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โครงการเพาะพันธุปญญามีความเชื่อวา การทําวิจัยคือหนทางเกิด
ปญญาแกผูทํา นอกจากใชหลัก “ผลเกิดจากเหตุ” ออกแบบงานวิจัย (หรือที่เรา
เรียก Research-Based Learning, RBL) แลว การใชความคิดสังเคราะหจน
ปญญาผุดบังเกิดยอมเปนเปาหมายของการศึกษาแบบ RBL  

ปญหาคือเรารูจักคําวา “วิเคราะห” และ “สังเคราะห” มากกวาการ
ทองจําวา “วิเคราะหคือแยกแยะ สังเคราะหคือรวม” เพียงใด   

ผมพบวาการทําวิจัยในวงการการศึกษาสวนใหญทําไปไมถึงคิด
สังเคราะห  ผมกําลังหมายความวาการวิจัยที่ทํากันนั้นไปไมถึงปญญา  เปนคํา
กลาวหาที่รุนแรงมาก เหตุผลจะปรากฏในหนังสือเลมนี้ (และอีกหลายเลมของ
โครงการเพาะพันธุปญญา)  และคงไมผิดเชนกันที่ผมจะกลาววา แมกระท่ังการ
คิดวิเคราะหก็ไมไดเกิดโดยตัว (สมอง) ของนักวิจัยเอง 

การวิเคราะหที่ผมพบเกือบทั้งหมดเกิดจากการใชเครื่องมือสถิติ เชน 
SPSS  มันเปนเพียงเคร่ืองมือลดทอนความซับซอนใหเขาใจความสัมพันธของตัว
แปรจํานวนมาก แตไมไดอธิบายความเปนเหตุเปนผล การเขาใจความเปนเหตุ
เปนผลตางหากที่เปนเสนทางชักนํา (induce) ใหเกิดปญญาใหม 

ผมใชคําวา “ปญญาใหม” เพราะเปนการผุดบังเกิดของสิ่งใหม  
ที่เกลียวปญญาหมุนวนข้ึนสูงกวาปญญาเดิม การเกิดปญญาใหมนี้คือผลของการ
ใชความคิดสังเคราะห แตความคิดสังเคราะหใชความคิดวิเคราะหเปนฐานเกิด  
ดังนั้น การเรียนรูแบบ RBL จึงตองเขาใจหลักการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 
จนเห็นความหมายของขอมูล 

ขณะที่ทํางานท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผมมีโอกาส
ไดเห็นงานวิจัยของครู ไดมีโอกาสสอบวิทยานิพนธนักศึกษาครุศาสตร ไดอาน
รายงานวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ จึงทราบวาเขาสอนใหทําวิจัยเพียงตาเห็น
ตัวเลข ไมใชเห็นขอมูลดวยสมอง การทําวิจัยจึงเหมือนพิธีกรรมมากกวาการสงว
นลิข
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สรางปญญา เปนการดูแคลนเคร่ืองมือการศึกษาที่ชื่อ “วิจัย” อยางมาก เมื่อมา
ทําโครงการเพาะพันธุปญญา ผมพบปญหาเดิมที่ครูสอนนักเรียนเห็นขอมูลเทาที่
ตาเห็น เพราะครูรับรูปแบบมาเชนนั้น  หนังสือนี้จึงตั้งใจเขียนใหทราบวา 
แลวเราจะเห็นความหมายใหมดวยความคิดจากสมองเราเองไดอยางไร 

อีกนัยหนึ่ง คือ เราใชโครงงานฐานวิจัยฝกความคิดวิเคราะห แลวตอ
ยอดไปสูความคิดสังเคราะหไดอยางไร นั่นจึงเปนบทท่ี 1 ที่ผมเขียนจาก
ประสบการณทําโครงการเพาะพันธุปญญา 

เมื่อ พ.ศ. 2553 ผมเขียนหนังสือ “ถอดรหัสความหมายขอมูลวิจัย: 

ฉบับนักวิจัยวิสามัญ” ให สกว. นักวิจัยวิสามัญหมายถึงนักวิจัยนอกระบบปกติ  
เหมือนที่เราใชคําวาสมาชิกวิสามัญ ที่หมายถึงพวกที่รับเขากลุมโดยคุณสมบัติไม
ตรงกับสมาชิกปกติ (สมาชิกสามัญ) คํานี้มีความหมายออกไปทางต่ําศักดิ์กวา
สมาชิกสามัญ (ถาศักด์ิสูงกวาเราใชสมาชิกกิตติมศักดิ์) คํานําตอนหนึ่งของ
หนังสือเลมนั้นเขียนวา “.... นักวิจัยวิสามัญหมายถึงผูที่สนใจคนหาความหมาย
จากขอมูล  แตบังเอิญโชคชะตาทําใหเขาไมไดอยูในสถานศึกษา   สถานที่ซึ่ง
ประเทศนี้มอบ “สัมปทานวิจัย” ให  หนังสือนี้จึงมีเจตนาส่ือกับใครก็ไดที่รูตัววา
ไมไดรับ “สัมปทาน” ใหทําวิจัยจากระบบการศึกษา.....มีอีกเหตุผลหนึ่งที่ผม
ตองการเขียนเพื่อนักวิจัยวิสามัญ นั่นคือ  เพราะผมไมเชื่อวางานวิจัยมี 
“สัมปทาน”  หรือคําวา “นักวิจัย” เปน “เครื่องหมายการคาจดทะเบียน” 
สําหรับคนกลุมหนึ่งเทานั้น....”   

ครูและนักเรียนเพาะพันธุปญญาก็เปนนักวิจัยวิสามัญ บางสวนของ
หนังสือเลมนี้ (บทที่ 2) ดัดแปลงมาจากหนังสือ “ถอดรหัสความหมายขอมูล
วิจัย: ฉบับนักวิจัยวิสามัญ” ใหเหมาะกับการอธิบายใหครูและนักเรียนเขาใจ   
บทที่ 2 เปนขอเขียนแบบ “ถอดความคิด”  ใหรูวากอนไดคําตอบ ผมมี
กระบวนการคิดอยางไร  สรุปเปนความรูอะไรบาง   

การเขียนกระบวนการคิดใหเขาใจเปนเร่ืองยาก และไมอาจยึดถือเปน
สรณะได  เพราะเขียนจากความคิดของกระบวนการคิดที่คิดเอาเอง ประมาณวาสงว
นลิข
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คิดไดเชนนี้ ถูกหรือผิดไมทราบ ไมมีใครบอกได ถึงแมคิดวาบอกไดชัดก็ยังมี
ความคิดอื่นใหถกเถียงได ความคิดคือบอเกิดของการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ไมมีวัน
รูจบ ตราบใดที่ยังไมถึงความจริงแทสัมบูรณ (absolute truth)  

ดังนั้น ตองอยาใชตาอานเพื่อจําขอความ  แตตองอานดวยความคิด  
จากนั้นใหปฏิบัติจนคลอง  แลวจะพบวาคนพบหนทางท่ีทําใหโครงงานฐานวิจัย
มีความสนุกบันเทิงและประเทืองปญญาย่ิงนัก 
 
 

สุธีระ  ประเสริฐสรรพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

ม. สงขลานครินทร  หาดใหญ 
มิถุนายน  2558 
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การใหความหมายขอมูลขึ้นกับประสบการณ ทัศนคติ เจตนคต ิและโลกทัศน
ของคนที่ใหความหมาย  ขอมูลหรือของสิ่งเดียวกันมีความหมายไมเหมือนกัน

สําหรับทุกคน 
 

ความหมายขอมูลมีลักษณะพหลุักษณ แมวางานวิจยัจะเอาขอมูล (ตัวเลข) ออก
จากความจริง  แตเนื่องจากสิ่งทีอ่นุมานวาเปนความจริงนัน้อาจจะไมใชความ
จริงที่สัมบูรณ (absolute truth) “ขอมูลตั้งตน” ที่ไดมาจึงอาจจะบิดเบือน 
ดังนั้น  เมื่อนาํมาใหความหมายโดยคน จึงยิง่ถูกแปลความไดหลายอยาง 

 
การใหความหมายจากตัวอยางในหนังสือเลมนี้ก็อยูในกฎเกณฑที่กําหนดโดย  
ประสบการณ ทัศนคติ เจตนคต ิและโลกทัศนของคนเขียน จึงไมจําเปนตอง

ยึดถือหรือเชื่อทั้งหมดวาถูกตอง 
 

จึงตองอานพรอมความคิดของตนเอง คิดดวยความเปนเหตุเปนผล 
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การทํางานวิจัยมี ขั้นตอนดี ๆ ดังนี้ 
1. ตั้งโจทยดี ๆ 

2. หาวิธีการดี ๆ ใหไดขอมูลดี ๆ 

3. ใสสติปญญาดี ๆ ไปในการหาความหมายของขอมูลใหเจอ 

4. ไม ว าจะ เจอความหมายที่ ดีหรือไม  เขียนสิ่ งที่ หา เจอใหดี 
(หมายความวา “เขียนดี”...  ไมใชเขียนบิดเบือนของไมดีใหเปนของดี) 

5. เอาสิ่งที่คนพบไปใชประโยชน  ใหเกิดผลดี ๆ 

 

ขั้นตอนที่ 1 และ 2 นั้นเราเรียกวาเปนการจัดการตนทาง (หรือตนน้ํา) 
ของการทําวิจัย ซึ่งสําคัญมาก หากขั้นตอนท่ี 1 โจทยไมดี งานวิจัยก็ไมสําคัญ
อะไร  สิ่งที่ไมสําคัญจะมีประโยชนนอย และไปไมถึงข้ันตอนที่ 5   

หากเปนการเรียนรูในโครงการเพาะพันธุปญญา  การตั้งโจทยใน
ขั้นตอนที่ 1 ตองเหมาะสมกับระดับการเรียนของนักเรียน  เราจะทราบวา
เหมาะสมหรือไม ใหดูจากสาระวิชาที่นักเรียนเรียนผานมาและที่กําลังเรียนอยู  
เพราะหากโจทยยากเกินคําอธิบายโดยฐานความรูเดิมของนักเรียน การทําวิจัย
นั้นแทบจะไมสรางการเรียนรูเลย เราจะพบวาโครงงานท่ีทําประกวดแขงขัน
จํานวนมากเอาฐานความรูของครูเปนที่ตั้ง ใหนักเรียนทําตามข้ันตอนท่ีครูบอก  
แลวฝกใหนําเสนอคลอง ๆ ที่เปนเชนนี้เพราะมายาคติวางานวิจัยจะตองแขงกัน
ที่ความเริดหรู เอาวิชาการขั้นสูงเขาขมกัน   

บทนำ บทนำ 
ขอมูลและความหมายขอมูลและความหมาย
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หากข้ันตอนที่ 2 อุดมดวยคําวา “ดี” ความหมายจากขอมูลจะถูกตอง 
(ไมวาจะดีหรือไมดี) ความถูกตองคือความดีอยางหน่ึง ที่ทําใหรูอยางถูกตองวา 
อะไรเปนอะไร เมื่อเอาไปใชในขั้นตอนที่ 5 จะเปนประโยชนแน วิธีการไดขอมูล
นี้เราเรียกวาการ “ออกแบบการวิจัย” หรือ “วิธีการวิจัย” วิธีการวิจัยท่ีดี
สําหรับนักเรียนเพาะพันธุปญญา คือ วิธีการที่ใชจินตนาการมากกวาการ
เรียกรองหาความสมบูรณของเคร่ืองมือ  จินตนาการทําใหหัดแกปญหา แมวาวิธี
แกปญหาจะไมดีที่สุด (เพราะขาดเครื่องมือที่แมนยํา)  แตก็สรางการเรียนรู  
อยางนอยรูจักแกปญหา  กลาคิดนอกกรอบ 

ขั้นตอนที่ 3 สําคัญมาก เพราะปญญาเกิดในขั้นตอนนี้  เปนการใช
ทักษะคิดขั้นสูง (higher-order thinking skill) ไดแกการคิดวิเคราะห จนเกิด
การผุดบังเกิดของความรูในพริบตาที่ความคิดสังเคราะหทํางาน  เกิดการรอง  
ออ! สรางความรูใหมใหเกิดแกตนเอง คําวา “แกตนเอง” หมายถึงรูเฉพาะตน  
ภาษาพระทานเรียกเปนปจจตัง 

ขั้นตอนที่ 4  เปนทักษะการส่ือสาร การเขียนคือการส่ือสารข้ันสูง  
เปนการสื่อสารทางความคิด เพราะขณะที่เขียนเราจะคิดวาจะบอกอะไรคนอาน  
จากนั้นเขียนจากความคิดที่เรียบเรียงได การเรียบเรียงความคิดเพื่อเขียนทําให
ผูเขียนฝกการคิดตามหลักเหตุ-ผล 

โครงงานฐานวิจัยเพาะพันธุปญญาเนนใหนักเรียนทําใหสําเร็จดวยดีใน 
4 ขอแรก ถาทําไดอยางที่กลาว  การทําโครงงานก็เปนการเรียนรูของนักเรียน   
สวนครูจะไดเคร่ืองมือจัดการการศึกษา เปนที่นาเสียดายวางานวิจัยจํานวนมาก
จบลงท่ีการไดขอมูลในข้ันตอนที่ 2  แลวกระโดดไปเขียนรายงานวิจัยในข้ันตอน
ที่ 4 เลย การกระโดดไปเชนนี้ทําใหเขียนไดไมดี เพราะยังไม “เจอ” อะไร  
เขียนไปเทาที่ตาเห็น  ไมใชเขาใจจากสมองคิด หนังสือเลมนี้จึงตองการอธิบาย
การทํางานวิจัยในขั้นตอนที่ 3 ใหเขาใจกัน   
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เปนที่เขาใจในหมูนักวิจัยเชิงปริมาณวาขอมูลคือตัวเลข  เชน จํานวน
ประชากร  ปริมาณน้ําฝน  ราคาอาหารสดในตลาด ฯลฯ หากเปนนักวิจัยเชิง
คุณภาพ  ขอมูลคือบทสัมภาษณ  ความเห็นจากการสัมภาษณกลุม กระทูทาง 
web ฯลฯ ขอมูลเชิงปริมาณเกิดจากการวัด การทําวิจัยที่ใชแบบสอบถามก็ได
ขอมูลเชิงปริมาณเชนกัน  แตหลายครั้งเราพบวาเปนปริมาณที่เกิดจากการ
ตัดสินใจหรือความคิดของคน  เชน งานประเภทถามความพึงพอใจ  ถาจะให
แมนยําก็ตองถามคนจํานวนมาก สถิติจึงเขามาเกี่ยวของ และกลายเปนปม
ปญหาคาใจครูทั่วประเทศวาการทําวิจัยคือการบานวิชาสถิติประยุกต ขอมูลเชิง
ปริมาณอยางนี้ตางกับการวัดโดยเคร่ืองมือในหองปฏิบัติการ เชน วัดน้ําหนัก  
คาความเปนกรด-เบส  อุณหภูมิ ฯลฯ  เพราะไมวาวัดก่ีครั้งก็ไดคาเหมือนกัน 
(ถาเครื่องมือถูกตอง) ไมตองไปขนเทอรโมมิเตอรมา 100 อัน เพื่อหาคาอุณหภูมิ
เฉลี่ยของน้ําในหมอ1  

ขอมูลปรากฏไดหลายรูปแบบ ทั้งตัวเลข ตาราง รูป และประโยคเขียน 
แมกระทั่ง เสียง กลิ่น รสชาติ ฯลฯ ก็เปนขอมูลได เพราะขอมูลคือสิ่งท่ีตรวจจับ 
(detect) ได ทั้งที่ใชอายตนะของคน2 และที่เกินอายตนะตรวจจับได เชน 
กระแสไฟฟา สนามแมเหล็ก เปนตน 
 

ขอมูลเปนสิ่งไมมีชีวิต มันจึงมีความหมายแคเพียงเทาท่ีมันปรากฏ    
กลิ่นทุเรียนก็คือกลิ่นที่ทุเรียนปลอยออกมา คนนี้ตางหากท่ีบอกวาเหม็น  
ในขณะท่ีคนโนนบอกวาหอม ตางคนตางมีความรูสึกตางกัน จึงใหความหมาย 

                                                 
1
  การปฏิบัติเชนนี้เกิดไดในโรงงานผลิตเทอรโมมิเตอร  ใชเพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ (เทอรโมมิเตอร)  ไมไดใชเพื่อ
วัดอุณหภูมิของสิ่งของ 

2
  อายตนะ หมายถึง “เครื่องรูและสิ่งที่รู เชน ตาเปนเครื่องรู  รูปเปนสิ่งที่รู” (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
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ในสิ่งเดียวกันไมเหมือนกัน คนทําใหขอมูลมีความหมายตามความรูสึกท่ีอายตนะ
ตนเองรับไดขณะนั้น และไมเวนแมแตขอมูลเชิงปริมาณที่เปนตัวเลขตางๆ 

ขอมูลกรมอุตุฯ รายงานวา “ฝนตก 280 มม.” ไมมีความหมายอะไร
มากไปกวา “ฝนตก 280 มม.” คนที่มีความรูแคเพียงนิยามใหความหมายได
เพียง “หากเอาภาชนะไปรองน้ําฝนกลางแจง จะไดน้ําในภาชนะสูง 280 มม.”    
แตหากเอาเง่ือนไขหรือความรูมาประยุกตใช  จะไดความหมายใหม คือ  
“ฝนระดับนี้มีความเส่ียงน้ําทวมในลุมน้ํา  หรือดินเชิงเขาจะถลม และภัย
อันตรายกําลังเกิด” การเขาใจความหมายในระดับตางกัน  นําไปสูการมี
ปฏิกิริยาปฏิบัติ (react) ที่ตางกัน คนหนึ่งอาจจะรอลุนวาน้ําฝนจะมากกวาสถิติ
ปที่แลวหรือไม (หรือหากใกลวันหวยออกก็อาจจลุนอีกอยาง)  ในขณะที่อีกคน 
เร่ิมเก็บของหนีน้ํา  เปนตน ที่คนสามารถใหความหมายไดละเอียดข้ึนเชนนี้ 
ก็เพราะเอา “วิจารณญาณ” มารวมใหความหมายดวย 

การหาความหมายจากขอมูลจึงตองการวิจารณญาณอยางมาก 
 

คนรับขอมูลดวยอายตนะและความรูสึก เขาจะเขาใจขอมูลตามระดับ
ความหยาบของการใชวิจารณญาณ ที่หยาบที่สุดคือ ฟงคนอื่นวาอยางไรก็เชื่อ
อยางที่ไดยิน เชื่ออยางที่เขาอยากใหเชื่อ จึงเปนการปลอยตัวใหอยูภายใต
อิทธิพลการใหความหมายของคนอ่ืน ในการใหความหมายของขอมูลนั้น ผูให
ความหมายขอมูลสามารถ “ซอนเจตนา” ได ไปถามชาวบานที่อยูชายปาสงวน
วา “บุกรุกปาหรือไม?” ไมมีใครตอบวาบุกรุกสักราย เชื่อสิ 

งานวิจัยจํานวนมากที่ผมเห็นมาตกอยูในแนวทางนี้ ผมเรียกวาเปนการ
ทําวิจัยสมัยกอนพุทธกาล อยากทราบอะไรก็ไปถามเขา ไมไดใชเหตุและผลมา
คิดพิจารณาเองตามหลักกาลามสูตรเลย ลองไปดูการสรุปงานวิจัยจากขอมูล
แบบสอบถามดูเถิดวาเปนอยางนี้ใชไหม คนเราควรมีความสามารถในการใหสงว
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ความหมายขอมูลไดดวยตนเอง แทนการเสพความหมายที่กําหนดโดยเจตนา
ผูอื่น 

นอกจากเจตนาแลว ประสบการณและทัศนคติลวนมีผลตอการให
ความหมายขอมูลอยางมาก หากเรามองของสิ่งหนึ่งจากดานบน  เราจะเห็นวา
เปนวงกลมและเสนทึบ 1 เสน หากมองดานขางดานหนึ่ง เราเห็นเปนวัตถุตัน    
แตเมื่อมองจากดานที่เห็นหูจับ  จึงรูวาเปนถวยกาแฟ ประสบการณและทัศนคติ
ที่ตางกันก็เหมือนการมองถวยกาแฟตางมุมตางทิศกัน  คือเห็นของสิ่งเดียวกัน
เปนสิ่งที่ไมเหมือนกัน 

การเห็นความหมายตางกันในสิ่งเดียวกันนี้ ทําใหผมนึกถึงการใชการ
มองเห็นของคนและความเห็นในมุมมองของคนไปอธิบายเรื่องสีปลาในแนว
ปะการัง นักวิทยาศาสตรเคยสงสัยวาปลาท่ีอาศัยในแนวปะการังมีสีสันสดใส
เพราะเปนวิวัฒนาการในการแสดงอาณาเขตที่อยูบาง  ตองการขูศัตรูบาง  
ตองการดึ งดู ด เพศตรงข ามบ า ง  หรือ เพื่ อการล า เหยื่ อบ า ง  แต ก อน
นักวิทยาศาสตรไมสงสัยวาเพื่อเปนการพรางตัวจากศัตรู  เพราะเขาตัดสินจาก
ตาคนที่เห็นสีสดใสและลวดลายชัด เจน จนกระท่ังทราบวาคนเราเห็นไม
เหมือนกับที่ปลาดวยกันเห็น คนเราเห็นเหลือง สม แดง ชัดกวาสีอื่น เพราะ 
(เขาอธิบายวา) คนวิวัฒนาการมาจากลิงที่ตองแยกผลไมสุกออกจากผลดิบใหได   
แตปลาอยูในทะเล  สีที่ปลาเห็นชัดคือสีเขียวและน้ําเงิน สีสดๆ สวยๆ ที่คนเรา
สะดุดตานั้น  ปลากลับมองเห็นไมชัด ดังนั้น ปลาสีสดเพราะตองการพรางตัว
ไมใหศัตรทูี่เปนปลาดวยกันเห็น 

นี่เปนตัวอยางของโลกการมองเห็นที่ตางกัน  จึงเขาใจไมเหมือนกัน    

และที่แยกวานั้นคือ ดวนตัดสินใจตามโลกทัศนของตนเอง 
เขียนลงทายเชนนี้ก็เพื่อสงสัญญาณเตือนผูอานวา ผมมีวิวัฒนาการ 

การเขาใจตัวเลขและขอมูลแบบหนึ่ง คือแบบท่ีผมคิด ที่อาจจะตางจากคนหลายคน 
ดังนั้น ความหมายของตัวเลขและขอมูลที่ยกตัวอยางในหนังสือนี้อาจจะตางจาก
ที่คนอ่ืนใหความหมายก็ได     สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



Ë¹Ñ§Ê×Íã¹â¤Ã§¡ÒÃà¾ÒÐ¾Ñ¹¸ØŠ»̃ÞÞÒÅÓ ́ Ñº·Õè 10Ë¹Ñ§Ê×Íã¹â¤Ã§¡ÒÃà¾ÒÐ¾Ñ¹ Ø̧Š»̃ÞÞÒÅÓ ́ Ñº·Õè 1066
14 
 

สิ่งสวยงามในวงการวิจัยคือการเอาความหมายทั้งหลายมาแลกเปล่ียน
เรียนรูกัน นอกจากไดเรียนรูบริบทอื่นแลว ยังทําใหเราขยายโลกทัศนอีกดวย   
ดังนั้น เมื่ออานแลว ผูอานควรสรางสิ่งสวยงามดวยตนเอง คือตีความใหมดวย
ตนเอง 
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บทท่ี 1บทท่ี 1
ปญญาเกิดเม่ือคิดถึงสังเคราะหปญญาเกิดเม่ือคิดถึงสังเคราะห

 

คนที่ไดแตทองนิยามวา “วิเคราะหคือแยกแยะ สังเคราะหคือรวม”  
จะไมเกิดปญญา แมวากาคําตอบขอสอบถูกตอง  เพราะรูเทาที่จําได  แตคิดเอง
ไมได การศึกษาที่สอนใหจํา เพื่อตอบสนองการสอบวัดความจําจึงยังไมเปน
การศึกษาที่สมบูรณ 

การสอนใหจําอยางเดียวโดยไมนําไปสูการคิด จึงเปนการศึกษาท่ีผิด
วัตถุประสงค ไมตางอะไรกับนกแกวนกขุนทอง ที่ออกเสียภาษาคนได แตพูด
ภาษาคนไมได จําก็เชนกัน การสํารอกความจําออกมาทําขอสอบเหมือนวา “รู” 
แตจริงๆ แลว “ไมรู” จําไดไมไดแปลวารู เพราะเอาความรูไปใชไมได อานและ 
ดูรูปในหนังสือวิชาวายน้ําจนจําไดหมดวาตองทําอยางไร แตจมน้ําตายเมื่อตกน้ํา 
ความคิดคืออะไร เราจําไดหากทอง แตคิดไมไดเกิดจากทอง คิดเปนทักษะ 
จึงไดจากการฝก  เชนเดียวกับวายน้ํา ไมฝกก็วายไมได   

ความจริงนั้น ความสามารถจําสําคัญมากเพราะทําใหมีวัตถุดิบในการ
เอามาคิด  อยางนอยมันก็เปนบันไดขั้นแรกของ Bloom’s Taxonomy แตสิ่งท่ี
สําคัญมากกวาจํา คือ การดึงความจํามาใชสรางปญญาในขั้นตอไป  ปญหาการ
พัฒนาปญญาจากการศึกษาอยูตรงนี้  อยูที่ครูจัดการใหนักเรียนคิดไมได 
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ในการศึกษา ครูคือ coach การคิดของนักเรียน ดังนั้น ครูตองรูวิธีคิด
และรูทันความคิดนักเรียน จึงจะออกแบบการฝกทักษะคิดได 

 

ขอมูลขางลางนี้เราเรียกเปนขอมูลประเภทวิเคราะห  เพราะมันถูก
แยกแยะจับเปนกลุมตามคูความสัมพันธระหวาง  ผู โดยสาร สายการบิน  
ปลายทาง  และวันเดินทาง     

 

ความรู/จาํ

เขาใจ

ประยกุต
คิดวิเคราะห

คิดสังเคราะห

คิดประเมิน

• สมชายบินกบัแอรเอเซีย
• เคร่ืองออกไปแมฮองสอนในวนัเสาร
• สายการบินนกแอรบินไปพษิณุโลก
• สงวนเดินทางวนัพธุ
• จนัทรจิราไปหาดใหญ
• การบินไทยบินวนัศุกร
• อนงคเดินทางวนัองัคาร

• โอเรียนไทยบินไปภูเก็ต
• วรวธุบินกบับางกอกแอรเวย
• เคร่ืองไปอุดรออกวนัจนัทร
• แอรเอเชียบินวนัจนัทร
• วรวธุบินไปแมฮองสอน
• อนงคบินกบันกแอร
• สงวนไปภูเก็ตสงว

นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ
าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา
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หากถามวาใครไปภูเก็ต วันไหน สายการบินอะไร การหาคําตอบจะเร่ิม
จากรองรอยท่ีมี คือ เมืองปลายทาง (ภูเก็ต) แตถาถามวาสมชายไปไหน วันไหน  
สายการบินอะไร การหาคําตอบจะเริ่มจากผูโดยสาร คือ สมชาย  จากนั้น  
จะวิเคราะหแบบเชื่อมโยงขอมูล 

เริ่มแรกไดคําตอบยอยเปนสายการบินจากการเชื่อมโยงขอมูลวา 
“สมชายไปสายการบินแอรเอเชีย” จากนั้นใช “แอรเอเชีย” เปนจุดเชื่อมโยงตอ
ไดคําตอบที่ขยายวา “สมชายไปสายการบินแอรเอเชียวันจันทร” แลววันจันทร
จะเชื่อมโยงใหไดคําตอบทั้งหมด “สมชายไปสายการบินแอรเอเชียในวันจันทร
โดยไปอุดร” การไดคําตอบเกิดจากการรวมขอมูลที่ถูกวิเคราะหทั้งหมด  
บางทานเรียกการรวมความหมายจนเปนคําตอบวาสังเคราะห   

ความจริงการไดคําตอบสุดทายใชแคเพียงคิดวิเคราะห เพราะเปนเพียง
การเชื่อมโยง ไมไดผุดบังเกิดความหมายใหมอะไร คําตอบมีอยูแลว อยูอยาง
กระจัดกระจาย 

ขอใหลองหาคําตอบวา จันทรจิราไปไหน วันไหน สายการบินอะไร   
ลองถามตนเองดู แนใจไดอยางไรวาจันทรจิราไปหาดใหญ วันศุกร  

สายการบินไทย? จุดกําเนิดความไมแนใจนี้เกิดจาก critical thinking เปน
ความคิดอยูระดับสูงกวาคิดสังเคราะห ใครสามารถตอบไดบางวา ทําไมเราไม
ควรแนใจคําตอบของจันทรจิรา?  ใชเหตุผลและตรรกะอะไร? 

