูกบัทรพัยากรทะเล   กจิกรรมชมุชนขึน้กบั

อาชพีและทรพัยากรธรรมชาตดิวย เชน การแขงเรอืเปนกจิกรรมในพืน้ทีท่ีม่ลีาํนํา้และคน

ทาํอาชีพในลํานํา้  นอกจากน้ีกจิกรรมชุมชนยังขึน้กบัทรัพยากรนามธรรมดวย เชนกจิกรรม

ที่เกี่ยวเน่ืองกับศาสนา ความเชื่อ และประเพณี เชน แหเทียนพรรษา  ผีตาโขน เปนตน

... .. ... ... ... ..

... 
..
..

.. 

... 
...

...

... 
... 

...
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๖๙

โรงเรียนแถวทุงกุลารองไหคงหนีไมพนนาขาว จังหวัดอุบลราชธานีอาจ

มีทั้งบุญแหเทียนพรรษาและแมนํ้าโขง 

ผมแนะนําใหครูชวนนักเรียนทั้งหองรวมกันเลือกวา “กลุม

ประเด็นหลัก” คืออะไร (ระหวางทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ กิจกรรม

ชุมชน) เมื่อตกลงไดประเด็นใดแลว เราสามารถตกลงกันในหองอีกรอบ

หนึ่งเพื่อเลือกประเด็นหลักดังตัวอยางชั้นที่ ๒ ในรูป การตกลง ๒ ครั้งนี้

ไมนายากเพราะยงัเปนบรบิทใกลตวั ในรปูผมไดยกตวัอยางประเดน็หลกั 

“อาชีพทอผา” ไว เพื่อเอาไปขยายผลในหัวขอตอไป

ขอสาํคญัของการทาํทัง้หอง คอื ใชกระบวนกลุมใหไดมตริวมกนั 

เพือ่ไมใหบางกลุมรูสกึวาตนเองถกูกีดกนัไมใหมสีวนรวมตัง้แตตน เพราะ

นั่นคือแรงตานการเรียนรู

การกําหนดประเด็นยอยและชื่อโครงงาน
ปกติชื่อโครงงานจะไดมาหลังจากไดเรื่องหรือประเด็นท่ีอยาก

ทราบแลว ดงัน้ัน การทําโครงงานจึงตองทราบกอนวาอยากทราบอะไร !!

การอยากทราบอะไรนั้นเกิดเพราะความสงสัย หากคนเราหมด

ความสงสัย เราก็ไมดิ้นรนอยากทราบ ความสงสัยคูกับคําวา “ทําไม...” 

หรือ “เพราะอะไร.......จึง...” 

ถงึตอนนี.้... สงสยัไหมวา “ทาํไมคณุอานหนงัสอืนี?้” ลองสงสยั

แลวถามหาเหตุดสู ิคณุอานหนังสอืนีเ้พราะอะไร แลวถามถอยหลังหาเหตุ

ยอนไปสัก ๓-๔ ชั้น จากนั้นลองจินตนาการถึงผลดูบาง เชน อานแลว

ทําใหเขาใจ RBL “เขาใจ RBL แลวทําให...”

การสงสัยในเหตุของผลเชนนี ้เราเรียกประสาวิจยัวาสมมตุฐิาน 

“อานหนังสือเลมนี้” เปนเหตุ “เขาใจ RBL” เปนผล งานวิจัยคืองาน
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๗๐

พิสูจนความสัมพันธระหวางเหตุและผลวาเปนไปตามสมมุติฐานหรือไม 

(อานมาใกลจบเลมแลวลองถามตนเองด ูหากไดผลอยางทีเ่ขยีนไว กแ็สดง

วาตั้งสมมุติฐานไดถูกตอง)

จะเหน็วาแคเพยีงสงสยัวาอานหนงัสอืนีท้าํไมกเ็ปนกระบวนการ

ของเหต-ุผลและสมมตุฐิาน ตวัอยางนีย้กมาเพือ่แสดงใหเหน็วา คาํถามท่ี

เปนจุดตั้งตนของวิจัย (คําถามทําไม) เกิดไดทุกขณะจิตถาตั้งคําถามเปน 

ไอนสไตนเคยกลาวไววา “วิธีการตั้งคําถามมักจะสําคัญกวาคําตอบของ

มัน เพราะการหาคําตอบอาศัยเพียงแคทักษะทางคณิตศาสตรหรือการ

ทดลอง แตการตัง้คาํถามหรอืตัง้โจทยใหม รวมถงึการมองปญหาเดมิจาก

มมุมองใหม ตองอาศัยจนิตนาการทีส่รางสรรคอยางมาก และจะนาํมาซ่ึง

ความกาวหนาอยางแทจริง” 

