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สรุปเน้ือหาการบรรยาย 

หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา Generation Z รุนท่ี 1 

สวนที่ 2 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

วันท่ี 23-26 ธันวาคม 2557 

 1. สอนดีตองมีวิจัย ควรกาวไปในทิศทางใด (โดย รศ.ดร.วรรณพงษ เตรียมโพธิ์)  

ประเด็นที่ 1 ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สงผลกระทบตอการเรียนการสอน 

 จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางมากมายในระยะ 3-5 ปที่ผานมา โดยเฉพาะดาน IT ซึ่งสงผลกระทบตอ

การเรียนการสอนและงานวิจัย เชน ทําใหเกิดระบบการเรียนแบบออนไลน แบบ face-to-face รวมทั้งการจัด

กระบวนการเรียนรูที่มุงเนนพัฒนาคุณสมบัติของบุคคลในระยะยาว (competency-based education) 

ความเปลี่ยนแปลงในระยะ 3-5 ปดังกลาว ทําใหการทํางานของอาจารยยากขึ้น งายขึ้น หรือเหมือนเดิมไมมีอะไร

เปล่ียนแปลงมาก? 

 สวนใหญมีความเห็นวายากขึ้น บางสวนเห็นวา มีทั้งยากขึ้นและงายขึ้น สวนที่ยากมาจากตัวผูเรียนซึ่งไมได 

“วานอนสอนงาย” เหมือนผูเรียนรุนกอน เพราะผูเรียน Gen Z สนใจที่ฟงเฉพาะเรื่องที่อยากหรือสนใจ จะไมฟงในส่ิงที่

ไมอยากรู รวมท้ังไมสนใจวา ตนเองจะรูเรื่องนั้นๆ หรือไม ผูสอนจึงจําเปนตองทําความเขาใจในจุดนี้ ใหเมื่อถึงโอกาส 

ทําใหผูเรียนเกิดความตระหนักวา เขาตองรู และโนมนาวใหเขาอยากรู ซึ่งอาจจะตองมีการออกแบบการสอนกอนวา จะ

ทําใหชั้นเรียนนาสนใจและสนุกไดอยางไร จะทําใหผูเรียนรูสึกสนุกเปนสุขที่จะมาเขาชั้นเรียนไดอยางไร การใชกิจกรรม 

การไดลงมือปฏิบัติ เปนส่ิงที่จะชวยไดอยางมาก นอกจากนั้นความรูที่มีอยูในปจจุบันมีอยูมาก ผูสอนไมสามารถสอนทุก

อยางที่ตองการใหผูเรียนรูได แตควรเนนที่วิธีการเรียนรูและการทําความเขาใจใน concept ที่จําเปน 

 สวนที่งายขึ้นคือ ผูเรียน Gen Z สามารถเรียนรูดวยตัวเองผาน IT ผูสอนเพียงแต inspire ในเรื่องนั้น แลวให

ผูเรียนไปคนควาตอดวยตนเอง ในสวนของการสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน มีชองทางที่ทําใหส่ือสารกันไดสะดวก

มากยิ่งขึ้น 

 ขอมูลอีกอยางหนึ่งเกี่ยวกับนักศึกษาคือ จากการสํารวจของมหาวิทยาลัยมหิดลพบวา ชวงเวลาที่นักศึกษา

ออนไลนมากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืน ถึงเกือบตีสอง หากรูปแบบการใชชีวิตของนักศึกษาเปนเชนนี้ อาจจะสงผลตอ

ชั้นเรียนที่เริ่มเรียนในเวลา 8:00น. 

ประเด็นที่ 2 การแบง Generation ตามปเกิด 

 Veterans คือผูที่เกิดกอนป 1946, Baby Boomers เกิดระหวางป 1946 – 1964, Generation X เกิดระหวางป 

1965 – 1977, Generation Y เกิดระหวางป 1978 – 1994, Generation Z เกิดระหวางป 1995 – 2009, Generation 

Alpha เกิดระหวางป 2010 – ปจจุบัน  ส่ิงที่ควรตระหนัก คือ “ Generation Gap” ซึ่งจะตองคํานึงถึงทั้ง Life style และ 

Learning Style เนื่องจากหากผูสอนมีความเขาใจผูเรียนในมิติดังกลาวนาจะทําให การเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์มาก

ขึ้น 
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ประเด็นที่ 3 การเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัวนักศึกษาเพื่อการเติมเต็ม 

 การเก็บและเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับตัวนักศึกษาในรูปแบบตางๆ เชนถามโดยตรง แบบสอบถาม  ซึ่งควร

ทําอยางตอเนื่อง กอนหลังและระหวางการสอน จะทําใหพบความตางของนักศึกษาแตละคน และถาอาจารยเชื่อใน

หลักการที่วา การเติมเต็มจะทําใหนักศึกษามีความสมบูรณมากขึ้น เรียนรูอยางมีความสุขมากขึ้น เปนไปไดหรือไม ที่จะ

เติมเต็มใหกับนักศึกษา  

 นักศึกษามักชอบอาจารยที่มีมุก เพราะประสบดวยตนเองวา ถามีมุกบางในระหวางการสอนนักศึกษาจะรูสึก

ผอนคลาย และมีผูใหความเห็นเพ่ิมเติมวา นอกจากการสอนใหสนุกแลว เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประโยชนมากขึ้นควรจะ

ทําใหนักศึกษาสามารถโยงสิ่งที่เรียนรูเขากับการใชงานในชีวิตจริง แตก็เปนส่ิงที่ทําไดยากในบางรายวิชา  

 การจัดการเรียนการสอน ตองมีการปรับตัวทั้งอาจารยและนักศึกษา โดยตองปรับทั้งในเรื่องของ culture 

รวมถึงเรื่อง learning outcomes และ learning process การสอนสนุกตองคํานึงดวยวา นักศึกษาตองไดเนื้อหาวิชาดวย 

ตองแยกความตางระหวาง “Entertainment” และ “Engagement” อาจารยตองแมนเนื้อหา ตองเปน key success factor 

เปนพลังที่ตรึงผูเรียนใหได จึงตองวางแผนการสอนใหดีวา ภายในเวลา 50 นาที เวลาใดที่จะใหเนื้อหา เวลาใดทํา

กิจกรรม และควรระวังที่จะไมใหเวลากับการทํากิจกรรมมากเกินไป 

 สรุป ประเด็นที่มีการพูดคุยกันมากคือ เราจะรูไดอยางไรวา ผูเรียนเรียนรูอยางที่ควรจะรู ทําอยางไรจึงจะวัด 

learning outcomes ของผูเรียนได มหาวิทยาลัยมหิดลกําลังพยายามพัฒนาในเรื่องนี้อยู จะหาวิธีวัดผลการเรียนรูของ

นักศึกษาเมื่อเริ่มเขาเรียนในมหาวิทยาลัย และเมื่อสําเร็จการศึกษา ส่ิงที่ตองการทราบคือ ความรูที่ติดตัวนักศึกษาไปนั้น

มีอะไรบาง และเปนความรูที่จะติดตัวไปอยางถาวรหรือไม 

ประเด็นที่ 4 Teaching ไมเทากับ Learning 

 เราทราบวา teaching ไมเทากับ learning และจุดมุงหมายของการเรียนรูคือ เพ่ือใหนักศึกษาไดประโยชน 

นําไปใชประโยชนได ประเด็นเหลานี้สามารถทําเปนงานวิจัยได การตรวจสอบวา นักศึกษาเกิดการเรียนรูหรือไม อาจจะ

ดูในขั้นตอนสุดทายวา เขาไดอะไรมา หรือดูที่กระบวนการที่ทําใหเกิดการเรียนรูนั้น มีทั้งศาสตรและศิลปที่หลากหลายที่

จะนําไปใชได  

 อาจารยสอนลูกศิษยเพ่ืออะไร 

 สอนใหเขาเปนแพทยที่ดี เพ่ือใหตัวเอง พอแมญาติพ่ีนอง และสังคมไดรับความสบาย และความปลอดภัยใน

วันขางหนา; เพ่ือใหมีองคความรูที่จะสามารถดูแลคนไขได 

 การตั้งคําถามเพื่อไปใหถึงคําตอบ ควรถามคําถามประเภท “อยางไร” เพราะจะมีเชื้อใหคิดตอได คําถาม

ประเภท ใช-ไมใช จะปดกั้นในสวนนั้น แตก็ไมเสมอไปในทุกกรณี การสํารวจ การคนควา มีหลักที่ทางวิทยาศาสตรใช

กันอยู เรียกวา inquiry based learning การทํา lab ในลักษณะของการทดสอบ ไมจัดเปน inquiry learning เวนแตเปน

การใหอุปกรณ และใหผูเรียนออกแบบการทดลองเอง การจัดการเรียนการสอนที่เปน inquiry learning คือการจัดการ

เรียนการสอนแบบ project-based, problem-based ที่เปดกวางใหกับผูเรียนไดแสดงวิธีการคิด กระบวนการคิด  
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 ส่ิงที่แสดงวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูคือ เกิดการเปลี่ยนแปลงในดาน head, heart และ hand โดยสังเกตจาก

พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไป เชน ดานทักษะ กอนเรียน ไมเคยทําส่ิงนี้ได แตหลังจากเรียนแลวสามารถทํางานนี้ได ดาน

ทัศนคติกอนหนานี้ไมเคยชอบวิชาฟสิกสเลย หลังจากที่ไดเรยีนรูวา ความรูจากฟสิกสทําใหอธิบายสิ่งตางๆ ไดทําใหเกิด

ความพึงพอใจในวิชานี้ขึ้นมา สําหรับดานสติปญญา หรือ cognitive ลําดับขั้นการเรียนรูของ Bloom (Bloom’s 

Taxonomy) ไดกลาวถึงความเปล่ียนแปลงไวเปนลําดับขั้น ต้ังแต lower order thinking คือ ความจํา ความเขาใจ การ

นําไปใช และ higher order thinking ไดแก วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา  

Lower Order Thinking Higher Order Thinking 

Knowledge : recall, data, information, facts, concepts Analysis: analyze, question, compare, break into part 
Comprehension: understanding meaning, explain, 
compare 

Synthesis: own structure, new meaning, new pattern, 
combine elements 

Application: use knowledge, apply. solve problem Evaluation: choose, defend, judge 
  

 ปญหาคือ ยังไมสามารถปรับวิธีการสอนของอาจารยได แตเด็ก Gen Z จะเริ่มใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการ

เรียนรูมากขึ้น หากอาจารยยังคงใชวิธีการสอนแบบเดิม คือ ใช PowerPoint ประกอบการบรรยายสิ่งที่นักศึกษาทําก็คือ

ใชโทรศัพทมือถือบันทึกภาพเหลานั้นเก็บไว ดังนั้น อาจารยกับนักศึกษาตอง touch กันใหดี 

 สรุป การสอนยิ่งมี interactive มากเทาใด ย่ิงมีแนวโนมที่นักศึกษาจะเก็บความรูไดมากเทานั้น และ keyword 

ที่เกี่ยวของนี้ คือ learner-teacher relationship ถาอาจารยสรางสิ่งนี้ไมได ส่ิงที่อาจารยทําจะไมไดรับความสนใจ ไมวา

ส่ิงนั้นจะมีความเหมาะสมหรือไมก็ตาม 

2. มองผานเลนสสํารวจงานวิจัยทางการศึกษา (โดย รศ.ดร.วรรณพงษ เตรียมโพธิ์)  

 การวิจัยมีหลายมิติ เชน ใชคอมพิวเตอรในการทําโมเดลระบบหมุนเวียนของโลหิต เพ่ือใชแทนการทดสอบใน

คน หรือศึกษาวงจรของการติดตอขอรับการรักษาพยาบาลเพื่อลดการเสียเวลาในการรอโดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน เปน

ตน 

ความหมายของการวิจัย  

 มีผูกลาววา “Research is a journey of discovery”.  Albert Szent – Gyorgyi ซึ่งไดรับ Nobel Prize ทาง 

physiology เสริมวา การคนพบเกดิจากการที่เรามองในสิ่งเดียวกับที่คนอื่นมอง แตคิดในสิ่งที่ไมมีใครคิด 

 การวิจัย คือ การเปลี่ยนปญหาใหเปนปญญา โดยใชกระบวนการทางปญญา พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต. 

2525) 

รูปแบบการวิจัย 

 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนการสอน อาจจะแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก 
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 Informal Research อาจารยตองการรูวา นักศึกษามีความพรอม หรือมี background ในเร่ืองที่จะสอนมาก

นอยเพียงใด ซึ่งอาจจะเริ่มจากการหาขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาโดยใชการสังเกต หรือการปรับทัศนคติพ้ืนฐานในเชิง

เนื้อหาเดิม ซึ่งเปนส่ิงที่อาจารยสามารถทําไดเลย เปน quick learn เกี่ยวกับส่ิงที่เราจะสอน การวิจัยแบบนี้เปนส่ิงที่ควร

ทําใหเคยชินจนกลายเปนวัฒนธรรมของการเรียนรู 

 Formal Research เปนการศึกษาวิจัยที่มีขั้นตอนการดําเนินงานเชนเดียวกับงานวิจัยปกติ คือ ต้ังแตการหา

หัวขอ ต้ังสมมุติฐาน วางระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปผล และ

ตีพิมพ 

 Routine to Research งานวิจัยเกี่ยวกับหนางาน หนางานของอาจารยคือ นักศึกษา คําถามคือ อาจารยจะทํา

อะไร เมื่อสังเกตเห็นวา การจัดการเรียนการสอนยังไมมีประสิทธิภาพ หรือตองการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น จะ

ใชวิธีการใดเปน intervention ในการปรับปรุง ส่ิงที่ไดจากการวิจัยแบบนี้คือ องคความรูใหม หรือวิธีการที่จะทําใหการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเกิดชุมชนการเรียนรู (community of 

learning ) เพ่ือแบงปน แลกเปล่ียนเรียนรูความรูใหมดังกลาวกับเพ่ือนอาจารย โดยทั่วไปอาจารยที่ทํางานวิจัยแบบ 

Routine to Research หรือ Classroom Action Research ไมไดมุงเพ่ือการตีพิมพเปนหลัก การตีพิมพถือเปนผลพลอย

ไดของงานวิจัยแบบนี้ 

 สําหรับอาจารยที่เพ่ิงเริ่มตนทํางานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรเริ่มจากการทําวิจัยแบบนี้เพ่ือการเก็บ

บันทึก และฝกการตั้งคําถามเกี่ยวกับการศึกษาหรือการเรียนรูใหชํานาญยิ่งขึ้น  

อาจารยตองทําวิจัยหรือไม? 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดไววา เปนหนาที่ของผูสอนและผูเกี่ยวของกับสถานศึกษาในการเปด

โอกาสใหมีการทําวิจัยเกิดขึ้น ทําใหการวิจัยเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาการเรียนรู ดังนั้น โดยนิตินัย

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกํากับใหอาจารยตองทําวิจัยอยูแลว  

อาจารยควรใหความสําคัญระหวางการสอนกับการทําวิจัยอยางไร? 

 มีผูใหความคิดเห็นในเรื่องนี้ไว 6 ความคิดเห็น แบงตามประเภทไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 

 ความคิดเห็นที่ 1 และ 2 เห็นวา อาจารยควรใหความสําคัญกับการสอนมากกวาการทําวิจัย 

 ความคิดเห็นที่ 3 และ 4 เห็นวา การทํางานวิจัยเปนส่ิงจําเปนสําหรับอาจารยเพ่ือใหไดองคความรูใหมมาใชใน

การสอน ในสวนของความคิดเห็นที่ 4 ใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมวา อาจารยตองติดตามความรูที่เกิดขึ้นทุกๆ วัน รวมท้ังมี 

idea ที่จะสอนเด็กวิจัยไดดวย 

 ความคิดเห็นที่ 5 และ 6 เห็นวา ควรทําทั้งสองอยาง แตมีความแตกตางในรายละเอียดคือ ความคิดเห็นที่ 5 

ซึ่งเปนสายวิทยาศาสตร เห็นวา การมีอาจารยที่ปรึกษาที่มีงานวิจัยมาก และมีการตีพิมพในระดับนานาชาติ จะทําใหผู

เปนลูกศิษยมีคุณภาพดวย สําหรับความคิดเห็นที่ 6 อยากใหแยกอาจารยเปนสองกลุมคือ 1) อาจารยผูสอน เนนการ
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ถายทอดใหเขาใจ พัฒนาการสอน การออกขอสอบ การตรวจขอสอบ ทําหนาที่ใหคําปรึกษาเด็กทุกคนอยางเทาเทียม

กัน 2) อาจารยวิจัย ทําวิจัยและสอนวิชาเฉพาะทางที่มีความชํานาญจริงๆ และเปนที่ปรึกษางานวิจัย 

 ผูเขารวมหลักสูตรทั้ง 8 กลุม มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันคือ อาจารยควรทําทั้งการสอนและการวิจัย แต

การเลือกใหน้ําหนักกับความคิดเห็นมีความแตกตางกัน ความคิดเห็นที่ไดรับเลือกไดแก ความคิดเห็นที่ 4, 5, และ 6 

และไดขยายความเกี่ยวกับการเลือกไว ดังนี้ 

กลุมท่ีเลือกความคิดเห็นท่ี 5 

 การทําวิจัย และสอน เปนภาระงานที่อาจารยตองทําควบคูกันไป แตน้ําหนักในการทํางานทั้งสองดานของ

อาจารยแตละคนอาจจะไมเทากัน การทําวิจัยทําใหไดองคความรูมาใชในการเรียนการสอน ไดเติบโตทางวิชาการ ชวย

พัฒนาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา สวนการสอนนั้นอาจจะทําใหเกิดหัวขอวิจัย ไดรับความสุขจากงานสอน 

อยางไรก็ตามการทําวิจัยควรจะทําโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาตนเอง และไดผลงานที่มีคุณภาพที่จะนํามาใชในการ

เรียนการสอนมากกวาที่จะเนนที่จํานวนแตม และในสวนของการสอน นอกจากการใหความรู ยังตองสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม เขาไปในการสอนดวย เชน ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจกับคนที่อยูรอบตัว เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ไมเกิดความเครียดจากความคิดที่จะไขวควา หรือแกงแยงเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินทองหรือ

เกียรติยศ 

กลุมท่ีเลือกความคิดเห็นท่ี 4  

 อาจารยควรทําทั้งงานวิจัยและการสอน แตใหมีน้ําหนักของสวนงานที่ไมเทากัน ควรใหอาจารยไดเลือกทําใน

ดานที่ชอบหรือมีความถนัดมากกวาอีกดาน เชน ชอบทําวิจัย ก็ตองเปนเลิศทางดานวิจัย มีงานตีพิมพที่มีคุณภาพ แต

ยังคงตองสอน สําหรับอาจารยที่ชอบสอนก็จะตองสรางความเปนเลิศในดานการสอน มีนวัตกรรมทางดานการศึกษา มี

ตําราที่มีคุณภาพ มีการวิจัยดานการสอน ในสวนขององคกร หากเห็นความสําคัญในเรื่องของการศึกษาในสวนที่ใหกับ

นิสิตโดยตรง และตองการยกระดับคุณภาพการศึกษา ควรเขามามีบทบาทในการสนับสนุนดวยการพัฒนาระบบประเมิน 

หรือ KPI ที่มารองรับในเรื่องนี้ เชน ควรมีการประเมินขอตําแหนงทางวิชาการ โดยใหน้ําหนักใหความสําคัญกับงานดาน

การสอน การพัฒนานวัตกรรมทางดานการศึกษา และการเขียนเอกสาร ตํารามากขึ้น เพ่ือใหอาจารยที่มีความถนัดไมวา

จะดานวิจัย หรือดานการสอนไดเห็น career path ของตนเองชัดเจนขึ้น  

กลุมท่ีเลือกความคิดเห็นท่ี 6 

 แนวคิดนี้เปนการแยกแทงระหวางอาจารยผูสอน กับอาจารยนักวิจัย อาจารยที่ชอบการสอนก็จะไมเกิด

ความรูสึกวา ถูกบังคับใหตองทํางานวิจัย แตตองพัฒนาการเรียนการสอนหรือการถายทอดการเรียนการสอนใหดีที่สุด 