หากอยากรูวา เราสรางความหมายไดอยางไร ก็ตองเขาใจกระบวนการ
คิดวิเคราะหและสังเคราะหที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในตวัอยางตอไปนีเ้ปนปฐมบทกอน 
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ในขั้นตอนการเกิดปญญาตาม cognitive domain ของ Bloom’s 

Taxonomy นั้น  คิดวิ เคราะหและคิดสั ง เคราะห เปนบันไดตอเนื่องกัน 
โดยสังเคราะหอยูในขั้นสูงกวาวิเคราะห เปนนัยยะวา “แยกกอนแลวจึงรวมได  
และผลของการรวมจะทําใหไดปญญาระดับสูงกวาการคิดแยก” ตรงนี้แหละ
ครับที่ทําความเขาใจยากวามันเกิดอยางไร ในชวงไหน ในท่ีสุดจึงไดแตทอง
นิยาม การไมเขาใจกระบวนการคิด และไมสามารถจับการคิดของตนเองได 
(metacognition)  จึงไมเขาใจกระบวนการสรางปญญา ผลที่ตามมาคือจัด
กระบวนการเรียนใหนักเรียนไมไดดี   

ผมจะชวนใหเขาใจการเกิดความคิดทั้ง 2 แบบวามีขั้นตอนตอเนื่องกัน
อยางไรจากตัวอยางงาย ๆ ที่ทุกคนเขาใจได  คือ บัญชีครัวเรือน 
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ขอมูลเริ่มตนที่จุดลางสุดของ “ผังการเล่ือนไหลความคิด” เมื่อเราดู
บัญชีจะเห็นภาพกวาง ๆ คือ มีคอลัมนรายรับ  รายจาย  และตัวเลขรวมท่ีแถว
สุดทายของแตละคอลัมน เขียนวา “รวมรับ” และ “รวมจาย” การแยกกลุม
ออกตามทิศทางการไหลของเงินเชนนี้เราเรียกวิเคราะห (ไหลเขาเปนรายรับ  
ไหลออกเปนรายจาย)  

สังเคราะหคือเอาที่แยกมารวมใหมโดยมีหลักการรวม ถาเราเอาหลัก
คณิตศาสตรของเศรษฐศาสตรมาใช  เราไดคําตอบใหมจากรวมรับและรวมจาย
วา “เปนหนี้” คําวาเปนหนี้ไมมีในบัญชีที่จด แตเราไดความหมายเองจากความรู
เดิมที่มีอยูวาหากจายมากกวารับหมายถึงเปนหนี้ การสังเคราะหเปนคําตอบนี้
งายมาก  เพราะเปนหลักคณิตศาสตรที่ใชในชีวิตประจําวันอยูแลว เห็นยอดรวม
แลวไดคําตอบในพริบตา รูเองโดยไมตองคิดดวยซ้ํา (คิดไดโดยไมตองคิด) 

ตอไปหากเราเห็นวาหนี้เปนปญหาท่ีตองแก การไดคําตอบตอปญหานี้
ตองผานการวิเคราะหใหม คราวนี้เราแยกรายรับและรายจายออกละเอียดขึ้น   
เอาหลักการ “เพิ่มรับลดจาย” มาใชในการสังเคราะห  ไดคําตอบ “งดเหลา”  
และทําไขเค็ม” งดเหลาคือลดจาย  ทําไขเค็ม (แทนการขายไขสด) คือ เพิ่มรับ    
การรูวาควรทําสองสิ่งนี้เกิดจากการคิดสังเคราะหตามหลักเพิ่มรับลดจาย ถาเรา
ใชหลักอื่น  เราจะไดคําตอบเปนอื่น  เชน เราวิเคราะหรายจายออกเปนพวกท่ี
สรางรายไดกับที่ไมสรางรายได แลวสังเคราะหตอดวยหลัก “ไมจายในสิ่งท่ีไม
สรางรายได” อยางนี้เราจะไมจายหากลูกมาขอเงินซื้อมอเตอรไซคไปแวน 

แตจะจายเมื่อลูกไดเสื้อวินมอเตอรไซครับจางปากซอ สรุปวา การสังเคราะหให
เปนคําตอบตองมีหลักยึดบางอยาง  หลักตางกันไดคําตอบตางกัน การรูหลักก็
ขึ้นกับเปาหมาย  ประสบการณความรอบรู การไดคําตอบของขอมูลเดียวกันจึง
ตางกันตามตัวบุคคล  มันจึงเปนความสวยงามของการทําวิจัย เพราะนําไปสูการ
เติบโตทางความคิดสูคิดวิพากษ   

เชนกันซีกรายการรับวิเคราะหคร้ังที่ 3 แยกออกเปนรายรับที่พึ่งตนเอง
และพึ่งผูอื่น  เราจะวิเคราะหตอคร้ังที่ 4  เอาการทําไขเค็มไปรวมในพวกรายรับสงว
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ที่พึ่งตนเอง ทันใดนั้น เมื่อเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจับในการ
สังเคราะหคร้ังที่ 3  เราจะสวางวาบวาการทําไขเค็มทําใหเรามีระบบเศรษฐกิจ
ครัวเรือนตามหวงภูมิคุมกันของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอความในผังที่ลอมกรอบเสนประคือความหมายที่ผุดข้ึนมา มันเปน
ผลจากการคิดสังเคราะห 

ตอนนี้เรานาจะพอเขาใจแลววา การสังเคราะหใหไดความหมายใหม
นั้นมันมีหลักการจํานวนมากกํากับอยู คําตอบท่ีไดจะขึ้นกับหลักการที่เราเลือก  
การสังเคราะหที่ดีจะตองใชหลักการใหหลากหลาย  ซึ่งทําใหเราจะไดคําตอบท่ี
ตางกัน จากนั้นเอาคําตอบตางกันมาเลือกเอาส่ิงที่ดีที่สุด เราเรียกขั้นตอนนี้วา 
“คิดประเมิน” ซึ่งเปนบันไดขั้นสุดทายของ Bloom’s Taxonomy3    

เมื่อคิดวิเคราะหและสังเคราะหไดเองแลว เราจะทราบดวยตัวเราเองวา  
ความคิดวิเคราะหตองการเวลาในการจัดกลุม  แยกหมวดหมู แตความคิด
สังเคราะหเกิดในพริบตาเดียว  เกิดโดยไมรูตัว เปนความคิดที่ทําใหเห็น
ความหมายใหม  ที่ไมปรากฏในขอมูลใดเลย เรียกวาเกิดปงข้ึนมา จังหวะนี้
ปญญาเล็กๆ เกิดขึ้นแลว 

ผมจึงกลาวเสมอวา งานวิจัยที่ทําไมถึงคิดสังเคราะหเปนงานท่ีไมสราง
ปญญาเต็มศักยภาพของการทําวิจัย และที่นาเสียดายคือ พบวางานวิจัยใน
วงการการศึกษาสวนมากทําไปไมถึงจุดนี้ เพราะติดในเครื่องมือวิเคราะห และ
ถูกครอบงําดวย format การเขียนรายงานใหเขียนเทาที่ตาเห็นเทานั้น เรื่องนี้
ผมจะเก็บไวขยายความในบทที่ 2  

 

 

 

 

                                                 
3
 ในความคิดของผมมีข้ันตอนที่สูงข้ึนไปอีกไดเปนคิดวิพากษและคิดมีวิจารญาณ  ผมเขียนไวแลวในหนังสือ โครงการ
เพาะพันธุปญญาเลมแรก “โครงงานฐานวิจัย: กระบวนการเรียนรูใหมของการศึกษาไทย” สกว.  2555 สงว
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คนเรามีสมอง 2 ซีก ทั้ง 2 ซีกใหทักษะคิดตางกัน ซีกขวาทําใหมี
จินตนาการ มีอิสระไมติดกรอบ เกิดเปนทักษะคิดสรางสรรค เปนซีกของความ
เปนศิลปน ซีกซายสนับสนุนใหคิดดวยตรรกะและเหตุผล มีกรอบ มีหลัก 
มีขั้ นตอน  เปนซีกของความ เปนนักวิทยาศาสตร ที่ มองโลกเชิ งกลไก 
(mechanistic) ที่มักจะทะเลาะกับศิลปนเพราะชวนถามหาเหตุผล พลังของ
สมองสองซีกสรางวิธีการคิดของคนเรา 

ผมเชื่อวาความคิดสังเคราะหเกิดจากการใชพลังสมองซีกขวาที่ 
conceptualize ขอมูลเปนความหมายตาง ๆ นานา และในจํานวนตางๆ นานา
นั้นมีบางที่หลุดโลก  เพอเจอตามกลไกจินตนาการของความเปนศิลปน จากนั้น
สมองซีกซายเขามาวิเคราะห คัดสรร ยึดหลักความมีเหตุผล ไมขัดตรรกะ   
คําตอบเกิดจากการใชสมองครบ 2 ซีก   

เคยมีการทดลองหนึ่งทํากับปลา เดิมทีมันถูกเลี้ยงตามปกติ กินอาหาร
ไดอยางเสรีตามที่ผูเลี้ยงให  ตอมาเอากระจกใสไปก้ัน โปรยอาหารซีกหนึ่งท่ีปลา
เขาไปกินไมได ทําซ้ํา ๆ จนมันชินและรับรูวาไมสามารถกินตามท่ีเห็นได เมื่อเอา
กระจกออก มันก็ยังติดกรอบกติกาวาตองอยูซีกของมัน ไมยอมวายไปกินอีกซีก
หนึ่ง ครูจํานวนมากอยูกับกฎระเบียบ อยูกับตําราความรู อยูกับการสอบ  
การวัดประเมิน ฯลฯ จึงทําใหฝกปรือการใชสมองซีกซายจนชํานาญ ผมคาดวาที่
ครูทําวิจัยแบบติด format ก็เพราะถูกสอนถูกกํากับใหทําโดยสมองซีกเดียว  
คือซีกวิเคราะห (สมองซีกซาย) ครูจึงเขียนรายงานเทาที่ตาเห็น คือเขียนตาม 
format ตามตัวเลขในตาราง สมองซีกขวาไมมีพลังพอที่จะจินตนาการออกนอก
กรอบ หลายครั้งที่ครูเอาตารางมา plot กราฟไมได 

สังเคราะหคือการปงแวบ เปนการผุดบังเกิดของปญญา มันเกิดใน
พริบตาเดียว เกิดจากการทํางานของสมองซีกขวากอน แลวสมองซีกซายใช
วิชาการเขามากํากับ คิดเชนนี้แลว  จะเรียกซีกซายวาเปนซีกสติก็ได  เอาสติมาสงว
นลิข
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กลั่นกรอง  “สิ่ งที่คิดได” ให เปนความรูและความตระหนักใหมแกตน 
เราเรียกวาเกิดปญญาแกคนผูนั้น 

การศึกษาจึงตองทําใหสมอง 2 ซีกทํางานสมดุลกัน สมัยกอนเขาจึง
เรียกบรรดาความรูโดยรวมวา “ศิลปะวิทยาการ” คือมีทั้ง art และ science    
ความสมดุลนี้เปนธรรมชาติของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ลัทธิเตาเรียก “หยิน” และ 
“หยาง”4  

หยิน คือพลังลบ มีลักษณะสีดํา เปนพลังเพศหญิง พบในทุกสิ่งทุก
อยางที่ใหความหนาวเย็น ความมืด ออนนุม ชื้นแฉะ ลึกลับ และเปล่ียนแปลง 
เชน เงามืด น้ํา 

การศึกษาปจจุบันที่รับใชระบบเศรษฐกิจบริโภคนิยมกําลังผลิตคนใหมี
แต “หยาง” การขาดสวน “หยิน” ทําใหคนขาดความสามารถคิดสังเคราะห  
หมายถึงดอยความสามารถในการสรางปญญาไดเอง 

 

ปญญาเกิดเม่ือคิดไดถึงสังเคราะห แตการคิดสังเคราะหตองเอาหลัก
วิชามาประมวล (เชนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ใชในตัวอยางวิเคราะห
บัญชีครัวเรือน) การทําโครงงานฐานวิจัยจึงบูรณาการสาระวิชาที่นักเรียนเรียน
ไดงาย  ถาครูรูจักกระบวนการ RBL ดีพอ5   

รายงานของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (TDRI) เร่ือง “สรางคนเกง
ใหเปนครูสอนดี”6 เขียนความสําคัญตอนหนึ่งวา  

 

                                                 
4
 ธรรมชาติประกอบดวยของคู  หยางถูกเปรียบเทียบในสิ่งที่ แข็ง แนน รอน รวดเร็ว มีกําลัง เคลื่อนไหว สวาง  
ขณะที่หยินถูกเปรียบเทียบในสิ่งที่ออน นุม เย็น ชา ออนกําลัง หยุดนิ่ง มืด 

5
 หน่ึงในกระบวนการ RBL ที่สําคัญคือการถาม  ผมมีหนังสือท่ีครูเพาะพันธุปญญาควรอานชื่อ “ถามคือสอน: ทักษะการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู”  อีกกระบวนการที่สําคัญไมแพกันคือการคิดเชิงเหตุผลดวยผัง (diagram) 

6
 http://tdri.or.th/tdri-insight/highly-competent-teachers-training-needed/ (24 เมษายน 2558) สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา
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“ครูสอนดี” จําเปนตองรูเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง  แตการรูอยาง
ลึกซ้ึงนี้มิใชเพียงเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการหรือการใชความรูไดอยางถูกตอง
เทานั้น “ครูสอนดี” ยังตองเขาใจเน้ือหาจากมุมมองและฐานความรูของนักเรียน   
แปลงเนื้อหาสูโจทยและกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนเรียนรูเนื้อหาดังกลาว  และ
สามารถวิเคราะหและแกไขความเขาใจผิดในเนื้อหาของนักเรียนได ความรูและ
ทักษะนี้เปนสมรรถนะเฉพาะของวิชาชีพครู ซึ่งเรียกกันวา “ความรูและ 
ทักษะดานเนื้อหาวิชาสําหรับการจัดการเรียนรู” (Pedagogical Content 
Knowledge: PCK) 

หากอานผาน ๆ ก็เปนขอเขียนทั่วไปท่ีคนนาจะทราบกันแลว ผมขอ
ขยายความสัก 2 ประเด็นวาทําไมครูตองรูเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซ้ึง และ
ทําไมตองเขาใจเนื้อหาจากมุมมองและฐานความรูของนักเรียน  เพราะ 2 
ประการนี้คือหลักการพัฒนาครู ใหมีทักษะประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
(Embedded Formative Assessment, EFA)7 

Backward design ของกระบวนการสอนเกิดไดเมื่อครูรูเนื้อหาที่สอน
อยางลึกซึ้ง  และ EFA เกิดไดเมื่อครูเขาใจเนื้อหาจากมุมมองและฐานความรู
ของนักเรียน คูมือการสอนสําเร็จรูปคือตัวทําลายระบบคิด backward design 

ของครู และการสอบ/ประเมินความจําเปนตัวทําลายทักษะ EFA ของครู 
ครูทํา backward design ได เมื่อรูความรูทะลุตลอดตั้งแตตนถึง

ปลายทาง หรือรูลึกซึ้งนั่นเอง เหมือนเดินในอุโมงคที่มีแสงสวางท่ีปลายอุโมงค   
สามารถเดินถึงทางออกไดเพราะมีแสงเปนเปาหมายนําทาง การรูแยกเปนสวนๆ  
แลวจํามาบอกตอใหนักเรียนจํา  เหมือนอยูในถ้ํามืด  ถือคบไฟคลําทางในอุโมงค
เอาเอง หลงที่ทางแยกไหนก็ไมรูตัว เพราะรอบตัวมืดไปหมด สวนการเขาใจ
เนื้อหาจากมุมมองและฐานความรูของนักเรียนทําใหครูวิ เคราะหคําตอบและ
ปฏิกิริยาของนักเรียนแลวตั้งคําถามใหม เพื่อตอนความคิดใหนักเรียนพบคําตอบ
                                                 
7
 มีคําอธิบายโดยละเอียดและเทียบเคียงในหนังสือโครงการเพาะพันธุปญญาลําดับที่ 9  “ถามคือสอน : ทักษะการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู” สงว
นลิข
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ดวยตนเอง เราเรียกวา EFA หรือเทคนิค “ถามคือสอน” วงการการศึกษารูจักดี
ในชื่อ Socratic method แตที่ทํากันไมไดเพราะครูไมทราบคําตอบปลายทาง 
(backward design การเขาสูความรูไมได) และหากไมไดพาตนเองไปอยูบน
ฐานความรูและมุมมองของนักเรียน เมื่อผนวกกับการขาดความสามารถคิด
วิเคราะห-สังเคราะห  จึงไมสามารถต้ังคําถามตอนความคิดนักเรียนเดินหนาได 
(forward questioning)   

ยอหนาสุดทายของรายงานนี้เขียนวา 
 
“มหาวิทยาลัยไลเดน (Leiden) ประเทศเนเธอรแลนดยกเลิกการเรียน

วิชาทฤษฎีการศึกษาพื้นฐานและการสอนในมหาวิทยาลัย (หมายถึงคณะผลิต
ครู:- สุธีระ) และใหนักศึกษาไดเรียนรูแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน เชน การบริหารชั้นเรียน โดยนักศึกษาจะไดเรียนทฤษฎี ดูวีดีโอการ
สอน และทําการวิเคราะหรวมกัน ซึ่งจะชวยสรางกรอบการคิดและประเด็น
ถกเถียงกอนการปฏิบัติจริง หรือในสหรัฐ บางมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาไดสังเกต
การสอนและแลกเปล่ียนกับครูสอนดี หรือใหเก็บขอมูลของนักเรียนในโรงเรียน
มาวิเคราะหเพ่ือทําแผนการเรียนสําหรับนักเรียนกลุมดังกลาว”  

 
หมายความวาการผลิตครูใหมีทักษะการจัดการการศึกษาสําหรับ

ศตวรรษที่ 21 นั้น เขาไมติดการทองทฤษฎีอีกแลว แตไปเรียนท่ีโรงเรียน  
ดูของจริง แลวเอามาวิเคราะหถกเถียงรวมกับทฤษฎี ตกผลึกไดแลวจึงเอาไป
ปฏิบัติ หากพิจารณาใหดี  การเรียนแบบนี้คือการทําวิจัยนั่นเอง การไปสังเกต
ของจริงในโรงเรียนเทียบไดกับการทํา literature review กอนเขียน proposal 

วิจัย การตกผลึกจนไดแนวทางปฏิบัติ เทียบไดกับการ conceptualize วิธีวิจัย
และออกแบบกระบวนการวิจัย การปฏิบัติจริงตอจากนั้นก็คือการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (action research) แมบทความนี้เขียนไมถึงการพิสูจนผล ผมก็เชื่อ
วาหลังจากนัน้เขาจะวัดผลหลังปฏิบตัิการ (ที่เรารูจักกันในนาม pre-test, post-test)   สงว
นลิข
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วาไปแลวการวิจัยในการศึกษาไทยก็เปนอยางนี้ คือ ออกแบบ model  ทดสอบ 
model ประเมินผล (สวนมากประเมินความพึงพอใจ) ผมไมเขาใจจริง ๆ วา 
งานวิจัยก็มีจํานวนมาก แตทําไมไมทําใหการศึกษาไทยดีขึ้น นอกจากคิดไดอยาง
เดียววา งานวิจัยนั้นทําไปเพ่ือความกาวหนาของครู วิจัยจบ งานก็จบ ครูได
ความกาวหนา แตกลับไปสอนแบบเดิมตามคูมือ 

ที่รายกวานั้นคือวิจัยจบโดยไมรูวายังไมจบดวยซํ้า เพราะทําไดแค
วิเคราะหตามรูปแบบสําเร็จ ไปไมถึงสังเคราะหที่สรางปญญา 
 

“วิจัยคือการใชปญญาหมุนเกลียวปญญา” ผมจะอธิบายเร่ืองนี้  
เพื่อใหเขาใจวาทําไมการคิดสังเคราะห (การเกิดปญญา) ตองเชื่อมโยงกับ 
ปญญาเดิม 

การทําโครงงานเปนปฏิบัติการใหมีประสบการณหลากหลาย อายตนะ 
(ตา หู ลิ้น จมูก กาย ใจ) เปนชองทางรับรู  ตามองเห็น หูไดยิน ลิ้นรับรสชาติ 
จมูกไดกลิ่น ประสาทกายสัมผัสรูรอน หนาว แข็ง นุม เหลานี้เราเรียกเปนขอมูล
ที่ sensor ประจําตัวเรารับได (บางอยางตองใช sensor วิทยาศาสตรชวย เชน 
ตัวเลขแสดงอุณหภูมิ  ความตางศักยไฟฟา  ความถีค่ลื่นเสียง เปนตน)    

เม่ือเอาขอมูลทั้งหมดท่ีสังเกตไดมาวิเคราะห นักเรียนเห็นเพียงขอมูล
ในฐานะตัวเลข เชน เห็นฝาราดํา  กลิ่นฉุน  นิ่มเละ นักเรียนสรุปวาเนาเสีย 
แตหากขอมูลเปนอยางอ่ืน เชน ฝาสีขาว  กลิ่นเปรี้ยว  สีเหลือง เขาสรุปวาทํา
ผักกาดดองสําเร็จแลว การสรุปไดความหมายวาเนาเสียหรือสําเร็จ เกิดจากการ
หลอมรวมขอมูลทั้งหมดวามันสนับสนุนไปกับประสบการณเดิม (ปญญา/ความรู
เดิม) ทางใด   ที่สรุปวาสําเร็จเพราะขอมูลหนุนไปทางปญญาเดิมท่ีรูจักผักดอง  
เราเรียกการเอาปญญาเดิมมาสรุปนี้วาการสังเคราะหขอมูลจํานวนมากใหเปน
คําตอบเดียว    สงว
นลิข
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ที่นาสนใจ คือ รูวา “สําเร็จ” เพราะรูวา “เนาเสีย” เปนอยางไร    
หมายความวานักเรียนเอาท่ีเคยรูเนาเสียมาเปรียบเทียบ ในทํานองเดียวกันที่รู
วาเนาเสียเพราะรูวาสําเร็จเปนอยางไร การเกิดอาการรูเชนนี้เปนผลจากการเอา
ความรูเดิมมาแยกแยะ (วิเคราะห) ระหวางเนาเสีย (บูด) กับสําเร็จ (ไมบูด)    
การรูบูดและไมบูดเปนปญญาท่ีมีอยูเดิม   

ปญญาใหมเกิดเพราะคนๆ นั้นบอกกับตัวเองไดวา “ฉันรูความหมาย
ใหมแลว” (เชน รูวิธีทําผักกาดดอง) ประสบการณ “ฉันรู” จากการหลอมรวม
ปญญาเดิมนี้  ทําใหเกิดปญญาใหมซอนทับบนปญญาเดิม เราจึงเรียกวาเปน
กระบวนการใชปญญามาหมุนเกลียวปญญา 
 

หลายคนใช reflection ในความหมาย AAR (After Action Review)    

ผมคิดวา reflection เพื่อการเรียนรูไมใช AAR เพราะ AAR ถูกใชเพื่อคนหาวิธี
ปฏิบัติที่ดีเพื่อความสําเร็จของงาน ใชมากในกระบวนการจัดการความรู (KM)   