หากจะต้ังคําถาม คนตองออกจากกรอบท่ีคุนชินท่ีทําใหคนเรา

ยอมจํานนกับสิ่งที่ประสบอยูทุกเมื่อเช่ือวัน การยอมจํานนก็เปนความ

คุนชินอยางหนึ่งที่ระบบการศึกษาใหกับนักเรียน (และคุณครู) การออก

จากความคุนชินตองใชความคิดตาง ใชจินตนาการใหมากกวาเดิม คิด

ทางขวาง (lateral thinking) (คือไมใชคิดเชิงเสนตรงในระบบเหตุและ

ผลอยางเดียว)

ปญหาของครูในการคิดโครงงาน คือ “ติดกับดัก” ความคุนชิน

ของตนเอง หรอืคดิไมออกจงึเลยีนแบบโครงงานทีผู่อืน่เคยทาํมาแลว ซึง่

ก็เปนโครงงานประเภทติดกับดักเชนเดียวกัน 

คําถามตอไป คือ เราไดประเด็นยอยตาง ๆ เพื่อทําโครงงานได

อยางไร? 

ผมคิดวามันเปนกระบวนการกลุมท่ีระดมสมอง (brain storm-

ing) ซึ่งมีเทคนิคเฉพาะอยู เชน การกระตุนเรงเราใหสมาชิกเขียน “คํา
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๗๑

สําคัญ” ของประเด็นออกมาใหมากที่สุด (การเรงเราใชการกําหนดเวลา

และคําพูดกระตุน โดยใหเวียนกันเขียนใน flip chart ที่ทั้งกลุมนั่งลอม

รอบอยู เปนตน) จากนัน้เปนการคดัสรรคาํสําคญั ซึง่มหีลายเทคนคิ เชน 

การโหวต การเปรียบเทียบทีละคู (แบบแขงกีฬาที่ทุกทีมพบกันหมด) 

เปนตน จากคาํสําคัญเราจะไดประเดน็ท่ีเปนโครงงาน ตอจากนัน้ช่ือโครง

งานจะไดตามมาเอง 

ถาอานแลวยังงงอยูก็ไมเปนไร... ผมก็คาดวาจะงง... จึงเตรียม

ตัวอยางไวอธิบาย

เพื่อบูรณาการสาระวิชาตาง ๆ  หองเรียนที่ทําโครงงานฐานวิจัย 

ควรมโีครงงานทีใ่ชศาสตรหลากหลาย ผมเสนอวาควรมีศาสตรอยางนอย 

๓ กลุม คือ วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร สังคมศาสตร-เศรษฐศาสตร และ 

มนุษยศาสตร-ประวัติศาสตร ตัวอยางเชน ประเด็นหลัก “อาชีพทอผา” 

สามารถแตกออกเปนประเด็นยอยระดับโครงงาน เชน

๑. อัตราการเติบโตของหนอนไหมในสภาวะการเลี้ยงตาง ๆ 

๒. การทนการซักลางของสียอมธรรมชาติจากแหลงสีตาง ๆ 

๓. ปจจยัและลกัษณะการขาดของเสนไหมยนืในการทอผาดวย

 กี่กระตุก

๔. ผลของกระบวนการผลิตที่มีตอสมบัติทางกลของเสนไหม

๕. ทานัง่และลกัษณะการทอทีส่งผลตอโรคปวดกลามเนือ้ของ

 ผูทอผา

๖. ความเชือ่และแหลงทีม่าของภมูปิญญาของการเล้ียงตวัไหม 

๗. รปูแบบเรขาคณิตของลายผาทอท่ีใชในพิธกีรรม....และความ

 หมาย 

๘. ปจจยัความสาํเรจ็ของการรวมกลุมทอผาไหมของกลุม...........
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๗๒

๙. ผลของการรณรงคใชผาไทยของสวนราชการท่ีมตีอเศรษฐกิจ

 ชุมชน......