และหากเกิดปญหาขึ้นภายในชั้นเรียน กระบวนการแกปญหานั้นก็คือกระบวนการวิจัย อาจารย 2 กลุมจึงควรจับคูเปน 

buddy กัน เพ่ือใหอาจารยผูสอนไดพ่ึงพาอาจารยวิจัยในการใชกระบวนการวิจัยแกปญหาดานการสอน ในทายที่สุด 

อาจารยผูสอนอาจจะถึงจุดอิ่มตัว แลวกลับมาเปนอาจารยนักวิจัย สวนอาจารยนักวิจัยเมื่อทํางานวิจัยถึงระดับสูงสุดแลว 

ถาตองการถายทอดองคความรูที่มีอยู ก็จะกลับมาเปนอาจารยผูสอน  
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 สรุป ไมเกินความคาดหมายที่อาจารยทุกทานที่มาเขารวมหลักสูตรจะเห็นความสําคัญของงานวิจัย จาก

รายละเอียดที่แตละกลุมไดรวมแลกเปล่ียน ทําใหได keyword 3 คํา คือ happiness ซึ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลมี happy 

monitor ดวย คําวา engagement ซึ่งทําใหเกิด partnership เขาทําอะไรคิดถึงเรา เราทําอะไรคิดถึงเขา และเรื่องของ 

heart คําวา happiness และ heart ทําใหคิดถึงวรรคทองจากภาพยนตรเรื่อง Jerry Maguire คือ If your heart is 

empty, your head doesn’t matter อันนี้พยายามจะบอกวา การเริ่มทําส่ิงใดตองเริ่มดวยใจที่รัก อีกประเด็นหนึ่งคือ 

โมเดลจับคู buddy ระหวางอาจารยผูวิจัย กับอาจารยผูสอน ซึ่งตอไปทานจะไดฟงการบรรยายเกี่ยวกับการทํางาน 2 

อยางนี้คูกันโดยใชโมเดลปาทองโก  

ความสําเร็จของผูสอนคือสอนใหผูเรียนรูจักวิธีการเรียนรู 

 เมื่อพูดถึงความสําเร็จของอาจารยผูสอน มีการระบุถึงคุณสมบัติหลายอยางทั้งความรูในเนื้อหาและวิธีการสอน

ของอาจารย และส่ิงที่จะเปนตัวชี้วัดที่ชัดเจนวา อาจารยประสบความสําเร็จในการสอน เปนอาจารยมืออาชีพได จะตอง

สามารถสอนนักศึกษาใหรูจักวิธีการเรียนรูได   

 ขอเสนอสําหรับการประสบความสําเร็จในการสอนคือ โมเดลครู 3D  

 Design: ออกแบบหลักสูตรที่ชวยเติมเต็ม competency ที่ยังขาด เพ่ือใหผูเรียนสามารถประกอบอาชีพได โดย

ไมจําเปนตองเริ่มตนใหมทั้งหมด 

 Director: การทําหนาที่ director คอื อาจารยทําหนาที่กึ่งโคชฟุตบอล คือกํากับ และ facilitate ในขณะเดียวกัน

ทั้งในชวงเวลาสอน และการทบทวนในชวงสุดทายเหมือนการทํา AAR โดยในแตละคาบการสอนจะตองมีการวาง

แผนการสอนซึ่งระบุกิจกรรมและเวลาที่จะใชในแตละกิจกรรมอยางชัดเจน แตก็อาจจะปรับไดในทางปฏิบัติ 

 Doctor: คือทําหนาที่เปนผูวินิจฉัย วิเคราะห ประเมิน และใหการบําบัดผูเรียนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 ในสวนของผูเรียน ตองเปนผูเรียนที่สามารถแกปญหาอยางมีกระบวนการได และเปน critical thinker 

3. มองผานเลนสสํารวจงานวิจัยทางการศึกษา (โดย ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม)  

การทําวิจัยนอกจากเพื่อสรางองคความรูของสาขาวิชาแลว ยังสามารถนํามาสงเสริมการเรียนการสอน และใช

เปนกระบวนการจัดการเรียนรูไดดวย และบางครั้งกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชั้น

เรียนสามารถนําไปทําวิจัยได ถาอาจารยในแตละสาขาสามารถปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองไดจะเปนประโยชน

กับนักศึกษามาก เพราะไดเรียนรูจากอาจารยที่มีทั้งความเชี่ยวชาญในเนื้อหา สามารถถายทอดความรูใหนักศึกษาเกิด

ความเขาใจในเรื่องที่เรียนไดเปนอยางดี  

 ในที่นี้ จะนําเสนอตัวอยางการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรสุขภาพ ที่นําผลการวิจัยใน

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มาประยุกตเปนบทเรียนสําหรับนักศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือทําวิจัยในชั้นเรียน ทําให

ไดผลงานวิชาการทั้งในดานวิทยาศาสตรและทางดานการศึกษา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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ตัวอยางงานวิจัยจากสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรสุขภาพ 

ตัวอยางที่ 1 จากงานวิจัยวิทยาศาสตร “การสกัดยีสตจากผลเงาะเพื่อใชในการยับย้ังเชื้อราในพริก” สูบทเรียน

เรื่องการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี 

องคความรูที่ไดจากการศึกษาประสิทธิภาพและกลไกของยีสตสายพันธุหนึ่งที่แยกไดจากเงาะในการควบคุม

โรคแอนแทรกโนสในพริก ถูกนํามาพัฒนาบทเรียนสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพในเรื่อง “การควบคุมโรคโดยชีว

วิธี (biocontrol)” โดยบูรณาการกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ ภายใตแนวคิด Science-Technology-Society 

Approach (STS Approach) โดยใหนักเรียนไดทําปฏิบัติการ (ที่ถูกปรับมาจากงานวิจัย) ที่เชื่อมโยงกับปญหาจริงใน

ชุมชน เพ่ือฝกการคิดวิเคราะหและกระตุนใหผูเรียนเกิดความตระหนักในปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการใชสารเคมี

กําจัดศัตรูพืช 

ทั้งนี้ไดมีการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น โดยมีการเก็บขอมูลจากแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน concept map เพ่ือวัดความรูความเขาใจในเนื้อหา ใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ เพ่ือวัดเจตคติตอ

ส่ิงแวดลอม เพ่ือวัดความรูในเนื้อหาที่นักเรียนไดรับ ใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ เพ่ือวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอม 

รวมถึงใช reflection เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับความรูสึกของนักเรียนตอการเรียนการสอนรูปแบบนี้  

 ตัวอยางที่ 2 จากงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพของปลากัด สูบทเรียนเรื่อง Phylogenetic tree 

และเกมแอนนิเมชั่น  

 องคความรูที่ไดจากการทําวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพของปลากัดกลุมกอหวอดในประเทศไทย 

จนกระทั่งมีการคนพบปลากัดสายพันธุใหมของโลก ถูกนํามาพัฒนาเปนบทเรียนเรื่อง “การสรางแผนภูมิแสดง

ความสัมพันธทางพันธุกรรม (Phylogenetic tree)” ซึ่งไมมีสอนในเนื้อหาระดับปริญญาตรี แตจะมีปรากฏในระดับ

ปริญญาโทดานวิทยาศาสตรชีวภาพ ซึ่งเดิมจะใชโปรแกรม bioinformatics ชวยใหนักเรียนไดรับคําตอบ แตนักเรียนจะ

ขาดความเขาใจ ในที่นี้จึงไดพัฒนากระบวนการในการเรียนการสอนดวยวิธีอนุมานดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรียนเขาใจ

หลักการของการอนุมานแบบตางๆ โดยใชขอมูลที่ไดจากปลากัด อาทิ Phylogenetic tree แหลงที่อยูอาศัยของปลากัด

และอ่ืนๆ เปนกรณีศึกษา  

 นอกจากนี้ ยังไดนําองคความรูมาพัฒนาเปนเกม “พฤติกรรมของปลากัด” ใชเปนกรณีศึกษาในบทเรียนเรื่อง 

“พฤติกรรมสัตว” โดยจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะใหผูเรียนสรางความรูขึ้นเองจากการเลนเกมดังกลาว  

 ตัวอยางที่ 3 จากการคนพบวิธีการยอมเม็ดเลือดแบบจําเพาะโดยใชวิธียอมดวยเอนไซม สูบทปฏิบัติการ

สําหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย 

ปจจุบันมีใชเครื่องมือและเทคโนโลยีในการทํางานคอนขางมาก แตบางครั้งเทคโนโลยีก็อาจจะใหผล

คลาดเคลื่อนได หรือตองอาศัยการตัดสินใจของมนุษย นักศึกษาจําเปนที่จะตองเรียนรูพ้ืนฐานของการทํางานไวดวย ใน

ที่นี้ ผลจากการคนพบวิธีการยอมเซลลเม็ดเลือดแบบใหมโดยการยอมดวยเอนไซมอยางจําเพาะ เพ่ือการตรวจวินิจฉัย

ความผิดปกติในเม็ดเลือดขาว ไดถูกประยุกตพัฒนาเปนบทเรียนปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย เรื่อง 
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“cytochemistry” โดยใชรูปแบบการสอนของ Kolb Model เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ มีการพิจารณา

ไตรตรอง จนสามารถสรางความรูที่เปนนามธรรมและสามารถนําความรูนั้นไปใชได ซึ่งในที่นี้นักศึกษาจะไดเรียนรู

พ้ืนฐานของการยอมเซลลจากการลงมือทําปฏิบัติการยอมเซลลดวยวิธีการตางๆ และสังเกตผลการทํางานของตนเอง 

เรียนรูวิธีการตัดสินผลโดยการเปรียบเทียบผลท่ีไดจากการใชวิธีการอื่น การเปรียบเทียบจะทําใหนักศึกษาไดเรียนรูวา 

sensitivity ของแตละเทคนิค มีความแตกตางกัน และพิจารณาเพื่อตัดสินความนาเชื่อถือ หรือไมนาเชื่อถือของผลที่

ไดรบั รวมท้ังไดเรียนรูเรื่องการ interpret ผลดวยวา ควรทําอยางไรตอไปจากผลที่ไดรับ 

ในการทําวิจัยในชั้นเรียน มีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาเทคนิคการแพทยชั้นปที่ 3 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมา

จากการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง ในกรณีนี้ไมสามารถกําหนดกลุมตัวอยางใหมีขนาดที่เหมาะสมสําหรับอางอิงประชากร

ได ดังนั้น จําเปนจะตองเก็บขอมูลใหลึก ใชวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือสรางความนาเชื่อถือสําหรับงานวิจัยที่มีกลุม

ตัวอยางเพียงกลุมเดียวในลักษณะนี้ 

 ในกรณีนี้ มีการวิเคราะห concept map และ lab result ของนักศึกษา และนํามาสนับสนุนผลคะแนนจาก

แบบทดสอบกอนและหลังเรียน เพ่ือยืนยันในผลสัมฤทธิ์ดานความรูและทักษะของนักศึกษา มีการเก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม และการสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลสําหรับการอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับผลการเรียนรูและทักษะของนักศึกษา

เพ่ือใหไดคําตอบวา ที่นักศึกษาไดคะแนนสูงขึ้นเปนเพราะอะไร เนื้อหาสวนไหนที่นักศึกษาทําไดดี สวนไหนที่ยังทํา

ไมไดดี นอกจากนั้น ยังใชแบบสอบถามเพื่อวัดการรับรู (perception) ของนักศึกษาตอกิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้นวา 

นักศึกษารูสึกอยางไร สนุกกับการเรียนรูหรือไม ไดฝกทักษะมากนอยเพียงไร ความคิดเห็นตอการเรียนรูที่ตองสราง

ความรูขึ้นเองจากการทํากิจกรรมหลายอยาง เชน ตองมีการพูดคุยกับเพ่ือน เปรียบเทียบผลที่ไดรับ หาสาเหตุของความ

แตกตางกันที่เกิดขึ้น  

ตัวอยางท่ี 4 การแกไข misconception เกี่ยวกับเอนไซมของนักศึกษา 

 Misconception เกี่ยวกับเอนไซมที่พบในผูเรียนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญา คือ เอนไซมทํา

หนาที่ยอย ทั้งนี้เพราะเอนไซมที่ผูเรียนคุนเคยและมีประสบการณในการทําการทดลอง ลวนเปนเอนไซมที่ทําหนาที่ยอย

ทั้งส้ิน ดังนั้น จึงจําเปนใหผูเรียนมีประสบการณตรงกับเอนไซมที่ทําหนาที่แบบอื่นๆ จึงเปนที่มาของการทําวิจัยใน

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่นําเอาสาหรายผมนางมาสกัด และศึกษาการทํางานของเอนไซม และปรับ condition ให

เหมาะสมเพื่อนํามาประยุกตเปนบทปฏิบัติการอยางงายสําหรับนักศึกษา  

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารูปแบบการสอนปฏิบัติการที่ดําเนินการอยู พบวา นักศึกษามักจะทําตามขั้นตอนในคูมือ

ปฏิบัติการโดยปราศจากการคิดเพ่ือใหไดผลตามทฤษฎีที่เรียนมา ซึ่งนักศึกษาจะรูผลอยูกอนแลว การทําปฏิบัติการ

รูปแบบนี้จึงไมเกิดประสิทธิภาพเทาใดนัก ดังนั้น จึงไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการ 

ตามแนวคิด Learning Cycle ของ Lawson มาใช ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนสรางความรูขึ้นเองจากการลง

มือปฏิบัติ โดยใหนักศึกษาทํา lab กอนเรียน lecture ในการทํา lab ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการทํางานของเอนไซม มีการ

แบงกลุมใหเลือกทําปจจัยที่สนใจ (ความเปนกรดเบส อุณหภูมิ สารที่เปนตัวยับย้ัง ความเขมขนของตัวตั้งตน) แลวให

กลุมที่ทําปจจัยเดียวกัน นําผลมาเปรียบเทียบ หาขอสรุปหรือคําอธิบายดวยตัวเอง แลวนําเสนอในชั้นเรียน ซึ่งนักศึกษา

จะใหคําอธิบายไดไมชัดเจนในชวงนี้ แตเมื่อไดรับฟงการบรรยายจากอาจารยในชวงตอมา นักศึกษาจะเห็นความ

เชื่อมโยงและมีความเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 ผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางไมนาแปลกใจ แตที่สําคัญคะแนนจากแบบทดสอบ

หลังเรียนอีก 2 เดือน ไมลดต่ําลง แสดงใหเห็นวาความรูที่ไดจากกิจกรรมรูปแบบดังกลาวยังคงทนอยู ผลจาก

แบบสอบถามสะทอนถึงเจตคติเชิงบวกของนักศึกษาตอกิจกรรมรูปแบบนี้ ขอมูลจากการสัมภาษณแสดงใหเห็นถึง

ความรูสึกของนักศึกษาตอการเรียนรูรูปแบบนี้คือ รูสึกสนุก ทาทาย ไดกระตุนการคิด เพราะแตกตางจากการทํา lab 

ทั่วไป ซึ่งการทํา lab แบบเดิมเปนการทําเพ่ือรวบรวมผล และเขียนรายงานผล บางครั้งก็รูอยูแลววา ผลจะเปนอยางไร 

หากทําแลวไดผลออกมาไมตรง ก็แกไขใหถูกได การทํา lab กอน lecture ทําใหไดรับประสบการณบางอยางซึ่งแมจะยัง

หาคําอธิบายไมไดแตเมื่อฟงการบรรยายทําใหเกิดความเชื่อมโยงและรอง “ออ” อยางไรก็ตาม โมเดลนี้ไมสามารถใชได

กับทุก lab นักศึกษาจะตองมีพ้ืนฐานบางอยางมากอน จึงจะใชโมเดลนี้ได 

บทเรียนมัลติมีเดียสําหรับสาขาวิชาพยาบาล 

 ในการวิจัยทางการศึกษาดานวิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ นอกจากจะเปนการวิจัยและพัฒนา

เปนบทเรียน/บทปฏิบัติการ ใหม แลว ยังสามารถทําไดในรูปแบบอื่น อาทิ บทเรียนมัลติมีเดีย ดังตัวอยางเรื่อง “การดูแล

ผูปวยเจาะคอ” ซึ่งเปนส่ือแบบ interactive มีการจําลองสถานการณของผูปวย ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ ซึ่งจะให feedback 

ทันทีเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู นอกจากนี้ ยังมีเกม “เลือกใชอุปกรณ” เพ่ือใหผูเรียนเลือกใชอุปกรณใหเหมาะกับ

ผูปวยกรณีตางๆ  

 แบบจําลอง และอื่นๆ 

 ในกรีที่เนื้อหามีความซับซอน มีความเปนนามธรรมมาก การปรับเปล่ียนวิธีสอนอาจจะไมสงผล ทั้งนี้จําเปน

จะตองมีส่ือที่เหมาะสม อาทิ แบบจําลอง ถาไมมีเราก็ทําขึ้น ในกรณีที่มีอยูแลวก็วิเคราะหวามันมีจุดออนตรงไหน 

สามารถพัฒนาใหดีย่ิงขึ้นไดอยางไร ในกรณีของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล มีการพัฒนา

แบบจําลองขึ้นมาหลายชิ้น อาทิ แบบจําลองโมเลกุลของดีเอ็นเอที่เห็นรายละเอียดโครงสรางทางเคมี แบบจําลองสารชีว

โมเลกุล แบบจําลองกลามเนื้อ 

 นอกจากแบบจําลองแลว ในการสอน เราอาจใชการอุปมาอุปมัย นําส่ิงที่ใกลตัวมายกตัวอยางเทียบเคียงเพ่ือให

นักศึกษาเขาใจส่ิงที่เปนนามธรรม ตัวอยางเชน การนําส่ิงของในชีวิตประจําวันมาสอนเกี่ยวกับการทํางานของเอนไซมที่

ทํางานแบบจําเพาะสามารถแยกแยะสารที่มีความแตกตางเพียงเล็กนอยได  เชน แกวน้ํามีหู สอนเกี่ยวกับสาร 2 ตัวที่มี

โครงสรางเปนภาพในกระจกเงาของกันและกัน แตไมสามารถนําซอนทับกันได 

สิ่งท่ีตองคํานึงถึงในการทําวิจัย 

 เคร่ืองมือ ในการทําวิจัย กรณีการวิจัยและพัฒนาบทเรียน/กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ิงสําคัญคือการวัดและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนหลังใชบทเรียน/กิจกรรมนั้น ซึ่งจะมี 3 ดาน คือ ความรู ทักษะ และเจตคติ ในการวัดแตละ

ดานควรใชเครื่องมือมากกวาหนึ่งอยาง เพ่ือใหไดคําตอบที่นาเชื่อถือและสมบูรณ เชน ในการวัดเนื้อหา การใช

แบบทดสอบจะบอกไดเพียงวา ผูเรียนมีความรูความเขาใจเพ่ิมขึ้นหรือไม มีเขาใจในสวนใด และยังไมเขาใจในสวนใด 

แตไมสามารถอธิบายไดวาเปนเพราะเหตุใด การใชขอมูลอื่นๆ มา support เชน concept map, work sheet โดยการ
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วิเคราะหส่ิงที่ผูเรียนทําในระหวางเรียนรวมกับคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบจะชวยใหผูสอนรูสาเหตุของความไม

เขาใจของผูเรียน และสามารถแกไขไดตรงจุด  

 กลุมตัวอยาง การทดลองใชรูปแบบการสอนแบบตางๆ กับกลุมเปาหมายดังตัวอยางในงานวิจัยที่นําเสนอมา

เปนการทดลองที่ไมมีกลุมเปรียบเทียบ คือไมมกีลุมควบคุม การทําวิจัยลักษณะนี้ถูกมองวา มีจุดออน แตการควบคุมตัว

แปรในการทดลองทางสังคมศาสตรเปนส่ิงที่ทําไดยาก ตางจากการทดลองในหองปฏิบัติการซึ่งสามารถควบคุม

สภาพการณไดตามความตองการ การทําวิจัยแบบนี้จึงจําเปนตองมีขอมูลหลายดานมา support และตองมีการนําเสนอ