หากนักเรียนทําโครงงานที่ปฏิบัติมาก ทําเปนกลุม ทําโจทยที่ยากเต็ม
ดวยอุปสรรค นักเรียนจะไดรับขอมูลเพ่ิมจากอายตนะท่ีละเอียด คือ ชองทาง 
“ใจ” เกิดความรูสึกและอารมณ  ปฏิสัมพันธกลุม การเอาชนะอุปสรรค  
เปนขอมูลทางใจท่ีฝงลึกและมีอิทธิพลตอทักษะชีวิตอยางมาก  หากครูรูจักใช
กระบวนการ reflection จะเกิดผลแกนักเรียนอีกแบบ ไมใชปญญาอยางท่ีเรา
รูจักกัน ผมเรียกวาสังเคราะหเกิดการรูระดับจิตวิญญาณ (จิตตปญญา) การรู
ระดับนี้ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงบุคลิก (character) จนถึงกระบวนทัศน 
(paradigm) ของบุคคลทีเดียว 

Reflection เปนการเรียนรู เพื่อใช เปลี่ยนแปลงระดับจิตวิญาณ 
จะเปนจริงไดเมื่อสะทอนความคิดกลับมาที่ตนเอง  พิจารณาภายในตนเอง 
เพื่อเปลี่ยนแปลงจากภายใน โดยมีหลักบางประการใหจับยึด เชน คุณธรรม สงว
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สรุปวาการสังเคราะหขอมูลจากอายตนะหยาบ (ตา หู ลิ้น จมูก กาย)  
ที่บูรณาการสาระวิชาที่เรียน  เมื่อผนวกกับความคิดเชิง “ผลเกิดจากเหตุ”  
ทําใหเกิดปญญาเขาใจปรากฏการณโลกภายนอก  การสังเคราะหอารมณ
ความรูสึกที่เกิดแกอายตนะละเอียด (ใจ)  แลวสะทอนคิดกลับมาที่ตนเองดวย
หลักความดีงาม  ทําใหเกิดปญญาภายใน ที่เปลี่ยนแปลงคนได 

หากทํา ใหดี  ทํ าให เปน  โครงงานฐานวิจัยจะเปน เครื่ องมือ ท่ี  
(ผมเชื่อวา) จะพลิกการศึกษาไทยได 

ที่เขียนมานี้อาจจะเขาใจยากสักหนอยสําหรับคนท่ัวไป แตผมเชื่อวาครู
เพาะพันธุปญญาท่ีมีประสบการณเขาใจไดไมยาก 

 

การบูรณาการสาระวิชาเขากับการทําโครงงานจะทําใหโครงงานนั้น
เปนโครงงานฐานวิจัย 

“วิจัย” มีความหมายเดียวกับ “ปญญา” โครงงานฐานวิจัยจึงเปน
โครงงานท่ีสรางปญญาแกนักเรียน ถา..... ครูสามารถทําใหนักเรียนเอาวิชา
ความรูที่เรียนมาบูรณาการได โอกาสการบูรณาการเริ่มจากการมีเหตุผลในการ
ทําเรื่องที่เลือก ความรูเดิมที่มีอยูอธิบายความสงสัยไมไดจึงทํา หรือความรูเดิม
อธิบายได แตอยากทําเพ่ือพิสูจนวามันเปนอยางที่รูไหม ความรูเดิมเขามาตอน
ตั้งสมมุติฐาน (ขอสงสัยในเหตุแหงผล)  จากนั้นความรูเดิมยังเขามาตอน
ออกแบบการทําวิจัย เพราะการพิสูจนขอสงสัยคือการ “สรางเหตุแลววัดผล”   

ที่สําคัญมากคือการใชความรูเดิมมาอธิบายประสบการณที่อายตนะตรวจจับได
จากการทําโครงงาน     

การอธิบายปรากฏการณวาผล (ที่อายตนะตรวจจับได) เปนอยางนี้
เพราะเหตุ (ที่เราสราง) เปนเชนนี้ ยังถือวาหยาบเกินไป เพราะอธิบายเทาที่ 
sensor เราตรวจจับได เปนเพียงอธิบายวา “ผลเกิดจากเหตุ” การบูรณาการคือ
การอธิบายวา “เพราะอะไรผลจึงเกิดจากเหตุ” สงว
นลิข
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“ผลเกิดจากเหตุ” เปนการมองปรากฏการณแบบ เหตุ-ผล (cause-effect)   

แต “เพราะอะไรผลจึงเกิดจากเหตุ” เปนการอธิบายปรากฏการณเหตุ-ผลดวย
เหตุผล (reason) จังหวะนี้คือจังหวะการเอาความรูเดิม (ปญญาเดิม) มาใช
อธิบาย มันจึงเปนการบูรณาการปญญาเดิมที่มีอยูเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ปรากฏการณนั้น จนสามารถสังเคราะหเปนความรูใหม    

แมวาจะใชหลัก “ผลเกิดจากเหตุ” แตรูวา “ฝนเกิดจากเมฆ” จึงไมดี
เทารูวา “เพราะ.... เมฆจึงกลายเปนฝน” จุดหมายปลายทางการเรียนรูจากการ
ทําโครงงานคือความคิดสังเคราะหใหรู “เพราะ” ไมใชรูแค “จาก” มันจึงไมใช
การพิสูจนความสัมพันธระหวางเหตุ (ตัวแปรตน) กับผล (ตัวแปรตาม) เทานั้น   
แตตองใชความรูที่มีอยูเดิมมาอธิบายวา “ทําไม” ดวย 

เราจึงเรียกวาใชปญญาเดิมมาหมุนเกลียวยกระดับปญญา  จนเกิด
ปญญาใหมซอนทับบนปญญาเดิม 

อานิสงคที่ไดอีกประการ คือ สาระวิชาความรูที่เรียนถูกใชงาน ทําใหรู
วาสิ่งที่เรียนเชื่อมโยงกับโลกความเปนจริงอยางไร ปญญาเกิดจากการเรียนที่ดึง
ความรูออกจากตัว  ไมใชเรียนแบบรับความรูใสตัว เราเรียกการเรียน 2 แบบนี้
วา active และ passive learning   

 

ครูจํานวนมากหวาดกลัวการใหความหมายทางสถิติดวยตนเอง ผมเดา
วาอาจเปนเพราะถูกสอนใหเชื่อวาการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือ (software) นั้น
สมบูรณแลว หรือที่รายกวานั้น คือ ผูสอนวิชานี้เอา format การเขียนมาใสใน
หัวเรียบรอยแลววาตองเขียนตามรูปแบบนี้  คือเขียนตามที่ปรากฏก็เพียงพอ  
หลักฐานการคิดเชนนี้หาดูไดทั่วไปในรายงานวิจัยของบุคลากรการศึกษา   
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โดยธรรมชาติของสถิติ เปนเคร่ืองมือแมนยํามากเม่ือใชอธิบายขอมูล
จํานวนมาก กอนหนาผมเขียนหนังสือเลมนี้มีเรื่องอื้อฉาวในวงการครู คือมีขาว
วาขอสอบครูผูชวยรั่ว ผูรับผิดชอบ (สพฐ.) ออกมายืนยันวาไมรั่ว ทั้ง ๆ ที่ผลการ
สอบมีลักษณะผิดปกติทางสถิติ ดังปรากฏเปนขาวเมื่อ 8 มีนาคม 2556    

 

“นายเสริมศักดิ์ พงษพานิช  รัฐมนตรีชวยวาการ ศธ.  เปดเผยวา 
การสอบครูผูชวยครั้งที่ผานมามีความชัดเจนวาทุจริต  และมีขอสอบรั่วจาก
สวนกลาง อยูระหวางใหดีเอสไอสอบสวนเร่ืองนี้อยู จากขอมูลที่มีอยูคอนขาง
ชัดเจนวาโกงลานเปอรเซ็นตแนนอน แตทั้งหมดตองรอใหดีเอสไอสอบสวนและ
สรุปอยางเปนทางการ ทั้งนี้ ในสวนขอมูลของผูที่ไดคะแนนสูง และไดคะแนน
เต็มในสวนของการสอบ (ภาค ก.) ในบางวิชา จากทั้งหมด 4 วิชา จํานวน 486 
คนนั้น มีรายชื่อหมดแลว กําลังรอดีเอสไอตรวจสอบ เมื่อดูตามขอเท็จจริง  
ในการสอบตอใหเกงมากแคไหน ก็ไมนาทําคะแนนไดเต็ม เพราะใน 4 วิชา  
บางคนไดคะแนนเต็มถึง 3 รายวิชา วิชาละ 50 คะแนน สวนอีกวิชาหนึ่งไดเกือบ
เต็ม รวม 4 วิชา 200 คะแนน ไดถึง 198 คะแนน เมื่อเปดดูกระดาษคําตอบของ
คนกลุมนี้แลว จะกาคําตอบเหมือนกันหมด อยางไรก็ตาม ในเร็ว ๆ นี้ จะเรงใหดี
เอสไอมาเปดดูกระดาษคําตอบที่ไดสั่งอายัดเอาไวเปนหลักฐานชิ้นสําคัญ”    

 

ทั้ง ๆ ที่ขอมูลชี้ไปในทางวาขอสอบรั่วแน แตไมมีหลักฐานมัดชัด ๆ  
วาใครบางที่โกง คะแนนสอบบอกไดเพียงวาตองมีการโกงแน เร่ืองนี้หายเงียบไป
เพราะไมมีใครกลาสั่งลงโทษ การจะสอบใหมก็ทําไมได เพราะกระทบผูสอบนับ
หมื่นคน ปญหานี้ทอดระยะนานถึง 2 ป (คนโกงไดเลื่อนข้ันเงินเดือนเรียบรอยแลว) 
ระหวางเขียนหนังสือเลมนี้มีขาวปรากฏอีกครั้งหนึ่ง พาดหัววา “หลักฐานเด็ด   
ขอสอบขอ 34 มัดตัวแนนคนโกงสอบครูผูชวย” (หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก 7 

พฤษภาคม 2558) ผมจะใชขาวนี้มาอธิบายวา การใชสถิติใหเกิดการเรียนรูจาก
งานวิจัยนั้นควรทําอยางไร สงว
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สถิติคือเคร่ืองมือทางคณิตศาสตรท่ี “หาความจริง” จากตัวเลข   
แมวามันไมสามารถอธิบายความเปนเหตุเปนผลของปรากฏการณได แตเพราะ
ความแมนยําและการคิดวิเคราะหเชื่อมโยงของมนุษย มันจึงสังเคราะหไดวาใคร
คือคนโกงการสอบครั้งนี้

หากเปนกรณีปกติตามธรรมชาติที่มีคนออนและคนเกงปนกัน เราจะมี
คนจํานวนมากไดคะแนนแถว ๆ คาเฉลี่ย สวนคนออนและคนเกงจะกระจายกัน
ออกไปจากคะแนนเฉลี่ย การกระจายนี้เราเรียก normal curve หรือรูประฆัง   
ตัวอยางการกระจายคะแนนและจํานวนนักเรียนขางลางนี้อธิบายวา มีนักเรียน 
46 คน ไดคะแนนอยูระหวาง 150-160 คะแนน มีคนเกง 5 คน ไดคะแนน 
200-210 คะแนน ยิ่งจํานวนนักเรียนมาก การกระจายของคะแนนจะเปนรูป
ระฆังควํ่าชัดเจน
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แตครูที่ เขาสอบกวา 17,000 คน มีรูปการกระจายคะแนนดังรูป
ขางลาง ซึ่งหมายความวา มีคนเกงจํานวนหนึ่งไปกระจุกอยูที่คะแนน 180 

ขึ้นไป นี่คือความผิดปกติที่บอกวา “นาจะ” มีการทุจริต แตหากฟนธงตัดสินให
คนที่ไดคะแนนมากกวา 180 ตกออกดวยขอหาทุจริต มันก็ไมยุติธรรม เพราะ
ในจํานวนนี้อาจจะมีคนที่ฉลาดระดับอัจฉริยะอยูก็ได  

  

ปญหานี้คาราคาซังอยู ้ 2 ป จนกระท่ังมีผูรูใชสถิติอธิบายจนม่ันใจไดวา
คนทุจริตคือใคร นักขาว (สุพินดา ณ มหาไชย) เอางานวิจัยมาเขียนใหคนทั่วไป
อานเขาใจงาย ผมจึงนํามาอธิบายเพิ่มใหเขาใจการเกิดปญญาจากการสังเคราะห
ขอมูลสถิติ และจะเห็นวาตางกับงานวิจัยที่ทําตาม format “เขียนเทาที่ตาเห็น” 
อยางไร ตอไปนี้ เนื้อขาวจะเปนตัวเอียง การแทรกคําอธิบายของผมเปนอักษร
ตัวตรงตามปกติ
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“...... ถาไมมีใครดรามา คดีทุจริตสอบครูผูชวยก็กําลังลวงเขาสูชวง 
“ไคลแม็กซ” ใกลจะลาโรงในอีกไมชาแลว กอนหนานี้ ละครฉาวเร่ืองนี้ดูอืด ๆ   
หนทางเชือดคนผิด ทั้งผูขายและผูซื้อไรความคืบหนา ถึงจะรูกันอยูเต็มอกทุกคน
วาทุจริตสอบกันเปนรอยคน !  แตก็ไมมี ใครกลาสาระแนสอยคนกลุมนี้  
 ซึ่งสวนใหญไดรับการบรรจุเปนขาราชการครูแลว และเปนสวนกลางเองท่ีออก
อาการปอแป  ไมพยายามแสดงใหเห็นวาหลักฐานที่มีอยูเอาผิดผูทุจริตสอบได
แนนอน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งดูแลงานบริหารบุคคลในเขตพื้นที่ จึง
ไมกลาเด็ดหัวผูใตบังคับบัญชาเหลานี้  เพราะกลัวถูกฟอง จนกระท่ัง “ดร.ชอบ 
ลีซอ” นักวิชาการดานการทดสอบคนพบหมัดเด็ด “ขอสอบขอที่ 34” พรอม
แจกแจงกลโกงอยางเปนวิทยาศาสตร สถานการณจึงพลิก!! ละครน้ําเนาเรื่องนี้
จึงเดินเขาสูตอนอวสานได....” 

 
นักข า ว ใช คํ าพู ดดี มากกับคํ า ว า  “แจกแจงกลโกงอย า ง เปน

วิทยาศาสตร” เพราะสถิติเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่ง  แตที่สําคัญ คําวา 
“วิทยาศาสตร” ที่ผมอยากชวนคิด คือ กระบวนการคิดวิเคราะหแบบเชื่อมโยง  
แลวใชตรรกะทําความเขาใจ จนสังเคราะหไดเปนขอสรุปที่เถียงไมได ทําใหผม
เรียกการใชสถิติครั้งนี้วาเปนเครื่องมือวิจัย (สรางปญญา) ไดอยางแทจริง 

คําอธิบายเชนนี้ไมพบงายนักในงานวิจัยของครูและนักการศึกษาไทย  
จึงขอใหอาน และเรียนรู ทําความเขาใจการวิเคราะหและสังเคราะหตอจากที่
สถิติมันบอกเรา 

 

“...... สัปดาหกอนหนา คนดูยังสายหนากับภาวะเก่ียงงานกันระหวาง
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก .ค .ศ .)  และ
คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่ถูก ก.ค.ศ. โยนใหเปนคนเชือดผูทุจริตสอบแทน ทุกฝายอยูในภาวะ
หดหัว ไมกลาผลีผลามเพราะกลัวเดือดรอน ทุกอยางถูกลากยาวออกไปเร่ือย ๆ  สงว
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สาเหตุสําคัญที่ทําใหเปนเชนนี้ เพราะขาดคนประมวลขอมูลที่มีอยูมาเปน
หลักฐานมัดตัวคนโกงสอบ อ.ก.ค.ศ. จึงไมมีดาบจะไปฟนคนผิดได...” 

 
เปนตัวอยางที่สถิติในตัวมันเองนั้น ใหคําตอบเพียงความสัมพันธ  

ความนาจะเปนชัด ๆ แลววา “มีการโกง” แตไมสามารถสรุปเปนคําตอบไดวา 
“ใครโกง” จนกวาจะใชปญญาของมนุษยมาคิดเชื่อมโยงตอ ดังกรณีนี้ 

 
“.... แตสัปดาหที่แลวกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอแอนอกเสนอ

ตัวเปนผูทําหนังสือถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อยืนยันวามีผูทุจริตสอบ
ชัดเจนแลว 344 คน พรอมเสนอให อ.ก.ค.ศ. ปลดคนเหลานี้ออกจากขาราชการ
ครู หนังสือฉบับนี้พรอมสําเนาการสอบสวนท่ีดีเอสไอสงไป จะเปนหลักฐาน
อางอิงสําหรับปลดคนผิดออกได แถมดีเอสไอยังทุบโตะดวยวา ภายใน 2 
สัปดาหนี้ จะมีการออกหมายจับตัวการเบื้องหลัง 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นโดยฉับพลันนั้น  เปนผลมาจากการ
วิเคราะหขอมูลของ ดร.ชอบ ลีซอ นักวิชาการน้ําดี อดีตผูอํานวยการสํานักงาน
ทดสอบทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ซึ่งไดรับการแตงต้ังจาก เสริมศักดิ์ พงษพานิช รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนประธานอนุกรรมการฝายวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
ผลการสอบคัดเลือกครูผูชวย ผลการวิเคราะหดังกลาวชวยปะติดปะตอความ
เขาใจได “คม ชัด ลึก” จึงนํามาเสนอ 

กุญแจสําคัญที่ ดร.ชอบ ใชในการมัดตัวคนผิด คือ ขอสอบขอท่ี 34  
ของวิชาความรอบรู (S101) เดิมขอสอบขอนี้เฉลยขอ ก แตกอนพิมพขอสอบ
กรรมการรายหนึ่งเห็นวาขอสอบขอนี้มีความผิดพลาด  จึงเปล่ียนแปลงคําถาม
ใหม  ทําใหเฉลยขอสอบเปล่ียนจาก ขอ ก เปน ขอ ข แตเฉลยขอสอบที่หลุด
ออกไปนั้น  นําออกไปกอนจะมีการแกไขขอสอบ....” 
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คนที่คิดประเด็นวาขอ 34 นาจะเปนตนทางการสืบสวนได คือคนที่มี
ความสามารถคิดเหตุ-ผล คิดตรรกะ และคิดสรางสรรค  ซึ่งก็คือความสามารถ
ดานคิดวิเคราะหและคิดสังเคราะห นั่นเอง ทั้งหมดนี้นําไปสูการคิดแกปญหา   
คนๆ นั้นอาจไมถนัดวิชาสถิติดวยซ้ํา แตเมื่อทํางานรวมกับนักสถิติ วิชาสถิติก็ถูก
นํ ามาผู ก โยง เพื่ อประยุกตหา คําตอบ  เ รา เ รียกเปน ข้ันตอนของการ 

conceptualize ใหเกิดแนวคิด หรือหลักการ ที่จะใชประโยชนจากขอมูลใหตรง
วัตถุประสงค 

กระบวนการหาคําตอบตอไปนี้เปนการคิดวิเคราะหแบบเชื่อมโยง  
พรอมทั้งใชตรรกะและหลักการสถิติมาสังเคราะหใหไดขอสรุป  จึงเปนการหา
คําตอบที่เปนวิทยาศาสตรจากสถิติ นี่จึงเปนตัวอยางท่ีดี ที่เอาหลักการสถิติมา
รับใชการวิเคราะห-สังเคราะหของมนุษยจนเกิดปญญา 

 

 “.... เริ่มตนนั้น ดร.ชอบ ไดนําคะแนนของผูเขาสอบทั้ง 17,000 คน 
มาลงกราฟ  เพื่อดูวาคะแนนสอบมีความผิดปกติหรือไม โดยในสถานการณปกติ 
กราฟของผูเขาสอบโดยเฉพาะการสอบเกิน 15,000 คนข้ึนไปจะอยูในรูปโคง
ปกติ (Normal Curve) แตกราฟของผูเขาสอบครูผูชวยชวงปลายสุดดานปลาย
ขวา ซึ่งเปนชวงคะแนนรอยละ 90 ขึ้นไปนั้น เสนกราฟสูงเกินโคงปกติชัดเจน 
ทั้งนี้ในการสอบ 4 วิชา มีผูไดคะแนนเกินรอยละ 90 ดังนี้ ในวิชา S101 มีผูได
คะแนนสอบเกินรอยละ 90 จํานวน 467 คน วิชาความถนัดและเจตคติตอ
วิชาชีพครู (S301) จํานวน 472 คน วิชาความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
และการปฏิบัติวิชาชีพครู (S401) จํานวน 545 คน และวิชาเอกเฉพาะทาง
จํานวน 357 คน รวมทุกวิชา 376 คน 

ดร.ชอบ บอกวา โอกาสท่ีจะมีกราฟแบบนี้เกิดขึ้นนั้นนอยมาก  ๆ   
เพราะฉะนั้น จึงสรุปแนนอนไดวา คะแนนผูเขาสอบมีความผิดปกติ หรืองาย ๆ 
ก็คือมีการโกงสอบจริง และผูที่ไดคะแนนเกิน 90% ขึ้นไปเปนผูที่นาจับตา    สงว
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ประเด็นตอมาคือ การทุจริตสอบนี้มีขอสอบร่ัวหรือไม ซึ่ง ดร.ชอบ ไดนําคะแนน
ของผูที่ไดคะแนนเกินรอยละ 90 ประมาณ 500 คน มาตรวจสอบดู 

ที่นาสนใจคือ คะแนนสอบสวนใหญจะมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานไมเกิน 2    
แตคา SD ของผูที่ทําคะแนนสอบไดรอยละ 90 ขึ้นไปนั้นอยูที่ 4 ซึ่งตามหลัก
สถิติแลว ในกลุมผูเขาสอบ 100,000 คน จะมี “อัจฉริยะ” ที่ทําคะแนนไดคา 
SD 4 แค 3 คน เทียบไอคิวก็ระดับไอนสไตน บิล เกตส หรือสตีฟ จ็อบส  
แตในการสอบครูผูชวย กลับมีอัจฉริยะท่ีไดคา SD 4 ประมาณ 500 คน....” 

 
ผมขอทํ าความ เข า ใจสํ าห รับผู ไ ม คุ น เคยส ถิติ  SD (standard 

deviation) แสดงการกระจายของคะแนน ถา SD = 0 หมายถึงคะแนนของทุก
คนเทากันหมด คือ ไดเทากับคาเฉลี่ย ใครที่ทําคะแนนมี SD มากหมายความวา
คะแนนของคนนั้นโดดเดนออกไปจากกลุม หากไมโงสุด ๆ ก็ตองฉลาดสุด ๆ    
กรณีนี้คะแนนโดงทางขวามือ (ดานคะแนนมาก) จึงแปลไดวามีประมาณ 500 

คนที่เปนอัจฉริยะ (ถาครูเราอัจฉริยะจริง  การศึกษาและประเทศชาติเราจะ
พัฒนาไปไกลกวานี้มาก) ขาวตอไปนี้เปนการเลนกับเหตุ-ผลและตรรกะ และ
กําลังเขาสูการวิจัยที่สรางปญญา ขอใหตั้งใจอาน 

 
“.... แตอัจฉริยะทั้งหลายพากันตอบผิดในขอ 34 ทั้งท่ีเปนขอสอบงาย   

ดัชนีความยากของขอสอบนี้อยูที่ประมาณ 71% หมายความวา ใน 100 คนจะมี
คนตอบถูก 71 คน แตคนที่ไอคิวระดับไอนสไตนทั้งหลายกลับตอบผิดในขอสอบ
งาย ๆ ที่ชัดเจนย่ิงขึ้นคือ ในหมูอัจฉริยะหารอยนั้น มีถึงจํานวน 344 คน เลือก
คําตอบขอ ก ตามเฉลยขอสอบแรก  ทั้ง ๆ ที่เปนคําตอบที่ไมสมควรเลือกที่สุด   
แถมยังมีปากคําจากผูเขาสอบรวมหองดวยวา อัจฉริยะบางรายใชเวลาทํา
ขอสอบแค 10 นาที ที่เหลือหลับคาหองสอบ มีการพบโพยขอสอบที่เฉลยตรง
ยกเวนขอ 34 เพราะฉะนั้น ดร.ชอบ สรุปวามีเฉลยขอสอบรั่วแนนอน...” 
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ตรรกะคือการโยงขออางหลาย ๆ อยางเขาดวยกัน  หากความสัมพันธ
ไปทางที่ไมขัดแยงในความเปนเหตุเปนผลกันเอง เราเรียกวาถูกตรรกะ เชน 

“สิ่งมีชีวิตตองตาย” 

“คนเปนส่ิงมีชีวิต” 

“ดังนั้น คนตองตาย” 

ตายเปนเง่ือนไขที่หลีกเลี่ยงไมไดของสิ่งมีชีวิต (การมีชีวิตเปนสถานะ
ตรงขามกับตาย เรารูวาสถานะนี้คือ “มีชีวิต” เพราะเรารูจักสถานะ “ตาย”)   
คนเปนสิ่งมีชีวิต (fact) ดังนั้น คนตองเปนไปตามเง่ือนไขของสิ่งมีชีวิตอยาง
หลีกเลี่ยงไมได จึงสรุปตามตรรกะไดวา “คนตองตาย” 

ตรรกะนี้ตางจาก “นกบินได  เพนกวินเปนนก  ดังนั้น เพนกวินบินได”  
ลองคิดดูเองวาตางกันอยางไร? ถาใครวาถูกตองแลวก็ตองถามวา ที่เราเดินทาง
โดยเครื่องบินนั้น เราข่ีนกไปแบบพระนารายณทรงครุฑใชไหม? เพราะตรรกะนี้
ตองสรุปไดวาเครื่องบินเปนนก  (สงสัยตรรกะเชนนี้จึง เกิดสายการบิน 

“นกแอร”) เนื้อขาวอธิบายความผิดตรรกะวา  
 

“...อัจฉริยะทั้งหลายพากันตอบผิดในขอ 34 ทั้งที่เปนขอสอบงาย”   
“.... ในหมูอัจฉริยะหารอยนั้น มีถึงจํานวน 344 คน เลือกคําตอบขอ ก ตาม
เฉลยขอสอบแรก ทั้ง ๆ ที่เปนคําตอบที่ไมสมควรเลือกที่สุด...”   