๑๐. เสนทางมูลคาเพิ่มและผลตอบแทนท่ีตกคางในชุมชนของ

 ผาทอพื้นบาน

จะเห็นวาโครงงานทั้ง ๑๐ ไดบูรณาการอาชีพทอผาในมิติตางๆ 

เชน วทิยาศาสตรชวีภาพ (โครงงาน ๑) เคม ี(โครงงาน ๒) ฟสกิส (โครงงาน 

๓) บรูณาการวทิยาศาสตรหลายสาขา (โครงงาน ๔ และ ๕) มนษุยศาสตร 

(โครงงาน ๖) บูรณาการคณิตศาสตรกับมนุษยศาสตร (โครงงาน ๗) 

สังคมศาสตร (โครงงาน ๘) และเศรษฐศาสตร (โครงงาน ๙ และ ๑๐)

กอนหนานีผ้มใหเพยีงหลกัการกวาง ๆ  วา “จากคาํสาํคญัเราจะ

ไดประเด็นท่ีเปนโครงงาน ตอจากน้ันชื่อโครงงานจะไดตามมาเอง” แต

ผูทีอ่านถงึตอนน้ี คงยงัไมหายสงสยัวาช่ือทัง้ ๑๐ นีไ้ดมาอยางไร คนทีคุ่น

เคยกบัการทาํวจิยัแลวจะบอกไดวาเปนชือ่ที ่“ใชเลย” แตบางคนอาจจะ

สงสัยตอวาทําอยางไรจึงจะคนพบชื่ออยางนี้

เราลองยอนกลับไปดู “คําสําคัญ” และการไดชื่อโครงงานจาก

คําอธิบายตอไปน้ี ซึ่งผมคิดวานาจะทําใหเขาใจงายขึ้น

ชือ่โครงการ “อตัราการเตบิโตของหนอนไหมในสภาวะการเล้ียง

ตาง ๆ” อาจจะเริ่มจากมีนักเรียนเขียน “คําสําคัญ” จากประสบการณ

ที่บานวา “หนอนตาย” “รังสวยมาก” “หนอนโตชา” “หนอนชอบใบ

หมอนที่...” หนารอนหนอน...” “ตองระวังอยาให...” ฯลฯ คําสําคัญ

เหลานี้ทําใหเราฉุกคิดประเด็น “การเลี้ยงหนอนไหมใหไดคุณภาพ” คือ

รอดตาย โตเรว็ รงัสวย จากนัน้ชือ่โครงงานกต็ามมาเองอยางทีเ่ขยีนเปน

ชื่อโครงงานท่ี ๑ 
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๗๓

คณุครทูีจ่ะทาํโครงงานฐานวิจยัลองคดิยอนหลงัดสูวิา ชือ่อกี ๙ 

โครงงานนัน้นาจะมาจากคาํสาํคญัอะไร และจากคาํสาํคญันัน้เกดิประเดน็

ศึกษาอะไร มันจึงไดชื่อมาเชนนั้น การฝกฝนตนเองเชนนี้จะทําใหครู

สามารถประมวลคําสําคัญเปนประเด็นท่ีตองการรูได แลวจะไดชื่อโครง

งานไมยาก ลองฝกใชกระบวนการกลุมทดสอบเรื่องนี้ก็ได

ความหมายในช่ือโครงงาน
แนวปฏิบัติทั่วไปคือ “ชื่อโครงงานตองสื่อความหมายเชิงวิจัย” 