ผลอยางตรงไปตรงมา ทั้งในจุดที่ดีและไมดีเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้นโดยลําดับ  

สรุปถาม-ตอบ 

 การทดลองที่ไมมี control group และไมใช quasi experiment จะทําใหคนเชื่อถือในผลที่ออกมาไดอยางไรจะ

ตีพิมพไดหรือไม  

 ในกรณีที่สถานการณจริง มีกลุมเปาหมายเพียงกลุมเดียว เชน  lab เม็ดเลือดของนักศึกษาเทคนิคการแพทย

ซึ่งมีนักศึกษาเพียง 30 คน หากจะทําใหงานนี้ตีพิมพได จะตองทําเปน mix method คือทําเปนวิจัยเชิงปริมาณ และเชิง

คุณภาพ เพราะการวิจัยเชิงปริมาณจะไดขอมูลออกมาเปนตัวเลข ซึ่งหากไมมีกลุมควบคุมจะทําใหเกิดจุดออน จึง

จําเปนตองมีขอมูลเชิงคุณภาพเขามาขยาย เพ่ือใหบอกไดวา วิธีการที่นํามาใชนี้ ใชแลวเกิดผลแบบใด เกิดผลในบริบท

ใด ปฏิสัมพันธในชั้นเรียนเปนอยางไร นักศึกษาสามารถทําในสวนไหนได และสวนไหนที่ยังทําไมได  

 ในการเขียนรายงานผลจะตองบอกวาผลสําเร็จนี้อยูในบริบทใดบาง เชน มีผูชวยสอน เพ่ือใหผูที่จะนําไปใชตอ 

หรือนําไปขยายผลจะตองตัดสินเองวา ผลการศึกษานี้เหมาะสมกับบริบทของตนเองหรือไม และใหใชการสะทอนของ

ผูเขารวมวิจัย (research participant) ในการสื่อสารความรูสึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสอนนั้นๆ ทั้งทางบวกและ

ทางลบ ไมใชการสะทอนของนักวิจัย เพ่ือใหผูอานไดตีความและตัดสินดวยตนเองที่จะเลือกใชหรือไมใชวิธีการดังกลาว 

 การมี control group หรือไมมี ใหดูที่จุดมุงหมายของการวิจัยวา ตองการเปรียบเทียบหรือไม ถาตองการ

เปรียบเทียบ ตองมีอะไรใหเทียบ ถาจะเทียบจากกลุม ก็เรียกกลุมนั้นวา control group หรืออาจจะเปรียบเทียบจาก

จุดเริ่มตน ในกรณีนี้จะใชเพียงกลุมเดียวได โดยใช one group pre-test post-test design เพ่ือศึกษา intervention ที่

สรางขึ้นวา สงผลอยางไรโดยเปรียบเทียบระหวางกอนเรียนดวยวิธีการนี้กับหลังจากเรียนดวยวิธีการนี้นอกจากนั้น อาจ

ใชระดับนัยสําคัญทางสถิติเปนตัวกําหนดคุณคาของ intervention ที่ออกแบบมา 

 การวัดทัศนคติผูเรียน จะมั่นใจไดอยางไรวาผูเรียนตอบตามความรูสึกที่แทจริง 

 แบบสอบถามที่จะใชเก็บขอมูลสรางมาโดยพื้นฐานวา มีคุณภาพดีแลว ปญหาจึงไมไดอยูที่เครื่องมือ แตอยูที่

ผูตอบ ในการ key ขอมูลที่ไดรับ ถาเปนการตอบในลักษณะเพื่อเอาใจจะเห็นลักษณะของขอมูลที่เบ่ียงออกไปอยาง

ผิดปกติ ก็ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของนักวิจัยวา จะเชื่อถือขอมูลนั้นหรือไม 
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4. กาวล้ําทันยุคกับงานวิจัยทางการศึกษาดานเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร (โดย ดร.อาทร นกแกว)  

ใน session นี้เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณกับอาจารยทุกทานเกี่ยวกับการมองงานวิจัยในหองเรียนใน

ประเด็นของการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือเครื่องมืออุปกรณสมัยใหมเพ่ือทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น  

 กอนเขาประเด็นไดมีการถามความคิดเห็นวา “ในฐานะที่เปนอาจารยตองรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดวยหรือไม  ตองลง

มือทําดวยหรือไม เพราะมีเจาหนาที่เทคโนโลยี เจาหนาที่โสตฯ อยูแลว” ผลสรุปจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือ การที่

อาจารยมีความรูอยูบางจะทําใหการสื่อสารกับฝายเทคโนโลยีมีความสะดวกและเขาใจกันงายขึ้น และบางครั้งการรูจักใช

ซอฟตแวรบางอยางก็จะชวยใหเราสามารถเตรียมส่ือการสอนไดอยางเหมาะสมดวยตนเองในสถานการณที่จําเปน 

 จากคําถามขางตน แสดงใหเห็นวา การสื่อสารระหวางอาจารยกับฝายเทคโนโลยีอาจมี barrier เกิดขึ้น ระหวาง

อาจารยซึ่งมีเนื้อหา กับฝายเทคโนโลยีซึ่งมีทักษะ เพราะนักเทคโนโลยีไมใชเจาของเนื้อหาจึงไมสามารถบอกไดวา จะ

ส่ือสารใหผูเรียนเขาใจใน concept ของเนื้อหานั้นไดอยางไร เชนเดียวกับที่นักการศึกษาไดเสนอโมเดล Technological 

Pedagogical Content Knowledge ซึ่งอาจเรียกโดยยอวา TPCK หรือ TPACK ซึ่งเปนรูปวงกลม 3 วงซอนทับบางสวนกัน 

โดยมีวงที่ชื่อวา content อยูดานบน และ pedagogy อยูดานลางซาย และ technology อยูดานลางขวา เจาของโมเดลกลาว

ไววา การสอนในชั้นเรียนจะมีประสิทธิภาพ ถาอาจารยยืนอยูในพ้ืนที่ตรงกลางที่มีความเชื่อมโยงระหวาง content 

pedagogy และ technology knowledge (TPCK) เพราะเมื่ออาจารยซึ่งมีความรูใน content เปนอยางดี มีความเขาใจใน

กระบวนการเรียนรูของผูเรียนวา ผูเรียนเรียนรูโดยอิง prior knowledge ซึ่งเปนส่ิงที่เปล่ียนแปลงไดยาก อาจารยจะสามารถ

หา case มาทําใหผูเรียนทิ้ง prior knowledge และสรางความรูใหมขึ้นมาแทน รวมท้ังมีความรูในเรื่องของเทคโนโลยีจะทํา

ใหอาจารยสามารถสรางสภาวะการเรียนรูที่เหมาะสม และสามารถสื่อสารใหผูเรียนเขาใจใน concept ที่อาจารยตองการไดดี

ย่ิงขึ้น สําหรับ session นี้จะเนนสวนที่ทับซอนกันระหวาง pedagogy และ technology (TPK) กับสวนที่ทับซอนกันระหวาง 

content และ technology (TCK) 

 จากประเด็น TCK ซึ่งเนนที่วิธีการนําเสนอ concept มีประเด็นที่สามารถทําวิจัยทางการศึกษาได เชน เทคโนโลยี

ที่ใชสงผลใหสงผลตอการรับรูและนักศึกษามีความเขาใจมากขึ้นหรือไม เกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม ทําใหความ

เขาใจคลาดเคลื่อนที่มีอยูลดลงหรือไม ทําใหความวิตกกังวลของนักศึกษาลดนอยลงหรือไม มีทักษะในการแกปญหาไดดีขึ้น

หรือไม เปนตน 

 ประเด็น TPK เปนเรื่องของการใชเทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถใช Model SAMR 

เปนกรอบในการพัฒนาประเด็นวิจัย และพัฒนาการใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการเรียนรู SAMR แบงลําดับขั้นของการใช

เทคโนโลยี เปน 4 ระดับ ไดแก  

1. Substitution คือ การใชเทคโนโลยีหรืออุปกรณหนึ่งแทนอีกอันหนึ่งโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือ ไมมีผลตอการ

จัดการเรียนการสอน เชน เปล่ียนมาใช visualizer ในการสอนแทน overhead projector ซึ่งใชอยูเดิม แตรูปแบบ

การสอนยังไมเปล่ียน  

2. Augmentation ใสเทคโนโลยีตัวใหมที่เอื้อใหผูสอนจัดการเรียนรูไดงายขึ้นหรือนักเรียนสามารถทํากิจกรรมการ

เรียนรูไดงายขึ้น แตไมสงผลตอการเปลี่ยนรูปแบบการสอน เชน เดิมใหนักศึกษาเรียนรูและคนควาจากหนังสือ 
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เปล่ียนเปนใหคนควาผาน Google ในกรณีนี้ รูปแบบการสอนยังไมเปล่ียน แตส่ิงที่พัฒนาขึ้นคือ ขอบเขตความรู

ของนักศึกษากวางขึ้น นักศึกษาสามารถดึง tool อ่ืนๆ เขามาทําใหผลงานของนักศึกษาออกมาดีขึ้น หรือ เดิมให

นักศึกษาใช หนังสือ Dictionary ในการคนหาศัพทในการเขียน essay เปล่ียนเปนใช Electronic Dictionary เปน

ตน 

3. Modification คือการใชเทคโนโลยี ทําใหเกิดการ redesign learning task เชน ใช tool ในการ plot กราฟ แทนที่

นักศึกษาจะตองทําดวยตนเอง การเปล่ียนเทคโนโลยีจากกระดาษกราฟ เปน graphic calculator ทําใหกิจกรรม

การเรียนรูเปล่ียนจากการสรางกราฟ เปนการ explore กราฟ  

4. Redefinition การใชเทคโนโลยีทําใหเกิดงานใหมทําใหรูปแบบการเรียนรูเปล่ียนไป เชน จากการสอนแบบบรรยาย 

เมื่อใชเทคโนโลยีที่เรียกวา tangible computer ที่จะ link วัตถุเขากับคอมพิวเตอรทําใหผูเรียนสัมผัสกับวัตถุจริงได 

และสามารถเปลี่ยนการเรียนรูใหอยูในรูปแบบของการเลนเกม อีกตัวอยางเชน การใช Google docs มาใชในการ

จัดการเรียนรู ซึ่งมีระบบที่ทําใหเกิดการแบงปนความรู การทํางานรวมกัน สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูจาก

แตเดิมใหนักศึกษาทํารายงานมาสงแบบเปนงานเดี่ยว การใช Google Doc นักศึกษาสามารถสรางเอกสารรวมกัน

บน Google Doc ระหวางนั้นจะมีการแชรขอมูล การอภิปรายรวมกัน และการ reflection ระหวางกันเกิดขึ้นทําให

เกิดการเรียนรูแบบรวมมือระหวางการสรางรายงาน 

กิจกรรมเรียนรูการสรางฟอรมบน Google  

 Google form เปนโปรแกรมฟรีที่ใชไดโดยไมมีคาใชจาย สามารถใชแทน clicker ได คุณสมบัติของ Google 

form คือ ใชในการตรวจสอบเปนระยะวา นักศึกษาตามทันหรือไม รวมท้ังใชในการเก็บขอมูล การทํา pre-test เพ่ือ

ตรวจสอบความเขาใจใน concept เบ้ืองตนกอนเขาชั้นเรียน ซึ่งจะทําใหอาจารยทราบวา ควรเนนที่จุดใด หรือยังมีสวน

ไหนท่ีนักศึกษายังไมเขาใจ หรือ เขาใจผิดนอกจากนั้นยังทําใหเกิดความสนุก ต่ืนเตน ไมนาเบ่ือ เมื่อสรางฟอรมแลวให

ต้ังชื่อที่จะทําใหนักศึกษาสืบคนไดงาย พยายามตั้งชื่อที่ไมซ้ํากับของคนอื่น หรือใส URL ซึ่งก็ควรทําใหส้ันเพ่ือให

นักศึกษาเขาถึงไดงาย 

 การติดตามเทคโนโลยีใหทัน การติดตามดูคนอื่น หรือทําตามคนอื่นจะทําใหเกิดแนวคิดของตนเองได และจะ

ทําใหเราสื่อสารกับเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีที่จะมาชวยทําในสิ่งที่เราตองการ และจากการที่เทคโนโลยีเขามามีบทบาท

ในเรื่อง collaboration มากขึ้น เชน Facebook Twitter Wiki คนสามารถมีชุมชนเพ่ือการติดตอส่ือสารกันได ซึ่ง

สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูที่วา การเรียนรูเกิดขึ้นภายในสังคม ดังนั้น เทคโนโลยีก็เขามาเปนตัวเสริมการเรียนรูได

เชนเดียวกัน  

 กรอบที่ชวยในการมองประสบการณทางการศึกษา (Educational experience) โดยมีเทคโนโลยีเปนส่ือกลาง 

เปนวงกลมทับซอนเหลื่อมกัน 3 วง วงที่อยูดานบนซายคือ Social ดานบนขวาคือ Cognition และวงที่อยูดานลางคือ 

Teaching จุดที่ทับซอนกนัทั้ง 3 วงคือ Educational experience ในสวนของ social และ cognition ตองมีการสื่อสารกัน 

สวนผูสอนทําหนาที่กําหนดสภาพแวดลอมการเรียนรูวา ผูเรียนตองทําอะไร เชน ตอบคําถาม ให feedback และกําหนด 

sequence ของการเรียนรู กําหนดรูปแบบของการประเมิน ปจจุบันผูเรียนทุกคนมีอุปกรณของตนเอง การที่จะทําให

ผูเรียนไดรับประสบการณทางการศกึษาผานชุมชนออนไลนจึงไมใชเรื่องยาก  
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 เทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่สามารถนํามาใชได ไดแก  

 Google Doc คลาย Microsoft Word และ Google Presentation คลายกับ PowerPoint ซึ่งสามารถ

ประยุกตใชในการเรียนการสอนไดเชนกัน นอกจากจะใชในการจัดการเรียนการสอนแลว ยังสามารถใชเก็บขอมูลของ

นักศึกษาไดเชนกันวา มีการเคล่ือนที่ไปของแนวคิดของนักศึกษาอยางไร โดยใหนักศึกษาสราง concept map โดยให

ทําบน Google Doc ที่เตรียมไวให ขอดีของ Google Doc คือ มีเมนูที่เรียกวา history revision คือ สามารถคลิกดูไดวา 

มีใครเขามาทําอะไรบาง มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบาง ทําใหสามารถ track ไดวา การพัฒนาดาน concept ของ

นักศึกษาเปนอยางไร ส่ิงที่นักศึกษาไดเขียนไว ถึงแมจะลบไปแลว ก็ยังสามารถติดตามไดวา ขอความที่ลบไปน้ันคือ

อะไร การวิเคราะหระดับนี้เปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพซึ่งตองใชเวลา อาจจะไมใชการทําการวิเคราะหกับนักศึกษา

ทั้งหมด แตเปนการเก็บขอมูลแบบลงลึกวา พัฒนาการของแนวคิดของนักศึกษาที่ตองการติดตามนั้นเปนอยางไร 

 Tablet LINO เปน online sticker board ขอดีคือ สามารถใหนักศึกษาเขามาแสดงความเห็นผานบอรดไดใน

เวลาเดียวกัน และสามารถ access จากที่ใดก็ได และเราสามารถจัดกลุมขอความบน sticker board ได นอกจากนั้น ยัง

สามารถออกแบบใหอยูในรูปแบบของการ debate ระหวางนักศึกษาสองกลุม หรือจะทําเปน chart ทํา KWL คือ เรียนรู

อะไรมาแลว เปนการวัด prior knowledge และส่ิงที่ไดเรียนรูคืออะไร เปนการวัดส่ิงที่ไดเรียนรูในปจจุบัน  

ผลของการใชเทคโนโลยี  

• การสรางองคความรู 

• การมีสวนรวมของนักศึกษา 

• แรงจูงใจ  

• การกํากับตนเองในการเรียนรู 

• การจัดการเรียนรูตามแนว Constructivism 

5. ลองลิ้มชิมรส การทํางานวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (โดย ผศ.ดร.ขจรศักด์ิ บัวระ

พันธ)  

ทําไมตองทําวิจัย  

 การทําวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัย นอกจากเปนเพราะเห็นประโยชนแลว ยังถูกกําหนดใหทําโดย

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5) และมาตรา 30 ที่กลาววา หนวยงานทางการศึกษาตอง

สนับสนุนใหอาจารยใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสอนของอาจารย รวมท้ังมีเรื่องของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายนอก และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ทําใหอาจารยตองรายงานวา ในแตละปมีภาระงานดาน

วิจัยอยางไรบางนอกเหนือจากภาระงานอีก 3 ดานคือ สอน บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการทํา

วิจัยนี้ทําใหสามารถนับเปนสวนหนึ่งของผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารยได  
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 สําหรับการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งเปนงานวิจัยที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนกําลังสําคัญของ

ประเทศ ในการทําวิจัยประเภทนี้ อาจารยจะพบปญหาระหวางทางที่อาจจะทําใหหลุดจาก track ได ถากําลังใจไม

เขมแข็งพอ การทําวิจัยเปนเรื่องของการให ไมใชการไดรับ โดยเฉพาะการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เปนการ

ใหส่ิงที่ดีที่สุดกับนักศึกษาของเรา กวาที่จะไดขอสรุปวา การใช PBL เปนวิธีการที่เหมาะสม อาจารยตองทําการศึกษา

อยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลาพอสมควร จึงไดหยิบมาใช นั่นเปนเพราะอาจารยมองเห็นประโยชน มองถึงการใหส่ิงที่ดี

ที่สุดสําหรับนักศึกษาเปนสําคัญ จึงอยากใหอาจารยหาพลังที่จะผลักดันใหอาจารยทําวิจัยทางการศึกษาออกมาใหได 

และส่ิงที่จะเปนพลังผลักดันใหอาจารยทํางานวิจัยประเภทนี้ไดดีที่สุดคือ นักศึกษา 

ประเด็นทาทายในการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : ความเขาใจในแนวคิดเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา 

ความคิดบางอยาง กอนที่จะใหเขาสรางความรูใหม ตองทําใหความรูที่มีอยูเดิมนั้นถูกตองเสียกอน มิฉะนั้น จะ

เปนการเพิ่มพูนความรูที่เปนแนวคิดที่คลาดเคลื่อนไปเรื่อยๆ การสํารวจแนวคิดเดิมของผูเรียน อาจจะทําสัปดาหละครั้ง 

ตอนตนชั่วโมงประมาณ 10-15 นาที โดยใหนักศึกษาเขียนตอบคําถามสั้นๆ 2-3 คําถาม แลวอาจารยเก็บขอมูลเหลานี้

ไว 

 ทักษะการคิด การคิดแบบ Critical thinking และการคิดแบบ Creative thinking 

วิธีการจัดการเรียนรู เชน  

• Problem based learning  

• Ubiquitous learning คือการเรียนรูไดในทุกเวลา ทุกสถานที่  

• Learning cycle  

• Science-Technology-Society (STS) การสอนวิทยาศาสตรตองคํานึงถึงวิธีการประยุกตใช นึกถึงเทคโนโลยี

วาจะใชใหเกิดประโยชนไดอยางไร และมีผลกระทบตอสังคมอยางไร  

• KWL โดย K คือ รูอะไรมาแลวบาง (What did you know?) W คือ อยากรูอะไร (What do you want to 

know?) L คือ เรียนไปแลว เกิดการเรียนรูอะไรบาง (What did you learn?)   