 
อัจฉริยะไมรูคําตอบของขอสอบงาย (ที่คน 71% ทําถูก) อัจฉริยะเลือก

ขอ ก ทั้ง ๆ ที่เปนขอที่ไมตรงคําตอบมากท่ีสุด ตรรกะการทําขอสอบขอ 34  

จึงมัดคนโกงถึง 2 รอบ 
 
“.... เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ดร.ชอบ นําคะแนนมาแจกแจง  พบวาผูที่

ทําคะแนนรอยละ 50 ลงมา ตอบขอ ก รอยละ 16.3 คะแนน 50-59 เลือกขอ ก  
รอยละ 10.5 คะแนน 60-69 เลือกขอ ก รอยละ 7.2 คะแนน 70-79 เลือกขอ ก สงว
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ความฉลาด

ความปกติ ความเป็น normal curve

โอกาสตอบขอ ข.

โอกาสตอบขอ ก.

(1)

(2) SD และคะแนนสอบ

รอยละ 5.1 จะเห็นไดวารอยละของผูที่เลือกขอ ก ลดลงตามลําดับ ยิ่งผูเขาสอบ
ทําคะแนนไดมากขึ้นหรือคนเกงก็จะตอบผิดลดลง แตพอมาถึงชวงคะแนน 80
ขึ้นไป กลับมีผูเลือกคําตอบขอ ก จํานวนมาก โดยผูที่ไดคะแนนรอยละ 80-90
จํานวน 137 คน เลือกตอบขอ ก 104 คน หรือรอยละ 75.9 และผูที่ ได
คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไปจํานวน 376 คน เลือกตอบขอ ก 344 คน หรือ
รอยละ 91.5 ...”

ถาเราเขาใจความเปนเหตุเปนผล ความสัมพันธที่ เปนกฎสถิติมี 
2 ประการ ขางลางนี้

ประการที่ 1 คือความเปน normal curve สัมพันธโดยตรง (เสนทึบ) 
กับความปกติ ซึ่งเปนกฎตามธรรมชาติของคะแนนสอบคนกลุมใหญหากไมมีการ
ทุจริต แตความสัมพันธนี้ไมเปนจริง จึงสรุปชั้นที่ 1 วามีการทุจริต
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ประการที่ 2 คนที่ไดคะแนน SD มากและไดคะแนนสูง ๆ สัมพันธ
โดยตรงกับความฉลาด และความฉลาดสัมพันธโดยตรง (เสนทึบ) กับการตอบ
ขอ ข.  แตสัมพันธสวนทิศ (เสนประ) กับการตอบขอ ก  ความสัมพันธนี้ก็ได
พิสูจนแลวจากคนที่ไดคะแนนต้ังแต 79% ลงไป 

จึงสรุปจากความเปนเหตุเปนผลของทั้ง 2 ประการไดวา ใครก็ตามที่
ละเมิดความสัมพันธทั้ง 2 ประการนี้เขาขายผูทุจริต 

 

“.... หลังจากวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ดร.ชอบ ฟนธงไดวาผูที่มี
คุณสมบัติเขาขายทุจริตสอบคือ ผูที่ทําคะแนนไดเกินรอยละ 80 ขึ้นไป และ
เลือกตอบขอ ก ในวิชา S101 ขอ 34 

นั่นเปนการฟนธงโดยมีหลักฐานในเชิงวิทยาศาสตรรองรับอยางแนน
หนาเปนคร้ังแรก ทําใหคดีนี้เขาสูจุดพลิกผัน แตก็ตองรอดูวาทุกฝายจะใหความ
รวมมือในการลาแมมดครั้งนี้หรือไม  อยาลืมวา เ ร่ืองนี้ ไมใชคิดกันแตวา  
“เนื้อไมไดกิน หนังไมไดรองหนัง เอากระดูกมาแขวนคอ”  แตเปนหนาที่ของทุก
คนจะตองชวยกันปกปองผลประโยชนของเด็ก โดยไมยอมใหคนที่มีความโกงอยู
ในกมลสันดานโกงเล็ดลอดมาเปนครูได...” 

 
การคนพบไดเชนนี้เปนการสังเคราะหจากการแยกแยะขอมูลตามหลัก

ความเปนเหตุเปนผล แลวเอาความเปนตรรกะมาสูขอสรุป อยางนี้เราจึงเรียกได
วาใชสถิติเปนเคร่ืองมือวิจัยใหเกิดปญญาใหม 

ลองอานที่ขาวเขียนมา แลวเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ัว ๆ ไปท่ีครู  
(และคนสอนครู) ปฏิบัติอยูวาเหมือนกันไหม ที่สําคัญ คือ เราไมเห็นการเขียน
ตาม format อะไรเลย  แต เปนการเขียนเ รียงรอยอธิบายด วยการเอา 
“ขอเท็จจริง” ตามหลักสถิติมาเปน “ขออาง” เพื่อนําไปสู “ขอสรุป” ใหเกิด
การเชื่อมโยงตามตรรกะ เปนการใชความคิดวิเคราะหและสังเคราะห   สงว
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สรุป สถิติไมใชปศาจรายในงานวิจัยของครู แตความไมเขาใจ การติด
กรอบ format ที่ใชกับการวิเคราะหและเขียน ครูจึงอยูรวมกับสถิติในเมฆหมอก
ความไมรู สถิติจึงกลายเปนปศาจตั้งแตเคร่ืองมือวิจัยจนถึงวิเคราะหและสรุป 

 

ขอมูลโครงงานของนักเรียนสวนมากปรากฏในรูปตาราง  เพราะเก็บ
ขอมูลจากการจดตัวเลข การจะเห็นความหมายตองรูจักเปรียบเทียบขอมูลขาม
ชองตาราง (cell) และขามตาราง รวมทั้งขามประเด็นหรือเห็นขอมูลแลว
กําหนดประเด็นใหมดวย ขอใหนึกถึงการวิเคราะห-สังเคราะหขอมูลบัญชี
ครัวเรือนที่ผานมา เพราะเราเห็นประเด็นใหม ๆ มันจึงสังเคราะหได 3 ชั้นจนถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หาไมแลวคงจบที่ชั้นแรกวา “เปนหนี้” เทานั้น    

คราวนี้ผมขอใหลองดูตัวอยางโครงงานฐานวิจัยเรื่องสูตรอาหารจิ้งหรีด    
นักเรียนในชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดในภาคอีสานสังเกตเห็นจิ้งหรีดในสวนยางพารา   
จึงตีความเอาเองวาจ้ิงหรีดกินใบยางดวย ความคิดนี้เกิดเปนโครงงานพัฒนาสูตร
อาหารจากใบยางพาราและใบมันสําปะหลัง แมวาการถกเถียงวาสมมุติฐานถูก
ตรรกะหรือไมจะเปนการเรียนรูโครงงานฐานวิจัยไดอยางดี แตผมจะชวนกาวขาม
ไปเรียนรูวิธีการวิเคราะหขอมูลจากตารางผลวิจัย 

ตารางผลการวิจัยปรากฏเปนขอมูล 2 ตารางตอไปนี้ ตารางแรกเปน
สูตรอาหาร  โดยมีคุณภาพอาหารในตารางที่ 2 (สงวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย) ผมขอใหพิจารณาตารางท้ัง 2 แลวถามตัวเองกอนวา สงสัย
อะไรบาง? การสงสัยเปนจุดเร่ิมตนของการคิดหาความจริง  การสงสัยเกิดเพราะ
ขอมูลไมมีความสอดคลอง  ผิดตรรกะ หรือพลิกผันอยางโดดเดน  

ขอมูลไมสอดคลองหมายถึงไมไดมีแนวโนมไปในทางเดียวกันตาม
ตรรกะท่ีควรเปน  เชนคะแนนสอบโดยรวมแสดงความอัจฉริยะ แตดันทําผิดใน
ของาย ๆ ขอมูลพลิกผันอยางโดดเดนหมายถึงขอมูลกระโดดออกจากกลุมอยางสงว
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เห็นไดชัด เชน คะแนนสอบกระโดดออกจากกลุม เปนตน ลองดูดวยตัวเองกอน
นะครับ
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ตารางแรกเปนสูตรอาหารในปริมาณ 500 กรัม เราเห็นในภาพรวมวามี
สูตรพื้นฐานคือน้ําหมักชีวภาพและรําออนอยางละ 100 กรัม อีก 300 กรัมเปน
ขาวโพดกับใบไม 2 ชนิด คือ ใบยางพาราและใบมันสําปะหลัง ใหชื่อวาสูตร A 

และ B ตามลําดับ แตละสูตรมี 4 สูตรยอย (A1-A4 และ B1-B4)  โดยคอย ๆ 
ลดใบไมลงแลวชดเชยดวยขาวโพด 

ตารางที่ 2 เปนคุณคาทางอาหาร มีโปรตีน ไขมัน และแปง (เยื่อใยและ
เถาละไวโดยเจตนา) 

ตารางแรก (สูตรอาหาร) เปนเรื่องที่เรากําหนดเองได ไมมีอะไรนา
สงสัย จะเรียกวาเปนเหตุที่เราสรางก็ไมผิด สวนตารางสอง (คุณภาพอาหาร) 
เปนผลท่ีเกิดจากการกําหนดของตารางแรก ดังนั้น ตารางแรกจึงเปนปจจัยหรือ
เงื่อนไขของตารางที่สอง หากมองทีละตารางเราไมเห็นอะไรมากนอกจากตัวเลข  
แตหากเอา 2 ตารางมาคิดดวยกันเราจะเริ่มการวิเคราะหจนรอง “เอะ”  
จากนั้นวิเคราะหลึกมากขึ้น จนเกิดการสังเคราะหรอง “ออ!”    

ครูตองเห็นเอะ  แลวคิด ๆๆๆ จนรองออเองใหไดกอน ที่สําคัญกวานั้น 
คือ ตองเขาใจการเกิดออของตนเอง (รูทั้งหมดอยางลึกซึ้ง รูกระบวนการรูของ
ตนเอง) ครูที่ถึงขั้นนี้เทาน้ันจึงออกแบบกระบวนการสอนใหนักเรียนรองออไดเอง 

ครูเพาะพันธุปญญาที่อานมาถึงตรงนี้พอจะรอง “เอะ” จนถึง “ออ!” 
ไดบางหรือยัง 

กอนรูออ ครูจะใชความคิดวิเคราะหตัวเลขในตารางที่ 2 จนเกิดเอะ
เพราะผิดปกติ คือ ไมสอดคลองตามตรรกะ ไมมีเหตุผลวาทําไมผลไมสม่ําเสมอ 
(consistent) ตามธรรมชาติของหลักวิทยาศาสตร บอกใบหลักวิเคราะหเชนนี้
แลวครูและนักเรียนที่อานพอจะเห็นบางหรือยัง 

ผลเปรียบเทียบทั้งหมดมี 8 ตัวเลข (A1-4, B1-4) เห็นไหมวามีอยู 6 

ผลการวิเคราะหที่ใหคําตอบวา “ใบมันสําปะหลังมีแปงมากกวาใบยางพารา”  
ซึ่งขัดกับอีก 2 ผลการวิเคราะหที่เหลือ หาพบไหมวา “สูตรที่ใสใบไม 200-125 

กรัมจะใหคําตอบวา ใบมันสําปะหลังมีแปงมากกวาใบยางพารา แตหากใสใบไม สงว
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100 กรัม กลับกลายวาใบยางพารามีแปงมากกวา” เราเรียกวา “ผลไม
สม่ําเสมอ (consistent) ตามธรรมชาติของหลักวิทยาศาสตร”    

หลายคนใหคําตอบวา 
“สรุปไดวาใบมันสําปะหลังมีแปงมากกวา”    
เมื่อผมถามวา “ทําไมจึงสรุปเชนนั้น” ครูจํานวนหนึ่งตอบวา 
“เอาคาทั้งหมดมาบวกกันแลวหาคาเฉลี่ย  คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตแปงของ

สูตร B มากกวาสูตร A ดังนั้น ใบมันสําปะหลังมีแปงมากกวา”    
เปนการใหเหตุผลผิด เพราะคาเฉลี่ยจะตองเปนคาที่มีเงื่อนไขเดียวกัน   

เชน เราวัดเสนผานศูนยกลางของเหรียญบาท 5 ครั้งแลวเอามาหาคาเฉลี่ย 
เรียกวาคาเฉลี่ยที่เราวัดได หรือคาเฉลี่ยความสูงของนักเรียนชายหอง ม. 2/1   
หมายถึงเฉลี่ยจากความสูงทุกคนที่เปนผูชายและอยูหอง ม. 2/1 คําตอบ 
เชนนี้แสดงใหเห็นวาครูเองก็ไมเขาใจคําวาคาเฉลี่ย  จึงประยุกตความรูไมได  
(ไมไดขึ้นบันไดขั้นที่ 2 ของ Bloom’s Taxonomy จึงขึ้นขั้นที่ 3 ไมได) 

ครูบางทานตอบวา “เปรียบเทียบกัน 4 คู ใบมันสําปะหลังมีมากกวา  
3 คู” แลวครูชี้ใหดูวาเขาเปรียบเทียบ A1 กับ B1 …. จนถึง A4 กับ B4 คนที่
ตอบเชนนี้ก็ผิด เพราะคิดแบบแขงกีฬาวาชนะกัน 3 ใน 4 เซ็ต ไมพิจารณาวาไม
เปนไปตามธรรมชาติ เพราะหากใบมันสําปะหลังมีแปงมากกวาก็ตองไดผลไป
ทิศทางเดียวกันตลอดไป ไมวาจะใสมากหรือนอย     

เหมือนใสน้ํายาอุทัยในแกวน้ํา  ใสมากหรือนอยน้ํายอมเปลี่ยนสี  
ตางกันที่ความเขมของสีเทานั้น 

ครูตองเห็นวาผลตาราง 2 ผิดหลักธรรมชาติของการทําวิจัยกอน 
จึงจะสอนโครงงานฐานวิจัยได การรูกระบวนการคิดไดคําตอบของตนเอง 
(meta-cognition) ตองการการฝกฝน ตองการ coach การพัฒนาทักษะนี้ให
ครูจึงไมงาย โดยเฉพาะหากยังไมเปลี่ยนการเรียนการสอนวิจัยในการผลิตและ
พัฒนาครู     สงว
นลิข
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เชนกัน คนที่คิดไดจึงจะออกแบบใหนักเรียนเห็นวาใบไมทั้งสองและ
ขาวโพดมีโปรตีนที่ผิดหลักธรรมชาติ ผิดตรรกะ (ครูเห็นคําตอบนี้ไหม) ผมจะ
ลองออกแบบใหเขาใจประเด็นโปรตีน ตอไปนี้   

เมื่อผมเห็นความผิดปกติ ผมจะต้ังคําถามวา   
“ใบมันสําปะหลัง ใบยางพารา และขาวโพด มีโปรตีนมากนอย

เรียงลําดับกันอยางไร?” 

คําถามนี้ทําใหผูเรียนตองคิดใหไดวาจะหาคําตอบไดอยางไร ครูอาจตอง
แนะนําใหผูเรียนรูเองวาตองหาคําตอบทีละคู แบบเดียวกับคําถามเร่ืองแปง 
ที่ผานมา กรณีนี้มี 3 คู คือ (1) เปรียบเทียบใบยางพารากับใบมันสําปะหลัง (2) 

เปรียบเทียบใบยางพารากับขาวโพด และ (3) เปรียบเทียบใบมันสําปะหลังกับขาวโพด 
เอาใบไมทั้งสองกอน ตองเอาคาโปรตีนของ A1 มาเทียบกับ B1 

เอา A2 เทียบ B2 ไปเร่ือย ๆ จนถึงสูตรยอยที่ 4 คราวนี้ไดคําตอบท่ีไมผิดหลัก
ธรรมชาติวา “ใบมันสําปะหลังมีโปรตีนมากกวาใบยางพารา” ที่ผมกลาววาไม
ผิดหลักธรรมชาติ  เพราะคําตอบสอดคลองไปในทางเดียวกันทุกกรณี 

เมื่อเปรียบเทียบใบยางพารากับขาวโพด เราตองพิจารณาเฉพาะ  
A1-A4  ไดคําตอบวา “ใบยางมีโปรตีนมากกวาขาวโพด” สอดคลองไปทาง
เดียวกันตลอด จากนั้น B1-B4 ใหคําตอบวา “ขาวโพดมีโปรตีนมากกวาใบมัน
สําปะหลัง” คําตอบท่ีไดจากการเปรียบเทียบทีละคู แมวาจะไมผิดหลัก
ธรรมชาติอยางที่เกิดกับกรณีแปงระหวางใบไมทั้งสอง แตความจริงแลวผิด
ธรรมชาติของตรรกะ เพราะคําตอบทั้ง 3 ไมสามารถเอามาเรียงเปนคําตอบวามี
โปรตีนมากนอยเรียงลําดับกันอยางไร 

เหมือนกับสรุปที่ 1 วา X มากกวา Y สรุปท่ี 2 วา Y มากกวา Z แลว
สรุปที่ 3 วา Z มากกวา X ซึ่งเปนไปไมไดที่จะวนเปนงูกินหางเชนนี้ ถาสรุป 1 

และ 2 ถูก สรุป 3 จะตองผิด แตถาสรุป 2 และ 3 ถูก สรุป 1 จะตองผิด และถา 
สรุป 3 และ 1 ถูก สรุป 2 จะตองผิด ขณะนี้เราไมสามารถบอกไดเลยวา สงว
นลิข
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สรุปใดผิด เพราะเราไมทราบวา “ถา” ใดเปนจริง พูดงาย ๆ คือกรณีนี้ผลวิจัย 
ไมสามารถบอกไดวาความจริงคืออะไรดวยซ้ํา 

ผมเห็นตรรกะท่ีผิดธรรมชาติกอน จึงอธิบายไดอยางนี้ ยังมีขอมูลอื่นอีก
มากที่ผูสอนเอาไปออกแบบกระบวนการคิดใหผูเรียนได ลองหาดูทุกครั้งท่ีเห็น
ขอมูลตัวเลขวิจัยในตาราง เพราะทุกครั้งเขาฟงนักเรียนเพาะพันธุปญญารายงาน
ผลการทดลอง ผมมักจะจับผิดไดทุกครั้ง เอามาเขียนหนังสือไดเปนเลมๆ   

ผมอยากใหครูมีทักษะคิดวิเคราะหจนสังเคราะหเห็นความผิดปกติไดเอง  
เพราะมันเปนโอกาสสรางกระบวนการเรียนรูอยางทาทายทีเดียว ไมมีทางอื่นที่
ผมแนะนําได  นอกจากฝกเอง โดยอยามองผานขอมูลอยางไมคิดสงสัยอะไรเลย 
ตองกลับไปที่พื้นฐานหัวใจนักปราชญ ฟง (ใหเปน) คิด (ใหไดจนเอะ) ถาม 
(ตนเองใหรูจนออ) จด (มาทํา PLC)8 
 

การศึกษาที่ดี คือ การเรียนรูในความสัมพันธกับชีวิตและธรรมชาติ    
การชวนนักเรียนใหไตรตรองขอมูลใหเขาสูความจริงที่มีบริบทจึงเปนหนาที่ของ
ผูจัดการการเรียนรู วิธีคือใหนักเรียนขยายขอมูลเขาสูชีวิตจริง ตัวอยางเชน 
ขอมูลโครงงานเปรียบเทียบการทํานาเคมีและนาอินทรีย ที่ผลการทดลองมีเพียง
ขอมูลปริมาณปุยที่ใช (กก./ไร) และผลผลิตที่ได (กก./ไร) จากขอมูลที่จดจาก
การทดลองนํามาสูกราฟเสนที่เห็นความหมายงายขึ้น ดังรูปแรก ที่เราเห็นวานา
เคมีใหผลผลิตมากกวา หากครูตั้งคําถามวา 

“จากขอมูลการใสปุยและผลผลิตในรูปที่ 1 เราจะทราบไดอยางไรวา
เราควรทํานาแบบไหน?”  

  

                                                 
8
 Professional Learning Community สงว
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นักเรียนสวนมาก (รวมท้ังครูดวย) ตอบตามที่เห็นวา “นาเคมีสิครับ/คะ
เพราะไดผลผลิตมากกวา” คําตอบนี้เปนการเห็นเชิงกลไก ยังไมใชชีวิตจริง 
จนกวาจะคิดไดจากคําถามใหมวา “เมื่อทํานา เราตองการอะไร ระหวางผลผลิต
กับรายได”    

“เราใชขอมูลอะไรในการตัดสินใจ?” คําถามนี้ทําใหนักเรียนคิดไดวา  
รายไดหมายถึงรายรับลบรายจาย (หรือกําไร) แลวเขาจะคิดตอไดเองวาจะหา
ขอมูลที่ขาดไปไดอยางไร   

รูปที่ 1 ผลผลิตกับปุย     รูปที่ 2 กําไรกับปุย

สมมุติขาวราคาตันละ 10,000 บาท  ปุยเคมีตันละ 17,000 บาท และ
ปุยอินทรียตันละ 3,500 บาท  นักเรียนจะเปล่ียนกราฟรูปที่ 1 ใหเปนรูปที่ 2
ไดเอง แลวจะเขาใจวา เพราะราคาปุยที่ตางกันนั้น  แมวานาอินทรียจะได
ผลผลิตนอยกวา แตกลับไดกําไรมากกวาเม่ือใสปุยถึงระดับหนึ่ง รูปที่ 2 ไดพลิก
ความคิดที่เรามีตอการทํานา 2 แบบ หากเราสนใจแคผลผลิต เราจะทํานาเคมี    
แตในบริบทจริงที่ตองการกําไร  รูปที่ 2 บอกใหเราทํานาอินทรีย
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ผมเคยชี้ ใหครูดูรูปที่ 2 แลวถามวาจุดตัดระหวางเสนกราฟทั้ ง  
2 หมายความวาอะไร ไมอยากเชื่อก็ตองเชื่อ ครูจํานวนมากตอบวา “จุดสมดุล”   
เมื่อถามวาอะไรสมดุลกันก็ตอบไมได เปนหลักฐานมัดวาครูเอาท่ีทองจํามาตอบ9   
สวนจุดที่โคงลงของเสนนาเคมีนั้นผมบอกใหครูทราบวาเราเรียกวา  “จุดโง”  
แลวใหครูชวยกับหาเหตุผลวาทําไมผมใหความหมายเชนนั้น 

ความรูของจุดโคงลงคือ ถาใสปุยมากกวาจุดนี้ กําไรจะลดลง แปลวา
ตอจากจุดนี้ไปเรากําลังทํางานหาเงินสงใหพอคาปุย  เราเรียกการไดคําตอบ  
“จุดโง” วาคิดสังเคราะหชั้นที่ 2 เหมือนนักเลงหมากรุกที่ “วางหมาก 2 ชั้น”     
ปกติการสังเคราะหความรูนั้นอธิบายแลวรูเลย เพราะอธิบายตรงๆ ขั้นเดียว    
การสังเคราะหได “จุดโง” เปนการสังเคราะหความหมายที่กาวขามความรูไปอีก
ระดับหนึ่ง  (เราจึงตองอธิบายเพิ่ม หากคนฟงคิดไมได) การไดคําตอบวาเปนจุด
โงนั้นสะใจกวามาก  เปนการสังเคราะหไดปญญาท่ีเขาใจไปถึงชีวิตจากการทํา
อาชีพ    

การไดขอมูลเพียงรูปที่ 1 มีการเรียนรูนอยกวารูปที่ 2 ครูตองหาทางให
นักเรียนเรียนรูจากการทําโครงงานฐานวิจัยมากกวาแคสังเกตขอมูลจาก
ปรากฏการณการทดลองวิจัย ตองรูจักตั้งคําถามใหนักเรียนขยายขอมูลเขาสู
ความจริงของชีวิต     

เราเรียกโครงงานแบบนี้วาโครงงานมีชีวิต คือชีวิตเราเองอยูในโครงงานนั้น 

เปนการศึกษาชีวิตเราเองไปในตัว การทําโครงงานมีชีวิตที่ยึดโยงกับทรัพยากร
และอาชีพบนฐานทรัพยากร สามารถทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 

 

 

 

                                                 
9
  เปนปรากฏการณจริงที่นาตกใจมาก  ที่แสดงใหเห็นวาครูกลายเปนเพียงคนนําความรูมาบอกตอ  โดยไมเขาใจ  ดังนั้น 
จึงเปนไปไมไดเลยที่จะใหครูออกแบบการสอนแบบ backward design เรื่องน้ียืนยันไดอีก  เม่ือครูแทบทุกคนให
คําอธิบายวา “ฟาแลบเปนเหตุของฟารอง  เพราะแสงเดินทางเร็วกวาเสียง” สงว
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ตอนตนบทไดยกตัวอยางการวิเคราะหและสังเคราะหบัญชีครัวเรือนให
เห็นวาวิเคราะหเกิดจากอะไร  มีหลักอยางไร สังเคราะหเกิดตอนไหน อะไรหนุน
ใหเกิดการผุดบังเกิดสภาพ “ฉันรู” ในพริบตานั้น แตครูสวนมากไดเพียงรูวาเปน
อยางนี้เอง  เพ่ิงเขาใจตอนนี้เอง (หลังจากทองนิยามมาสอนหลายป) ปญหาคือ
ครูจะรูไดอยางไรวาเมื่อมีขอมูลแลวกระบวนการจัดใหนักเรียนผุดบังเกิดความรู
ไดเองนั้นเปนอยางไร เพราะแตละโครงงานมีขอมูลไมเหมือนตัวอยางท่ียกมา
อธิบาย หากครูรอตัวอยางที่หวังใหเหมือนกับโครงงานท่ีตนเองเปนที่ปรึกษา  
รับรองวาไดแคลม ๆ แลง ๆ ไมมีตําราใดมีตัวอยางครบใหครูจําเอาไปสอน  
มันเปนนวัตกรรมกระบวนการท่ีครูตองออกแบบเอง  ครูตองท้ิงการทองจํา  
แลวพัฒนาตนเองใหมีทักษะการคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู ของตนเอง 
ใหไดกอน10 จากนั้นเขาใจบริบท มุมมอง ประสบการณความคิดของนักเรียน  
แลวออกแบบใหสอดคลองกับสภาพของนักเรียนในขณะนั้น และนี่คือความทา
ทายอันยิ่งใหญของการพัฒนาครูใหสอนโครงงานฐานวิจัยเปน 