แตที่ผมพบเปนประจํา คือ ชื่อโครงงานสวนใหญมี “คําเกิน” ที่หรูหรา

ไรความหมายเชิงวิจัย บางคร้ังชื่อหลุดออกจากกล่ินอายวิจัยไปสูงาน

ประดิษฐ (โครงงานประเภททําชิ้นงาน) เชน สบูพอเพียง กระดาษลด

โลกรอน กระถางรักษโลก ตัวไหมแสนสวย เปนตน ซึ่งตางจากชื่อโครง

งานที่ผมยกตัวอยางในหัวขอกอนหนานี้อยางส้ินเชิง๑๙

หลกัการทีเ่อยในหวัขอทีแ่ลวคือ “คาํสาํคญับอกประเดน็ ประเดน็

บอกชื่อ” นั่นหมายความวาการตั้งชื่อตองสื่อถึงประเด็นที่จะศึกษาหา

ความรู ดังนั้น ชื่อโครงงาน “ตัวไหมแสนสวย” จึงไมเหมาะกับ “คํา

สาํคัญ” ทีย่กตวัอยางมา การตัง้ชือ่ “ตวัไหมแสนสวย” จะตองเกดิจากคาํ

สาํคญัทีบ่งบอกประเด็นความสวยงาม เชน ตัง้ใจจะคนหาเกณฑทีต่ดัสนิ

ความสวยงามของตัวไหม หรือตัดตอยนีใหตวัไหมมีรปูรางนาตาสวยงาม 

๑๙ ตอนท่ี สกว. เร่ิมโครงการยุววิจัยยางพาราคร้ังแรกเม่ือป 2546 นั้น  ชื่อ

ที่สงมาจากโรงเรียนจํานวนมากออกไปแนวทางนี้  ซึ่งเห็นชื่อแลวเดาออกเลยวาเปนสิ่ง

ประดิษฐ เชน “ดอกไมจากใบยางพารา”  แมวาจะมีการเอาใบยางไปแชดาง (ใหเหลือ

แตรางแหโครงสรางใบ)  แตเปาหมายสุดทายคือดอกไมประดิษฐ  คือเห็นแตกระบวน 

(process) การทําดอกไม  แตไมเห็นกระบวนการวิจัย
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๗๔

ซึ่งหากเปนเชนน้ี ชื่อโครงการนาจะเปน “การศึกษายีนที่ทําใหผิวหนอน

ไหมมีรังสีออรากระจางใส”

ชื่อโครงงานที่มีนัยยะของงานวิจัยหมายถึงชื่อที่เห็นความเปน

เหตุเปนผลของปจจัย ดังตัวอยางชื่อโครงงานในประเด็นอาชีพทอผา ที่

ผมจะหยิบมาอธิบายบางช่ือ ดังนี้ 

โครงงาน “อัตราการเติบโตของหนอนไหมในสภาวะการเล้ียง

ตาง ๆ” มีนัยยะวา “สภาวะการเลี้ยงที่ตางกันเปนเหตุใหหนอนไหมมี

อัตราการเติบโตตางกัน” ชื่อเชนนี้ทําใหเห็นถึงเจตนาของการวิจัย วา

ตองการทราบสภาวะท่ีดีที่สุดในการเลี้ยงหนอนไหม และเราสามารถใช

ความรูวิชาชีววิทยาจินตนาการตอไดวาสภาวะการเลี้ยง “นาจะ” ขึ้น

กับ แสง อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ ความหนาแนนการเลี้ยง 

อาหาร และการดูแล เปนตน การจินตนาการไดเชนนี้ทําใหพอมองออก

วาวิธีการวิจัยจะเปนเชนไร และเห็นตอวาโจทยนี้ทําใหนักเรียนโยงเขาสู

วิชาชีววิทยา คณิตศาสตร และฟสิกส ไดอยางไร

โครงงาน “ทานั่งและลักษณะการทอท่ีสงผลตอโรคปวดกลาม

เนือ้ของผูทอผา” บอกใบถงึปญหาสขุภาพของคนทอผาอนัเกดิจากทานัง่

และการทอ แนนอนวานักเรียนตองมีขอมูลเบ้ืองตนวาอาการปวดกลาม

เนื้อที่เปนกันมากนั้น “นาจะ” เปนเหตุจากทานั่งและลักษณะใชอวัยวะ

รางกายทอผา เชน ความสูงของเกาอี้ ทาพุงกระสวย ระยะยืดตัว ระยะ

กม แรงท่ีใชเทาเหยียบ ฯลฯ และสงสัยเลยไปถึงเหตุของเหตุ เชน สดัสวน

ของระยะอุปกรณกับโครงสรางรางกายไมเหมาะสม โจทยนี้จึงเปนการ

บูรณาการฟสิกส ชีววิทยา และการยศาสตร (ergonomics) เขาดวยกัน 

ทั้ง ๒ โครงงานท่ียกตัวอยางมาน้ันเปนการทําวิจัยแบบนิรนัย 

สวนโครงงาน “ความเช่ือและแหลงท่ีมาของภูมิปญญาของการเล้ียงตัว
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๗๕

ไหม” และ “รปูแบบเรขาคณติของลายผาทอทีใ่ชในพิธกีรรม....และความ

หมาย” เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชแนวอุปนัย๒๐ 

โครงงาน “ความเช่ือและแหลงท่ีมาของภูมปิญญาของการเล้ียง

ตวัไหม” ไมมคีาํทีแ่สดงนยัของความเปนเหตผุลในชือ่ เพราะยงัไมรูอะไร

ทั้งนั้น แตอยากรูวาความเชื่อที่เปนภูมิปญญานั้น ชาวบานเขาเชื่ออะไร

บาง ความเช่ือนัน้มทีีม่าอยางไร จากแนวทางการวิจยัแบบอุปนัย เราพอ

จะเดาไดวานักเรียนควรมีกิจกรรมอะไรบาง เชน การสัมภาษณผูเฒาที่

เปนภูมิปญญา นาจะสัมภาษณดวยคําถามอะไร ถามก่ีคน ถาหลายคน

เลาเรื่องตางกันจะทําอยางไร จะใชหลักอะไรในการสกัดความรูใหเปน

คําตอบ เปนตน การทําโครงงานแบบนี้นักเรียนตองคนหาขอมูลจํานวน

มากมาปะติดปะตอเพื่อสรุปรวบยอดเปนความรูใหม

โครงงานทางเศรษฐศาสตรและสงัคมศาสตร (โครงงานท่ี ๘-๑๐) 

สามารถทาํไดทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพผสมกนั ขอใหผูอานลองคดิ

เองวาวธิกีารนาจะเปนอยางไร ลองพยายามหลบจากความคุนชนิเดมิให

ได โดยเฉพาะการแจกแบบสอบถามและพอมด SPSS

เราสามารถต้ังชื่อโครงงานใหมีกลิ่นอายการทําวิจัยได หากวิธี

คิดของเราอยูในวัฒนธรรมวิทยาศาสตร คือ เห็นปรากฏการณอยางเปน

เหตุเปนผลตอกัน บรรดาความคิดตางๆ ทีก่ลาวมาในตอนท่ี ๑ ทีเ่ปนพืน้

ฐานความคิดเชิงวิทยาศาสตรจึงสําคัญ

๒๐ การวจิยัวธินีรินยัเหมาะกับนกัเรยีนแบบ convergers   สวนงานแบบอปุนัย

เหมาะสําหรับนักเรียนแบบ assimilator แตไมวาจะมีจริตการเรียนรูอยางไร  นักเรียน

ควรผานการฝกทั้ง ๒ แบบ
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๗๖

บดันีผู้อานควรทราบแลววาเราไดชือ่โครงงานมาอยางไร ผมขอ

สรุปหลักการตั้งชื่อโครงงานคือ 

๑) มีลักษณะวิจัย คือ ทําแลวไดความรู และพอจะเห็นเคาลาง

 วาไดความรูอะไร 

๒) พอเห็นเคาลางของความเปนเหตุเปนผลหรือหลักการ คือ 

 พอจะเดาไดวาปจจัยตัวแปรนาจะมีอะไรบาง วิธีการนาจะ

 เปนอยางไร และ 

๓) ไมมีลักษณะแฟนซี คือ ชื่อไมหวือหวาเหมือนงานประกวด

 คําขวัญ 

ดังนั้น กลุมครูที่จะทําโครงงานฐานวิจัย จึงตองมีประสบการณ

วิธีวิจัยที่หลากหลาย หลุดจากความคิดที่ติดกรอบเดิม

หลักการและวิธีการวิจัย
ผมไดเอยถงึหลักการไวบางแลว โดยเฉพาะเม่ืออธิบายความคิด

สังเคราะหวา คือ “การเลือกเอาขอมูลที่วิเคราะหมาหลอมรวมกับหลัก

การ/ทฤษฎีบท เพื่อใหผุดบังเกิดเปนของใหม” การคิดทําวิจัยจํานวน

มากละเลย “หลักการ” และกระโจนเขาหา “วิธีการ” ทันที 

เราลองดูเหตุการณสมมุติวามีเคกรูปรางสี่เหลี่ยมที่ตบแตงดวย

หนาเคกพิเศษ (อรอยมาก) เปนรูปสี่เหลี่ยมวางอยูดังรูป โจทยคือเราจะ

ตัดเคกนี้เปนเสนตรงเสนเดียวไดอยางไร จึงจะแบงออกเปน ๒ สวนที่มี

เนื้อเคกและหนาเคกเทา ๆ กัน
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๗๗

ผมเคยใหผูเขารวมประชุมปฏิบัติการทําแบบทดสอบนี้ เมื่อเอา

ผลของทกุคนมาพจิารณารวมกนั พบวาคาํตอบใกลเคยีงกนั แตไมใชเสน

เดียวกัน เมื่อถามวา “คําตอบโจทยนี้มีกี่เสน” ทุกคนตอบไดตรงกันวา 

“มีเสนเดียว” แตทั้งกลุมไมสามารถบอกไดวาในบรรดาเสนใกลเคียงกัน

นั้น เสนไหนถูกตอง เมื่อผมถามวา “ใชหลักการอะไรลากเสนแบง” คน

ทั้งหมดตอบวา “ใชวิธีเล็งแบบกะๆ เอาวาไดเทากัน” ซึ่งคงเปนวิธีปกติ

ตอนแบงขนมใหลูก

สรุปวาทุกคนหาคําตอบจากความคาดคะเน ไมใชหลักการ นัก

วิจัยจะสรุปงานของตนจากการคาดคะเนไมได!!