• Brain based learning  

• Game based learning 

• ทักษะแหงศตวรรษที่ 21ทักษะหลัก 3 กลุมที่นักศึกษาควรจะไดรับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย คือ ทักษะใน

การดํารงชีวิต คือ Life skill, Career skill ทักษะในการเรียนรู และทักษะในการสรางนวัตกรรม ขอควรระวัง

สําหรับการศึกษาในเรื่องนี้คือ ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เปนคําที่กวาง การพัฒนาแตละทักษะอาจจะตองมีการ

ใหคํานิยาม และหาวิธีการที่จะใชวัดทักษะนั้นๆ อยางเหมาะสม 

• Pedagogical Content Knowledge (PCK), Technology Pedagogical Content Knowledge (TPCK) 

ตัวอยางของ PCK คือ ในการสอนหัวขอใดหัวขอหนึ่ง เชน โครงสรางโมเลกุล ตัว C คือ ความรูในเนื้อหาเรื่อง

โครงสรางโมเลกุล สวน P คือ ความรูที่จะชวยในการเลือกวิธีสอนที่จะเอาไปใชในการสอนเรื่องโครงสราง

 โมเลกุลใหเหมาะกับนักศึกษา เปนวิธีการสอนที่ทําใหนักศึกษาเขาใจได สําหรับ TPCK ตัว T คือ รูวาจะใช

เทคโนโลยีอะไรมาสอนเนื้อหานั้น นักศึกษาจะเขาใจมากขึ้น  



15 
 

• การใชเทคโนโลยีการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใช เชน Google Apps ซึ่งนํามาชวยในการจัดการเรียนการสอนได

อยางหลากหลาย 

• การวัดประเมินผลเชน การทํา Formative assessment, Portfolio การทํา Authentic assessment ซึ่งอาจจะ

เปนการประเมินในมิติตางๆ เชน ประเมินคุณธรรมจริยธรรม ประเมินทักษะ เปนตน 

จริยธรรมในการวิจัย 

 จริยธรรมของการทํางานวิจัย นอกจากเรื่อง Plagiarism แลว การทําวิจัยซึ่งมีนักศึกษาเปนกลุมตัวอยางนั้น 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแหง ไดกําหนดใหขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน Institutional 

Review Board (IRB) กอนดําเนินการ เพ่ือเปนการแสดงความเคารพสิทธิของเขาในฐานะที่เขาเปนมนุษยคนหนึ่ง จึง

ตองบอกลวงหนาถึงส่ิงที่เรากําลังจะทําอยางชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และประโยชนที่จะไดรับ 

 ในกรณีที่นักศึกษาไมยินยอมเขารวมวิจัย ในสวนของการเรียนการสอน เปนการเรียนตามปกติ ในสวนของการ

ทําวิจัยของอาจารยซึ่งตองมีการเก็บขอมูลในระหวางเรียน หากเปนการใชวิดีโอเพ่ือเก็บภาพระหวางการทํากิจกรรม ก็

จะตองตั้งกลองที่ไมใหติดภาพของนักศึกษาผูนั้น หรือทําการไมสัมภาษณนักศึกษาผูนั้น สําหรับนักศึกษาที่ยินดีที่จะให

ขอมูลสําหรับการทําวิจัย หากมีภาพหรือเสียงตอนใดที่ไมอยากใหบันทึก หรือไมอยากตอบคําถามก็มีสิทธิที่จะรองขอ

ไมใหบันทึกเสียงหรือไมตอบคําถามบางคําถามได การที่นักศึกษาไมเขารวมการวิจัย หรือเขารวมแตใหขอมูลไม

ครบถวนจะไมมีผลตอคะแนนในการเรียนวิชานั้นๆ ของนักศึกษา 

 จากการที่มีการเปรียบเทียบวา การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเหมือนกับการทําอาหารเอง กินเอง แลว

ชมวาอรอยเองนั้น การที่จะทําใหงานวิจัยประเภทนี้มีความนาเชื่อถือ มีความถูกตอง ไมมีความลําเอียง ผูวิจัยจะตอง

ทํางานดวยความซื่อสัตยและดวยจริยธรรมของการวิจัย เก็บขอมูลดวยความซื่อสัตย เชน ในการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ซึ่งใชการตีความของนักวิจัยคอนขางมาก ก็อาจจะตรวจสอบสิ่งที่นักวิจัยตีความกับหลักฐานที่นํามาใช เชน Quotation 

ของนักศึกษา หรือสถานการณที่ยกมาอาง อีกสวนหน่ึงที่จะชวยไดคือ การใชแหลงขอมูลหลายแหลงที่เรียกวา 

Triangulation หรือใชวิธีการเก็บขอมูลหลายๆ วิธีมาสอบกันวา ขอมูลลูเขามาในทิศทางเดียวกันหรือไม  

วิจัยกับการสอนเกิดข้ึนควบคูกันไดอยางไร: ปาทองโกโมเดล 

 ปาทองโกมี 2 ซีก โดยซีกซายของปาทองโก เปนเรื่องของการวิจัย การที่อาจารยจะสอนไดดี จะตองรูจัก

นักศึกษา อาจารยควรทําความรูจักนักศึกษาดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวนักศึกษาที่เขามาในชั้นเรียน เชน เนื้อหา

ที่ชอบ เนื้อหาที่คิดวายาก ความถนัด จุดแข็ง จุดออน ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลในการทํางานวิจัยคือ ใชในการอธิบาย

เกี่ยวกับภูมิหลังและพ้ืนฐานของผูเขารวมวิจัย 

 สวนซีกขวาของปาทองโก กระบวนการที่เกิดขึ้นระหวางการสอนโดยปกติ คือ นําเขาสูบทเรียน  การสอน การ

สรุป ใหหาผูชวยซึ่งอาจจะเปนบุคคล หรือเทคโนโลยี มาชวยเก็บขอมูลที่เกิดขึ้นในระหวางการสอนเอาไว เชน การ

อภิปรายกลุมของนักศึกษา ชิ้นงานที่นักศึกษาสรางขึ้น ขอมูลเหลานี้จะตอบโจทยวิจัยของอาจารยได การประเมิน

นักศึกษาทั้งโดยการนําเสนอผลงาน หรือการทําขอสอบในชวงของการประเมินจะเริ่มเห็นสาเหตุที่ทําใหนักศึกษาเรียนรู

ไดดี หรือไมดี เริ่มเห็นวา กิจกรรมการเรียนรูที่จัดไปนั้นเหมาะสมกับนักศึกษาหรือไม ถายังไมเหมาะ ยังไมทําใหเกิด
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การเรียนรูที่ดีที่สุด ก็จะเกิดการปรับกิจกรรมขึ้น การปรับกิจกรรมทําใหเกิดการมองหาสิ่งใหมๆ ที่จะนําเขามาใชใน

หองเรียน ถาส่ิงนั้นเปนส่ิงใหมและใชแลวเกิดประโยชน ส่ิงนั้นคือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

 จากซีกขวา อาจารยไดคะแนน ไดผลการเรียนรูของนักศึกษาออกมา ทํารายงานผลสงใหประธานหลักสูตร 

สวนซีกซายไดรายงานวิจัยเก็บไวเปนผลงานวิชาการ เปนภาระงานของตนเองตอไป และในการจัดการเรียนการสอน 

ถาไมนําปาทองโกซีกซายคือ วิจัยเขามาจับ นวัตกรรมจะเกิดยากมาก เพราะไมรูวา ส่ิงที่ทําไปแลวกอใหเกิดการพัฒนา

อยางไรบาง และควรจะตองพัฒนาที่จุดไหนอีกบาง  

 ปญหาของการทํางานตามโมเดลนี้ของอาจารยสวนใหญคือ ไมมีเวลาที่จะทําซีกซาย แตถาทําความเขาใจกับ

โมเดลนี้ จะเห็นวา มีภาระงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย เพราะมันคือส่ิงที่ทําอยูแลว คือ เก็บขอมูลนักศึกษาอยูแลว ทําการ

สอนอยูแลว เพียงแตไมไดบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางการสอนเทานั้น จึงทําใหไมมีขอมูลมาวิเคราะห อยางเชน 

อาจารยบางทานใช PBL ในการสอน จากการสังเกต อาจารยพบวา นักศึกษาดีขึ้น จึงรูสึกวา วิธีการนี้ดี แตไมมีขอมูล

รายละเอียดที่จะมายืนยัน ไมมีหลักฐานเชิงประจักษ เปรียบเหมือนการกินปาทองโกเพียงซีกเดียว ทําใหไมคอยมี

งานวิจัยทางการศึกษาออกมา ทั้งๆ ที่ควรจะไดงานวิจัยออกมาทุกครั้งที่สอน ในแตละภาคการศึกษา ควรจะไดอยาง

นอย 1 เรื่องเล็กๆ อาจารยจึงควรมองงานสองสวนนี้คูกันไป 

 กระบวนการของการวิจัยในชั้นเรียนคือ Plan Do Observe Reflect (PAOR) เริ่มจากวางแผนการวิจัย ลงมือ

เก็บขอมูลหรือใชส่ิงที่สรางขึ้น จากนั้นทําการสังเกตวา มีอะไรเกิดขึ้นบาง ในการสังเกตสามารถใชทั้งวิธีการเชิงปริมาณ 

เชน แบบสอบถาม และวิธีการเชิงคุณภาพ เชน การสังเกต การสัมภาษณ สุดทายคือ reflect คือตีความซึ่งนําไปสูการ

พัฒนาในครั้งตอไป ก็จะเกิดวงจรของ Plan Do Observe และ Reflect ตอไปเรื่อยๆ คือ ตีความ คิด และพัฒนาตอ 

6. มองทะลุโจทยวิจัย ใชคําถามดีมชีัยไปกวาคร่ึง (ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม)  

Action Research คืออะไร  

 Action Research เปนการเชื่อมโยงการแสวงหาความรู (research) กับการปฏิบัติ (action) เขาดวยกัน เปน

การใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน เปนวงจรของการศึกษาขอมูล มีการวางแผนเพื่อเปล่ียนแปลง การปฏิบัติ การ

ประเมินผลการปฏิบัติ โดยอาจทําเปนวงจรซ้ําๆ เหมือนวงจร PDCA (Plan Do Check Act) เพ่ือทําใหดีขึ้น ในวงการ

วิชาชีพอาจารยท่ีมีงานสอนเปนภารกิจหลัก สําหรับงานของอาจารยคือการสอน งานวิจัยอีกแบบหนึ่งที่อาจารยจะทําได

คือ Classroom Action Research เปนงานวิจัยที่ทําในกรณีมีปญหาเกิดขึ้น ตองการการแกไข ตองการพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น 

หรือแมวาจะไมมีปญหา แตตองการทําใหดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และพัฒนาการศึกษา

ของประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ประเภทของงานวิจัย 

 งานวิจัย มี 2 แบบ แตละแบบมีลักษณะดังนี้ 

 งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการวิจัยที่มุงศึกษาเพื่อใหไดขอสรุปเชิงนัยทั่วไปที่เปน

เหตุเปนผล พิสูจนและอางอิงได มีแนวทางการวิจัยที่มีแบบแผนกําหนดไวอยางชัดเจน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
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เปนเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาอยางมีโครงสราง (structure) เปนลักษณะเหมือนกับ template มีการใชขอมูลตัวเลขเพ่ือ

ตอบคําถามวิจัย หรือเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน  

 ตัวอยางงานวิจัยเชิงปริมาณ “จะเก็บขนมปงใหนานกวานี้โดยไมใหขึ้นราไดอยางไร”  

 การหาวิธีใหขนมปงอยูไดนาน ตองเร่ิมจาก รูกอนวา ขนมปงเสียเพราะอะไร ซึ่งเปนที่มาของการตั้งสมมุติฐาน

วา “มีวิธีใดบางที่จะทําไมใหราขึ้น” จากนั้นทําการทดลอง และเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือวัดเชิงปริมาณ เชน จํานวนรา 

ระยะเวลาที่ขนมปงไมขึ้นรา แลวนําขอมูลตัวเลขที่ไดมาเปรียบเทียบ  

 งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนงานวิจัยที่ไมมีสมมุติฐาน ไมมีการคาดเดาคําตอบ เปน

การคนหาขอมูลจากสภาพความเปนจริงแลววิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเกิดเปนความรูความเขาใจขึ้นมา  

 ตัวอยางงานวิจัยเชิงคุณภาพ “อาณาจักรศรีวิชัยอยูที่ไหน” 

 เริ่มจากคิดวา ตองการขอมูลอะไรบางที่จะตอบคําถามนี้ได ตองหาขอมูลจากที่ไหนบาง เชน ศิลาจารึก บันทึก

ประวัติศาสตร ตํานานชนเผา คนเฒาคนแก เอกสารเดินเรือ หากแหลงขอมูลขางตนกลาวตรงกันวา อยูที่สุมาตรา อันนี้

คือ ขอมูลพาไป แตหากมีหลักฐานที่ใหขอมูลที่แตกตางออกไปวา อยูที่นครศรีธรรมราช เมื่อไดรับขอมูลที่ไมตรงกันตอง

พิจารณาวา ขอมูลนั้นมาจากหลักฐานประเภทใด มีอะไรมาสนับสนุนใหเชื่อไดวา ควรเปนแบบไหน ลักษณะการเก็บ

ขอมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพเปนแบบปลายเปด  

ความแตกตางระหวางงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณ 

 งานวิจัยเชิงปริมาณ มีจุดเนนสําคัญคือการไดขอสรุปที่เที่ยงตรง ซึ่งความเที่ยงตรงของงานวิจัยขึ้นอยูกับ

วิธีการไดมาซึ่งขอมูลที่ชัดเจนและเชื่อถือได โดยอาศัยเครื่องมือวัดในเชิงปริมาณเปนหลัก  

 เทคนิคการเก็บขอมูล เปนสวนสําคัญที่ทําใหการวิจยัเชิงปริมาณแตกตางจากการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิง

ปริมาณจะอิงอยูกับเคร่ืองมือวัดตางๆ ที่สามารถตีคาการวัดเปนตัวเลขได เชน หากใหดูรูปภาพผูหญิงพรอมทั้งให

ประเมินภาพนั้น จะไดขอมูลออกมา 2 แบบ คือ แบบที่บรรยายวา สวยดี ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพที่เกิดจาการตีความ 

อีกแบบหนึ่งคือ หาเกณฑมาเปรียบเทียบ โดยใหคะแนนสําหรับการแตงตัว ความสูง น้ําหนัก สัดสวน ขอมูลออกมาเปน

ตัวเลข เปนขอมูลเชิงปริมาณ  นี่คือความแตกตางของการขอมูลเชิงคุณภาพ และขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ

จะมีความเปน subjectivity สูง สวนขอมูลเชิงปริมาณจะมีความเปน objectivity สูง ตัดสินกันดวยตัวเลข ดวยขอมูลทาง

สถิติ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ มีเปาหมายเพื่อทําความเขาใจและใหความหมายตอปรากฏการณที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมของคนภายใตเง่ือนไขของบริบทหนึ่ง จะตอบคําถาม why หรือ how ทําไมถึงเกิดขึ้น เกิดขึ้นอยางไร ซึ่ง

คําตอบเหลานี้ขอมูลที่เปนตัวเลขไมสามารถบอกได ใชกระบวนการอุปมาน ใหความสําคัญกับการสังเคราะหขอมูลจาก

ขอเท็จจริง ขอสังเกตที่พบ เพ่ือนําไปสูขอสรุป ลักษณะคําตอบของงานวิจัยเชิงปริมาณ จะเปนตัวเลข ความถี่ 

เปรียบเทียบ สวนใหญจะมีการตั้งสมมุติฐานไวกอน สวนงานวิจัยเชิงคุณภาพจะตอบคําถาม why หรือ how ทําไมถึง



18 
 

เกิดขึ้น เกิดขึ้นไดอยางไร กระบวนการที่ใชไดดีนั้น ใชไดดีในบริบทไหน ซึ่งคําตอบเหลานี้ขอมูลที่เปนตัวเลขไมสามารถ

บอกได 

ภาพรวมของการทํา Classroom Action Research  

 ขั้นตอนการทํา Classroom Action Research โดยรวมไมตางจากการทําวิจัยของแตละสาขาวิชาคือ เริ่มจาก 

คิดวา จะทําเรื่องอะไร ทําไปเพราะอะไร จะทํารูปแบบไหน ทําในทิศทางไหน รวมท้ังตอง review งานอื่นเชนเดียวกัน 

เพ่ือนําแนวคิดที่ไดจากการ review มาใชเปนแนวทางในการออกแบบ ซึ่งอาจจะเปนกิจกรรมการเรียนการสอน หรือส่ือ

นวัตกรรมที่ชวยสงเสริมการเรียนรูในเรื่องนั้นๆ ใหดีขึ้น จากนั้น นําไปทดลองใชกับกลุมเปาหมายคือ นักศึกษา ทําการ

เก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคําตอบวา ส่ิงที่ไดพยายามทํามาเพื่อการแกปญหานั้น ไดผลเปนอยางไร ชวย

แกปญหาไดทั้งหมดจริงหรือไม หรือแกไดเพียงบางสวน จุดใดที่แกไขได จุดใดแกไขไมได  

ในกรณีการทําวิจัยทางการศึกษา อาจเริ่มตนโดยโฟกัสที่การเรียนการสอนในชั้นเรียนวา อะไรที่ยังเปนปญหา 

และมีหลักฐานสนับสนุนหรือไมวาเปนปญหา เชน มีงานวิจัยบงชี้วาประเด็นนี้เปนปญหา มีคนเห็นตรงกันหลายคนวา

เปนปญหา แลวจึงหาหนทางในการแกปญหา วิธีการที่เปนไปไดนาจะเปนแบบไหนไดบาง พยายามหาและเลือกวิธีการ

ที่เหมาะกับบริบทของเรา ซึ่งแนวคิดในการแกไขปญหาจะไดมาจากการ review งานวิจัยที่ผานมา 

สําหรับการ review งานทางการศึกษา อาจเปนเรื่องยุงยากสําหรับผูที่ไมไดอยูในสาขานี้โดยตรง ทางลัด

สําหรับกรณีนี้คือ พิจารณาปญหาที่เกิดขึ้น และบริบทของชั้นเรียน จากนั้นลองคิดออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการ

แกปญหาภายใตบริบทนั้น แลวหาวารูปแบบที่จะใชมีจุดเนนคืออะไร เอาคํานั้นไปคนใน google จะเริ่มเห็นแนวคิดทาง

การศึกษาที่ใกลเคียงหรือสอดคลองกับที่เราไดออกแบบ จากนั้นจึง review เพ่ือทําความเขาใจ แลวปรับกิจกรรมของเรา

ใหสอดคลองตามแนวคิดนั้นๆ  เชน ในกรณีที่เลือกใช problem based learning ในการเรียนการสอน ควรศึกษาเรื่องนี้

เพ่ิมเติมเพ่ือเทียบเคียงกับโมเดลที่ใชอยูวา ตรงกันหรือไม มีประเด็นใดท่ีตองปรับเพ่ือจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โจทยวิจัยอาจเกิดจากประสบการณที่สอนมาเปนเวลานาน ทําใหเห็นปญหาที่สามารถนํามาวิจัยได การ 

review จะทําใหทราบวา ยังมี gap อยู หรือมีส่ิงที่ตองทําตอ ชวยใหเราไดหลักฐานที่จะมาสนับสนุน และไดวิธีการที่

นาจะเปนไปไดที่จะนํามาใชในการแกปญหา ทั้งนี้ การทํางานวิจัยจะตองไมทําซ้ํา การ review จะชวยใหทราบวา มีใคร

ทําอะไรไปแลวบาง เพ่ือหลีกเล่ียงการทํางานซ้ํากับคนอื่น รวมทั้งชวยใหทราบวา จะมีปจจัยหรือมีส่ิงใดที่เขามามี

ผลกระทบ ทําใหเกิดการระมัดระวังและมีการเตรียมการ มีการจัดการที่ดี บางครั้งอาจนําเทคนิคบางอยางจากงานวิจัยที่

ทํามาแลวมาปรับใหเขากับงานของเราเพื่อทําใหงานดีขึ้น  

การ review อาจทําใหพบวาบางปญหาไมตองทําวิจัยเพราะมีคนแกปญหานั้นเสร็จเรียบรอยแลว มีการตีพิมพ

แลว เราอาจจะนําวิธีการนั้นมาใชไดเลย หรือใชวิธีการของเขาและเก็บขอมูลของเราเพื่อยืนยันวา วิธีการนั้นเปนส่ิงที่ดี 

หรือทําแลวเกิดความแตกตางกันที่ตรงไหน แตบางปญหาที่ยังคงเปนปญหาอยู ก็ลงมือทําไดเลย โดยศึกษาจากงานที่มี