ขณะนี้ ผมคิดวาเราเรียนรูจากตัวอยางกอนดีกวา เมื่อตนป 2558  

ผมไปรวมงานพะเยาวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยาเปนมหาวิทยาลัยที่มีเปาหมาย
สรางปญญาเพื่อทองถิ่น จึงถือวาโครงการเพาะพันธุปญญาเปนงานสําคัญของ
มหาวิทยาลัย โครงการน้ีไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยทุกอยางตามที่ 
รองขอ หัวหนาโครงการ (ผศ. ดร. ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ) ใหโอกาสนักเรียน
เพาะพันธุปญญานําเสนองานวิจัยของตนรวมกับการนําเสนอโครงงาน 
(project) นักศึกษาป 4 มีตัวอยางดีๆ มากมายนําเสนอ หนึ่งในนั้นคือโครงการ
ของโรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห ที่หลังจากนั้นไปควารางวัลระดับโลกท่ี
สหรัฐอเมริกา11 แตหนังสือนี้จะเอาตัวอยางผลงานนักเรียน ม.  3 โรงเรียน 
                                                 
10

 การเขาใจตนเองในกระบวนการเกิดความคิด (หรือ meta-cognition) อธิบายโดยละเอียดในบทที่ 2  
11

 โครงการ"การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการพนใยเพื่อผลิตแผนใยไหม"  โดย นายนัทธพงศ เชื้อศิริถาวร 
นายธนานนท หิรัณยวาณิชชากร และ น.ส.สุทธิลักษณ รักดี จากโรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จ.เชียงราย  สงว
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ฟากกวานวิทยาคม มาเปนตัวอยางการเรียนรู เพราะเปนเรื่องที่งายสมวัย
นักเรียนมัธยมตน  และผู อานทั่ ว ไปเขาใจงาย  ขอใหอานแคบทคัดยอ 
ของบทความวิจัยกอน แลวหลังจากนั้นผมจะใช  PowerPoint ที่นักเรียน 
นําเสนอตอหนาคนจํานวนมากมาถอดความรูการทํา RBL และการคิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะหใหทราบ 

 

ผูวิจัย ด.ญ. ณลกมล ยังมูล, ด.ญ. วิชญาพร ศรีไชย , ด.ญ. พันธิตรา ใจชื่อ 

ครูที่ปรึกษา สุปรีชา สูงสกุล, พรเพ็ญ อินตะ, ปาริชาติ อินตะรักษา, กาญจนา กิ่งกาน
โรงเรียน โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาการวิจัยของอุณหภูมิในการทอดและเวลาในการตมตอ

คุณภาพของเห็ดฟางสวรรคมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
แปรรูปของเห็ดฟางเปนเห็ดฟางสวรรค โดยนําเห็ดทอดในอุณหภูมิที่ตางกัน 
160, 170, 180 องศาเซลเซียส นําไปตม (คลุกเคลา) น้ําปรุงรสเปนเวลา 5, 10, 
15 นาที  มาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพดานปริมาณน้ํา น้ํามันในเห็ด และ
ความเหนียว พบวาอุณหภูมิในการทอดและเวลาในการตมมีผลตอคุณภาพเห็ด
ฟางสวรรค ที่ทําใหมีคาความชื้น (น้ําในเห็ด) น้ํามัน และความเหนียวท่ีดีที่สุด 
คือ อุณหภูมิทอดที่ 170 องศาเซลเซียส และเวลาตม 15 นาที 

 

 

 

                                                                                                        
 ไดรับรางวัล Intel International Science and Engineering Fair, Intel ISEF ป 2558 สงว
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นักเรียนใช PowerPoint ตอไปนี้นําเสนอในหองประชุม  
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ผมชอบ slide นี้เปนพิเศษ สวนหนึ่งชอบเพราะคนฟงสวนมากไมรู
ความหมายท่ีเหตุและผลสัมพันธกัน จนกวานักเรียนอธิบายความหมายเสนทึบ
เสนประ นักเรียนสามารถเขียนผังเหตุ-ผลไดชัดเจน ตัวแปรตน 2 ตัวคือ 
อุณหภูมิทอดและเวลาตมเปนเหตุของผลสุดทาย (คุณภาพเห็ดฟางสวรรค) โดย
มีผลระหวางทาง 4 ประการคือ ไหม อมน้ํามัน เหนียว รสชาติ (การดูดซับน้ํา
ปรุงรส) การรูจักใชชนิดเสนทึบ (เหตุและผลเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน)  และ
เสนประ (เหตุและผลสวนทางกัน) ทําใหนักเรียนเห็นภาพวาตมนานก็มีทั้งดี 
และเสีย อุณหภูมิทอดสูงก็มีทั้งดีและเสีย โจทยอยางนี้ทําใหมีจุดเหมาะสมของ
เหตุ (optimum) เหตุคือสิ่งที่เราปฏิบัติ ความรูในเหตุที่เหมาะสมจึงเปนคําตอบ
ในทางปฏิบัติไดจริง 

ถานักเรียนขยายความคิดไปยังรายจาย เขาจะเห็นวาเหตุทั้งสอง คือ 
ทั้งเวลาและอุณหภูมิมีความสัมพันธแบบเสนทึบกับรายจาย  เงื่อนไขการผลิต 
(การสรางเหตุ) เห็ดสวรรคจึงมีผลตอรายได  
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บอกตามตรงวาผมรูสึกขัดใจทุกครั้งที่เห็นสมมุติฐานในรูปแบบนี้   

แมวามันดูเหมือนมีความเปนเหตุเปนผล  คือเขียนใหเห็นเหตุ (cause) และผล 
(effect) แตก็รูสึกไดถึงอิทธิพลของสถิติที่ยังถอนไมหมด อิทธิพลนี้เห็นไดจากคํา
วา “ที่แตกตางกัน” ผมจะขัดใจมากขึ้นหากเขียนวา “อุณหภูมิในการทอดและ
เวลาในการตมที่แตกตางกันสงผลตอคุณภาพเห็ดฟางสวรรคที่แตกตางกัน”   
เพราะสมมุติฐานแบบนี้กําลังบอกวา “เหตุที่ตางกันทําใหเกิดผลที่ตางกัน” 
ในที่สุดการวิเคราะหขอมูลจะติดหลมสถิติ  ที่วิเคราะหวาตางกันอยางมีนัยยะ
สําคัญไหม เชื่อมั่นไดกี่เปอรเซ็นต ไมสามารถอธิบายความเปนเหตุเปนผลโดยใช
วิชาความรูที่เรียนมา 

ผังเหตุ-ผลบงบอกตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ทําให
นักเรียน (และครู) ไมหลงทางการกําหนดตัวแปร ตัวแปรตนคือเหตุ ตัวแปรตาม
คือผล ตัวแปรควบคุมคือเหตุที่เราไมตองการใหมีอิทธิพลตอผล เหตุจึงเปนสิ่งท่ี
สรางได ควบคุมได วัดได สวนผลเปนสิ่งทีส่ังเกตไดและวัดได การทําโครงงานนี้รู
ชัดวาเครื่องมือที่วัดเหตุ คือ เทอรโมมิเตอรกับนาฬิกาจับเวลา  เมื่อไดผล 
(คุณภาพเห็ดสรรค) ที่ดีที่สุด เราก็จะทราบเหตุ (วิธีผลิตเห็ดสวรรค) ที่ดีที่สุด   
จึงนาสนใจวาผลท่ีนักเรียนเรียกวาคุณภาพเห็ดทอดนั้นคืออะไร ครูและนักเรียนสงว
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ที่คุนเคยกับการทําโครงงานเปนของกิน จะคาดไดเลยวานักเรียนจะใชความพึง
พอใจจากการชิม  แตขอใหอานตอไป  โครงงานนี้ ไมธรรมดาอยางที่คิด  
(ไมเชนนั้นไมไดมาเปนตัวอยางหรอกครับ) 
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เราเริ่มเห็นความเปนวิทยาศาสตรจากสมการคณิตศาสตรงาย  ๆ คือ 
สมดุลมวลสาร นักเรียนตองคิดใหไดวาเห็ดสดประกอบดวยอะไรบาง และเม่ือ
ทอดแลวมันเปลี่ยนมวลสารไปอยางไร บางอยางสูญเสียออกไป (น้ํา) บางอยางมี
เติมเขามา (น้ํามัน) เปนสิ่งธรรมดาที่จินตนาการไดและประสาทสัมผัสรูได   

ดวยหลักคิดสมดุลมวลสาร  ลําดับถัดจากนี้ไปจนถึงข้ันตอนท่ี 6 เราจะ
เห็นการบูณาการวิชาคณิตศาสตรอยางงายมาใชทําความเขาใจน้ําหนักที่ชั่งได     
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ความคิดที่นักเรียนใชจนถึงตอนนี้คือคิดวิ เคราะห  นักเรียนใช
จินตนาการแยกแยะมวลสารออกจากกระบวนการ การแยกแยะนั้นทําให
สามารถจัดกลุม 2 ขางออกเปนสมการได การสรางสมการเหลานี้นักเรียนตอง
จินตนาการใหไดวาน้ําหนักรวมท่ีปรากฏนั้น มีน้ําหนักของอะไรอยูบาง  

ตองเขาใจวากระบวนการผลิตขั้นตอนตาง ๆ เปลี่ยนแปลงมวลสาร มีอะไร
สูญเสียออกจากเห็ด และมีอะไรเติมเขามาในเห็ด   
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รูปนี้ทําใหเราเห็นความคิดที่เปนวิทยาศาสตรของนักเรียน  ผมพบวา
โดยปกติแลวเม่ือนักเรียนตองวัดสิ่งที่ไมคุนเคย  เขาจะใชความรูสึกเปนสวนใหญ 
(คงติดมาจากการใชแบบสอบถาม)  เชน ความเหนียวใชการดึงดวยมือ แลว
ประเมินวาเหนียวมาก ปานกลาง นอย ซึ่งหนีไมพนการใชแบบสอบถาม 

เราตองแกปญหานี้โดยการถามวา “ความเหนียวคืออะไร?” 

“การทนแรงดึง” เปนคําตอบที่ใกลเคียงที่สุดหลังจากไลถามหาคําตอบ
สักพัก 

“ถาเชนนั้นมันมีหนวยอะไร?” 

“นิวตัน” เด็กมักจะตอบเชนนี้เมื่อทราบวาตองวัดแรง เมื่อทราบหนวย
แลวนักเรียนจึงจะออกแบบเคร่ืองมือวัดไดเอง 
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ขณะนี้ เราไดคําตอบแลววาคุณภาพเห็ดฟางทอดในความคิดของ
นักเรียน คือ ความเหนียว ฟงครั้งแรกผมแปลกใจที่ทําไมไมใชความกรอบ   
จนกระท่ังทราบวาตอจากทอด  เห็ดถูกตมกับน้ําปรุงรส 

 
 

หากพิจารณาใหถี่ถวน ตารางนี้มีขอผิดพลาดอยู เชน เมื่อน้ําหนัก
เร่ิมตนไมเทากัน ผลที่เอามาเปรียบเทียบกันควรเปนคารอยละ ขั้นตอนการ
ทดลอง 1-6 กอนหนานี้ไมไดบอกวาหาน้ําหนักน้ําในเห็ด จึงไมทราบวาคาใน
คอลัมนที่ 2 (น้ําหนักเห็ดอบแหง) ไดมาจากไหน รวมท้ังสมการน้ําที่หายไปยัง
ผิดอยู (เพราะน้ําหนักหลังทอดมีน้ํามันอยูดวย) หากครูสามารถทําใหนักเรียนหา
ขอผิดพลาดเชนนี้ไดดวยตนเอง นักเรียนจะเรียนรูมากขึ้น เพราะไดทบทวน
สมการและตัวเลข การทบทวนสมการคือการใชจินตนาการวากระบวนการทอด
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงมวลระหวาง น้ําในเห็ด เนื้อเห็ด และน้ํามันอยางไร? 
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ความคิดที่ใชอภิปรายผลเราเรียกความคิดสังเคราะห (ไมใชสังเคราะห
ทั้งหมด มีวิเคราะหปนอยูบาง) จุดเดนประการแรกคือการเปล่ียนขอมูลใน
ตารางใหเปนกราฟ เพราะทําใหเห็นความตางระหวางเสน และแนวโนมท่ีคาบน
แกน Y (ตัวแปรตาม) เปลี่ยนไปตามคาแกน X (ตัวแปรตน) กราฟชวยใหเราหลุด
พนออกจากรูปแบบการบรรยายตามตัวเลขตาราง เราจะสังเกตความแตกตางได
จากการเขียนเปนประโยคเหตุ-ผล ซึ่งมีคําเชื่อมประโยคเชน  “ดังนั้น” “ทําให” 

“ดวยเหตุนี้” “จึง” ฯลฯ12   
 

                                                 
12

 นักเรียนยังติดการเขียนบรรยายแบบรายงาน   ขอความใน PowerPoint ถูกผมดัดแปลงไมใหยืดเยื้อ โดยยังคง
ใจความเดิมที่เปนเหตุเปนผลไว   สงว
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ความคิดสังเคราะหยกระดับสูงขึ้นเมื่อนักเรียนพยายามอธิบายการ
ทํางานของเหตุหลายเหตุ (กรณีนี้คือเวลาตมกับอุณหภูมิทอด) เขากับผลเดียว 
(คุณภาพเห็ดสวรรค)  โดยพยายามดึงสาระวิชาความรูมารวมอธิบายเชน  
“การแพรของน้ําเกิดจากแรงดันออสโมติก” “ผิวหนาที่แข็งตัวเร็วจะกักน้ําไว”   
“น้ํามันที่อยูในรูพรุนขัดขวางการแพรของน้ํา” “เนื้อสัมผัส (texture) ขึ้นกับ
การทอดและการแพรเมื่อตม” 

นอกจากการใชคําเชื่อมที่แสดงความเปนเหตุเปนผลแลว นักเรียนยัง
เขียนเหตุผลแบบมีทิศทาง ซึ่งสังเกตไดจากคําที่มีความหมายคูกัน เชน เพิ่ม-ลด  
มาก-นอย ขึ้น-ลง สูง-ต่ํา เปนเหตุ-ผลในความเขาใจเชิงสัมพัทธ (relative)  

การเขาใจความเปนเหตุเปนผลเชิงสัมพัทธทําใหหลุดออกจากความคิด
วาสิ่งตาง ๆ เปนอยูอยางสัมบูรณ (absolute) เปนพื้นฐานการเขาใจบริบทและ
สังคมวาอยูเปนระบบท่ีสรรพสิ่งตาง ๆ ลวนเก่ียวพันถึงกัน การใหเหตุและผลท่ีมีสงว
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ทิศทางคือหลักฐานของการไดทักษะคิดขั้นสูง (higher-order thinking skill) แลว 
เปนทักษะที่นักเรียนคิดวิเคราะหแบบเชื่อมโยงขอมูลกันเอง และบูรณาการ 
ดวยสาระวิชาท่ีเรียน จนเกิดเปนความรูใหมของตนเอง  เราเรียกกระบวนการนี้
วา “คิดสังเคราะห” 

แนนอนวาที่นักเรียนไดนี้ตางจากการเขียนผลวิจัยแบบลอกจากตาราง
ทีละบรรทัดตามที่ตาเห็น อยางที่เราพบในรายงานวิจัยจํานวนมาก แตเปนการ
เขียนจากที่สมองเห็น  ปญญาจึงเกิดได 

 
 

คุณครูที่ฟงการนําเสนอของนักเรียนมาถึงจุดนี้ควรสงสัยวา “ทําไมทอด
กอนตม?” เพราะคนทั่วไปจะมีความคิดวาเห็ดสวรรคนาจะปรุงรสกอนแลวทํา
ใหแหงกรอบจากการทอด (เหมือนหมูสวรรค) เมื่อคิดไดเชนนี้ ครูตองกระตุนให
นักเรียนคิดไดเองจนเกิดคําถาม “ทําไมไมตมกอนทอด?” “ถาเราตมกอนทอด  
ผลิตภัณฑนี้จะเปนอยางไร ดีกวาแบบที่นําเสนอนี้หรือไม” “ถาคุณภาพคือความสงว
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กรอบและไมเหม็นหืน เราจะวัดอยางเปนวิทยาศาสตรอยางไร?” ความคิดเชนนี้
นําไปสูการวิจารณ การตั้งคําถาม เชน ทอดเพื่ออะไร เพื่อใหน้ําออกไป หรือ
เพื่อใหมีน้ํามันเขาไปอยูในเห็ด หรือเพื่อเนื้อสัมผัส ฯลฯ   

กระบวนการคิดที่สําคัญที่ผมยังไมไดเอยถึง คือ นักเรียนไดเริ่มรูจัก
ระบบอยางงาย หากเราใหนักเรียนจินตนาการเห็นวาเห็ด คือ “ขอบเขตของ
ปริมาตรระบบ (system control volume)” ที่กระบวนการผลิตทําใหระบบ
เปลี่ยนแปลงจากการไหลเขา-ออกผานขอบเขตระบบ (system boundary)    

สิ่งที่เขาระบบคือ ความรอน  น้ํามัน     
สิ่งที่ออกจากระบบคือน้ํา (อาจมีสารระเหยอื่น เชน กลิ่น)     
ผลที่เกิดกับระบบคือ น้ําหนัก ขนาด สี รสสัมผัส อันเกิดจากการ

กระทําของเหตุ 
ปจจัยควบคุมการเขา -ออกคือการเปลี่ยนแปลงท่ีขอบเขตระบบ 

(ความตางของอุณหภูมิ ความตางของความชื้น  ผิวเห็ดแหง แข็ง หดตัว  
การเคลื่อนที่การพลิกตัวของเห็ดขณะทอด ฯลฯ)   
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เปนเร่ืองปกติใชไหมที่เราถูกเปาหูสอนใหเอาขอมูล (ตัวเลข) จากแบบ
สํารวจมาจัดเปนตาราง แลวเขียนตอทายตารางดวยประโยคอธิบายตัวเลขซํ้ากับ
ตาราง     

เพ่ือใหกระจางในเร่ืองนี้ ผมขอยกตัวอยางจากรายงานผลงานวิจัยชิ้น
หนึ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีวิทยุ  R-Radio (สถานีวิทยุสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงรายการใหผูฟง
ไดประโยชนในการประกอบอาชีพ เขาเขียนผลการวิจัยดังนี้ 

 

ตอนท่ี  5  ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการจัดรายการสถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 ผลการสํารวจความคิดเห็นประชาชนแบงออกเปน 3 สวนคือ ขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับพฤติกรรมการฟงรายการวิทยุ สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม และความ
คิดเห็นตอรูปแบบรายการ โดยแบงออกไดดังนี้ 
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 ขอเขียนในบทน้ีมีลักษณะเลาเรื่องจากประสบการณจริงสมัยที่ทํางานให สกว. จากนั้นถอดความรูจากกระบวนการคิด
หาความหมายของผมเอง โดยใช “ปุจฉา-วิสัชนา” แทรกเปนระยะๆ ผูอานตองอานทั้งหมด ไมสามารถเขาใจโดยตรง
จากความรูสําเร็จรูปที่เปนสวนวิสัชนา 

บทท่ี 2บทท่ี 2  
หลักการหาความหมายจากขอมูล13 13 
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 5.1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมการฟงวิทยุ 

  ตารางที่  4.12  ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับพฤติกรรมการฟงรายการวิทยุ     

พฤติกรรมการฟงรายการวิทยุ จํานวน รอยละ 
ชวงเวลาท่ีฟงวิทยุ                              
                              5.00 – 9.00 น. 
                              9.01 – 12.00 น. 
                             12.01 – 15.00 น. 
                             15.01 – 18.00 น. 
                             18.01 – 21.00 น. 
                             21.01  ข้ึนไป  
                             อื่น ๆ  
                            รวม                                   

 
280 
428 
571 
429 
684 
676 
163 
3231 

 
8.70 
13.30 
17.70 
13.30 
21.20 
20.80 
5.00 
100.00 

ประเภทรายการท่ีชอบ 
                             รายการขาว 
                             รายการสารคดี 
                             รายการบันเทิง/ละครวิทยุ 
                             รายการเพลง 
                             รายการสนทนา 
                             รายการอาชีพ 
                             อื่น ๆ  
                               รวม                                

 
463 
132 
265 
2225 
44 
76 
26 
3231 

 
14.30 
4.00 
8.20 
68.90 
1.40 
2.40 
0.80 
100.00 

ความถี่ในการฟงรายการวิทยุ 
                             นอยกวา 1 ช่ัวโมงตอวัน 
                             ระหวาง 1-3 ช่ัวโมงตอวัน 
                             ระหวาง 3-6 ช่ัวโมงตอวัน 
                             มากกวา 6 ช่ัวโมงตอวัน 

 
623 
1625 
629 
291 

 
19.30 
50.30 
19.50 
9.00 สงว
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                             อื่น ๆ  
                             รวม                                  

61 
3231 

1.90 
100.00 

ทานเคยฟงสถานีวิทยุ xxxx  
                             เคย 
                             ไมเคย 
                             รวม                                  

 
2897 
334 
3231 

 
89.70 
10.30 
100.00 

 

จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเก่ียวกับ
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมการฟงรายการวิทยุ  พบวาชวงเวลาที่ฟงวิทยุเวลา 
5.00 – 9.00 น. รอยละ 8.70 เวลา 9.01 – 12.00 น. รอยละ 13.30 เวลา 12.01 – 
15.00 น. รอยละ 17.70  เวลา 15.01 – 18.00 น. รอยละ 13.30 เวลา 18.01 – 
21.00 น. รอยละ 21.20 เวลา 21.01 ขึ้นไป รอยละ 20.80 และเวลาอ่ืน ๆ รอยละ 5.00 

ประเภทรายการที่ชอบ  รายการขาวรอยละ 14.30 รายการสารคดี 
รอยละ 4.00 รายการบันเทิง/ละครวิทยุรอยละ 8.20 รายการเพลงรอยละ 68.90   
รายการสนทนารอยละ 1.40 รายการอาชีพรอยละ 2.40 และอื่น ๆ รอยละ 0.80 

ความถี่ในการฟงรายการวิทยุ นอยกวา 1 ช่ัวโมงตอวัน รอยละ 19.30   
ระหวาง 1- 3 ช่ัวโมงตอวัน รอยละ 50.30 ระหวาง 3 - 6 ช่ัวโมงตอวัน รอยละ 19.50   
มากกวา 6 ช่ัวโมงตอวัน รอยละ 9.00 และอื่น ๆ รอยละ 1.90 

ทานเคยฟงสถานีวิทยุ R-Radio เคยรอยละ 89.70 และไมเคยรอยละ 10.30 
 

เขาเขียนแคนี้จริงๆ แลวตอดวยตารางใหม เมื่ออานจบแลวลอง 
ถาม-ตอบตัวเอง 

ถาม  “เรา (คนอาน) สามารถอานตัวเลขในตารางไดความหมาย
เดียวกับที่เขียนทายตารางใชไหม?”   

ตอบ  “ใช” 
ถาม  “ที่เขียนมาจึงเปนบอกขอมูลเดียวกันซ้ํา 2 หนใชไหม?”   
ตอบ  “ใช” สงว
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ถาม  “ดูตารางแลวสามารถเห็นตัวเลขเชิงเปรียบเทียบระหวางบรรทัด
ตางๆ ไดดีกวาอานใชไหม?”   

ตอบ  “ใช” 
ถาม  “ดังนั้น  ดูตารางแลวเขาใจลึกกวาและงายกวาที่อานประโยค

ทายตารางใชไหม?”   
ตอบ  “ใช”   
ถาม  “คําตอบของทุกคําถามคือใช  ถาเชนนั้นจะเขียนประโยคทาย

ตารางไปทําไม?”   
ตอบ  “เปนแบบมาตรฐานท่ีถูกสอนมาวาใหเขียนแบบนี้!!” 

 

นาแปลกที่หลายคนเห็นวารายงานการวิจัยรูปแบบนี้เปนสิ่งปกติ.... 
ปกติจนถึงขั้นทึกทักเอาวาเปนแบบมาตรฐานการเขียนรายงานการวิจัย  และ
สอนตอๆ กันมา การเขียนงานวิจัยแคนี้เขาเรียกวา “ไมเปนมวย” ครับ 

สิ่งแรกที่เราไดจากการทําวิจัยแบบนี้ คือ ตัวเลขจากที่ผูตอบกามาใหใน
แบบสอบถาม  เราเอาขอมูลมาเรียบเรียงใหมเปนตาราง และเพิ่มคอลัมนแจก
แจงความถี่ (เปอรเซ็นต) ตารางคือขอมูลที่เขาใจไดเบ็ดเสร็จในตัว การเขียน
ตอทายตารางอยางที่ปรากฏนี้  จึงเปนการยกตัวเลขมาเรียบเรียงใหเปนประโยค
เทานั้น มันจึงใหขอมูลซ้ําโดยไมมีความหมายอะไรเพ่ิมเติม     

โดยธรรมชาติของ “รูปแบบขอมูล” คนจะเขาใจตัวเลขท่ีจัดระเบียบอยู
ในตารางมากกวาการเรียบเรียงอยูในประโยค นอกจากเราจะเขาใจตารางไดเอง 
(โดยไมตางจากที่บรรยายทายตารางแลว) การดูตารางยังทําใหเกิดความรูสึกเชิง
เปรียบเทียบไดงายกวาดวย เพราะตารางทําใหเราเห็นตัวเลขอยูเปนระเบียบ 
มีการจัดหมวดหมู ใหเปรียบเทียบไดงาย  ดังนั้น เมื่อมีตารางแลวยอมไม
จําเปนตองเขียนซํ้า  หากไมมีอะไรเปนคุณคาเพิ่ม 
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คุณคาเพิ่ม คือ  การตีความ (สังเคราะห)  ตัวเลขในตารางใหมี
ความหมายมากกวาตัวเลข ใหไดความหมายถึงระดับความรู เพื่อนําไปใช
ประโยชนตอได   

วัตถุประสงคของการทําวิจัยชิ้นนี้เพื่อปรับปรุงรายการใหผูฟงไดความรู
เพื่อการประกอบอาชีพ ในการสรางคุณคาเพ่ิมใหกับขอมูลในตารางไดนั้น  
นักวิจัยตองใชสติปญญามองหาความหมายของขอมูล ใหไดคําตอบตรง
วัตถุประสงค ตัวอยางเชน ขอมูลขางบนควรไดคําตอบตอไปนี้ 

1. เวลาที่คนฟงรายการมากท่ีสุด (หลัง  18.00 น .  21.2 %)  
มีความสัมพันธกับรายการที่ชอบมากที่สุด (รายการเพลง 68.9%) 
ใชไหม?   