กฎธรรมชาตอินัเปนหลักการแบงเคกคอื “เสนตรงทกุเสนทีล่าก

ผานจุดศูนยกลางของสี่เหลี่ยม จะแบงสี่เหลี่ยมออกเปน ๒ สวนเทาๆ 

กัน” การแบงเนื้อเคกเปน ๒ สวนใชหลักการนี้ หนาเคกก็เหมือนกัน ทั้ง

เนือ้และหนาเคกมเีสนจํานวนนับไมถวนทีเ่ขาหลักการน้ี แต... จะมีเพยีง

เสนเดียวท่ีผานจุดศูนยกลางของส่ีเหล่ียมท้ังสอง ดงันัน้ คาํตอบคือเสนที่
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๗๘

ลากเช่ือมตอจุดศูนยกลางของส่ีเหลี่ยมเนื้อและหนาเคก เมื่อทราบเชน

นี้แลว เราตองหาจุดศูนยกลางของสี่เหลี่ยมกอน ซึ่งหลักการอันเปนกฎ

ธรรมชาติใหคําตอบวา อยูที่จุดตัดของเสนทแยงมุม

ดังนั้น วิธีการแบงเคกคือ ๑) ลากเสนทแยงมุมหาจุดศูนยกลาง

ของสี่เหลี่ยมทั้ง ๒ จากนั้น ๒) ลากเสนตอเชื่อมจุดศูนยกลาง จะเห็นวา

วิธีการมี ๒ ขั้นตอน เพราะเกิดจาก ๒ หลักการ โดย “หลักการตองมา

กอนวิธีการ”

หลกัการเปนกฎเกณฑอยางหนึง่ หากเปนวทิยาศาสตร หลกัการ

คือ กฎธรรมชาติ หากเปนสังคม หลักการคือกฎสังคมที่คนตราไว อันมี

ทีม่าจากหลักศาสนาบาง ประเพณคีวามเช่ือบาง รวมทัง้การออกแบบกฎ

กตกิาเองของคนทีฉ่ลาดกวาดวย (เชน กฎหมาย ขอตกลงเขตการคาเสรี 

ฯลฯ) การใชหลกัการเปนตวัตัง้ทาํใหทกุคนยอมรบัวธิกีารทาํงานรวมกนั 

ผลที่ไดคือความถูกตองที่ทุกคนยอมรับ 

เมื่อมีหลักการอยูในการทําโครงงานฐานวิจัย ศาสตรหรือเนื้อ

วิชาก็มีที่ยืนอยูในวงของหลักการ/ทฤษฎี ทําใหการทําโครงงานเปนการ

เรียนรูเนื้อวิชาไปพรอมๆ กับการปฏิบัติใหไดทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ 

และนี่เองจึงเปนเหตุสรุปไดวา ทําไม PBL แบบทําชิ้นงานตอง

แทนที่ดวยการเรียนรูจากโครงงานฐานวิจัย (RBL) 
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๗๙

โครงงานในความฝนอันไกลโพน 
ผมมีความฝนตามประสาของผมเอง ผมฝนไววา หากนักเรียน

ผานโครงงานฐานวิจัยอยางที่เขียนมานี้สัก ๒ ครั้ง (โดยฝนวานักเรียน

มีโอกาสทําแบบนิรนัย ๑ ครั้ง และอุปนัยอีก ๑ ครั้ง) หากความฝนเปน

จริง ผมเชื่อวานักเรียนจะมีโลกทัศนเปลี่ยนไป รูจักการศึกษาในรสชาติ

ใหม และเชื่อวาสนุกกับการเรียนรูบนฐานวิจัย (RBL) 