ผูทํามากอนแลววา ยังมีสวนใดที่เปนจุดออน หรือชองวางอยูบาง และในงานที่เราจะทําใหหาทางที่ปดชองวางนั้น เชน 

โมเดลที่อยูในงานวิจัยที่ตีพิมพแลวนั้นไมสามารถใชไดผลดีในบางกรณี แตโมเดลที่เราจะทํานั้นสามารถใชไดดีในทุก
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กรณี และงานวิจัยที่ตีพิมพมาทั้งหมด ไมมีเชนที่เรากําลังทํา ถาทําไดในลักษณะนี้โอกาสที่จะไดตีพิมพก็มีสูงมาก 

นอกจากนี้ การทบทวนวรรณกรรม ยังชวยใหมีหลักฐานในการโนมนาวผูใหทุน ผูรับตีพิมพงานวิจัยใหเห็นความสําคัญ

ของประเด็นที่เราสนใจและตองการจะศึกษาวา เปนเรื่องสําคัญและควรจะทํา  

ตัวอยางกรณีศึกษา การพัฒนา learning package เพ่ือสงเสริมความเขาใจเรื่องภาวะโลกรอน 

ผูวิจัยตองการพัฒนาบทเรียนเรื่องภาวะโลกรอน จะตอง review วา ภาวะโลกรอนสําคัญอยางไร ทําไมตอง

พัฒนาเรื่องนี้ ทําไมตองออกแบบการเรียนการสอนเรื่องนี้ จากการ review ทําใหพบวา คนสวนใหญมีความเขาใจ

คลาดเคลื่อนในเรื่องนี้อยูมาก มีหลายประเด็นที่ยังเขาใจไมกระจาง แมกระทั่งนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรก็ยังตอบ

คําถามในเรื่องนี้แบบคนทั่วไป ไมสามารถอธิบายไดอยางคนที่เรียนวิทยาศาสตร จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาการเรียนการ

สอนเรื่องนี้  

 เมื่อไดประเด็นวิจัยแลว ส่ิงที่ตองทําตอไปคือ หาแนวทางแกไข จากตัวอยางเรื่องภาวะโลกรอน ก็จะตองเริ่ม

จากการพิจารณาประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

• เนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอน เปนปญหาหรือไม จะตองเปล่ียน หรือเพ่ิมตรงไหน   

• พิจารณาวิธีการสอน ถาสมควรปรับเปล่ียน จะเลือกวิธีไหน จะใชเทคโนโลยี และส่ือการสอนดวยหรือไม 

• ตัวผูเรียน learning style ของผูเรียนมีผลตอการเรียนการสอนหรือไม การสรางแรงจูงใจในชั้นเรียน 

โดยเฉพาะกับนักศึกษา generation z  

• จะศึกษาในเรื่องใดบาง เรื่องของความรู (cognitive) หรือจะดูพฤติกรรม แตการศึกษาเรื่องพฤติกรรมเปนส่ิงที่

ตองติดตามระยะยาว การตามดูพฤติกรรมจึงไมใชเรื่องงายหากไมไดมีเวลามาก  

 จากการ review ทําใหพบวิธีการ 3 แบบที่นาจะเลือกมาใชกับการสอนเรื่องนี้ได คือ การใชส่ือมัลติมีเดีย ละคร 

และ project based แตเนื่องจากแตละแบบนั้นมีจุดเดนที่ตางกัน ผูวิจัยจึงประยุกตทั้ง 3 แนวคิดในการออกแบบบทเรียน

เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจ และความตระหนัก เรื่องภาวะโลกรอน  

เมื่อไดประเด็นที่จะทําวิจัยแลว ใหกําหนดวัตถุประสงคและคําถามวิจัยใหชัดเจน 

การตั้งคําถามวิจัย (Research Question) 

 คําถามวิจัยเปรียบไดกับสมมุติฐาน ทําการทดสอบสมมุติฐานเพื่อตอบคําถามวิจัย การตั้งคําถามทําใหขอบเขต

การศึกษาชัดขึ้น จะทําใหเห็นวา จะหาคําตอบไดอยางไร คําถามวิจัยที่ดีจะเปนเหมือนแผนที่ซึ่งใหแนวทางในการหา

คําตอบ ทั้งการออกแบบการวิจัย การเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง และวิธีการวิเคราะหขอมูล  

 ตัวอยางคําถามวิจัยในกรณีเรื่องภาวะโลกรอน มี 3 ขอ ดังนี้ 

1) Learning package ที่พัฒนาขึ้น สงเสริมใหนักศึกษาเขาใจเรื่องภาวะโลกรอนดีขึ้นหรือไม  

2) นักศึกษาเกิดความตระหนักในเรื่องโลกรอนหรือไม  

3) นักศึกษามีทัศนคติอยางไรตอกิจกรรมการเรียนรูเรื่องโลกรอน  
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 ขอควรระวังสําหรับการทําวิจัยคือ ในการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ใหระลึกไวเสมอวาคําถามวิจัยคือ

อะไร ขอมูลที่ไดจะนํามาตอบคําถามขอใด เพราะมีหลายครั้งที่นักวิจัยถูกขอมูลพาไป วิเคราะหและสรุปผลโดยไมได

ตอบคําถามวิจัยที่ต้ังไว 

7. ออกแบบวิจัยอยางไรใหมีคุณภาพ (โดย ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม)  

 เมื่อออกแบบ Intervention เพ่ือแกปญหาเสร็จเรียบรอยแลว จําเปนตองนํา Intervention นี้ไปทดลองใชเพ่ือ

เก็บขอมูลมาประเมินผลของ Intervention ที่พัฒนาขึ้น ส่ิงที่ตองดําเนินการในลําดับตอมา คือ การออกแบบวิธีวิจัย อาทิ 

การเก็บตัวอยาง กลุมตัวอยางเปนใคร การเก็บขอมูลมีวิธีการอยางไร การวิจัยเปนแบบไหน (เชิงปริมาณหรือคุณภาพ) 

ใชเครื่องมืออะไรบาง การเก็บขอมูลจะเก็บครั้งเดียว เก็บกอน เก็บหลัง หรือเก็บในระหวางกลาง เมื่อไดขอมูลมาแลว

จะตองนํามาวิเคราะหเพ่ือใหไดขอสรุปที่จะตอบคําถามวิจัยที่ต้ังไว  

ใน session นี้จะใหรายละเอียดในเรื่องของการออกแบบวิธีวิจัยเฉพาะในสวนที่คิดวานาจะนํามาปรับใชไดงาย 

ประชากร (population) และกลุมตัวอยาง (sample) ในการวิจัย 

 ประชากร (population) หมายถึง หนวยที่เราจะศึกษาขอมูลทั้งหมด เชน จํานวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด คาที่คํานวณไดจากประชากรทั้งหมดนี้ เรียกวา parameter ซึ่งถาหากจํานวนประชากรที่จะศึกษามีมาก ยอมใช

เวลานานและใชทรัพยากรจํานวนมาก จึงเปนขอจํากัดในการวิจัย นักวิจัยจึงเลือกใชการศึกษาจากกลุมตวัอยางแทน 

 กลุมตัวอยาง (sample) หมายถึง กลุมยอยสวนหนึ่งของประชากรที่เราตองการศึกษาขอมูล ในหลายงานที่เรา

ไมสามารถทํากับกลุมประชากรทั้งหมดได จําเปนตองใชกลุมตัวอยาง และทํางานกับกลุมตัวอยางนั้นเพ่ือใหไดขอมูลมา

ใชในการวิเคราะหโดยใชสถิติเพ่ืออางอิงถึงประชากร ดังนั้น ผูวิจัยจะตองตระหนักถึงความเปนตัวแทนที่ดีของกลุม

ตัวอยาง ซึ่งหมายความวาการคัดเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรตองมีความเปนตัวแทนที่ดี ใหขอมูลที่ถูกตองแทน

ประชากรได 

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง (sampling) มี 2 แบบคือ  

• การคัดเลือกตัวอยางแบบไมมีความนาจะเปน (Non Probability Sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อ

ศึกษาแบบไมเปนตัวแทนของประชากรที่แทจริง นักวิจัยจะเปนผูตัดสินใจกําหนดลักษณะขอบเขตตัวอยางตาม

เหมาะสม โดยอาจใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางโดยกําหนดเปนโควตา (quota sampling) หรือเลือกแบบเจาะจง 

(purposive sampling) ตามวัตถุประสงคของงานวิจัยนั้นๆ 

• การคัดเลือกตัวอยางแบบความนาจะเปน (Probability Sampling) เปนวิธีการคัดเลือกที่สมาชิกของประชากร

แตละหนวยมีโอกาสที่จะไดรับเลือกเปนตัวแทนหรือตัวอยางเทาๆ กัน มีหลายวิธี ดังนี้ 

o Simple Random Sampling คือ การที่ผูวิจัยใหตัวเลขกับกลุมประชากร จากนั้นใชตารางตัวเลขเพ่ือ

สุมเลือกตัวเลขมาจํานวนหนึ่ง โดยในขณะที่สุมเลือกนั้น ผูวิจัยจะไมทราบวา ตัวเลขที่เลือกมานั้นคือ

ใคร แตจะทราบในภายหลัง  
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o Systematic Random Sampling เรียงลําดับประชากรอยางเปนระบบ เชน ในการศึกษาเรื่องความสูง 

ใหจัดเรียงคนตามลําดับความสูงจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด หรือจากนอยที่สุดไปหานอยที่สุด 

จากนั้นจึงกําหนดวา จะเลือกทุก 3 คน หรือ 5 คน ใหนับไปตามลําดับ คนที่ 1 คนที่ 2 แลวเลือกคนที่ 

3 หรือเลือกคนที่ 5 ตามที่กําหนด ขอควรระวังสําหรับวิธีการนี้คือ ตองเรียงลําดับอยางเปนระบบ 

การเรียงแบบกระจัดกระจายอาจจะไมไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดี  

o Stratified Sampling คือการสุมตัวอยางโดยแยกประชากรออกเปนกลุมยอยตามลักษณะที่เหมือนกัน

บางอยางกอน เชน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เพศ แลวจึงสุมตัวเลือกตัวอยางจากประชากรแตละ

กลุม  

o Cluster Sampling คือ การเลือกตัวอยางแบบกลุม เชน มีหอง 10 หอง สุมเลือกมา 2 หอง 

ตัวอยางที่คัดเลือกแบบไมมีความนาจะเปน ไมไดมีการสุม มีจุดออนในบางบริบท แตยังมีความจําเปนตองใช

และไมสามารถจะหลีกเล่ียงได  

ในกรณีของการทดลองที่มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบ 2 กลุม จะตองมีการสุมตัวอยางเพื่อการจัดกลุมที่เปน

ระบบ ให 2 กลุมนี้ไมแตกตางกัน  

 สําหรับการวิจัยที่มุงสํารวจ (survey research) ตองดูภาพใหญ ในกรณีที่เราไมสามารถเก็บขอมูลกับประชากร

ทั้งหมดได แตตองคํานึงวา จะตองใชกลุมตัวอยางจํานวนเทาไร จึงจะอางถึงประชากรทั้งหมดได การสงแบบสํารวจ ตอง

มีการคํานวณลวงหนา เชน ตองการไดคําตอบจากคนจํานวน 80 คน ตองคํานวณวาจะตองสงเทาไรจึงจะไดกลับมาตาม

จํานวนที่ตองการ   

ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 ขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมขึ้นอยูกับการวิจัยวา ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน (error) มากนอยเพียงใด 

โดยทั่วไปแลวการวิจัยทางสังคมศาสตรจะยอมใหมีความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 1 รอยละ 5 หรือรอยละ 10 นอกจากนี้

อาจพิจารณาระดับนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยที่คาดหวัง ความตองการอํานาจสถิติที่จะใชวิเคราะห และความเชื่อถือ

ไดของการวัด ทั้งนี้ นักวิจัยพึงพิจารณาอยางรอบคอบวาควรใชขนาดตัวอยางมากนอยเพียงใดจึงจะเปนการประหยัด 

สามารถลดความคลาดเคลื่อนได ผลการวิจัยมีความเที่ยงนาเชื่อถือ และตอบสนองวัตถุประสงคการวิจัยไดเปนอยางดี 

ทั้งนี้ ในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรของ Yamane หรือเปดตารางสําเร็จรูปได  

ประเด็นพิจารณาดานจริยธรรม 

ในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดล การทําวิจัยกับมนุษยจะตองผานการรับรองจากคณะกรรมการการวิจัยในคน 

หรือที่เรียกวา IRB กอนจึงจะทําวิจัยได ในแบบฟอรม IRB จะตองกรอกขอมูลเกี่ยวกับที่มาของกลุมตัวอยาง และ

จํานวนกลุมตัวอยาง และการดําเนินการเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง ในทางปฏิบัติที่ไมสามารถทําตามทฤษฎีได ก็สามารถ

ชี้แจงเหตุผลและความจําเปนได เชน ในกรณีที่ไมไดสุมแยกนักศึกษาแบงเปน 2 กลุม เพ่ือทําการเปรียบเทียบ 

เนื่องจากในความเปนจริงไมสามารถนําเด็ก 2 หองมารวมกัน แลวสุมแยกหองได จึงไดใชวิธีการอื่นๆ เขามาควบคุม

เพ่ือใหทั้งสองกลุมนี้ไมมีความแตกตางกันในตอนเริ่มตน 
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โดยปกติ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน หากไมไดเปนการนําไปตีพิมพเผยแพร ก็ไมจําเปนตองขอ 

IRB อยางไรก็ตาม เนื่องจากนักศึกษาในปจจุบันคอนขางรักษาสิทธิของตนเอง การมี IRB จะชวยปองกันนักวิจัยไดใน

ระดับหนึ่ง 

ถาม-ตอบ 

 การคํานวณหากลุมตัวอยางที่เหมาะสม ในกรณีที่ไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประชากร สามารถคํานวณได

โดยใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบขนาดของประชากรที่แนนอน ทั้งนี้ เราจะตองกําหนดคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได และระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสําคัญ เชน ในกรณีของการทดลอง

ใชบทเรียนเรื่องภาวะโลกรอน มีการเก็บขอมูลโดยใชแบบทดสอบ ไดกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ความคลาด

เคล่ือนที่ยอมรับไดคือรอยละ 5 และนําสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากกลุมตัวอยางกอนหนานี้ มาแทนคาใน

สูตร จะไดจํานวนตัวอยางออกมา 

 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจะขึ้นอยูกับความผันแปรของสิ่งที่เราจะวัดดวย ซึ่งโดยทั่วไปจะใชกลุมตัวอยาง

รอยละ 20-80 ของประชากร ในกรณีที่ขอมูลมีความหลากหลายมาก ตองการกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 90   

ตัวอยางเชน เมื่อเราศึกษาตัวแปรผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาป 1 จํานวน 200 คน โดยวัดเปนคาคะแนนการสอบ

ผลสัมฤทธิ์คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความหลากหลายของคะแนนที่เปนไปไดคือต้ังแต 0-100 คะแนน ในกรณีที่มีคา

ความหลากหลายต่ํา ก็เลือกกลุมตัวอยางรอยละ 20-80 ของประชากรทั้งหมด แตในกรณีที่มีคาความหลากหลายสูง ตอง

เพ่ิมขนาดกลุมตัวอยางเปนรอยละ 90 ทั้งนี้ในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง จําเปนตองนําคะแนนมาเรียงลําดับจากนอยไป

มาก แลวจัดกลุมคะแนน เพ่ือเลือกสุมเลือกตัวแทนของแตละกลุมออกมา 

การออกแบบวิจัย  

 การออกแบบวิจัยใหตอบโจทย โดยทั่วไปถาเปนวิจัยเชิงปริมาณจะเก็บขอมูลโดยใชแบบทดสอบ 

แบบสอบถาม สวนวิจัยเชิงคุณภาพจะเก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณ การสังเกต ทั้งนี้ ในการทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือให

ไดผลการศึกษาที่ถูกตองและมีความชัดเจนมากที่สุด สามารถเก็บขอมูลแบบผสมผสาน โดยใชเครื่องมือวัดทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพรวมกันได ขอมูลเชิงปริมาณจะมีความชัดเจนในตัวเอง สวนขอมูลเชิงคุณภาพสามารถนํามา

อธิบายสนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณ ทําใหงานวิจัยมีคุณคามากขึ้น เห็นรายละเอียดมากขึ้น และตอบคําถามที่ถามวา

อยางไรไดมากขึ้น เพราะการทําวิจัยในชั้นเรียนเราไมไดตองการเพียงคาสถิติเพ่ือตอบสมมุติฐาน แตตองการคําอธิบาย

วา “ทําไม” ดวย จึงตองใชขอมูลเชิงคุณภาพเขามารวมดวย  

ประเภทของการวิจัยเชิงปริมาณ  

• การวิจัยเชิงทดลอง 

ในการทดลองตองมีตัวแปรตน ตัวแปรตาม นั่นคือ มีการใส treatment ที่จะศึกษาและดูผลของ treatment 

นั้น ซึ่ง treatment นี้ก็คือวิธีการสอนที่ไดออกแบบ แลววัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยอาจจะมีการเปรียบเทียบระหวาง

วิธีใหมกับวิธีเกาที่เคยใช เพ่ือดูวาวิธีการไหนดีกวา และดีกวาอยางไร เชน มีหองเรียน 2 หอง หองหนึ่งใชวิธีการสอนที่
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ออกแบบขึ้นใหม สวนอีกหองหน่ึงสอนตามแบบปกติ แลวทําการวัดผลเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ของทั้งสองกลุม นําผลที่ไดมา

เปรียบเทียบกัน 

• การศึกษาเชิงสหสัมพันธ (Correlation Studies) เปนการดูความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด ที่สนใจศึกษา

เชน ศึกษาวาการเห็นคุณคาในตัวเอง (self-esteem) มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักศึกษาหรือไม 

การออกแบบลักษณะนี้ไมไดเปนการเปรียบเทียบ แตตองการดูความสัมพันธ ซึ่งทําไดโดยการเก็บขอมูลแลวใชสถิติ

ทดสอบความสัมพันธ 

• การศึกษาเปรียบเทียบผลเพื่อสืบหาสาเหตุ (Causal Comparative Studies) คลายการวิจัยเชิงทดลอง 

เปนการเปรียบเทียบในส่ิงที่เกิดขึ้นอยูแลว ไมไดมีการใส treatment เขาไป เชน ทําการศึกษาเรื่องการเห็นคุณคาใน

ตัวเอง (self-esteem) ของนักศึกษา 2 กลุมคือ กลุมที่ drop out และไม drop out วาตางกันอยางไร  

• การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) การวิจัยแบบนี้ใหขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนภาพใหญ เห็นการกระจาย 

หรือลักษณะของอะไรบางอยาง ขอมูลที่ไดมานั้นจะนํามาวิเคราะหเพ่ือตอบคําถาม หรือดูแนวโนม เชน ความคาดหวัง

ของเด็กที่เขามาเรียนในคณะนี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงสํารวจ ไดแก แบบสอบถาม 

 ประเด็นพิจารณา 

ในกรณีที่ไมตองการเปรียบเทียบวิธีการสอน แตตองการศึกษาผลของ treatment เพียงตัวเดียวคือวิธีสอนแบบ

ใหมที่ไดออกแบบ การออกแบบวิจัยใหมีความนาเชื่อถือสามารถทําได โดยใชเครื่องมือวัดที่หลากหลาย จะทําใหได

ขอมูลที่สามารถนํามา cross check กัน นอกจากนี้ อาจทําวิธีการทําซ้ํา คือใช treatment เดียวกันในการสอนกับ

นักศึกษากลุมอื่นอีก ย่ิงทําซ้ํามากกลุมก็จะย่ิงเพ่ิมความนาเชื่อถือของผลการวิจัยมากขึ้น 

 ในกรณีมี 2 treatment จะตองมีกลุมตัวอยางอยางนอย 2 กลุม เพ่ือศึกษาผลของแตละ treatment แลวนําผลที่

ไดมาเปรียบเทียบกัน หากมีการทําซ้ําโดยเพิ่มกลุมทดลองมากขึ้น ก็จะทําใหผลการวิจัยนั้นมีความนาเชื่อถือมากขึ้น 