2. หากขอ 1 “ใช” (แปลวาหลัง 18.00 เปนรายการเพลง) สถานี
วิทยุนี้บรรลุวัตถุประสงคของตนหรือไม? (วัตถุประสงคเพื่อ
การศึกษาและพัฒนาอาชีพ)  

3. หากความสัมพันธขอ 1 “ใช” แตคําตอบขอ 2 “ไม” สถานีควร
ทําอยางไร?   

 

จะเห็นวาคําตอบของคําถามทั้ง 3 ขอนี้ไดจากการหาความหมายจาก
ขอมูลในตารางโดยการเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันมาอธิบายใหสอดรับกันนั่นเอง   
คือตองวิเคราะหเนื้อหารายการชวงที่มีคนฟงมากที่สุด และสุดทายตองไดความรู
ที่นําไปสูการพัฒนารายการ ใหสถานีทําหนาที่ใหบรรลุวัตถุประสงค จะเห็นวา
ความรูเหลานี้ไมมีในขอมูลที่เราไดรับจากแบบสอบถามสักนิดเดียว แตเราตอง
คิดเอาเองวาควรไดความรูอะไร หาความรูนั้นจากขอมูลไดอยางไร 

ผมลองขอทําตัวเปนนักวิจัยสังเคราะหขอมูลเปนความรู เชนไดความวา  
“คนจํานวนมากฟงรายการหลังเลิกงาน ซึ่งเปนรายการเพลงลูกทุงมากกวารอย
ละ 80 ของเวลาออกอากาศท้ังหมด (จากขอมูลผังรายการ)  ผูฟงสวนใหญเปนผู
มีรายไดต่ําและขาดความรูเรื่องการประกอบอาชีพ (จากขอมูลพื้นฐานของคนฟง) สงว
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ดังน้ัน เพื่อใหรายการของสถานี R-Radio มีสวนสรางอาชีพเพิ่มรายไดใหกับคนฟง 
ควรปรับรายการเพลงใหแทรกความรูเร่ืองอาชีพ และรูจักความเสี่ยงจากการ
ลงทุนทําอาชีพ โดยใหความรูกลมกลืนไปกับรายการเพลง เชน คัดเลือกเพลงที่มี
เนื้อรองเหมาะกับการนํามาคุยเรื่องอาชีพหลังเพลงนั้นจบลง ทั้งนี้ควรเปนการ
เลาเรื่องจริงแบบสนทนามากกวาแบบการบรรยายวิชาในชั้นเรียน  (จากขอมูล
ทักษะการรับความรูจากพื้นฐานการศึกษาและอาชีพ)” 

สวนแรกของตัวอยางที่สังเคราะหคือ “ความหมายของขอมูลจาก 
หลาย ๆ ตาราง  ที่เปนหลักฐานสนับสนุนกันเอง” สวนทายท่ีตอจากคําวา 
ดังนั้น คือ “ขอสรุปเปนความรู” เพื่อพัฒนารายการใหตอบสนองวัตถุประสงค
ตามนโยบายของสถานีวิทยุ การที่สรุปความหมายไดเชนนี้ เราตองมีหลักฐาน
จากขอมูลอื่นมาประกอบ เชน 

1. ผังรายการในชวงเวลาตาง ๆ  
2. ผูฟงสวนใหญคือใคร ชอบการสื่อสารแบบไหน ฯลฯ 

 

ขอมูลประกอบนี้ไมปรากฏในตารางท่ียกมาเปนตัวอยาง ผมไดแตหวัง
ไดวาจะมีอยูในตารางอ่ืน หากการวิจัยไมมีขอมูล 2 ขอขางตน มันหมายความวา
วางแผนวิจัยไมดี ออกแบบขอมูลไมตรงเปาหมาย เมื่อขอมูลไมครบ งานวิจัยจึง
ใชประโยชนไมเต็มที่ เพราะตีความจากขอมูลใหเปนความรูชัด ๆ ไมได 

สรุป ปญหาการหาความหมายขอมูลงานวิจัยอยูที่   
1. ขอมูลไมครบเพราะวางแผนไมดี   
2. มองขอมูลในตารางแยกกันเปนเซลลเดี่ยว ๆ แยกบรรทัด  

แยกคอลัมน แยกตาราง ไมคิดเชื่อมโยงขอมูลเขากับเปาหมาย   
3. ไมเอาบริบทมารวมอธิบายใหไดคําตอบสูเปาหมาย 

4. นักวิจัยมีประสบการณนอย ไมคิดแบบองครวม 

5. ติดรูปแบบ (format) ที่เคยม ีไมกลาจินตนาการถึงรูปแบบใหม 
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ถาเชนนั้น เราจะแกไขปญหาการเขียนงานวิจัยท่ี “ไมเปนมวย”  
ไดอยางไร? หากจะใหเปนมวยก็ตองเริ่มแบบนักมวย 
 

มีเรื่องมาเลาใหฟง (อาน)  เรื่องมีอยูวา... สกว. มีโครงการรวมกับ  
4 หนวยงาน (ก. มหาดไทย ก. พัฒนาสังคมฯ ธกส. และ สสส.) สนับสนุนให 
อบต. และชาวบานรวมกันเก็บขอมูลบัญชีครัวเรือน ก็เปนเรื่องจดตัวเลขท่ีจาย
ออกและที่รับเขามารายวันนั่นแหละ โดยหวังวาชาวบาน (และ อบต.) จะได
เรียนรูเศรษฐศาสตรครัวเรือนจากตัวเลขบัญชีรับ-จาย หลายคนบอกวาไมใช
งานวิจัย แตผมขอใหมองมุมใหมวาวิจัยคือเครื่องมือการศึกษา ตราบใดที่งาน
เชนนี้ทําใหคนมีการศึกษาดีขึ้น มันคือวิจัย แตทั้งนี้ทั้งนั้น ตองเขาใจการศึกษาที่
สรางปญญา  และตองรูวาปญญาคืออะไร  เกิดจากการศึกษาไดอยางไร   
ไมเชนนั้นก็เถียงกันไมจบสิ้น และนี่เปนเหตุใหคนจํานวนมากกลัววิจัย ยกใหเปน
สัมปทานผูกขาดโดยคนมหาวิทยาลัย 

ปุจฉา     ตองคิดอยางไรจึงจะเห็นความหมายอยางที่สงัเคราะหและนํามาเรยีบ
เรียงไวเปนตัวอยางขางตน 
วิสัชนา  คิด 3 ข้ัน 

1. มีสติอยูกับวัตถุประสงค    
2. โยงความคิดออกไปสูการวิเคราะหขอมูลตารางอ่ืน เชน ขอมูลผูฟง

และผังรายการ (ที่ควรม)ี   
3. โยงที่วิเคราะหในขอ 2 วนกลับไปขอ 1  

สรุป  มีสติอยูกับวัตถุประสงค  ใชขอมูลมากกวา 1 ชุดมาประมวล 
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บังเอิญผมเปนคนชอบซอกแซกเร่ืองชาวบานเขา เมื่อเจาภาพชวนใหไป
ประชุมงานทํานองนี้ดวยจึงใจงายเก็บกระเปาตามเขาไป ไปแลวตองทํางานสัก
หนอย เจาภาพเขารูจริตผมดี จึงมักมีไมโครโฟนใหตรงหนาเสมอ เพราะรูวาผม
ชอบสงสัยตัวเลขตางๆ และแพไมโครโฟน หลายหนหลายเวที หลายงานทําใหมี
วัตถุดิบมากพอเอามาเขียนแบบเลาเร่ือง ที่จะอานกันตอไปนี้ 
 

มวยบุก (ภาษามวยเรียกมวย fighter) การหาความหมายจากขอมูล
ตัวเลขตองคิดเชิงรุก วิธีการคือเปนคน “ขี้สงสัย” หรือ “สมองซุกซน” ซึ่งจะ
เปนยาโดปให “ตอมเอะ” ทํางาน 

“เอะ” เปนตอมสงสัย คนเราจะอุทานคํานี้ทุกครั้งท่ีสงสัย สวน “ออ” 
เปนตอมหยั่งรู หลังเอะแลวคนเราจะประมวลขอมูลจนกระจางหายสงสัยแลว
รอง “ออ....อ...อ..อ.อ” แตคนข้ีสงสัยเขาจะเอะตอจากออไปเรื่อยๆ เหมือนเด็ก 
2-3 ขวบทุกคนที่ชางถาม “ทําไมๆๆๆๆๆๆๆ” อยางไมรูจบ คนเราเกิดมาพรอม
ตอมเอะ แตตอมนี้ฝอพิการเมื่อเขาโรงเรียน  

“เอะ...ทําไมเปนหนี้?”   
“ออ... เพราะมีรายจายมากกวารายรับ”   
“เอะ.. ทําไมจายมากกวารับ?”   
“ออ...เพราะเสียหวยมาก” 

“เอะ..ทําไมเสียหวยมาก?”  
“ออ...เพราะโลภ”   
“เอะ....ทําไมโลภ?”   
“ออ..เพราะโง”  

“เอะ..ทําไมโง?”   
“ออ..ก็เพราะโงนะสิ”   
“เอะ..ทําไมออเหมือนเอะ?”    สงว
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“ออ..ก็เพราะโงนะสิจึงไมรูวาทําไมโง”.... 
จะเห็นวา “ออ” คือการใหความหมายเชิงเหตุผลของ “เอะ” เพราะ

มันตองทําใหเชื่อวา “ออ...มันเปนเพราะอยางนี้นี่เอง” ถา “เอะ” และ “ออ” 
ตอกันไปเรื่อย ๆ เราจะเห็นความหมายลึกซึ้งขึ้น เพราะรูไปถึงรากของเหตุ   
ดังนั้น การหาความหมายใด ๆ ตองหัดเอะใหเปนกอน อยาเห็นตัวเลขแลว
กระโดดไปท่ีออ “ออ..เลขเด็ดงวดนี้มาแลว” แตใหเอะกอน เชน “เอะ..เลขซ้ํา
กับงวดที่แลวนี่นา”   

นักมวยมี 2 แบบ มวยโชวลีลา (ภาษามวยเรียกมวย boxer) ซึ่งเปน
มวยเชิงรับ หากนํามาใชในการหาความหมายจะมีจริตรอรับฟง ซึ่งตางจาก
นักมวยบุก ที่คิดบุกตลอดเวลา ความคิดบุกแบบนี้ชวยใหสมองซุกซนและ
ความคิดซอกแซก แลวจะมองตัวเลขเชิงรุกโดยการตั้งคําถาม “ทําไม”  
จากตัวเลข หากฝกคิดเชิงรุกโดยมีคูซอมปุจฉา-วิสัชนาเปนกลุมสัก 5-6 คนได 
จะดีมาก เพราะ “เอะ” เดียวจะมีหลาย “ออ” และ “ออ” เดียวจะมีหลาย 
“เอะ” กระจายออกหลายมิติ เมื่อได “เอะ” “ออ” กันหลายมิติ ความคิดจะ
เชื่อมโยงรอบดาน ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานการหาความหมายดวยสมองท่ีซุกซนและ
ความคิดซอกแซก (สวนสายตาจะนิ่งครับ ไมมีสอดสาย)     

เขียนมาเสียยาวเพื่อจะให ออ ในตอนทายนี้วา ความหมายตรง ๆ ของ
การทําใหเกิดหลายเอะหลายออคือสิ่งที่เราเรียกวา “กระบวนการเวที” นั่นเอง   
เวทีความคิดครับ ไมใชเวทีตะบันหนากัน 
 

หมัดแย็บเปนการลองเชิง นักมวยนึกอะไรไมออกก็ทิ่มหมัดแย็บไปกอน   
เทียบกับการวิเคราะหขอมูล หมัดนี้คือการหาความผิดปกติของตัวเลข โดยหาท่ี
เห็นงาย ๆ กอน เหมือนกรณีที่เทศบาลตําบลอาวพะยูน (พัทลุง) ถูกหมัดแย็บ
จากผมไป 1 หมัดจากการมานั่งกินกาแฟแกวแรกกับผม เขาเอาตัวเลขขอมูล
ขยะมาใหผมพรอมคําถามวา   สงว
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“จากขอมูลนี้เทศบาลเอาไปทําอะไรตอไดบาง ชวยไปสอนใหคิดได
เจงๆ หนอยสิ” เขามาทาบทามผมพรอมแบขอมูลขยะและบอกเปาหมาย  
“เทศบาลตั้งเปาวาจะไมมีถังขยะ เพราะมีถังก็ตองมีรถขยะ มีรถก็ตองมีคนขับ  
มีคนขับก็ตองมี....ไมสิ้นสุด” ผมพลิก ๆ ดูขอมูลแลวชวนคุยวา  

“จากขอมูลนี้ หากเทศบาลตองการแกปญหาขยะ ตองรณรงคลดความ
อวนหมาในหมูที่ 3” 

“เพราะอะไรเหรอ?” เจาของขอมูลขมวดค้ิวสงสัย (ควรอยางยิ่งท่ีตอง
สงสัย หากไมสงสัย  ผมจะสงสัยตัวเขาแทน) 

“หมาในหมูที่ 3 ทาทางจะตัวใหญกินจุกวาหมาหมูที่ 6 นะ” ผมให
สมมุติฐาน 

“อาจารยเอามาจากไหน?” 

“จากขยะข้ีหมาไง” ผมชี้ตัวเลขในตาราง “ดูนี่สิ 2 หมูบานนี้มีหมา 84 
ตัวเทากันเลย แตขี้หมาหมู 3 วันละ 49 กก. พวกที่อยูหมู 6 หากไมตัวเล็ก  
หรือไมมีอะไรกิน ก็คงทองผูก จึงถายออกมาเพียง 16.5 กก. นอยกวากันถึง  
3 เทา” 

คนที่จะเปนนักวิจัยไดตองมีคุณสมบัติประการแรกคือ  “มองขอมูล
ปราดเดียวแลวสงสัย” จึงจะมีหมัดแย็บทิ่มลองเชิงได     

ถาผูอานทานใดเห็นสิ่งที่ผมจะชี้ประเด็นตอไปนี้จากตารางขอมูลคนฟง
วิทยุ  ผมขอแสดงความยินดีดวยวาทานปลอยหมัดแย็บเปนแลว ลองดูตาราง
การสํารวจคนฟงวิทยุ 3,231 คนอีกหนสิครับ มองขอมูลชุดที่ 1 (ชวงเวลาที่ฟง
วิทยุ) ปราดเดียวแลวเห็นอะไรบาง? (ใหเวลา 1 นาที ติ๊ก..ตอก..ติ๊ก..ตอก......ติ๊ง..
หมดเวลา) จับความหมายไดไหมวา 3,231 คนที่สํารวจมานั้น  แตละคนมี 
“โควตา” ใหฟงชวงเวลาเดียวเทานั้น พฤติกรรมการฟงวิทยุเปนเชนนี้จริงหรือ? 
ไมมีใครสักคนเดียวที่ฟงเชากับเย็น ออกหมัดแย็บทักทายได 1 หมัดแลว 
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หมัดที่ 2 “ชวงเวลาอื่น ๆ” ในบรรทัดสุดทายหมายความถึงชวงเวลา
ไหน  เพราะดูเหมือนตัวเลือกที่ใหมานั้นครอบคลุมชวงเวลาครบ 24 ชั่วโมงแลว   
หรือจะหมายถึงชวงไมถึง 1 นาทีที่เปนรอยตอ เชน 09:00:05 - 09:00:55 หรือ
ชวงเวลากินขาว อาบน้ํา... หมัดนี้ออกยากกวาหมัดแรก เพราะเห็นชองวางเวลา
ยากกวา 

ลองออกหมัดใหม  ขอใหดูตัวเลขในกลุมท ายตาราง  (ลางสุด ) 
การสํารวจคน 3 พันกวาคนบอกวามีประมาณ 90% ที่เปนแฟนสถานีนี้ แสดงวา
เปนสถานีทอปฮิตอยางมาก (ตอมเอะเร่ิมทํางานตอนนี้) หากผมเปนผูพิจารณา
รายงานนี้  ผมจะสงสัยวาผูวิจัยถามนักเรียนในสถานศึกษานั้นนั่นเอง (งายดี   
จึงไดคนตอบ 3 พันกวาคน) หากเปนตามท่ีสงสัย จับแพฟาลวไดเลยเพราะผิด
กติกาชกใตเข็มขัด หมัดนี้ออกคอนขางยากเพราะตองมีประสบการณรวมกับเกิด
ประกายวาบในตอมเอะ      

ยังไมหมดครับ หมัดสุดทายนี้เปนหมัดนอคเขาปลายคางเลยทีเดียว 
มี 334 คน (10.3%) ที่ไมเคยฟงสถานีนี้เลย เห็นขอมูลนี้ปราดเดียวแลวสะดุดใจ
เลยวา “อาว... ถาอยางนั้นขอมูลตองวิเคราะหจากคน 2,897 คน ไมใช 3,231 
คนอยางที่ปรากฏในขอมูลทุกชุด!!! นี่แสดงวาผลวิจัยที่เสนอมาทั้งหมดนั้น   
เอาขอมูลคนฟงสถานีอื่นมามั่วรวมวิเคราะหดวย!!!” หมัดนี้หนักมาก นอคนอน
แผนับ 10 เลย เพราะแปลวา “มีหลักฐานชัดเจนวาผิดอยางเถียงไมได”    
ความหมายนี้เห็นยากกวาเพิ่มขึ้นใชไหมครับ เพราะตองโยงขอมูลยืนยันขาม
กลุม 
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ฝกแย็บเปนแลว ตอไปเปนฟุตเวิรคหาจังหวะชกและหลอกลอ 
 

จังหวะเทาเปนตัวหนุนการออกหมัด คายมวยเขาใชกระโดดเชือกบาง  
เตนเขา-ออกบาง การหาความหมายจากตัวเลขก็มีฟุตเวิรคเชนกัน  ผมคิดวา
อยางนอยตองมีอุปกรณซอม 4 ระดับ คือ 

1. รูจักการจัดกลุม  ขอมูลดิบอยูอยางกระจัดกระจาย  แต เราเห็น
ความหมายงายขึ้นหากจัดเปนกลุมโดยมีหลักการบางประการ    
ตัวอยางท่ีผมไปชวยจัดกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อจัดการขยะ
ครัวเรือนของชาวบานที่ตําบลอาวพะยูน  หากเอามาจัดกลุมเราจะเห็น
วาชาวบานมีทัศนคติตอขยะเปน 2 กลุมอยางชัดเจน กลุมหนึ่งจัดการ
โดยการฝงกลบ เผา และเอาไปทิ้งที่สาธารณะ ซึ่งเราแปลความวามี
ทัศนคติวาขยะเปน “ภาระ” ในขณะที่อีกกลุมถูกแปลความวาเห็นขยะ
เปน “โอกาส” เพราะเขาเอาไปทําปุยและขายเปนของรีไซเคิล  
ตัวเลขที่จัดการแบบโอกาสมีนอยกวามาก เราจึงแปลความอีกชั้นไปถึง

ปุจฉา     ใชหลักอะไรที่ชวยใหเห็นความผิดปกติของขอมูล 
วิสัชนา   

1. คิดแบบเปรียบเทียบ  เห็นตัวเลขแลวอยามองผานเลย  แตจําไว
เปรียบเทียบขอมูลขางหนา (ตัวอยาง  ขยะมูลสุนัข)   

1. คิดแบบขอ 1 และมีตรรกะที่ตรงกับปฏิบัติจริง (ตัวอยางผลสํารวจ
คนไมไดฟงสถาน R- raido) 

2. คิดแบบขอ 1 แลวคิดสงสัย (เชน ทุกกลุมขอมูลไมนาจะรวมได 
3,231 คนเทากัน)  จะชวยให “ปง” ขอ 2 งายข้ึน 

สรุป  เห็นตัวเลขแลวอยาตาลอย  สมองเบลอ  แตตองขมวดค้ิว  สมองซน  มีสติกับตัวเลข 
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ทัศนคติของคนอาวพะยูนวา  “คนสวนใหญเห็นขยะเปนภาระ”   
ดังนั้น เทศบาลจะตองมียุทธวิธีบางอยาง เชน เปลี่ยนทัศนคติของ
ชาวบานใหเห็นขยะเปนโอกาส แลวก็จะไมตองจัดหาถังขยะ และรถ
ขยะตามตองการ  

2. จัดการขอมูลใหมีความสัมพันธกันเอง คือแทนท่ีจะปลอยใหเปนตัวเลข
ที่มีหนวยเด่ียว ๆ (เชน หนวย “บาท” “กก.”) เราแปลงใหกลายเปน 
“คาจําเพาะ” ซึ่งหมายถึงคาที่อยูบนฐานเดียวกัน เพื่อใหเปรียบเทียบ
กันได     

ครอบครัว ก. มีรายรับจากทํานา 50,000 บาทไมสามารถเอามา
เปรียบเทียบกับ 10,000 บาทของครอบครัว ข. ได  เพราะมีที่นาไม
เทากัน มันเหมือนนักมวยน้ําหนักคนละรุน  เอามาเปรียบคูใหชกกัน
ไมได ดังนั้น ตองหาวาครอบครัวทั้ง 2 ผลิตขาว “ตอไร” ไดเทาไหร    
ปริมาณผลผลิต กก./ไร นี้เราเรียก “คาจําเพาะ” ที่จะเปรียบเทียบกันได  
ไมเก่ียงวาใครมีพื้นที่นามากกวากัน   

คาจํา เพาะมักจะสะทอนถึงความสามารถเฉพาะตัวหรือ
ประสิทธิภาพการทํางาน เชน “รถไถคันนี้ดีจัง ชั่วโมงเดียวลุยไดตั้ง  
3 ไร  ใชควายแบบเกาตองทั้งวัน” ซึ่งบอกถึงสมรรถนะการทํางาน  

และเปรียบเทียบกันไดวาใครเจงกวาใคร 
3. เมื่อไดขอมูลจําเพาะท่ีเปรียบเทียบกันไดแลว  ใหสรางความสัมพันธกับ

ขอมูลอื่น เชน กก.ปุย/ไรของเราสัมพันธกับคาเฉลี่ยของทั้งตําบล
อยางไร?  ปริมาณผลผลิต/ไรสัมพันธกับปุย/ไรอยางไร? และสัมพันธ
กับหนี้ครัวเรือนอยางไร? จะเห็นวาเปนการเอาขอมูลอื่นที่เคยอยู
กระจัดกระจายเขามา “คลุก” เขาดวยกัน ดวยความหวังวามันจะเปน
หลักฐานอธิบายปรากฏการณบางอยางได คลาย ๆ กับกินขาวยําปกษ
ใตที่มีสวนผสมเยอะมาก แตละอยางกินเดี่ยวไมได แตหากเอามา
คลุกเคลากันจึงจะ “หรอยจังฮู” หากเปนนักมวยก็เหมือนคลุกวงในท่ีสงว
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อวัยวะทุกสวนขยับหมด ประเคนใหคูตอสูรับไป ความอรอยของขอมูล
ที่ คลุ กแล วคื อ เปนข อมู ลที่ กิ น ไ ด  ย อย ได  คือหมายความว า  
“รูความหมายแลวสนุก” 

4. ประมวลความสัมพันธทั้งหมดจนเขาใจในปรากฏการณวา “หลายสิ่ง
สัมพันธกัน” จนในที่สุด “รองออ .. . มันเปนเพราะอยางนี้ เอง”   
เรียกวาเกิดปญญา  นี้แหละสุดยอดของการรูความหมายขอมูล คือได
ปญญาญาณจากการวิจัย ที่เปนผลเกิดเฉพาะตัวของผูที่ใชความคิด
ซุกซนกับขอมูล 

 

สรุปคือ ขอมูลที่ไดมานั้นเปนตัวเลขและหนวยตามท่ีเครื่องมือวัดได   
ใชตาชั่งเราไดน้ําหนักเปนกิโลกรัม ใชตลับเมตรก็ไดความยาว มันไมไดบอกอะไร
มากไปกวานั้น ความหมายลึก ๆ เกิดจากการเอาตัวเลขมาบวก ลบ คูณ  
หาร กัน แลวเอามา “คลุก” กัน คลุกไปคิดไป ในที่สุดจะเริ่ม “เอะ” ไดบาง 
และเปนจุดเร่ิมปุจฉา-วิสัชนาจนบรรลุถึง “ออ” 
 

ขอมูลที่วัดจากการวิจัย (หรือทดลอง) เปน “ขอมูลจุด” เพราะเราวัด
ตามชวงเวลา เชน วัดอุณหภูมิทุกครึ่งชั่วโมง ถาวัด 24 ชั่วโมงจะไดขอมูล  
48 จุด เมื่อดูขอมูลที่วัดเราจะเห็นความหมายเฉพาะจุด เชน ชวงเท่ียงมีอุณหภูมิ 
35 องศา รูปแบบขอมูลที่ทําใหเราเขาใจมากกวานี้คือขอมูลที่ประกอบเปนเสน   
สิ่งแรกที่เราทําเมื่อไดขอมูลคือเอามาใสตาราง (Table) แลวมักจะจบเพียง 
แคนั้น เพราะถูกสอนใหเขียนขอมูลจากตารางไปทีละบรรทัด ซึ่งไมสรางคุณคา
เพ่ิมเลย หากตองการใหเห็นคุณคาเพิ่ม (ความหมายท่ีลึกกวาการเขียนตาม
ตาราง) เราตองจัดการขอมูลจุดใหเปน “ขอมูลเสน”     
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คาปุ ย 
(บาท)

0 กก. ปุ ย/ไร กก. ปุ ย/ไร

ราคาขาว 
(บาท)

ขาว

กก. ปุ ย/ไร

ราคาปุ ยและราคา
ขาว (บาท)

0

ปุ ย

100 210

จาย(ปุ ย)

รับ(ขาว) 3,600

2,000

กาํไร 1,600

หลายปมาแลวผมไปชวยชาวนาชัยนาทวิเคราะหขอมูล ทุกบานเก็บ
ขอมูลรายจายคาปุยกับรายรับที่ขายขาว  ไดขอมูลเปนจุดบานใครบานมัน  
ผมบอกเขาวาหากเอาขอมูลทุกบานมารวมกันมันจะตอกันเปนเสน ซึ่งชวยใหเรา
คนพบความรูอื่นอีกมาก เพราะความหมายเกิดเมื่อเราสรางความสัมพันธของ
ขอมูลมากกวา 1 ชุด สมมุติเราไดความสัมพันธแบบเสนออกมาอยางรูปขางลาง
นี้  เราจะแปลความหมายไดอยางไร 
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รูปแรก (เสนประ) เปนรายจายคาปุย เร่ิมจากจุดศูนย แปลวาไมใสเลย
ไมเสียเงิน จากนั้นขึ้นเปนเสนตรง หมายความวา ถาเพิ่มปุยตอไร (แกนนอน)  
เงินรายจายคาปุย (แกนต้ัง) ยอมจะเพิ่มตามกันไป สวนความสัมพันธระหวาง
การใสปุยกับรายรับที่ขายขาวไดมีความสัมพันธแบบรูปท่ี 2 ที่เห็นชัดๆ คือ  
ไมเปนเสนตรง เราไดความหมายวา ตนขาวมีขีดจํากัดในการใชปุย เมื่อใหปุย
มากๆ ตนขาวไมไดออกรวงใหเรามากตามกันไป เหมือนคนเคยกินขาว 1 จาน  
วันดีคืนดีมีคนยกมาใหทั้งหมอยอมกินไมหมด ที่มันไมเริ่มจากจุดศูนย แสดงวา
ดินยังพอมีอะไรเหลือใหขาวโตและออกรวงไดบาง แมไมใสปุยเลย 

เดิมชาวนาเห็นเสน 2 เสนแยกกัน ขอมูลเสนปุยอยูซีกรายจาย  
สวนขาวอยูซีกรายรับ หากดูทีละเสน ชาวนาอาจจะเขาใจจากรูปที่ 2 วาตองใส
ปุยใหมากเพราะรายรับจากขาวเพิ่มขึ้น แตเมื่อเอามา 2 เสนมารวมกันเปนรูปที่ 
3  เราจะเห็นความหมายใหมจากระยะความหางของเสนทั้งสองวาหมายถึงกําไร   
ยิ่งหางมากก็ยิ่งมีกําไรมาก รูปนี้บอกวาไดกําไรสูงสุดเม่ือใสปุย 100 กก./ไร14  

ครูหลายคนประสานเสียงเดียววา “จุดสมดุล” เมื่อผมชี้ที่จุดตัดของ
เสนทั้งสอง 

“จุดสมดุลแปลวาอะไร?” ผมถามทุกคน  คราวนี้ เ งี ยบสักพัก  
จนกระท่ังมีเสียงลอดออกมาเบาๆ อยางไมมั่นใจวา  

“จุดที่เหมาะสม” ผมขอยืนยันวามีคําตอบเชนนี้ทุกครั้งท่ีถาม ไมไดมี
เจตนาดูหมิ่นครูแตอยางใด อยากบอกใหรับความจริงวา  หากจะแกปญหา
การศึกษาไทย  เราตองหาทางพัฒนาครู (และการผลิตครู) กันใหม 

การใหชาวบานออกหมัดได  เราตองลอเปาดวยการแหยใหคิด 
ใชคําถามนําใหเกิด “เอะ” และ “ออ” อยางไมรูตัว      

“เอะ..ผลผลิตขาวเพิ่มแบบเสนโคง?”   