นกัเรยีนทีอ่ยูในกระบวนการ RBL ๒ ป (ระยะท่ี ๑) นาจะพฒันา

ทกัษะการเขาใจปญหาโดยใชหลกัการของเหตแุละผลไดดแีลว ดงันัน้ ใน

ระยะที ่๒ หรือปที ่๓ นกัเรยีนควรยกระดับเปนการเรียนรูจาก “โครงงาน

แกปญหาบนฐานวิจัย” (ซึ่งตองเตรียมครูใหพรอม เชนอาจเขามารวม

เรียนรูการทําโครงงานฐานวิจัยตั้งแตเริ่มตน หรือผานการจัดการความรู

ของครแูกนนาํท่ีทาํมา ๒ ปแลว) โครงงานแกปญหาบนฐานวจิยั หมายถงึ 

“การศกึษาท่ีสรางการเรียนรูจากการแกปญหาชมุชนโดยใชกระบวนการ

วทิยาศาสตรใหเขาใจสาเหตุแหงปญหา” การทํางานแนวน้ีเปนการใชงาน

วจิยัในฐานะสะพานทอดใหปญญาเกิดจากการแกปญหาในบริบทจริง มี

ชุมชนเปนหองเรียนขนาดใหญ 

การทําโครงงานแกปญหาบนฐานวิจัยตองเริ่มจากปญหา เชน 

ปาชายเลนเสื่อมโทรม ประปาภูเขาขาดนํ้า ทํานาแลวขาดทุน เจ็บปวย

จากสารเคมีเกษตร เมาเหลาในงานศพ การพนันในมหกรรมแขง

เรือยาว เปนตน 

เพื่อใหเขาใจงานแบบโครงงานแกปญหาบนฐานวิจัย ผมขอ

ยกตัวอยางสมมุติวาโรงเรียนในภาคกลางทําโครงการ (project) “แก

ปญหาเพลีย้กระโดดในนาขาว” ในโครงการนีม้โีครงงานมติวิทิยาศาสตร

จาํนวนหนึง่ เชน วงจรเพล้ียและศตัรธูรรมชาต ิ(ชวีวทิยา) การใชสารเคมี
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๘๐

กาํจดัเพลีย้และผลกระทบ (เคม)ี กระแสลมและการกระจายตัวของเพลีย้ 

(ฟสกิส) มติมินษุยศาสตร เชน คตคิวามเช่ือเร่ืองแมโพสพกับการปกปอง

นา อบุตักิารณของพิธกีรรมศาสนา (ขณะท่ีเขยีนหนังสือนีม้ขีาวทางหนา

หนังสือพิมพวาวัดแหงหนึ่งแจกผายันตกันเพลี้ย ผมคนทางอินเทอรเน็ต

พบเร่ืองปบสาโบราณของลานนามีคาถาวา “ปฎิรูปะเทสะ ปฏิเสวามิ” 

ใชเสกใบไมกวาดไลแมลง) และมิตเิศรษฐ-สงัคม เชน แรงบีบค้ันท่ีชาวนา

ไมยอมพักนาตัดวงจรเพลี้ย มูลคาทางเศรษฐกิจและการเกิดหนี้สินจาก

ความเสียหาย เปนตน 

หากตองการแกปญหาใกลตัว เราควรโยงเขาสูปญหาเศรษฐกิจ

ชมุชน๒๑ หากเหน็ภาพเศรษฐกจิชมุชนจากการวิเคราะหและตีความบัญชี

ครัวเรือนของชุมชน (ถาเปนพืน้ทีจ่ดบญัชีครวัเรือน) แลวหาปญหาท่ีมนียั

ยะสาํคญัสาํหรับชมุชนนัน้ เชน ตองการหาทางออกใหกบัการเกดิหน้ีสนิ

จากการทําอาชพี งานมติวิทิยาศาสตรจะใหคาํตอบการปรับปรงุคุณภาพ

และผลผลิต (แกปญหาราคา) การศึกษาคุณภาพดินเพื่อจัดการปุย (แก

ปญหาตนทุนปุย) การจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วและการแปรรปู (แกปญหา

ผลผลิตลนตลาด) มติมินษุยศาสตรจะใหคาํตอบเร่ืองการสรางสาํนกึรวม

ในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แกปญหาหนี้จากการบริโภคเกิน

ตัว) การเห็นคุณคาของผลผลิตในทองถิ่น (แกปญหาตลาดภายใน) มิติ

๒๑ สกว. เคยสนับสนุนโครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน  นักเรียนทําผลงานได

อยางนาประทับใจมาก  เปนโครงการท่ีทําใหนักเรียนรูจักทรัพยากรและการทําอาชีพใน

ชมุชน  ผมคดิวาเปนการเรยีนรูทีน่อกจากเหน็คณุคาชมุชนตนเองแลว ยงัทาํใหเหน็โอกาส

การอยูกบัชมุชนเม่ือจบการศึกษาอกีดวย  ซึง่เรามีนกัเรยีนจาํนวนมากท่ีจบมธัยมแลวไมมี

โอกาสเรยีนตอ  พวกเขาไมสามารถอยูในพืน้ท่ีไดหากไมมทีกัษะคดิดวยตนเองและไมรูจกั

พื้นที่ตนเอง  แมวาจะไดเกรด 4 จากวิชาเรียนก็ตาม
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โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรู ใหมของการศึกษาไทย ๘๑