แบบแผนการทดลอง ที่เปน pre-test post-test design นั้น บางครั้งถูกมองวา pre-test อาจจะมีผลตอการ

เรียนของนักศึกษา เพราะนักศึกษาไดเห็นคําถามแลว และอาจจะมีผลตอตัว treatment ดวย ทั้งนี้ สามารถแกปญหาได

โดยการออกแบบแบบการวิจัยใชกลุมทดลอง 4 กลุม โดย 2 กลุมแรกให treatment เดียวกัน กลุมที่ 1 มีทั้ง 

pretest/posttest สวนกลุมที่ 2 มีเฉพาะ pretest สวนอีก 2 กลุมที่เหลือใส treatment อีกตัวหนึ่ง โดยกลุมที่ 3 มีทั้ง 

pretest/posttest สวนกลุมที่ 4 มีเฉพาะ pretest การออกแบบเชนนี้จะชวยยืนยันวาไมมีผลของ pre-test เขามา เปน

การปดชองวางที่มีอยู จะทําใหงานนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  

 การออกแบบแผนการวิจัย จะเปนแบบใดใหดูจากคําถามวิจัยเปนหลัก  

ตัวอยางกรณีเรื่องภาวะโลกรอน   

ต้ังคําถามไววา “วิธีการที่พัฒนาขึ้นมาทําใหนักศึกษาเรียนรูและเขาใจในเรื่องโลกรอนไดดีเพียงไร” หลังจาก

เรียนแลว มีความตระหนักหรือไม เจตคติตอการเรียนรูเปนอยางไร”  จากคําถามวิจัยดังกลาว ตองเก็บขอมูล 3 

ประเด็น คือ conceptual understanding ความตระหนักรู และเจตคติตอการเรียนรู การออกแบบวิจัยสามารถทําได 2 
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แบบคือ เปรียบเทียบกับวิธีเดิมที่ใชอยู ซึ่งตองมีกลุมตัวอยาง 2 กลุม หรือศึกษาเฉพาะผลของวิธีการที่พัฒนาขึ้น โดยใช

กลุมตัวอยางกลุมเดียว 

 ขอมูลที่จะตอบคําถามวิจัย ที่วา ชวยใหเรียนรูไดดีขึ้นหรือไม คือ คะแนน pre-test post-test แตเนื่องจากใน

การทบทวนผลการเรียนรูที่ผานมา พบวา นักศึกษาขาดความรูหรือมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในบางประเด็น เพ่ือใหได

คําตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แบบทดสอบที่จะนํามาใชควรเปนแบบทดสอบที่สามารถวัดไดวา นักศึกษาเขาใจคลาดเคลื่อนใน

ประเด็นไหน และหลังจากที่เรียนแลว มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม ไมใชดูเพียงวาคะแนน post-test สูงขึ้นกวา

คะแนน pre-test หรือไม ควรดูในเชิงลึกวา ประเด็นที่เขาใจคลาดเคลื่อนประเด็นใดที่สามารถแกไดดวยวิธีการสอนนี้

ดวย และในการดูเรื่อง conceptual understanding ซึ่งนอกจากจะดูจากแบบทดสอบแลว ยังอาจดูจาก work sheet ได

ดวย 

 ในกรณีนี้ ออกแบบการวจิัยเปนแบบกลุมเดียว ดังนั้น ตองพยายามทําใหคนอื่นเชื่อวาการใชวิธีการใหมเปนส่ิง

ที่ดี ดีแบบไหน ดีอยางไร ความเขาใจคลาดเคลื่อนประเด็นใดที่แกไขได ประเด็นใดที่แกไขไมได โดยใชขอมูลหลายๆ 

แหลงมาสนับสนุน สวนการวัดความตระหนักและเจตคติ อาจจะใชทั้งแบบสอบถาม และการสัมภาษณ รวมทั้งการ

สังเกตชั้นเรียนซึ่งจะชวยใหมีขอมูลสําหรับการอธิบายเพ่ิมเติมวา มีอะไรเกิดขึ้นบาง 

จะเห็นไดวา การออกแบบการวิจัยมีหลากหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดประสงคและคําถามวิจัย และหากจะทําให

งานวิจัยนั้นไดผลออกมาดีและมีคุณภาพมากที่สุด จะตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้คือ ความถูกตอง (validity) และความ

นาเชื่อถือ (reliability)   

 External validity เปนความถูกตองของผลการวิจัยที่สามารถสรุปผลอางอิงไดอยางถูกตอง การวิจัยที่คัดเลือก

กลุมตัวอยางจากประชากรนั้น ผลการวิจัยที่ไดจะอางอิงไปสูลักษณะของประชากร (generalization) ได 

 Internal validity เปนความถูกตองภายใน ถาหากเราไดออกแบบการวิจัยใหสามารถควบคุมตัวแปรอิสระที่

ตองการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพโดยไมมีตัวแปรอื่นสอดแทรก ผลที่วัดไดหรือตัวแปรตามเปนผลมาจากการกระทํา

ของตัวแปรอิสระของการทดลองอยางแทจริง การสรุปก็จะถูกตอง 

 Reliability คือความเชื่อถือ มั่นคง คงที่ มีความถูกตองแมนยํา และสามารถทํานายได กลาวคือ การทําซ้ํากับ

กลุมตัวอยางที่คลายๆ กันแลวไดผลไปในทิศทางเดียวกัน 

แบบฝกหัดท่ี 1 

 การวิจัยที่ตองการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (physical performance) ระหวางการ

เรียนโดยใชโปรแกรม A กับโปรแกรม B มีการสุมตัวอยางนักศึกษาเปน 2 กลุมเทากัน กลุมหนึ่งเรียนโปรแกรม A อีก

กลุมหนึ่งเรียนโดยใชโปรแกรม B ในระยะเวลาที่เทากัน และทําการสอนโดยครูคนเดียวกัน เมื่อครบ 16 สัปดาห ทําการ

ทดสอบเพื่อวัดการทดสอบสมรรถภาพทางกาย คําถามคือ งานวิจัยนี้มี internal validity ที่ดีหรือไมเพราะเหตุใด 

ประเด็นการอภิปราย 
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 ในกรณีนี้ ใชผูสอนคนเดียว ผูสอนอาจจะมี bias โดยชอบโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งมากกวาอีกโปรแกรม ซึ่ง

จะทําใหมีความตั้งใจในเวลาที่สอนโปรแกรมที่ชอบมากกวาโปรแกรมที่ไมชอบ นอกจากนี้ยังตองพิจารณาวา เวลาที่ใช

ในการสอนเปนเวลาใด ชวงเชา หรือบาย และนักศึกษาอยูในสภาพพรอมที่จะเรียนหรือไม 

 การทําวิจัยเชิงทดลองในทางสังคมศาสตร ควบคุมตัวแปรคอนขางยาก แมวาจะพยายามควบคุมโดยใหเปน

อาจารยคนเดียวกัน ตางกันเพียงวิธีการ แตเราไมสามารถรูไดวา อาจารยมีความชอบวิธีการใดเปนพิเศษอยูหรือไม การ

ทําวิจัยเชิงทดลองจึงตองพิจารณาวา จะทําใหมี internal validity ไดอยางไร จะเพ่ิมครูเปน 2 คนหรือไม หรือจะเพ่ิม

จํานวนกลุมตัวอยาง เปน 4 กลุม เพ่ือทดลองสอนแตละโปรแกรมทั้งในชวงเชา และชวงบาย หลังจากออกแบบการวิจัย

แลว ใหพิจารณาทบทวน ถายังเกิดคําถามกับตัวเราเอง แสดงวา อาจจะเปนคําถามสําหรับคนอื่นไดเชนกัน การ

ออกแบบการวิจัยที่ดี จะทําใหความถูกตองของผลวิจัยมีน้ําหนักมากขึ้น 

แบบฝกหัดท่ี 2  

 มี material 3 ชนิด ตองการทราบวา แตละชนิดมีผลกับกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพียงไร 

material อันไหนดี อันไหนไมดี ในการนํา material ดังกลาวไปใช เปนการใชในสถานการณที่มีความแตกตางกันทั้งใน

ดานโรงเรียน อาจารยผูสอน ความสามารถที่แตกตางกันของนักเรียน ตลอดจนแบบทดสอบที่ใชในการวัดผล การ

ทดลองใช material ในลักษณะนี้จะทําใหหาขอสรุปไมได ถาการใช material แบบใดแบบหนึ่งทําใหผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียนสูงขึ้นกวาแบบอื่นๆ ก็จะไมสามารถสรุปผลอยางเชื่อมั่นไดวา เปนเพราะ material เปนเพราะครู หรือเปนเพราะ

นักเรียน คําถามคือ ถาจะทําการทดสอบ material ทั้ง 3 วา แบบไหนดีที่สุด จะทําอยางไร 

ประเด็นการอภิปราย 

 แบบทดสอบ ใหใชแบบทดสอบเดียวกัน โดยอาจใชแบบทดสอบแบบคูขนาน (parallel test) เพ่ือปองกันการจํา

ขอสอบ และใชแบบแผนการวิจัยแบบ pre-test post-test design เพ่ือใหตอบไดวา มีผลการเรียนรูที่สูงขึ้นหรือตํ่าลง 

 กลุมตัวอยาง ใหแตละโรงเรียน สุมนักเรียนเปน 3 กลุม แตละกลุมเรียนโดยใช material แตละแบบ สําหรับ

อาจารยถาไมใชอาจารยคนเดียวกันเปนคนสอน ควรจะตองจัดการอบรมเพื่อทําใหเกณฑการสอนโดยใช material 

เหมือนกัน เพ่ือเปนการควบคุมตัวผูสอนอีกทางหนึ่ง  

 ส่ิงที่ตองควบคุมเพ่ิมเติม คือ ควบคุมสภาวะแวดลอม เรื่องของเวลาที่ใชตองเปนเวลาเดียวกัน 

 นอกจากนี้ ควรทําการสังเกตการณสอนในชั้นเรียนของอาจารยดวย เพ่ือตรวจสอบวา บทบาทของผูสอน

เปนไปตามที่ไดทําการอบรมหรือไม ในกรณีที่ขอมูลที่ไดมามี fault negative หรือมีส่ิงที่ไมเปนไปตามที่คาดหมาย หรือ

ไดผลในทางตรงกันขาม จะไดมีขอมูล สําหรับการอธิบาย  

การสังเกตชั้นเรียนโดยใชวิดีโอเทป ซึ่งจะมีภาพของผูเรียนติดไปดวย การนําขอมูลเหลานี้ไปใชควรขออนุญาต

จากผูเรียนกอน เปนการปองกันตัวผูวิจัยสวนหนึ่ง  

แบบฝกหัดท่ี 3  
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 ชุมชนแหงหนึ่งมีโรงเรียน 5 แหง ตองการสํารวจการรับรู (perception) ของผูปกครองนักเรียนตอคุณภาพของ

หลักสูตร ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ระเบียบวินัยของโรงเรียน การเก็บขอมูลใชวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท 

แบบสัมภาษณที่ใชเปนแบบมีโครงสรางและจํานวนขอคําถามที่ครอบคลุมลักษณะความสนใจของโรงเรียน กลุมตัวอยาง

เปนการสุมผูปกครอง จํานวน 25 คนจากแตละโรงเรียน รวมทั้งหมด 125 คน ในจํานวนนี้มี 6 คนที่หามาทดแทน

ผูปกครองที่ไมสะดวก คําถามคือ ผลการศึกษานี้สามารถลงสรุปไดอยางมั่นใจไปสูประชากรกลุมใดและเงื่อนไขใด 

ประเด็นอภิปราย  

 ขอสรุปที่ไดเปนขอสรุปบริบทนี้ คือ โรงเรียนที่อยูในชุมชนนี้เทานั้น ไมสามารถอางอิงไปยังโรงเรียนในชุมชน

อ่ืนได  

นาจะทําเปนวิจัยเชิงพรรณนา วาความเห็นของผูปกครองสวนใหญเปนอยางไร และสรุปในตอนทายวา ในแต

ละหัวขอที่โรงเรียนตองการทราบนั้นมีขอดี ขอเสียอยางไร เชน หลักสูตรของโรงเรียนนั้นๆ เปนอยางไร  

แบบฝกหัดท่ี 4 

 ในการศึกษาการปฏิบัติงานของอาจารยผูสอน ไดรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตการสอนในชั้นเรียน ถาผูสังเกต 

3 คนใน 4 คนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน แลวตีความวา เปนแบบนี้จึงจะดี จะเชื่อถือไดหรือไม ถือวายังคงมี 

internal reliability อยูหรือไม 

ประเด็นการอภิปราย 

 ควรหาคา reliability ของผูสังเกตทั้ง 4 คน โดยใหทําการประเมินในสถานการณอ่ืนๆ ดวยเพ่ือหา inter rater 

และ intra rater ของผูสังเกตทั้ง 4 คน วาเชื่อถือไดหรือไมในการประเมินในเวลาที่ตางกัน การสังเกตครั้งเดียวบอกไมได  

 กอนเริ่มการสังเกต ตองตกลงกันวาการปฏิบัติที่เหมือนกันคืออะไร เกณฑที่ใชในการสังเกตจะตองตรงกัน และ

มีความเปนรูปธรรมที่วัดประเมินไดอยางชัดเจน 

 ในกรณีที่มีการจัดทําเกณฑรวมกัน และทําความเขาใจรวมกันแลว สุดทายแลวก็ยังอาจจะมีความเห็นตางกัน 

ในการสรุปผลใหรายงานวา มีผูสังเกต 3 ใน 4 คน มีความเห็นตรงกันอยางไร และอีก 1 ทานเห็นตางออกไปอยางไร นี่

คือขอมูลเชิงคุณภาพ ความนาเชื่อถือของการเขียนรายงานเชิงคุณภาพอยูที่ ความซื่อสัตยในการรายงานขอมูล และการ

ใชขอมูลหลายแหลงมาสนับสนุนซึ่งกันและกัน บางครั้งอาจจะเปน member checking เชน ในการสังเกตชั้นเรียนที่มีผู

สังเกต 4 คน อาจจะมีการพูดคุยเรื่องการตีความของแตละคน หรือสอบถามจากผูเขารวมวิจัย (research participant) 

และตองรายงานทุกส่ิงทุกอยางทั้งที่ดี และไมดี เพ่ือไมใหเกิด bias  

 ในการตัดสินพฤติกรรมบางอยาง ตองใชขอมูลเชิงคุณภาพ และอาจจะตองดูหลายๆ ครั้ง หรือดูระยะยาว ตอง

มีการคุยกันเองระหวางผูสังเกต หรืออาจใหบุคคลภายนอกเขามาดูดวยวา ส่ิงที่ผูวิจัยตีความนั้นถูกตองหรือไม ลักษณะ

นี้เรียกวา ทดสอบสามเสา (triangulation) เพ่ือโนมนาวใหคนยอมรับวาขอมูลนี้นาเชื่อถือ นอกจากนี้ยังทําไดโดยใช

ขอมูลจากหลายแหลง มาเปรียบเทียบ ตรวจสอบซ้ํา และสนับสนุน ในบางครั้งการทําแบบทดสอบ อาจจะไมจบที่การทํา 
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post-test เทานั้น แตยังมี retention test เพ่ือการยืนยันอีก สําหรับงานวิจัยที่มีนักวิจัยคนเดียวอาจจะตองให ผูเขารวม

วิจัย (research participant) เขามารวมตรวจสอบขอมูลดวย คุณภาพของผลการวิจัยจะดูไดจากการออกแบบวิจัยดังที่

กลาวมา  

8.เก็บขอมูลอยางไรดี (โดย ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค และ อ.ดร.นํ้าคาง ศรีวัฒนาโรทัย)  

 ใน session นี้เปนการเรียนรูวิธีการเก็บขอมูลจากการทํากิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การประเมินความพึงพอใจในอาหารกลางวัน 

 การเก็บขอมูลขึ้นอยูกับวา การวิจัยมีโจทย และ วัตถุประสงคอะไร ผูวิจัยตองการรูหรือไดขอมูลอะไร เพ่ือตอบ

โจทยที่ตองการ การไดมาซึ่งขอมูลมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของเครื่องมือและวิธีการ เชน การสังเกตของบางกลุมที่

สามารถลงลึกในรายละเอียดปลีกยอย อาทิ การแยกประเภทของอาหารเปนอาหารคาว และอาหารหวาน และในสวน

ของอาหารคาวยังแยกเปนอาหารไทย อาหารญี่ปุน และอาหารอิตาเลียน แตสําหรับกลุมที่ไดรับเง่ือนไขวาใหนั่งสังเกต

เทานั้น ก็อาจจะไมไดรับขอมูลอะไรเลย  

ส่ิงสําคัญของการเก็บขอมูลคือ การตั้งถามซึ่งเปนเหมือนจุดเริ่มตนที่กระตุนใหไดขอมูลตามที่ตองการ 

นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับเครื่องมือที่ใชวา สามารถกระตุนใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมที่เราตองการเห็นออกมาไดหรือไม 

การสรางเครื่องมือที่จะทําใหไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงตองเปนเครื่องมือที่มีความเที่ยงและตรง 

 แนวคิดที่เปนฐานของงานวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ตัวคนเปนเครื่องมือเก็บขอมูล ความแปรปรวนจึงขึ้นอยูกับ

เครื่องมือและการตีความของผูสังเกต 

กิจกรรมที่ 2 ฟงสถานการณจากวิทยากร  จากนั้นคุยกันในกลุมตามประเด็นที่วิทยากรตั้งคําถาม 

 สถานการณ การทํางานวิจัยนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการที่อาจารยพบวา นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 2 เรียนวิชาชีวเคมี 

ดวยความเบื่อหนาย มองไมเห็นเปาหมายของการเรียนวิชานี้ ไมมีความสุขกับการเรียน และไมมีปฏิสัมพันธตอการ

เรียนเทาที่ควร อาจารยผูสอนคิดวา นาจะมีวิธีสอนที่ทําใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุข จึงไดรวมกันออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นมา โดยยึดหลักวา ตองตอบสนองความตองการของเด็กรุนใหม ซึ่งการเลนเกมนาจะเปน

ส่ิงที่เด็กชอบ และทําใหผูเรียนไดมีสวนรวม โดยที่เนื้อหายังคงอยูจึงไดจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งมีทั้งเกม diagram การ

อภิปรายรวมกันเพ่ือใหเกิดความเขาใจในภาพรวม มีการอภิปรายกลุมโดยใช case ของคนไขจริง การทํา concept 

map และการนําเสนองาน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใน 2 คาบๆ ละ 50 นาที รวม 2 ชั่วโมงโดยประมาณ  

 ประเด็นคําถาม 1 ใหแตละกลุมคิดคําถามวิจัยสําหรับงานวิจัยตามสถานการณที่กําหนด  

 จากคําถามวิจัยของแตละกลุม สามารถจัดแบงคําถามออกไดเปน 2 แนวทางหลักคือ การวัดความเขาใจใน

เนื้อหาที่ไดรับหลังจากการเรียนรู  และวัดความพึงพอใจ ความสุข ความรูสึกสนุกกับการเรียนรูในรูปแบบนี้ ซึ่งวิทยากร

ไดสรุปเปนคําถามวิจัย 2 ขอคือ  

1. กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นใหมนี้ชวยใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้นหรือไม 
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2. นักศึกษามีเจตคติ (attitude) ตอส่ิงที่ไดพัฒนาขึ้นอยางไร 

 ประเด็นคําถาม 2 ใหแตละกลุมชวยกันคิด เครื่องมือที่จะใชเก็บขอมูลเพ่ือตอบคําถาม 2 ขอขางตนคือ

อะไรบาง และเครื่องมือมีลักษณะเปนอยางไร 

 เครื่องมือที่ใชในการวัดความเขาใจในเนื้อหา : แบบทดสอบ, แบบทดสอบแบบเติมคําส้ันๆ, แบบทดสอบ

อัตนัยเชิงประยุกต, retention test, และการสะทอนคิด 

 เครื่องมือที่ใชในการวัดเจตคติ : การสังเกต แบบสอบถาม สัมภาษณ การสะทอนคิด แบบวัดทัศนคติ 