                                                 
14

 เปนตัวเลขสมมุติเพื่อเปนตัวอยางใชเรียนรู  ไมใชความจริง สงว
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“ออ..ขาวมันมีขีดจํากัดในการกินปุย.... ออ.. ใส 100 กก./ไรจึงจะได
กําไรสูงสุด   

“เอะ..นาเราใสตั้ง 220 กก./ไร”   

“ออ.. อยางนี้นี่เองเราจึงเปนหนี้”   
 

“เอะ” และ “ออ” ขางตนทําใหเราเห็นความหมายใน “ตัวความรู” 
ของการใสปุย คือรูการตอบสนอง (ผลผลิต) ที่ตนขาวมีตอปุย รูวาตนขาวมี
ขีดจํากัดในการใหผลผลิต  ไมใชใสปุยมากแลวจะไดขาวมากเปนเสนขนานกันไป    
ความรูนี้นําไปสูการจัดการท่ีเหมาะสม เราเรียกวาหาความหมายไดถูกประเด็น  
เพราะรูวาทําไมทํานาแลวเปนหนี้  และจะทําอยางไรจึงจะเหมาะที่สุด 

 

 
 

ถาออไปถึงความเขาใจวาเปนหนี้ไดอยางไรเชนนี้แลว คนที่ไมเปนมวย
มากอนก็พรอมชกแลวครับ แตกอนขึ้นเวทีตองรูจักคูตอสูกอน ตอไปเปน 
การสอนใหดูเทปการชกของคูชกครับ 
 

 

ปุจฉา     คิดรูไดอยางไรวาตองทําขอมูลใหเปนเสน 
วิสัชนา  จับจุดวาคนเรามีจินตนาการงายกวาหากเห็นขอมูลที่มีความตอเนื่อง 
ปุจฉา     แลวคิดไดอยางไรวาตอง 2 เสนรวมกัน 
วิสัชนา   

1. คิดจากหลักวาตองเห็นรับกับจายพรอมๆ กัน 
2. คิดจากหลักวา “ของฟรีไมมีในโลก”  อยาหลงเห็นแตรับอยางเดียว   

สรุป  ขอมูลที่วัดไดมธีรรมชาติเปนจดุ  เปลี่ยนเปนเสนจะหาความหมายงายกวา 
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นักมวยท่ีดูเทปการชกจะมีเทรนเนอรวิเคราะหใหเห็นจุดออนของคูชก
และจุดที่นักมวยควรระวัง 

ผมเอาขอมูลที่ไดมาจากจังหวัดชัยภูมิมาสอนวิเคราะหใหชาวนาท่ี
ชัยนาทวา จากตัวเลขบัญชีครัวเรือน  เราเห็นอะไรบาง  เห็นไดอยางไร  
เหมือนกับการดูเทปการชกเพื่อเรียนรูเทคนิคและเท็กติก แตคราวนี้เปนมวย
ความคิด ที่ตองพยายามคิด...คิด...คิด..เพื่อหาความหมายจากตัวเลข ผมจึงเปน
เสมือนเทรนเนอร ที่คอยแนะแนววาขอมูลอยางนี้เราไดความหมายมาอยางไร    

นอกจากหลักการที่ไดฝกฟุตเวิรค 4 ระดับตามแนวทางฝกขางตนแลว  
เรามาดูวามวยชัยภูมิเขาชกกันอยางไร เทปมวยชัยภูมินี้มาจากบัญชีรายรับ -
รายจายครัวเรือนในชวง 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2550) ของ 14 หมูบานใน 
ต. บานโสก  อ. คอนสวรรค  จ. ชัยภูมิ    
 

ยกที่ 1 การเห็นตัวเลขรวม 
ยกที่ 1 เปนยกทักทายที่นักมวยใชดูเชิงกัน การวิเคราะหตัวเลขจึงเอา

งายๆ จากภาพรวมกอน เหมือนดูเทปแลวเห็นภาพรวมไดวาคูชกเปนมวยบุก 

หรือมวยโชวลีลา ภาพรวมเห็นงายเพราะมีความซับซอนนอยที่สุด ในเรื่องบัญชี
ครัวเรือนนี้หมายถึงการวิเคราะหจากตัวเลข “รวมรับ” กับ “รวมจาย” ซึ่งเปน
การวิเคราะหขั้นพื้นฐานท่ีสุด เพราะไมตองรูวาจายอะไรบาง สมควรจายไหม  
รับอะไร รับจากการลงทุนดวยอะไร ตัวเลขรวมจึงไมมีความหมายท่ีซับซอนหรือ
มีเงื่อนไขใหคิดมาก เหมือนกับดูเทปแลวรูวาเปนมวยบุกแคนั้นพอ ยังไมตองดูวา
หมัดฮุกเปนยังไง นากลัวไหม 
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81 

 

การหาความหมายจากตัวเลขรวมจะไดความหมายหยาบ ๆ เหมาะกับ
การเขาใจภาพรวมที่เขาเรียกวาภาพใหญ (มหภาคหรือ macro) ซึ่งเหมาะกับ
งานระดับนโยบายกวาง ๆ แตยังไมเหมาะกับการปฏิบัติ เชน ใหนโยบายวา 
“ตองเพิ่มรายรับ ลดรายจาย”  แตไมทราบวาตองทําอะไรบาง เพราะตัวเลข
ภาพรวมอยางนี้ยังไมรูแมกระทั่งวาตําบลนี้ทํามาหากินจากอะไร 

บัญชี 3 เดือนของ ต. บานโสก มีรายรับ 50.23 ลานบาท รายจาย 
47.52 ลานบาท เอาขอมูลแคนี้กอน ซึ่งเราจะไดความหมายวา   

“ออ... (ที่ 1) ตําบลเราเรารับเงินเกิน (มีออม) 2.71 ลาน” หรืออาจ 

“ออ... (ที่ 2) แค 3 เดือนยังเหลือเทานี้  ถาเปนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ทั้งป 
ก็จะเหลือเกือบ 11 ลานบาท” หรืออาจจะ  

“ออ (ที่ 3) นาจะมีเงินเหลือเฉล่ียคนละ 10,000 บาท” แลวอาจตอดวย   
“เอะ.. เงินอยูที่ไหนหวา... ทําไมเราไมมีเหลือ เอะ.. หรือพอเอ็งเอาไป

ใหกิ๊ก”   
 

จะเห็นวาออแรกนั้นเกิดจากการลบตัวเลขโดยไมมีเงื่อนไขอะไรเลย   
จึงเปนออที่เถียงไมได แตออที่ 2 เปนออที่มีเงื่อนไข (“ถาเปนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ”)  
จึงเปนความหมายที่ตองฟงหูไวหู อยางนอยตองถาม (เอะ) วาเงื่อนไขนั้นเปน
จริงหรือไม? สวนออที่ 3 นั้นมีความหมายแคเพียงคณิตศาสตรเทานั้น เพราะ
เปนไปไมไดที่จะเอาเงินมาหารแบงเทา ๆ กัน มันจึงเปนเรื่องจินตนาการฟุงเกิน
ขอบเขต (อาจดวยความระแวงสามี) เหมือนดูเทปแลวเห็นคูชกออกหมัดดี 
เราวางแผนเตะขาเจาะยางใหเดินไมออก ก็เปนการฟุงเกินขอบเขตเชนกัน 
เพราะกําลังขึ้นชกมวยสากล    
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ตอมเอะเปนตอมสําคัญของนักวิจัย (หรือนักตีความขอมูล) ขอใหใช
สมองซีกขวามีจินตนาการเอะไปเร่ือยๆ โดยอยามีกรอบมากนัก จากหลายเอะ
เราจะไดหลายออ คราวนี้จึงใชสติของสมองซีกซายมากํากับในการคัดสรรเอา
เฉพาะออที่สอดคลองกับเง่ือนไขและบริบท คนมักจะถามวาผมคิดอยางนั้น
อยางนี้ไดอยางไร คําตอบคือปลอยใหตอมเอะทํางานใหมาก แตเมื่อจะสรุปเปน
ออ เราตองมีบริบท  มีเงื่อนไข     
 

ยกที่ 2 การเห็นตัวเลขหมวดหมู 
ยกนี้เปนยกที่นาจะทําคะแนนไดแลว สําหรับยกนี้วิธีการที่ชวยใหเห็น

ความหมายชัดขึ้นคือการจัดหมวดหมูแยกกลุมกันไปตาม “ความเหมือนกัน”  
ในปจจัยใดปจจัยหนึ่ง ครูทั่วไปรูจักดีในนิยามท่ีทองวา “วิเคราะหหมายถึง
แยกแยะ” เชน แยกตามเพศ  ตามระดับการศึกษา เปนตน   

กรณีนี้ ที่งายที่สุดคือแบงรายรับออกเปน 2 ประเภทตามแหลงที่มา   
คนทั่วไปมักจะแยกงายๆ วามาจากภาคเกษตรกับนอกภาคเกษตร แลวสรุปวา
รายไดของคนชนบทสวนใหญไมไดมากจากภาคเกษตรอยางท่ีเคยเขาใจกันอีก
ตอไปแลว (คนรอยเอ็ดไดจากการขับแท็กซี่ในกรุงเทพฯ) ที่เขาแยกอยางนี้ก็เพื่อ

ปุจฉา     ออที่ 1 นั้นเขาใจวิธีคิดไมยาก  แตออที่ 2 เกิดไดอยางไร 
วิสัชนา  นิสัยการเปล่ียนเปนคาจําเพาะเปนสมบัติอยางหน่ึงของผูหา
ความหมายของขอมูล   ออที่ 2 เปนการเปล่ียนขอมูลใหเปนคาจําเพาะกับเวลา 
(ตอป)  สวนออที่ 3 คิดจากคาจําเพาะอีกมิติหนึ่ง คือ ตอคน  ซึ่งไมมีสาระ
อะไรเพราะไมใชบริบทจริง (หารเงินแบงกันไมได)   แตนักตีความขอมูลตอง
หัดคิดเชนนี้บางจึงจะออกนอกกรอบได 

สรุป  การมีความคิดแบบเปรียบเทียบ (ทําใหมีคาจําเพาะ) และกระบวนการ “เอะและ
ออ” ตอเนื่องชวยให “คลุก” ขอมูล  เกิดขอมูลชุดใหมที่เห็นความหมายหลากหลายได 
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ตอบคําถามวาเศรษฐกิจเราข้ึนกับภาคเกษตรมากนอยแคไหน แตหากมี
เปาหมายการวิเคราะหตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เราตองเอาปรัชญา
นั้นมาเปนหลักในการแยก เชน เราเอาหวงภูมิคุมกันมาเปนหลัก เราก็แยกเปน
รายรับที่รอพึ่งคนอื่น (เชน คาจาง) กับรายรับที่พึ่งตนเอง (เชน ที่ทําเอง ผลิตเอง   
ความจริงตองพึ่งคนอื่นเหมือนกัน เพราะตองใหคนอื่นมาซื้อ เพียงแตรายรับ
หมวดนี้ชัดวาเปนการผลิตจากตนทางของเรา) การรูหมวดหมูวาพึ่งใครมาก
เทาใดนี้เปรียบไดกับจับทางไดวาคูตอสูถนัดซายหรือขวานั่นเองครับ เวลาเขาชก
จะไดถูกทาง ไมเจอหมัดสวน 
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ลองดูของ ต. บานโสกที่จัดหมวดหมูในตาราง เราจะไดความหมายวา
รายรับของตําบลนี้ขึ้นกับคนอื่นคร่ึงหนึ่ง ซึ่งหมายความวามีภูมิคุมกันตนเอง
เพียงครึ่งเดียวเทานั้น และเศรษฐกิจขางนอกมีอิทธิพลกับรายไดของเรามาก
ทีเดียว15 ความหมายนี้จะทําใหที่เคยหลงระเริงวาเปนตําบลมีเงินออมเดือนละ
เกือบลานนั้น เร่ิมเผยความจริงที่ละเอียดขึ้นวาพึ่งคนอื่นตั้งครึ่ง หากเศรษฐกิจ
ขางนอกมีปญหา  มีคนตกงานและไดคาจางรวมลดลงเหลือ 20 ลาน ตําบลบาน
โสกอาจกลายเปนบานโศกบานเศรากันทีเดียว  

การวิเคราะหขอมูลแบบนี้จะใหความหมายที่ละเอียดกวาการมอง
ภาพรวมของรายรับและรายจาย คือเห็นความหมายไปถึงปจจัยของการมีเงิน
เหลือและความเสี่ยง นอกจากนั้น เรายังพอจะเห็นภาพลางๆ ของสภาพสังคม
อีกดวย เชน คาจาง เงินเดือน และสวัสดิการที่สูงถึง 47.8% ของรายรับทั้งหมด
ใหภาพวานาจะเปนสังคมออกไปทํางานนอกพ้ืนที่ ตอนนี้หากจะเอะก็จะเปนเอะ
ที่ลึกขึ้น เชน เอะ...จางกันเองหรือเปลา  มีโรงงานในพ้ืนท่ีที่จางงานหรือ 
เปลา แลวอาจจะเอะที่ลึกขึ้นอีก เชน โรงงานนั้นใครเปนเจาของ คนในหรือ 
คนนอก? ฯลฯ    
 

                                                 
15
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เมื่อผมใหชาวนาชัยนาทฝกโดยลองเอารายรับจากบัญชีครัวเรือนมาจัด
หมวดหมูแบบชัยภูมิบาง ทําใหผมออวาคนชัยนาทคิดลึกกวาที่ผมคิดซะอีก คือ
เขาเถียงกันวารายรับจากหวยเปนการพึ่งตนเองหรือไม ฝายสนับสนุนบอกวาใช  
เพราะเปนดวงเปนโชคของตน ฝายคานบอกวาไมใช เพราะตองถามจากตน
ตะเคียนหลังวัด    

หลักในยกนี้คือ พยายามหาเกณฑการจัดหมวดหมู (ไมจําเปนตอง
จําแนกตามการพ่ึงพาอยางตัวอยางนี้ก็ได) โดยมีหลักคิดมากํากับชั้นหนึ่งกอน 
(ในกรณีตัวอยางนี้คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) เมื่อเห็นหมวดหมูยอยแลว  
ใหตั้งคําถามตอดวยกฎเกณฑบางอยาง เชน หลักความสมดุลหรือหลักอนุรักษ 
(ที่แปลวาความคงตัว หรือเงินไมไปไหนหรอก มันเปลี่ยนมือยายไปยายมา แบบ
เดียวกับที่ตั้งคําถามวาจางกันเองหรือไม ใครเปนเจาของโรงงานในพื้นที่ ฯลฯ)   
หลักนี้ทําใหเราเจาะหาความหมายลึกขึ้น จนเขาใจเศรษฐกิจจริงในพ้ืนที่วาเปน
ภาพลวงตาหรือไม เมื่อรูแลวจะวางแผนจัดการกับตนเองไดดีขึ้น 
 

 

 

ปุจฉา     คิดอยางไรจึงนึกถึงการจัดหมวดหมู 
วิสัชนา  คิดตามท่ีหดัฟุตเวิรคไว  โดยมีหลักการบางอยางชวยคิด เชน (ในกรณี
นี้) เศรษฐกิจพอเพียง 
ปุจฉา     ทําอยางไรใหเห็นลึกข้ึนแบบที่เห็นความหมายคาจาง 
วิสัชนา  ใชหลักการบางอยาง  ในกรณีนี้คือหลักความสมดุลของการไหลเขา-
ออก  ซึ่งเปนหลักการท่ีใชไดกับการวิเคราะหเศรษฐกิจเสมอ 

สรุป  แมวาจะตองมีจินตนาการคิดนอกกรอบ  แตในท่ีสุดส่ิงท่ีจินตนาการไดตองมีกรอบ
จากหลักการบางอยาง 
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ยกท่ี 3 การเห็นความสําคัญและสัดสวน 
เม่ือรูวาคูตอสูถนัดซายหรือขวา ตอไปคือการเขาใหถูกจังหวะ ในเรื่อง

ขอมูลก็เหมือนกับการรูวาความสําคัญอยูตรงไหนและเรากําลังเขาไปแกปญหา
อะไร เชนหากมีเปาลดรายจาย เราตองเพงความสนใจวารายจายเกิดจากอะไร  
รายการไหนสําคัญตองจาย เร่ืองไหนไมสําคัญ เร่ืองไหนเปนรายจายกอนโตที่
เปนภาระหลัก เร่ืองไหนจิ๊บจอยที่อยาเสียเวลากับมัน สิ่งเหลานี้คือการแยกแยะ
ตามความสําคัญและสัดสวน (ของตนตอปญหา) ตารางขางลางนี้เปนขอมูลของ 
ต. บานโสก ที่ผมเอามาฝกมวยชัยนาท  ใหเขาถูกจังหวะ 
 

 
 

จะเห็นวากวาคร่ึงหนึ่ง (55%) ของรายจายเปนคาประกอบอาชีพ และ
หนักไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทาง อีก 1 ใน 3 เปนคาอาหารปรุงสําเร็จ   
ปญหากอนโตอยูที่ 2 เรื่องนี้เพราะรวมกันแลวเกือบ 90% ที่เหลือจึงเปน
เศษจิ๊บจอยที่รอไวแกทีหลังได เราเรียกการคิดอยางนี้วา “การเห็นสัดสวนและ
นําไปสูการจัดลําดับความสําคัญ”    สงว
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เพื่อเขาใจขอมูลใหชัด เราจะดูรายละเอียดของคาใชจายกอนโตนี้ 
ซึ่งพบวาคาใชจายในการประกอบอาชีพหนักไปทางคาน้ํามันและผอนรถ  
(เปนการเห็นสัดสวนและการจัดลําดับความสําคัญอีกชั้นหนึ่ง)  ตอไปเปนการ 
“เอะ” และจะเปนเอะที่หาทางแกปญหา  (ไมใชเพื่อเขาใจตนตอปญหาเหมือน
เอะที่ผานมา) อบต. ควร “เอะ... ทําอะไรดีหวา ระหวางเปดปมน้ํามันซะเองกับ
การเดินรถประจําทาง” สวนคนเดินทางก็ควร “เอะ...ไปทางเดียวกัน ไปคัน
เดียวกันไหม” คนที่เอะในทิศทางแกปญหาเชนนี้จะเริ่มเห็นความหมายของการ
จัดการแกปญหาที่ใชขอมูล จากนั้นจะ “วิจัย” กันเอง เชนเก็บขอมูลวาใครเดิน
ทางผานเสนไหน ตอนกี่โมง ฯลฯ    

ที่นาสนใจคือ เมื่อเอาขอมูลคาเดินทางผนวกรวมกับคาอาหารปรุง
สําเร็จ  ทําใหภาพลาง ๆ ที่เคยสงสัยในยกที่ 2 วาเปนสังคมที่คนออกไปทํางาน
นอกพื้นที่เร่ิมชัดขึ้น (จากการถามในเวทีที่ประชุมเปนเชนนี้จริง) เปนตัวอยางท่ี
แสดงวาเราสามารถเอาขอมูลหลายชุดมาประกอบกันเปนความหมายอื่นได   
หลักในเรื่องนี้คือ เมื่อเห็นขอมูลใดขอมูลหนึ่งแลวใหคาดการณบางอยางไว   
ตอไปเมื่อเห็นขอมูลอื่น ใหถามวามันสนับสนุนการคาดการณกอนหนานี้หรือไม   
หากมีขอมูลที่สนับสนุนการคาดการณมาก ๆ เราจะไดความหมายที่แมนยําดวย
ตนเอง วิธีนี้ภาษาวิจัยเรียก “การลูเขาของขอมูล” ซึ่งแปลวาเอาหลาย ๆ  
เร่ืองมาสรุปเขาสูเปาคําตอบเดียวกัน 
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ยกท่ี 4 เห็นความ (ไม) สมดุลของสิ่งที่เอื้อกัน 
ผมไดเกริ่นเรื่องหลักการหาความหมายจากตัวเลขโดยหลักความสมดุล

ไวในยกที่ 2 บางแลว คราวนี้มารูจักความสมดุลในอีกแงมุมหนึ่ง คือ หลักที่วา 
“เสียเพราะคิดวาได” ดังนั้น “ไดตองคุมเสีย” หมายความวามีรายการที่จาย
ออกไปเพราะคิดวาจะทําใหมีรายรับเขามามากกวา จึงเปนการวิเคราะหบัญชีใน
รายการจายและรับที่เอื้อตอกัน เชน จายเพื่อซื้อของมาขาย ยอมเปนรายจายที่
เอื้อใหมีรายรับจากการขายของ ตัวอยางนี้คิดไมยากเพราะคนจาย (ซื้อของมา
ขาย) และคนรับ (จากการขายของ) เปนคนๆ เดียวกัน บัญชีอยูที่คนๆ เดียวกัน    

แตหากเราคิดอยางเปนระบบและเชื่อมโยงทั้งพื้นท่ี เราจะคนพบ
ความหมายทางเศรษฐกิจที่บูรณาการในพ้ืนที่ ที่มีคนจํานวนมากเปนผูเลนใน
สนามเศรษฐกิจนี้ บัญชีจึงตองคิดจากคนหลายๆ คน เชน ในพื้นที่อาจมีนายจาง
หลายสิบคน  มีลูกจ างหลายรอยคน  นอกจากนั้น  หากคนทํากิจกรรม 
หลากหลาย จะมีบางคนที่เปนทั้งคนรับคาจาง (เปนลูกจาง) และคนจายคาจาง 
(เปนนายจาง) ตัวอยางคือ ผูรับเหมากอสราง เขารับคาจางแลวเอามาจายให
คนงาน การจายและการรับมีทั้งในพื้นที่กันเองและนอกพ้ืนที่ เชน ชาวนาบาง
คนขับรถแท็กซ่ีในกรุงเทพฯ เปนงานหลักจึงจางคนอ่ืนทํานาท่ีบานเกิด    

ปุจฉา     คิดอยางไรจึงยกระดับเอะไปสูคําตอบการจัดการปญหาได 
วิสัชนา  คิดมุมกลับจากที่เอะเคยไปหารากปญหา  เปนมุมท่ีรุกไปหาทางออก  
ปุจฉา     คิดเรื่องการเห็นภาพลางๆ วาสภาพสังคม “นาจะ” เปนอยางนี้ได
อยางไร 
วิสัชนา  ใหมีนิสัยสืบสวนสอบสวน  จึงจะประเมินเร่ืองจากขอมูลทางออมได 
(เราเรียกขอมูลเชิงพฤติกรรม) 

สรุป  การจัดสัดสวนและลําดับความสําคัญ (priority) มาเอะ  จะชวยใหข่ีชางเพ่ือคลองชาง  
ไมใชจับตั๊กแตน   ความคิดท่ีซอกแซกทําใหเกิดจินตนาการและสืบสวนสอบสวนเรื่องราว
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ยิ่งคิดมากย่ิงงงอยางนี้แหละ แตจะยิ่งเห็นความหมายท่ีหลากหลาย
และมีความระมัดระวังในการตีความตัวเลขมากขึ้น ดังนั้น ผูที่จะใหความหมาย
ขอมูลจะตองหัดคิดซับซอนอยางนี้ 

เพื่อไมใหงงไปกวานี้ ผมยกประเด็นงาย ๆ มาเรียนรูกันดีกวา เชน  
หากท้ังตําบลมีตัวเลขรวมรายรับคาจางนอยกวารวมรายจายคาจาง  หมายความ
วา “เงินไหลออกใหคนอื่นจากนอกพ้ืนที่” ซึ่งแปลวาดีก็ไดหรือไมดีก็ได เพราะ
ขึ้นกับบริบทอื่นประกอบ กลาวคือ หากมีขอมูลเสริมวาไมมีคนในพื้นที่วางงาน
เลย มันจะแสดงถึงสภาวะเศรษฐกิจดี  ที่มีการสรางงานในพ้ืนที่จนงานลนมือ    
กรณีนี้เงินคาจางไหลออกจึงเปนสิ่งดี (ดีจริงหรือ? ตองเอาบริบทอื่นมารวมคิด  
เชน มูลคาเพิ่มที่ไดจากการจางงาน) แตหากคนในพื้นที่ก็เตร็ดเตรวางงานอยู  
เราอาจไดความหมายวาคนในพื้นที่ไมมีทักษะตรงกับงานในพื้นที่  หรือการ
จัดการภายในไมดีก็ได  หรือคนหนุมสาววัยแรงงานออกไปทํางานกรุงเทพทิ้งให
คนแกเฝาบาน (แลวลงรายการวาไมมีอาชีพเพราะเตร็ดเตรโขกหมากรุกตามราน
กาแฟ ขอมูลนี้ยืนยันไดจากรายรับที่ลูกหลานสงเงินให)    

 

การตีความท่ีหลากหลายในยอหนาขางตนนั้นสอนเราวา  เราจะได
ความรูที่ชัดขึ้นหากมีบริบทอื่นและขอมูลอื่นมาประกอบการตีความ ลองนึกถึงท่ี
ทิ้งทายไวในยอหนากอนหนานี้ หากเรามีขอมูลประกอบวาใครจางใคร จางใน
กิจกรรมใด ในหรือนอกพื้นที่ ใครจายหรือรับอยางเดียว หรือใครบางท่ีเปนทั้ง
ผูรับและผูจายคาจาง รวมทั้ง “รายจายนั้นทําใหเกิดรายรับเทาไหร?” ขอมูล
ประกอบเหลานี้ทําใหการวิเคราะห-สังเคราะหความหมายขอมูลซับซอนมากขึ้น  
แตเราจะรูละเอียดขึ้นดวย หลายคนถูกนอคเพราะความมึนงงกับความซับซอนนี้  
ถูกนับ 10 หามลงเวทีไปเลย  เขียนมาเชนนี้ เพื่อใหเขาใจวาเรื่องการหา
ความหมายจากตัวเลขนั้น  มันยังมีเร่ืองอะไรอ่ืนอีกมากที่คาดไมถึง 
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การดูตัวเลขบัญชีรับจายคู เดียวอยางเร่ืองคาจางนั้นเปนการหา
ความหมายแบบจ๊ิบ ๆ (ตามภาษาวัยรุน) เมื่อเทียบกับรายการดอกเบี้ย ในตําบล
บานโสกมีตัวเลขรวมรายจายดอกเบี้ยมากกวารวมรายรับจากดอกเบี้ย แปลวา
เปนตําบลที่มีปญหาตองไปกูนอกพื้นที่ใชไหม?    