เศรษฐ-สังคมจะใหคําตอบเร่ืองการจัดการปจจัยการผลิต (แกปญหา

ตนทุนการผลิต) การสรางระบบเศรษฐกิจการผลิตและบริโภคภายใน

ชุมชน (แกปญหาการพึ่งพาภายนอก) เปนตน เหลานี้คือประเด็นยอยที่

จะกลายมาเปนโครงงานที่เรียนรูอยางบูรณาการจากการใชฐานคิดวิจัย

แกปญหาหน้ีสินชุมชน ทําใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติในบริบท

จริง เปนการฝกใหรูจัก เขาใจ และ “ลองแกปญหาในสภาพจริง” (real 

world situation) 

ความสาํคญัของโครงงานแกปญหาบนฐานวจิยัอยูทีค่าํ “ลองแก

ปญหาในสภาพจริง” ดังนั้น ผมฝนไกลใหทุกโครงงานตองตอบ ๒ เรื่อง 

คือ หาสาเหตุวาเกิดจากอะไร (why) และบอกทางออกวาทําอยางไร 

(how) จากนัน้ใหชมุชนพสิจูน why ดวยการลองทาํ how หากออกแบบ

ใหดี นักเรียนควรวิจัยการทํา how พิสูจน why เปนการวิจัยซอนบน

ปฏิบัติการอีกชั้นหนึ่ง

การไดคําตอบ “ทําไม” ทําใหคนท้ังชุมชน(รวมโรงเรียน) ไดรับ

การศึกษาใหคิดเปนวิทยาศาสตร คือเขาใจวาทุกปรากฏการณมีคําตอบ

เชงิเหตผุล เกดิวฒันธรรมวิทยาศาสตรในชมุชนทีค่ดิพึง่ตนเองมากกวารอ

เมตตาจากคนนอก จะสะเทอืนไปถงึพฒันาการการเมอืงการปกครองใน

พื้นที่.... ผมฝนไกลเกินไปไหม?

ดานคําตอบ “อยางไร” เปนการเรียนรูโลกแหงความเปนจริง

วาการนําความรูไปใชนั้น มีเงื่อนไขในพื้นที่กํากับอยู จะไดเขาใจความ

จริงวา “แมวาความรูจะเปนสากล แตการใชความรูมีบริบท” 

ทีส่าํคญัอกีประการหน่ึง คอื วจิยัทีแ่กปญหาไดจรงิจะทาํใหชมุชน

ศรทัธาในวิจยั ตอไปชุมชนจะอุมชูการศึกษา และการรวมกบัชุมชนทํางาน

ทะลุถงึแกปญหาเชนนี ้จะทําใหนกัเรยีนเขาใจความซับซอนของปญหาใน
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สุธีระ ประเสริฐสรรพ๘๒

ทองถิน่ ครไูดความรูสรางหลกัสตูรทองถ่ินแบบบรูณาการ อานสิงคยิง่ใหญ

ทีเ่กิดกับครูและนักเรียน คอื มคีวามภูมใิจในตนเอง นบัถอืตนเอง มสีาํนกึ

รักถิ่นฐานบานเกิด และเชื่อมั่นในวิถีแหงวิจัย จนเกิดกระบวนทัศนใหม

เกี่ยวกับการวิจัยและการศึกษา ผมเชื่อวานักเรียนจะพัฒนาบุคลิกภาพ

และทักษะชีวิต โดยเฉพาะทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

เนือ่งจากปญหาของชมุชนซบัซอนเกนิกวาท่ีจะทําเพียงหองเรยีน

เดยีว ผมจงึฝนตอวาเปนโอกาสทีก่ารจัดการการศกึษาที ่“เรยีนรูจากการ

แกปญหาชุมชนดวยฐานวิจัย” จะขยายเต็มทั้งโรงเรียนในปที่ ๕ 

ผมยังฝนอีกวา นอกจากจะเปนสะพานเชื่อมโรงเรียนกับชุมชน

แลว มนัยงัเปนสะพานทอดยาวเขาสูมหาวิทยาลัยในทองถ่ิน ใหชวยตอบ

โจทยปญหาท่ีตองการศาสตรลกึซ้ึงเกินความสามารถของครูและนักเรียน 

เมือ่น้ัน เราจะเห็นมหาวิทยาลัยมสีวนพัฒนาประเทศอยางแทจรงิ 

... ซึง่เปนความฝนอนัยาวนาน... ไมใชของผม... แตของสังคมไทย
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