กิจกรรมท่ี 3 เลือกเครื่องมือที่ไมใชแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ 1 ชนิด เพ่ือใชในการเก็บขอมูลระหวางการดู

สถานการณจําลอง เพ่ือตอบคําถามวิจัยที่ต้ังขึ้น ตอจากนั้นใหแตละกลุมนําเสนอขอมูลที่ไดจากการใชเครื่องมือดังกลาว 

 สถานการณจําลองที่วิทยากรจัดขึ้น เปนการจําลองสถานการณการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 

ที่เกิดขึ้นในวิชาชีวเคมีของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 2 ภายในระยะเวลา 2 คาบ โดยมีอาจารยผูสอน 1 คนทําหนาที่สอน

และจัดกิจกรรมตางๆ ใหกับนักศึกษาซึ่งมีอยู 3 คน 

 เครื่องมือที่กลุมตางๆ เลือกมาใชในการเก็บขอมูลดานเจตคติของผูเรียนระหวางการดูสถานการณจําลอง 

ไดแก แบบสังเกต ซึ่งมี 3 กลุมที่เลือกใชเครื่องมือนี้ และการสัมภาษณ ซึ่งมีเพียงกลุมเดียวที่เลือกใช สําหรับสาระที่ได

จากการสังเกต และสัมภาษณของแตละกลุม สรุปไดดังนี้ 

การสังเกต: กลุมท่ี 1  

 ใชแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อตรวจสอบความสนใจในการเรียน ความรวมมือในการทํากิจกรรม ปฏิสัมพันธกับ

เพ่ือน ปฏิสัมพันธกับครู และพฤติกรรมความสุขสนุกสนานกับการเรียน  

 ใชการสัมภาษณผูสอน คือการ AAR และใชกับผูเรียนเพ่ือดูความรูสึกที่มีตอการจัดกิจกรรมของอาจารย 

ประเด็นจากวิทยากร 

 ไดมีการทําความเขาใจ และตกลงกันในกลุมหรือไม เกี่ยวกับความหมายของสิ่งที่จะสังเกต ไดแก ความสนใจ 

การมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน การมีปฏิสัมพันธกับอาจารย และใชวิธีการสังเกตแบบไหน ในการสังเกตพฤติกรรมความสุข

สนุกสนานกับการเรียน 

การตอบคําถามของกลุมท่ี 1 

 ในแตละหัวขอจะมีการกําหนดวา มี item อะไรบาง และใหคะแนนเปน 5 ระดับ เชน การสังเกตความสนใจใน

การเรียน ถาสนใจมาก ให 5 คะแนน โดยดูจากพฤติกรรมที่แสดงออก ขอมูลสวนนี้จะมีการ cross check ดวยแบบวัด

ทัศนคติซึ่งเปนสวนที่ใหผูเรียนไดประเมินตนเอง เชน ด.ช.อาทร ประเมินตนเองวา สนใจเรียน แตอาจารยที่สังเกต

พฤติกรรมก็จะดูวา สนใจในการเรียนจริงหรือไม เปนการนําขอมูลมาตรวจสอบกัน  
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 สําหรับการใหคะแนนในแตละระดับ ควรที่จะมี rubrics มาอธิบายอีกชั้นหนึ่งที่วา สนใจมาก ให 5 คะแนนนั้น

หมายถึงอะไร คะแนน 4 3 2 1 หมายถึงอะไร แตจากเวลาทํางานที่มีอยูทําใหไปไมถึงตรงนั้น ซึ่งสมาชิกในกลุมนี้ให

คะแนน ด.ช.อาทรที่ 3 คะแนน เพราะจากการสังเกตพฤติกรรมดานความสนใจในการเรียนนั้น ดูเฉยๆ บางครั้งไมสนใจ

ฟงที่อาจารยพูด ไมมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนเทาที่ควร แตมีความรวมมือในการเลนเกม 

การสังเกต: กลุมท่ี 2 

 ใชวิธีมอบหมายใหสมาชิก 3 คนสังเกตนักเรียนเปนรายคน อีก 3 คนดูภาพรวม หัวขอที่ทําการสังเกต ไดแก 

ความสนใจ การถามและการตอบคําถาม การแชรขอมูลระหวางกัน และพฤติกรรมที่แสดงออก คือ ความยิ้มแยมแจมใส

ในระหวางการเรียน และแบงชวงเวลาของการสังเกตเปน ชวงตนกิจกรรม ชวงกลางกิจกรรม และชวงทายกิจกรรม  

 ส่ิงที่พบจากการสังเกตคือ อ.อาทรจะสนใจเฉพาะเกม พออาจารยส่ังใหทําอยางอื่น ความสนใจจะหมดไป แต

พอส่ังใหทํางานก็ทํา และในตอนทายของการเรียนที่ผูเรียนไดรับมอบหมายใหทํา concept map ดูเหมือนวา อ.อาทรยัง

ตองเขาชั้นเรียนใหม อ.วัชรี มีลักษณะเปน active learner มาก สนใจในการเรียนตลอดเวลา อาจจะขาดหายไปในชวง

กลางกิจกรรม คือชวงที่ทํา case study แตก็กลับมาสนใจอีก อ.น้ําคาง มีลักษณะติดมือถือ ใชมือถือตลอดเวลา ไมรูวา

ใชทําอะไร และดูเหมือนจะไมสนใจการเรียน แตสามารถใชมือถือในการคนขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียนได และเอา

มาแชรกับ อ.วัชรีไดอยางถูกตอง  

 ในหัวขอ การดูพฤติกรรมเรื่องความสุข ยังไมไดคุยกันในกลุม โดยสวนตัวคิดวา การดูพฤติกรรมเรื่องความสุข

และการตอบสนอง ส่ิงที่แสดงออกอาจจะไมไดเปนตัวสะทอนความเขาใจในบทเรียนก็ได อยาง อ.อาทร ดูมีความสุข แต 

จุด จุด จุด ในขณะที่ อ.น้ําคางดูเหมือนเฉยๆ แตเขาใจเนื้อหา 

การสังเกต: กลุมท่ี 3 

 เปนการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งของผูสอน และผูเรียน เชน ลักษณะของผูสอน วิธีการที่ผูสอนใชใน

การดึงความสนใจของผูเรียน ความเหมาะสมของสิ่งที่นํามาใชในการนําเสนอเนื้อหาแตละเรื่อง การที่ทําการสังเกตใน

รูปแบบนี้เนื่องจากมีความเห็นวา ส่ิงที่ทีมวิทยากรตองการสื่อสารผานการแสดงคือ การใช active learning มีหลายแบบ 

ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และตองสังเกตพฤติกรรมผูเรียนดวย อยางเชน ผูเรียนมี 3 คน จะเห็นไดวา มี

ผูเรียน 1 คนที่ไมสนใจการเรียน อีก 2 คนมีความสนใจในการเรียน แตใน 2 คนที่สนใจนี้ ในชวงแรกก็ไมไดมีความ

สนใจในเนื้อหา ซึ่งสังเกตไดจากการที่มีเสียงพูดขึ้นระหวางที่ผูสอนเดินเขามาในหองวา “ครูมาสาย ครูหมดสิทธิสอน” 

แตผูสอนก็ไมไดใหความสนใจ และพยายามดึงความสนใจของผูเรียนดวยการบอกถึงส่ิงที่กําลังจะเรียนรู และกิจกรรมที่

ผูเรียนจะตองทํา มีการปอนเนื้อหาสั้นๆ หลังจากนั้นทํากิจกรรมเสริมเพ่ือตรวจสอบความเขาใจ ผูสอนมีการทวนสอบ

ตลอดเวลาวา ผูเรียนไดเรียนรูหรือไม เปนการดึงความสนใจของผูเรียนกลับเขามาสูเนื้อหา และสําหรับผูเรียนที่ไม

สนใจจะใชวิธีการเดินไปหาบอยๆ  

ประเด็นจากวิทยากร 



30 
 

 การสังเกตของทั้ง 3 กลุมนั้นมีความแตกตางกันไปเปน 3 รูปแบบ และไดขอมูลที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

การสรางเครื่องมือ อยางไรก็ตามขอมูลที่แตละกลุมไดรับสามารถตอบคําถามวิจัยขอ 2 คือ นักศึกษามีเจตคติ (attitude) 

ตอส่ิงที่ไดพัฒนาขึ้นอยางไร แตเปนคนละแนว และขอมูลที่ไดรับเปนขอมูลเชิงปริมาณ เปนตัวเลข สําหรับการสังเกต

ครั้งนี้เปนการทํารวมกันหลายคน ถาผูประเมินใหคะแนนตรงกัน ก็จะทําใหขอมูลมีความนาเชื่อถือ แตจะตองทําการตก

ลงหรือทําความเขาใจในเกณฑการประเมินรวมกันใหดีกอน เชน ผูเรียนตองมี action อยางไรจึงจะแสดงวา มีความ

สนใจมากโดยเฉพาะการสังเกตของกลุมที่1 ซึ่งใชการตัดสินของผูวิจัยในการใหคะแนน ตองอาศัยการตีความใหชัดเจน

ดวย นอกจากนั้น ผูวิจัยจะตองมีความสม่ําเสมอระหวางการใหคะแนนของครั้งที่ผานมากับครั้งปจจุบันดวย 

 กลุมที่ 2 กําหนดใหสมาชิก 1 คนทําการสังเกตผูเรียนเปนรายคน แมวาจะใชวิธีการนําเสนอขอมูลดวยการ

อธิบาย เพราะหากมีการสังเกตรวมกันหลายๆ คน อาจจะไดความเห็นที่ไมตรงกันก็ได ทําใหขอมูลที่ไดไมใชขอมูลที่ดี

พอ หรือมคีุณภาพพอ 

 สวนกลุมที่ 3 ใหรายละเอียดมาก มีลักษณะเปนงานเชิงคุณภาพ สําหรับผูที่มีทักษะในการเขียนควรทํางาน

วิจัยแบบนี้ เปนเรื่องเลา ที่มีรายละเอียด จะทําใหงานวิจัยดูมีคุณคา มีพลัง มี feeling ขอควรระวังของการทํางานวิจัย

แบบนี้คือ โอกาสที่จะไมตอบคําถามวิจัยคอนขางสูง การทําวิจัยลักษณะนี้ เปาหมายตองชัดเจนวา จะสังเกตอะไรบาง  

 การที่เราจะสังเกตสิ่งใด ตองตีโจทยใหแตก เชน ประเด็นเรื่องความสนใจ พฤติกรรมใดบางที่ควรสังเกตจึงจะ

ชวยใหเราไปถึงขอสรุปเรื่องความสนใจได ในกรณีที่เห็น ผูเรียนเลนมือถือ เราตัดสินวา ผูเรียนไมสนใจ โดยที่เราไมรูวา

ผูเรียนกําลังทําอะไร หรือในการทํา online learning ใชการเขามา comment เปนตัววัดความสนใจของผูเรียน แตจาก

การศึกษาวิจัยพบวา ผูเรียนที่ไมไดเขามา comment ตามที่อาจารยกําหนด ไมไดหมายความวา เขาไมไดสนใจเรียนรู 

concept ของเนื้อหาวิชา ดังนั้น ส่ิงสําคัญคือการกําหนดพฤติกรรมที่แสดงถึงส่ิงที่ตองการวัด  และบางครั้งตองใชขอมูล

สุดทายที่เปนภาพรวมกลับมาตีความขอมูลที่เรามี 

การสังเกตผูเรียนระหวางท่ีทําการสอน 

 เครื่องมือที่ชวยผูสอนในการสังเกตผูเรียนระหวาที่ทําการสอนไดดีคือ วิดีโอเทป โดยตั้งกลองวิดีโอใหสามารถ

จับไดทุกมุม ทั้งผูสอนและผูเรียน ซึ่งนอกจากจะทําใหสามารถสังเกตพฤติกรรมผูเรียนแลว ผูสอนยังไดประเมินตนเอง

อีกดวย หากมีกลองวิดีโอมากกวา 1 ตัว ใหมีตัวกลางซึ่งสามารถจับภาพไดทั้งหมด กลองตัวอื่นๆ จับแตละแถบจนคลุม

ทั้งหอง จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดมาดูแลวเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่ง สําหรับผูที่ตองการศึกษาวา ผูเรียนเรียนรูผาน 

activity ไดอยางไร การสังเกตภาพรวมกวางๆ ไมสามารถตอบคําถามได การตั้งกลองมากกวา 1 ตัวเพ่ือโฟกัสบางกลุม

ในส่ิงที่เขาใชหรือทํารวมกันเปนส่ิงจําเปน แตทั้งนี้ตองไดรับการยินยอมจากผูเรียนกอนตามหลักจริยธรรม 

 การทําวิจัยในลักษณะการใชภาพ เปนหลักฐานเชิงประจักษ สามารถใชตอบโจทย และเปนเครื่องยืนยันในการ

เขียนรายงานวิจัยได สําหรับเรื่องการแสดงออกที่ไมเปนไปตามธรรมชาติของผูเรียน แกไขไดโดยตั้งกลองทิ้งไวเพ่ือให

ผูเรียนคุนเคยกับบรรยากาศกอนที่จะมีการเก็บขอมูลจริง โดยทั่วไปคนจะฝนธรรมชาติไดไมนาน หลังจากนั้นจะแสดง

ความเปนจริงออกมา และกิจกรรมการเรียนรูที่ทําอยูจะพาใหผูเรียนแสดงออกเปนไปตามปกติของแตละคน 
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 ปจจุบัน สถาบันการศึกษาหลายแหงติดตั้งกลองในชั้นเรียนเพ่ือประเมินการสอนของอาจารย และทําใหเกิด

ชุมชนการเรียนรูในกลุมผูสอน เพราะในกรณีที่ใครเปน best practice สามารถนํามายอนดูได ซึ่งเปนส่ิงที่มีประโยชน

ตอการพัฒนาการจัดการเรียนรูในองคกร 

 ในกรณีที่ไมสามารถติดตั้งกลองวิดีโอ ผูที่จะชวยอาจารยในเรื่องการสังเกตชั้นเรียนไดคือ TA ซึ่งก็จะตองทํา

การอบรม TA กอนเกี่ยวกับส่ิงที่ตองการใหสังเกต หรือการชักชวนเพื่อนอาจายเขารวมสังเกตการสอน เพ่ือใหไดขอมูล

ในการชวยกันปรับปรุงพัฒนาการรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการพัฒนาใหเกดิ PLC ในองคกรไดเชนกัน 

การสัมภาษณ : กลุมท่ี 1 

 ใชการสัมภาษณแบบ semi structure interview และใหคะแนนผูเรียนเทากันหมดคือ 5 รวมทั้ง อ.อาทร แมวา

จะดูเหมือนเด็กปวนในหอง แตสามารถตอบคําถามได และเขากลุมดวย รวมท้ังมี lateral thinking ดี จากการตอบ

คําถามของผูเรียนทุกคน แสดงใหเห็นวามี conceptual understanding ในเรื่องที่เรียนแลว ในสวนของ attitude สรุปได

วาผูเรียนทุกคนนาจะมีทัศนคติที่ดีทั้งตอวิธีการสอน และเนื้อหาที่เรียน ในสวนของทัศนคติตอวิธีการที่อาจารยใชในการ

จัดการเรียนการสอน มีการแสดงออกหลายครั้งวา ชอบ และมีความสุขจากการเรียน คือชอบเลนเกม ชอบวิธีการสอน

แบบนี้ สวนทัศนคติตอเนื้อหาที่เรียน จากการตอบคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเบาหวาน ตอบได

เหมาะสม 

ประเด็นจากวิทยากร 

 การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) เปนโครงคําถามที่จัดเตรียมไวเปนชุดเพ่ือใหรู

วา จะวัดอะไร แตไมจําเปนตองถามเรียงไปตามลําดับ และในการตอบคําถามของผูถูกสัมภาษณหากมีประเด็นอื่น

เกิดขึ้น ผูสัมภาษณสามารถถามคําถามยอยเพ่ือใหไดความชัดเจนมากขึ้นได ถาไมจัดเตรียมคําถามไวเลย บางครั้ง

อาจจะถูกผูถูกสัมภาษณพาออกนอกเรื่องได semi structure interview เปนแบบสัมภาษณที่มีการใชกันมาก  

 การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) เปนแบบสัมภาษณที่มีการจัดเตรียมคําถามไว

ตามลําดับ และตองถามไปตามลําดับ แมวาจะตองการขอมูลที่ลึกกวานั้น ก็ไมสามารถถามเพิ่มเติมได แบบสัมภาษณ

ประเภทนี้จะไดขอมูลที่ไมลึกมากพอ 

 การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนการสัมภาษณที่ไมมีการกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับคําถามและ

ลําดับขั้นตอนของการสัมภาษณไวลวงหนา เปนการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ 

 การสนทนากลุม (focus group) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลในประเด็นที่

เจาะจงโดยมีผูดําเนินการสนทนาเปนผูจุดประเด็นการสนทนา ขอเสียของวิธีการนี้คือ ถาผูเขารวมสนทนากลุมเปนคน

เงียบๆ ก็จะไมคอยตอบคําถาม นอกจากนั้นคําตอบของคนแรกยังอาจชักนําการตอบของคนตอๆ ไป อาจจะทําใหไมได

ขอมูลที่แทจริง อาจจะเหมาะกับงานที่ตองการความเคลื่อนไหว หรือใชในการสรางความคุนเคยหรือในการปรับกิจกรรม 

 การเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณ หลังจากไดคําตอบมาแลว จะรูไดอยางไรวา ขอมูลที่ไดรับมานั้น

เหมาะสมหรือไม  
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 การพิจารณาวา ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมีความเหมาะสมหรือไม ขึ้นอยูกับวา ขอมูลเหลานั้นตอบคําถาม

วิจัยหรือไม การสรางแบบสัมภาษณตองตั้งวัตถุประสงคของเครื่องมือที่จะวัดใหชัดเจน นอกจากนั้นตองระวังเรื่อง

คําถาม คําถามที่ใชนั้นทําใหไดคําตอบที่ตรงกับคําถามหรือไม หากผูถูกสัมภาษณตอบไปคนละเรื่อง ก็ตองยอนกลับมา

ดูที่คําถามดวย และถามีเวลาพอ อาจจะมีการ recheck ความหมายของคําตอบกับผูถูกสัมภาษณอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให

การตีความหมายของนักวิจัยเปนไปอยางถูกตองจริงๆ 

 ในกรณีที่ถามคําถามแลวผูถูกสัมภาษณไมเขาใจ หรือตอบไมตรงคําถาม ถาเปนการสัมภาษณ เรามีโอกาสที่

จะอธิบายคําถามใหมได แตถาเปนแบบสอบถามที่แจกออกไปจะไมมีโอกาสทําความเขาใจระหวางกันได ตองหาวิธีการ

ที่จะทําใหกลุมเปาหมายเขาใจขอความที่ถามไดอยางถูกตองโดย 

• นําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมที่มีลักษณะและระดับความคิดที่ใกลเคียงกับกลุมเปาหมาย ถากลุมน้ีเขาใจ 

แสดงวา กลุมเปาหมายก็นาจะเขาใจเชนเดียวกัน  

• ใหผูเชี่ยวชาญอยางนอย 3 คนชวยพิจารณา ควรใหมีความเห็นตรงกันอยางนอย 2 ใน 3 คน 

• ทํา constructive validity เปรียบเทียบกับทฤษฎีที่มี  

• ส่ิงที่ตองคํานึงถึงอีกเรื่องหน่ึงคือ ใชภาษาใหเหมาะกับกลุมเปาหมายดวย 

คําถาม-คําตอบ 

 การสัมภาษณแบบ in depth interview ในชั้นเรียนหนึ่งซึ่งมีนักศึกษาจํานวน 200- 300 คน ตองสุมตัวอยาง

จํานวนเทาไร จึงจะเปนตัวแทนของทั้งชั้นเรียนได 

 การสัมภาษณเปนวิธีการของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งไมไดสนใจเรื่องความเปนตัวแทน แตสนใจวา กลุมที่