อะ..อะ  อยาดวนสรุปจากตัวเลขดอกเบี้ยคูเดียวอยางนั้น ดอกเบี้ยเกิด
จากเงินตน  ดังนั้น  เราตองหาความหมายจาก “คูเงินตน” ดวย เชน ดูสมดุล
ระหวางตัวเลขรายรับเงินกู (ลูกหนี้) กับรายจายเงินกู (เจาหนี้)  ตัวเลขทั้งคู
ดอกเบ้ียและคูเงินตนสามารถบอกใบไดวาเปนหนี้ ธกส. ใชหรือไม  หรือเปนหนี้
จากเงินกูนอกระบบ แต... อะ  อะ อยางนี้ก็ยังงายเกินไป เพราะยังมีเรื่องเวลา
เขามาเก่ียวของอีก ดอกเบ้ียที่จดบัญชีเดือนนี้เปนดอกเบี้ยจากเงินตนเดือนทีแ่ลว  
จะเอามาวิเคราะหรวมกับ “คูเงินตน” ที่จดเดือนนี้ไมได เร่ืองนี้ไมใชแคโดนนอค
ซะแลว หากพ่ีเลี้ยงไมโยนผายอมแพซะกอน ก็มีหวังหลับกลางอากาศหัวฟาด
พื้นเปนเจาชายนิทราเลยทีเดียว 

 

 
 

 

 

ปุจฉา     คิดเรื่องการพิจารณาเปน “คูเอื้อ” ไดอยางไร 
วิสัชนา  ใชหลัก “เสียเพราะคิดวาได”  
ปุจฉา     คิดเรื่องการวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจจากขอมูลคูคาจางหรือคูดอกเบี้ย
กับคูเงินตนน้ันคิดไดอยางไร 
วิสัชนา  ใชหลัก “สมดุลการไหลของเงิน” และความจริงเร่ือง “ดอกเบี้ยเกิดจาก
เงินตนและเวลา” 

สรุป  ใชหลักคิดวา “ของฟรีไมมีในโลก”  สวนที่รับเปนผลจะตองมีสวนทีจ่ายเปนเหตุ 
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ผมเอาหลักที่วา “เสียเพราะคิดวาได” มาวิเคราะหใหเห็นความหมาย
ใหมของการออกไปทํางานนอกพื้นที่ของคนใน ต. บานโสก จุดเริ่มตนของการ
วิเคราะหเกิดเมื่อเห็นรายจายเกินกวาครึ่ง (55.07%) เกิดจากการประกอบ
อาชีพ ฉะนั้น ผม “เอะ...จายคาประกอบอาชีพตั้งมากมาย แลวรายรับจากการ
ประกอบอาชีพเขาไดกันเทาไหรหนอ?” นี่คือตัวอยางหลักคิดตอยอดเร่ือง 
“ไดตองคุมเสีย” ที่คนทั่วไปมักจะลืมเอามาคิด จึงเปนเหตุของหนี้สินรุงรังจนแก
ไมไดมาถึงทุกวันนี้ 
 

 
 

การแยกแยะรายการจายทําใหเห็นวารายจายจากการประกอบอาชีพ 
26.24 ลานบาทจากตัวเลขตารางรายจายนั้น เปนเรื่องการออกไปขางนอก  
(คาน้ํามัน คารถ) ถึง 20.14 ลาน (คิดเปน 76.5% สวนที่เหลืออีก 6 ลานบาท
เปนรายจายทําอาชีพอื่นในพื้นที่ เชน เกษตร ) รายจายนี้เอื้อใหเกิดรายรับ 
(คาจาง เงินเดือน สวัสดิการ) 24 ลานบาท คราวนี้เอะเปล่ียนเปนโอโฮเมื่อเอา 
20.14 หารดวย 24    

“โอโฮ..รายจายมากถึง 84% ของรายรับ”    
“ออ..แปลวาหาได 100 บาท เอากลับบาน 16 บาท อีก 84 บาทหามา

เพื่อจายคาน้ํามันใหอาหรับกับคารถใหญี่ปุน” เปนการออดวยความเศรา   

เศรษฐกจิของการออกไปทํางานขางนอก (ตค.-ธค.)
รายการ ลานบาท (%) รวมจาย

(ลานบาท)
รายรับ (ลาน

บาท)
จาย/รับ (%)

คาโดยสาร คานํ้ามนั 16.66 (63.49%)
20.14 24.0

20.14/24.0 
(83.9%)จายซ้ือรถ 3.48 (13.26%)
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เพราะนี่ขนาดคิดใหรายรับจากคาจางทั้งหมดไดจากนอกพื้นที่ หากแยกเอาการ
จางงานในพื้นที่ออก จะเหลือกลับบานนอยลงอีก16   

เพื่อใหไดความหมายถึงการแกปญหา เราตอง   
“เอะ..อะไรบังคับใหไปทํางานนอกพ้ืนที่?”   
“เอะ...อบต. สรางงานอยูในพื้นที่ใหมีรายรับสุทธิ 30 บาทตอวันไม

ดีกวาหรือ?”    
การเห็นเอะอยางนี้จะนําไปสูหนทางแกปญหาระดับชุมชน จะวาไป

แลวมันคือเปาหมายของโครงการเพาะพันธุปญญาที่ผมเคยเขียนความ
ทะเยอทะยานนี้ไวหลายครั้งแลว 
 

 
 

คาใชจายในการประกอบอาชีพอีก 6 ลานบาทนั้นเปนเร่ืองจายใน
การทําเกษตร ซึ่งหากพลิกไปดูบัญชีรายรับ จะเห็นวาภาคเกษตรมีรายรับถึง 
18.1 ลานบาท เราจะไดความหมายงาย ๆ (และลวก ๆ) วาการทําเกษตรมี
รายได 3 เทาของตนทุน หากไมรอบคอบก็จะสรุปความวาตําบลนี้เลิกออกไปหา

                                                 
16

 ขอมูลที่เอามาวิเคราะหนี้เปนขอมูล 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2550) อีกประมาณ 1 ปหลังจากน้ัน ผมไดมีโอกาสรับฟง
รายงานความกาวหนาของ ต. บานโสกอีกครั้ง ขอมูลทั้งปยืนยันวาออกไปทํางานหาเงินใหคนอื่นจริง ๆ  

ปุจฉา     เห็นออเอาเงินกลับบาน 16 บาทไดอยางไร  โดนใจมากท่ีบอกวา 
84% ทําสงอาหรบั ญี่ปุน  คิดไดไง 
วิสัชนา  คิดใหถึงปลายทางจริงๆ  คือคิดท่ีรายได (16 บาท) ไมใชรายรับ (100 
บาท)  ทําไดโดยเอาตัวเลขมาคลุกกัน  และความเขาใจวาสัดสวนจายกับรับ
แปลวาอะไร  

สรุป  ตองคิดเสมอวารายรับเปนผล  ที่มีรายจายเปนเหตุ   หากจะมีเหตุ  ตองคิดถึงผลวา
คุมกันไหม 
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เงินขางนอกสงใหอาหรับกับญี่ปุนเถอะ อยูทํานาที่บานดีกวา แตหากรอบคอบ
เราจะเอาบริบทจริงมารวมคิด   

“เอะ..วาถาดีอยางนี้ แลวทําไมชาวนาเปนหนี้” แลวในที่สุดเราจะ
“ออ.. เพราะเปนขอมูลเดือนตุลาคม-ธันวาคม ที่เปนฤดูเก็บเก่ียว”     
เ มื่ ออ อ ไ ด เ ช น นี้ เ ร า จ ะพลิ กบัญชี ไ ป ดู ร า ยจ า ยต นฤดู ทํ า น า 

(เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน) มารวมวิเคราะห ซึ่งในท่ีสุดเราจะ “ออ..ทํานาแลว
ขาดทุนจริง ๆ ดวย” ตัวอยางนี้เปนเร่ืองของขอมูล “คูที่เอื้อกัน” ที่ขามมิติเวลา 
จึงทําใหการตีความขอมูลรายเดือนบิดเบี้ยวจากความจริง เพราะรายรับของ
เดือนนี้เกิดจากรายจายของ 3-4 เดือนกอน 
 

 
 

โดยสรุป หลักการที่ถอดความคิดไดจากบทนี้คือ 

1. ขอมูล (ตัวเลข) เปนสิ่งที่มีบริบท แตขณะวิจัยเราหยิบมาเฉพาะตัว
เลข เมื่อจะวิเคราะหเราตองเอาตัวไป “จุม” ในบริบท จึงจะ “ออ” 
ไดถูกตอง 

2. ความหมายขอมูลเกิดจากการเปนคนขี้สงสัยไปหมดต้ังแตตัวเลข
ถูกตองแนหรือ ไปจนถึงที่แปลความนั้นถูกตองหรือ (แมวาจะเปน
การแปลความของตนเองก็ตาม) 

ปุจฉา     ฉุกคิดไดอยางไรวาขอมูลทํานาแลวกําไร 3 เทาเปนเรื่องนาสงสัย 
วิสัชนา  อยาเช่ือในขอมูลที่ดูดีเกินไปและขัดความรูสึก 

สรุป  ผลเกิดแตเหตุ  ตองสาวใหถึงเหตุจริงๆ แมจะขามมิติเวลา (ขามภพขามชาติ) 
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3. จะเห็นความหมายขอมูลงายขึ้นหากรูจัก “คลุก” ขอมูล  ตั้งแต บวก 
ลบ คูณ หาร  ไปถึงการจัดเปนเสน เพราะทําใหเปนขอมูลที่
เปรียบเทียบกันไดและเห็นแนวโนมทํานายอนาคต

4. การจัดหมวดหมูทําใหแยกแยะขอมูลเปนพวกๆ การวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางกลุมดวยหลักการบางอยางจะทําใหความคิด
ซอกแซกไดงาย เชน หลักคูเอื้อ (ผลเกิดแตเหตุ) หลักความสมดุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สงว
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หนังสือเลมนี้เขียนจากประสบการณความคิด ที่ตองถอดความคิด

ออกมาอีกชั้นหนึ่ง การยอนคิดวาตนเองคิดไดอยางไรคือการทํา KM (จัดการ
ความรู) ของตนเอง บทสรุปนี้เปน KM รวบยอดหลักวิธีการคิด 

ผมไมเชื่อวาการไดความคิดจะมีวิธีที่ตายตัว  หรือมีหลักเกณฑที่ชัดเจน    
อยางนอยก็เห็นแลววาประเด็นความรูที่ถอดไดในหนังสือนี้มีบริบทกํากับ  
(คือเปนเร่ืองการวิเคราะหบัญชีครัวเรือน) หมายความวาที่สรุปมาแลวนั้นมีที่ไม
แนนอน (อนิจจัง) ปนอยู กลาวคือ อยาเชื่อวาที่ถอดออกมานั้นเปนความรูทั่วไป
ที่ไมอิงบริบท ระวังหากเอาไปใชในบริบทอื่น เพราะเชื่อผมเถอะวาการใชความรู
คูกับบริบทเสมอ 

อยางไรก็ตาม ผมเชื่อวาวิธีคิดหลายอยางท่ีสรุปในหนังสือนี้อาศัยหลัก
วิธีการคิดบางอยางที่เหมือน ๆ กัน ที่นาจะเปนแกนความรูไดบาง (อาจจะไมถูก
ทั้งหมด) อาทิเชน 

1. การวิจัยขอมูล  วิสัยของนักวิจัยคือ  “เห็นปรากฏการณแลวตั้งคําถาม  
แลวตามดวยหาขอมูลมาตอบคําถาม” วิธีนี้คําถามจะแคบ (specific)  

ขอมูลจะเจาะจงและความหมายติดในกรอบของคําถาม  แตการหา
ความหมายโดยเร่ิมตนจากขอมูล (อยางหนังสือนี้)  มีกระบวนการคิดที่
กลับกัน  คือ  “เห็นขอมูลแลวตั้งคําถาม” วิธีที่กลับทิศนี้ทําใหกรอบ
คําถามกวางเหมือนไมมีที่สิ้นสุด  เราจึงไดความหมายจากขอมูล
มากมาย (หากรูจักถาม ๆๆๆ)  ซึ่งมีปรากฏเปนหลายตัวอยางใน
หนังสือเลมนี้ การต้ังคําถามทําใหเราเร่ิมตนกระบวนการ “วิจัยขอมูล”  

บทท่ี 3บทท่ี 3
สรุปหลักคิดและหลักการสรุปหลักคิดและหลักการ
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(มีขอมูลเปนจุดต้ังตน) การ “วิจัยขอมูล” เกิดจากความสงสัยอยาง 
ไมมีกรอบ ดังนั้น ตองเปนคนไมเชื่ออะไรงายๆ คือหัดคิดแยงคิดไมเห็น
ดวยใหเปนนิสัย (ใหระวังตนเองวาการคิดอยางนี้จะทําใหกลายเปนคน
มีอัตตาสูงและคิดเชิงลบเกินไป)  และหัด “คิดนอกกรอบ” หรือ
คิดพิเรนๆ (ใหระวังจะเปนคนไรแกนสาร) เพราะความหมายใหมเกิด
จากการไมอยูในกรอบเชนคนอื่นเขา 

2. สติกับบริบทและวัตถุประสงค ขอมูลมาจากบริบท โดยธรรมชาติการ
ตีความของมนุษย ขอมูล 1 ชุดสามารถตีความไดหลายความหมาย   
เราสามารถใหอิสระแกมุมมองตางๆ ในการตีความไดเพื่อใหได
ความหมายที่รอบดาน แตหากขาดสติยึดโยงกับบริบท เราจะเลือก
ความหมายมาใชไมได และหากขาดสติยึดโยงกับวัตถุประสงค เราจะ
เลือกความหมายมาใชไมถูก ดังนั้น อิสระเกิดไดขณะหนึ่ง แตอีก
ขณะหนึ่งก็ตองจํากัดอิสระ โครงการพัฒนาจํานวนมากไม “จัดการกับ
อิสระ” ใหเหมาะสม จึงไดความหมายและการใชประโยชนที่ผิดบริบท 

3. กฎความสมดุล ซึ่งหมายความวาสังคมเปนวิวัฒนาการอยางหนึ่งท่ีอยู
รวมกันอยางสมดุลโดยมีกติกาสังคม การใหความหมายจึงตองเอา
ความสมดุลทางสังคมมาเปนกรอบคิดดวย การเอาความหมายที่ขาด
ความสมดุลของสังคมมาใช (โดยเฉพาะในงานพัฒนา) ทําใหสังคม
เหล่ือมล้ํา บางคนคิดวาความเหล่ือมล้ําคือความสมดุลอยางหนึ่งที่
สังคมแบงหนาที่กัน (ในอินเดียใชแนวคิดนี้อธิบายเรื่องวรรณะ) 
แตผมเชื่อวาในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมดุลนาจะ
เขาไดกับการ “มีภูมิคุมกัน” คือไมเสี่ยงกับการเอียงไปขางใดขางหนึ่ง  
และหมายถึง “ความพอประมาณ” ก็ได คือทําในส่ิงท่ีสมดุลกับกําลัง
ของเรา หรือจะหมายถึง “การมีเหตุผล” ก็ไดเชนกัน คือไมเอียงไปที่
ผลโดยไมสนใจเหตุ รวมแลวคือ “ทางสายกลาง” นั่นเอง   สงว
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4. กฎอ นุ รั กษ  กฎนี้ มี ค ว า มหมา ย เ ช น เ ดี ย ว กั บ กฎกา รค ง ตั ว 
(conservation) คือสรรพส่ิงเปล่ียนรูปและยายที่อยูได โดยเฉพาะ
ระหวางทรัพยากรและเศรษฐกิจ  ทรัพยากรดิน แรธาตุ น้ํา และ
แรงงานกลายเปนขาวเพ่ือเปลี่ยนเปนเงินท่ีเปนตัวแทนเศรษฐกิจ    
เม่ือไดเงินมา เราจะตองเสียทรัพยากรบางอยางไป หากเราเห็นพื้นที่
เปนระบบท่ีมีขอบเขต เราจะวิเคราะหหลายระบบ (พื้นที่หรือชุมชน) ที่
สัมพันธกันแบบได-เสียตอกัน ความเขาใจและเห็นภาพรวมเชนนี้ทําให
เราแกปญหาไดอยางมีประสิทธิผล รบกวนระบบนอยที่สุด หรือรักษา
สมดุลของระบบโดยรวมไวได ตัวอยาง 2 พื้นที่เปนเครือขายเศรษฐกิจ
กัน  ความเปลี่ยนแปลงแบบได-เสียจะเกิดทั้ง 2 พื้นที่ แตหากคิดทั้ง 2 
พื้นที่รวมกัน มันไมเปลี่ยนแปลง เพราะความ “สูญเสีย” ของพื้นที่หนึ่ง
เปนการ “ไดเพิ่ม” ของอีกพื้นที่หนึ่ง หมายความวาการเปลี่ยนแปลง
เกิดไดในระดับจุลภาค แตในระดับมหภาคมันอาจไมเปลี่ยนแปลง    
กฎนี้จึงหมายความถึง “การเปลี่ยนแปลงท่ีไมเปล่ียนแปลง” หรือ 
“การไมเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลง” คนท่ีมีความคิดเปนระบบจะเห็น
ความหมายนี้ไดไมยาก 

5. กฎอิทัปปจจยตา เปนกฎของความจริงที่ “ผลเกิดจากเหตุ” การใชกฎ
นี้กํากับการหาความหมายทําใหไลลึกไปถึงตนทางของความหมายได   
กฎนี้ทําใหสนุกกับการไลหาความหมายชั้นตาง ๆ จากการเห็นสายโซ
ของเหตุและผล แลวไล “ถามหาเหตุของผล” ไปเรื่อยๆ เหมือนไลจาก
รากแกวไปถึงปลายรากฝอย แตรากระดับตาง ๆ จะอยูในบริบทที่
ตางกัน (รากแกวหย่ังลึกใหยืนตน รากฝอยหาอาหาร) ความหมายจึง
แผกระจายออกตามชั้นของการตีความเหมือนการแผออกของรากฝอย  
จนบางครั้งหลุดออกจากบริบทและวัตถุประสงคที่เปนจุดกําเนิด 
รากแกว ดังนั้น ความหมายที่แผกระจายนั้นจึงตองมีสติของบริบทและ
วัตถุประสงคมากํากับ ตามที่กลาวในขอ 2 ขางตน    สงว
นลิข
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6. การมีบริบทซอนบริบท การไดความหมายอยางละเอียดลึกซึ้งมักเกิด
จากการตีความที่เขาใจบริบทเชิงซอน  เชน ไดความหมายซับซอน 
จากบัญชีดอกเบี้ยและบัญชีรับจายเงินกู  บางคร้ังความซับซอน 
มีมากกวานั้น ครั้งหนึ่งผมเอารายรับจายคาหนังสือ  คาโทรศัพท  
มารวมกันอธิบายพฤติกรรมวาคนในชุมชนฟงและพูดมากกวาอาน  
หากจะสื่ อสารก็คว ร ใช เสี ย งตามสาย  Line หรือ  Facebook  
ผมเรียกวามี “บริบทซอนบริบท” คือบริบทบัญชีรับจายซอนอยูใน
บริบทพฤติกรรม และพฤติกรรมเกิดจากบริบทพัฒนาการของสังคม
และเศรษฐกิจ (ในที่นี้คือพัฒนาการของการสื่อสาร) ที่ซอนอยูในบริบท
การเปลี่ยนแปลงระดับโลกอีกทีหนึ่ง การเขาใจการซอนกันของหลาย
บริบททําใหเราตีความไปถึงความเขาใจที่มากกวาตัวเลขบัญชี และอาจ
นําไปสูการจัดการสังคมได   

7. กฎทวิลักษณ เปนกฎคิดความมีขั้ว กฎนี้ปรากฏอยูหลายแหง เชน  
ไดคูกับเสีย เปนกฎของลัทธิเตา ที่เชื่อในความเปนข้ัวของ “หยิน” 
และ “หยาง”  ความแตกตาง 2 ขั้วไมไดแยกเด็ดขาด ในหยินมีหยาง 
ในหยางมีหยิน ขณะใดขณะหนึ่งหยินและหยางกําลังเปลี่ยนแปลง 
ตามกฏของธรรมชาติ เชน หลังเที่ยงวัน กลางวัน (หยาง) กําลังหมดไป
เพื่อใหกลางคืน (หยิน) เขามาแทนท่ี และหลังเที่ยงคืน หยางกําลัง
เคลื่อนเขามาแทนท่ีหยิน ระบบของสังคมก็เชนกัน มันเปนสิ่งมีชีวิต  
หากเราเขาใจความเปลี่ยนแปลงที่หยุดไมได เราจะสังเคราะหขอมูลให
ไดความหมายถูกตองมากขึ้น  ตัวอยางเชน  บัญชีการทํานาใน  
ต. บานโสก ไมไดหมายความวามีกําไร 3 เทา หากเอาการเปลี่ยนผาน
ของกาลเวลาระหวางรายจายกับรายรับมาคิดดวย เปนตน 

8. กฎพหุลักษณ ขอสรุปทั้ง 7 ขอขางตนมีความเหมือนกันอยางหนึ่ง คือ
ธรรมชาติของการเปน “พหุลักษณ” กฎนี้ทําใหเกิดความเชื่อวาไมมี
อะไรที่ตายตัว (อนิจจัง) ทําใหเราไมปกใจหรือฟนธงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   สงว
นลิข
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แตจะคิดแบบเผ่ือไว วิธีคิดจะเปนประโยคเงื่อนไขเสมอ การคิดแบบ
ประโยคเง่ือนไขนี่เองที่ทําให “ไมผิด ไมถูก” เพราะความหมายจะมี
เงื่อนไขกํากับอยูเสมอ    
หนังสือเลมนี้เขียนแลวคนอานเขาใจยาก เพราะปญญาท่ีเกิดในพริบตา

นั้นเกิดจากการคิดสังเคราะหที่ตองปฏิบัติเอาเอง อานอยางเดียวไมเกิดมรรคผล
อะไร  ยิ่งเมื่อมีเปาหมายเขียนเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาโครงงานใหเปน
โครงงานฐานวิจัยดวยแลวก็ยิ่งยากข้ึนอีก เพราะหากคนอานไมยอมรับวาวิจัย
เปนกระบวนการของการศึกษาทุกระดับชนชั้น เขาก็ปฏิเสธตั้งแตตน 

อยางไรก็ตาม ผมหวังเปนอยางยิ่งวา ครูและนักเรียนเพาะพันธุปญญา
ที่ไดรับการกลอมเกลาความคิดมาระดับหนึ่งจะอานเขาใจ  ไดเทคนิคเอาไป
ออกแบบกระบวนการสอนโครงงานฐานวิจัยในหองเรียนได 

 

การแกปญหาอานไมรูเรื่องนั้นมีวิธีครับ เพียง 4 ขั้นตอนเทานั้น   
1. อานชา ๆ คิดตาม   
2. ปฏิบัติกับขอมูลโครงงานฐานวิจัยที่ทํา   
3. อานทบทวนเปรียบเทียบกับขอ 2  

4. วนไปทํา 2 กับ 3 หลาย ๆ รอบ 
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