ทําการศึกษานั้นทําใหเราตอบโจทยวิจัยไดหรือไม สวนความเปนตัวแทนนั้นเปนส่ิงที่สําคัญของงานวิจัยเชิงปริมาณ 

จากคําถามนี้ แสดงถึงความตองการขอมูลเชิงลึก และตองการความเปนตัวแทนดวย การสุมเลือกกลุมตัวอยางอาจจะ

ทําไดโดย 

• สุมเลือกนักศึกษา รอยละ 10 โดยกระจายใหทั่วหองคือ เลือกจากนักศึกษาที่นั่งอยูตามโซนตางๆ ของหอง 

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเปนขอมูลเชิงลึก อาจจะทําแบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลที่เปนภาพรวมรวมดวย 

• ในกรณีที่สุมเลือกมารอยละ 10 แลว ถายังรูสึกวาขอมูลไมลึกพอ ก็อาจจะสัมภาษณเพ่ิมได 

• ใชการสุมแบบที่เรียกวา maximal variation  sampling  คือ การเลือกกลุมตัวอยางที่หลากหลาย เชน 

ตองการศึกษาวา นักศึกษาที่มีความสามารถตางกันมีแนวคิดเดิมตอเรื่องโครงสรางของโมเลกุลอยางไร ใน

การเลือกกลุมตัวอยาง ใหพิจารณาวา มีปจจัยใดบางที่เขามาเกี่ยวของ เชน เรื่องความสามารถ ใหแบง

นักศึกษาออกเปน 3 กลุม คือ เกง ปานกลาง ออน เรื่องเพศ แบงออกไดเปน 2 กลุมคือ ชาย และหญิง การที่

จะรูวา ปจจัยทั้งสองนี้สงผลอยางไร ก็ตองเลือกนักศึกษาชายที่มีความสามารถแตละระดับมาตามจํานวนที่คิด

วา เหมาะสมและสามารถทําได เชน สามารถทําการสัมภาษณได 12 คน ใหเลือกนักศึกษาชายที่มี

ความสามารถ เกง ปานกลาง ออน มาอยางละ 2 คน และนักศึกษาหญิงที่มีความสามารถ เกง ปานกลาง ออน 

มาอยางละ 2 คน  
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• ส่ิงที่จะชวยในการกําหนดไดวามีปจจัยใดเขามาเกี่ยวของบาง คือ การ review literature และคําถามวิจัย 

 เทคโนโลยี มีสวนชวยในการเปนชองทางของการเก็บขอมูลจากนักศึกษาได โดยสงคําถามจากอาจารยถึง

นักศึกษาที่ถูกสุมผานทางแชท นักศึกษาจะรูสึกวา อาจารยสนใจเขาเปนการสวนตัว จากประสบการณในการทํา 

facebook group กับนักศึกษาของอาจารยหลายทาน พบวา นักศึกษาบางคนเวลาอยูตอหนาไมพูด แตในการแชทกับ

อาจารยจะพูดยาวมาก และส่ิงสําคัญที่จะทําใหการทํา facebook group กับนักศึกษาประสบความสําเร็จ คือ อาจารย

ตองคอยตอบคําถามนักศึกษา ไมวาเขาจะแชตอะไรเขามา ในเวลาไหน แมแตเพียงการแชตเขามาเพื่อทักทาย อาจารย

ก็ตองตอบ หรือสง sticker ใหสักหนึ่งอัน 

 นอกจากนั้น หากตองการรู feedback จากนักศึกษากอนการประเมินการสอนออนไลน เพ่ือการปรับปรุงใน

ระหวางการเรียนการสอน การตั้งคําถามทิ้งไวใน facebook group จะชวยได นักศึกษาจะเขามาตอบและจะไดคําตอบที่

นํามาสูการปรับปรุงการสอนไดมากกวา 

สรุป 

 จากคําถามวิจัย 2 ขอ ซึ่งวัดเนื้อหา และวัดเจตคติอยางละขอ จะเห็นไดวา เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลมี

หลากหลายมาก และในการเก็บขอมูลที่แตละกลุมนําเสนอมานั้นก็ไมไดใชเพียงเครื่องมือเดียว การวัด conceptual 

understanding ใชแบบทดสอบเปนหลัก แตอาจจะใชเครื่องมืออ่ืนๆ เขามาชวยสนับสนุนดวยก็ได เชน happy quiz, 

work sheet, concept map, ตลอดจนการสัมภาษณ สวนการวัดเจตคติ เครื่องมือที่ใช ไดแก การสัมภาษณ การสังเกต 

การสะทอนคิด หรือ reflection journal และ exit ticket (got-need) 

9. การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล (โดย ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ) 

รูปภาพงายๆ ที่สามารถนํามาใชเปรียบกับกระบวนการวิจัยไดคือ jigsaw ที่ตองนําชิ้นสวนมาตอเนื่องกันไปจนเกิด

เปนภาพที่สมบูรณได ชิ้นสวนทั้งส่ีของ jigsaw ที่เปรียบไดกับขั้นตอนของกระบวนการวิจัย คือ หา เก็บ ปรุง และกิน มี

ความหมายดังนี ้

 หา คือ หาคนที่จะใหขอมูล สําหรับอาจารยการหาขอมูลไมใชเรื่องยาก เนื่องจากคนที่จะใหขอมูลกับอาจารยคือ

นักศึกษา 

 เก็บ ทําไดโดยการสังเกต สัมภาษณ การตอบแบบสอบ ทําแบบทดสอบ แตการเก็บขอมูลเกิดจากการมีความ

ต้ังใจวาจะเก็บ และตองมีการวางแผนในการเก็บ  

 ปรุง คือ การนําขอมูลที่เก็บไดมาวิเคราะห สังเคราะห ซึ่งเปนสวนหลักของการนําเสนอในวันนี้วา ทําอยางไรจึงจะ

ปรุงออกมาได 

 กิน คือ การใชประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน สําหรับตัวอาจารยเอง คือ เกิดความเขาใจนักศึกษามากขึ้น เขาใจวิธี

สอนมากขึ้น และถาสามารถเขียนออกมาเปนรายงานวิจัยได ก็นํามานับเปนผลงาน เปนภาระงานผลงานทางวิชาการได 

และผูอ่ืนจะไดรับประโยชนดวยเมื่อมีการเผยแพรออกไป  
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 สําหรับผูที่มีหนาที่สงเสริมการทําวิจัย ใหลองวิเคราะหดูวา คําไหนที่อาจารยในคณะยังทําไมคอยได เพ่ือเปน

จุดเริ่มตนของการพัฒนาบุคลากร 

วิธีการหาผูใหขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

 การวิจัยเชิงปริมาณ เนนเรื่องความเปนตัวแทนของประชากร ถาประชากรมีขนาดใหญไมสามารถเก็บไดทั้งหมด 

จะใชวิธีการสุม (sampling) กลุมตัวอยาง (sample) มากลุมหนึ่ง ดึงออกมาจากประชากร กลุมนี้ตองมีลักษณะเปนตัวแทนที่

ดีของประชากร เทคนิคหรือวิธีการที่ทําใหไดกลุมตัวอยางมา ซึ่งจะทําใหสามารถสรุปผลโดยอิงไปที่ประชากรได  

 ตัวอยางเชน ทดลองใช Problem Based Learning (PBL) กับนักศึกษา 40 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่เปนตัว

แทนที่ดีที่สุมจากนักศึกษาทั้งหมด 120 คน หลังจากการใชวิธีการสอนดังกลาวพบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ก็สรุปอิงไดวา เมื่อใช PBL กับนักศึกษาทั้งหมดซึ่งเปนกลุมประชากร นักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สูงขึ้นเชนเดียวกัน นี่คือการทํานาย แตไมรูวาจะเกิดขึ้นจริงหรือไม นี่คือพลังของสถิติ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ ไมสุมตัวอยาง แตเนนการเลือกตัวอยาง ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะใชคําวา ผูเขารวมการวิจัย 

(research participant) ซึ่งไดมาจากการเลือกอยางเจาะจงตามเกณฑที่กําหนดไว เชน ตองการทราบวา นักศึกษาที่มีผล

การเรียนต่ํา ประมาณ 5 อันดับสุดทายของหอง มีแนวคิดเกี่ยวกับวิชาที่เราสอนอยางไร นัยยะของโจทยวิจัยนี้คือ ตองการ

ชวยนักศึกษาที่มี concept เกี่ยวกับเรื่องที่เราสอนคอนขางต่ํา มีความรูเดิมคอนขางต่ําไมประสบความสําเร็จในการเรียน 

และส่ิงที่ตองการรูคือ นักศึกษารูอะไรบาง แสดงวา เกณฑที่กําหนดไว คือ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา 

เราก็เลือกจากกลุมนี้อยางเจาะจง และส่ิงที่สนใจศึกษาคือ แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เราสอนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคอนขางต่ําเปนอยางไร ผูเขารวมวิจัยจะเปนผูใหขอมูลสําคัญ ตัวคําตอบวิจัยมีสวนในการกําหนดเกณฑ ตามตัวอยาง

นี้ การเก็บขอมูลกับเด็กเกง หรือเด็กกลุมกลาง จะไมไดคําตอบที่เราตองการ 

วิธีการเก็บขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

 การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบตรวจสอบรายการ แบบ 

check list หรือแมแตแบบสังเกตก็ใชเปนเครื่องมือเชิงปริมาณได ถาใชแบบ check list วา “มี” หรือ “ไมมี” ถา “ไมมี” key 

เลข 0 ถา “มี” key เลข 1 ในโปรแกรมทางสถิติ เปนตน จุดมุงหมายเพื่อใหไดตัวเลขที่แสดงคาของสิ่งที่เราตองการวัด เชน 

ในการใชแบบทดสอบ คําถามขอ 1 มี 4 ตัวเลือก ก ข ค ง ขอ ง เปนขอที่ถูก ถาเด็กตอบขอ ก ข ค ใหเปน 0 ถาตอบขอ ง 

ใหเปน 1 ซึ่งเปนการตีคาของสิ่งที่ตองการวัด คือ ถูกให 1 ผิดให 0 ตัวเลข 0 1 นี้ไมมีผลอะไร อาจกําหนดเปนตัวเลขอื่น 

เชน 1 2 ได การใหรหัสจะทําใหรูวา นักศึกษาตอบถูกกี่คน ตอบผิดกี่คน จะทําใหหารอยละได หาคาเฉล่ียของคะแนนที่

นักศึกษาได และหา standard deviation ได  

 ส่ิงสําคัญที่สุดในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ คือ เครื่องมือ เพราะเปนตัวที่จะวัดวา เราจะไดส่ิงที่ตองการมาอยางไร

เครื่องมือตองมีลักษณะอยูดวยตัวของมันเองได (stand alone) เนื่องจากเปนส่ิงที่อยูกับผูตอบ เพราะฉะนั้นตัวเครื่องมือตอง

ชัดเจน คําชี้แจงจึงตองชัดเจนวาจะใหตอบอยางไร อานแลวเขาใจวาตองทําอยางไรบาง เขาใจคําถาม เขาใจตัวเลือก ตรง

กับที่นักวิจัยตองการ คือส่ือความหมายไดตรงกันระหวางผูวิจัยกับผูตอบ สวนการที่จะทําใหผูตอบแบบสอบถามไมตอบเพ่ือ
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เอาใจนักวิจัย ก็อาจจะมีขอความวา การตอบแบบสอบถามนี้ไมสงผลตอคะแนน หรือผลการเรียนของนักศึกษา จะทําให

นักศึกษารูสึกสบายใจขึ้นในการใหขอมูลอยางตรงไปตรงมา  

 จากตัวอยาง “การสอนสนุก” เปนขอความกํากวม อานแลวยังเกิดคําถามวา ใครสนุก ผูสอนสนุก หรือ นักศึกษา

สนุก จึงตองปรับคําถาม เพราะคําวา การสอน เปนคําที่กวาง มีความหมายไดหลายอยาง ทั้งกิจกรรม ตัวกิจกรรมสนุก หรือ 

อาจารยรูสึกวาสนุก อาจารยสอนแลวสนุกดี เนื้อหาสนุก หรือส่ือและส่ิงแวดลอมตางๆ คําวา การสอน จึงเปนคําที่กวางมาก 

ถาเปนไปได ควรหลีกเล่ียงคํากวางๆ คํากลางๆ ใหแยกจําเพาะเจาะจงไปจะเหมาะสมกวา  

 ในกรณีที่ไดทําการหาคาความตรง (validity: วัดส่ิงที่ตองการวัดหรือไม) และความชื่อมั่น (reliability: ความคงเสน

คงวาในการตอบแบบสอบถามแตละครั้ง) ของเครื่องมือกอนที่จะนําเครื่องมือไปใชจนเปนที่นาพอใจ คา reliability สูงมาก 

ทําใหเชื่อวา จะส่ือสารไดตรงกับที่ตองการ แตขอมูลที่ไดรับกลับไมตรงกับที่คิดไว มีการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับส่ิงที่ควรทํา

ไว ดังนี้ 

• อันดับแรก รายงานผลตามที่ไดรับ ตอมาใหทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ เชน การจัดการสอนที่เปน 

active learning แตเด็กรูสึกวา เปน low active เปนเพราะมีบางสวนที่ทําใหเด็กตองรอนานเกินไปหรือไม ตองมา

พิจารณาในเนื้อหาของกิจกรรมอีกครั้ง และหากยังมีขอสงสัย สามารถขออนุญาตนักศึกษาเพื่อสัมภาษณเพ่ิมเติม

ไดวา นักศึกษาคิดเห็นอยางไร ทําไมจงึคิดเห็นเชนนั้น  

• ยอนกลับไปดูปจจัยที่สงผล หรือมีอะไรที่เราไมไดควบคุมเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล และสภาพของผูใหขอมูล 

• ทบทวนกระบวนการหาความนาเชื่อถือของเครื่องมือใหมอีกครั้ง และทําการเก็บขอมูลใหม เนื่องจากบางครั้งการ

หา validity ทําโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาอาจจะไมไดทําใหนักศึกษามีความเขาใจในคําถามตามที่ตองการ 

สําหรับการเก็บขอมูลใหม อาจจะตองหากลุมตัวอยางใหม ทางที่ดีในการใชเครื่องมือครั้งแรก ควรทําเปน pilot 

study หากยังตองมีการปรับแกเครื่องมือ จะไดมีกลุมตัวอยางกลุมใหญไวทําการทดลองจริง 

• นอกจากการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือดวยการหา reliability validity แลว อาจหาคาอื่นๆ รวมดวย เชน การ

หาความเที่ยงตรงตามสภาพ (concurrent validity) ความเที่ยงตรงตามการพยากรณ (predictive validity) เปน

การยืนยันอีกทีวา เครื่องมือที่สรางขึ้นนั้นมีคุณภาพจริงหรือไม ถา reliability validity สูงมากแต predictive 

objective ตํ่ามาก ก็อาจจะตองยอนกลับไปทบทวนอีกครั้ง หรือ review วา ที่คนอื่นทํานั้นไดคาเปนเทาไร ถา

สอดคลองกัน และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา จะไดคาประมาณเทานี้ ก็ยอมรับได  

• การหาคา reliability ถึงแมจะทํา pilot study แลว แตเมื่อทําการทดลองจริง คําตอบของนักศึกษาก็ยังไมเปนไป

ตามที่คาดหมาย แกไขไดโดยการทดสอบสามเสา ในการสรางแบบสอบถามนอกจากจะตองทําใหมีความเปน

ปรนัย (objectivity) แลว ยังตองสรางใหตรงกับวัตถุประสงคดวย แตละวัตถุประสงคจะประกอบดวยคําถามหลาย

คําถาม ซึ่งอาจจะมีคําถามที่สรางขึ้นเปน negative เพ่ือดูความตั้งใจในการอานขอคําถามของนักศึกษา เชน 

นักศึกษาใหคะแนนสูงในขอที่เปน negative และสรางคําถามที่จะ cross check กับส่ิงที่ไดตอบมาในตอนตน 

 วิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือหลักที่ใชมี 3 อยาง คือ การสังเกต การสัมภาษณ และเอกสาร เชน รายงานของ

นักศึกษา แผนการจัดการเรียนรูของผูสอน การวิจัยเชิงคุณภาพจะไมตีคาเปนตัวเลข แตจะถอดสิ่งตางๆ ออกมาเปนขอมูล

เชิงบรรยาย ซึ่งเปนความแตกตางระหวางงานวิจัยเชิงปริมาณกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ  
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 ส่ิงสําคัญของการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ คือ ตัวนักวิจัย เพราะไมวาจะใชเครื่องมือประเภทใด นักวิจัยจะเปน

ผูดําเนินการทั้งหมด ไมวาจะเปนการสังเกต การสัมภาษณ ซึ่งจะตองทําหนาที่ถาม ลวงขอมูล ฟง บันทึกส่ิงตางๆ เปน

ผูอานเอกสาร ตรวจเอกสาร สําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ นักวิจัยจึงสําคัญที่สุด จึงตองฝกฝนทักษะบางอยาง เชน การ

สัมภาษณที่มีการใชคําถามที่ลวงขอมูลเชิงลึก การสังเกตอยางถี่ถวน เปนตน 

การปรุง (การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล) 

 การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล แบงเปน 2 ดานเชนกัน คือ ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ส่ิงสําคัญคือ ความ

สอดคลองตลอดกระบวนการวิจัย เชน  ในการทําวิจัยเชิงปริมาณ ใชเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบ แบบสํารวจ แบบสอบถาม 

แบบตรวจสอบรายการ การวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ อาจจะเปนการวิเคราะหเชิงบรรยาย โดยใชสถิติเชิงบรรยาย 

(descriptive statistics) หรือสถิติเชิงอางอิง (inferential scientific) ก็ตาม จะตองมีความสอดคลองตลอดแนวกันไป  

 สําหรับการทําวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกต สัมภาษณ อานเอกสาร สวนใหญจะวิเคราะหแบบอุปนัย (inductive 

analysis) ซึ่งเปนหัวใจหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพ ใหตรวจสอบดูวา มีความสอดคลองกันระหวางคําถามวิจัย วิธีการวิจัย 

เครื่องมือ การวิเคราะห และการเขียนผล ควรจะใหคลองกันไปตลอดแนว ไมใชวา ทําวิจัยเชิงคุณภาพ แตเก็บขอมูลโดยใช

เครื่องมือแบบ check list ทั้งหมด แลววิเคราะหออกมาเปนเชิงตัวเลข ลักษณะเชนนี้ถือวาไมสอดคลองกัน 

 สุดทายเปนเรื่องของการจัดกลุม เมื่อจัดเปนกลุมแลว ตองดูวา ในแตละกลุมเนื้อหาไปดวยกันหรือไม เชน จัดเปน 

what and when ตองพิจารณาวา เนื้อหาเขากับกลุมหรือไม ถาไมเขา ตองเอาออกจากกลุมไป ไปตั้งกลุมใหม ดังนั้น ในการ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลที่ไดรับเหมือนกับขอมูลยอย การเขียน A B C ถึง J หนาขอความ เรียกวา การใหรหัส 

(coding) กิจกรรมการใหรหัสและทําความเขาใจรหัสโดยการจัดกลุม โดยใชความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งในกลุมเปนหลัก 

เรียกวา หมวดหมู (category) จากการเขารหัส (coding) และการจัดหมวดหมู (category) จะทําใหเกิดความเขาใจวา มัน

เปน  what and when, who และ how ความเขาใจที่เกิดขึ้นและอธิบายเปนคําหลักส้ันๆ ใจความสําคัญ หรือประเด็นหลัก นี้

เรียกวา thematizing ดังนั้น inductive analysis จึงอธิบายไดวา เปนการนําขอมูลที่เก็บไดมาแตกเปนสวนยอย ใหรหัสกับ

ขอมูล จากนั้นก็นํามาจัดหมวดหมู และนํามาสรุปเปนความเขาใจในองครวมอีกครั้งหนึ่ง  

 วิธีการอยางหนึ่งของการวิเคราะหเชิงคุณภาพ คือ เมื่อกาวพนจาก coding ขึ้นมาเปน categorizing เมื่อจะหา 

thematizing จะไมลงเปน code อีกตอไป มันจะขึ้นเปนระดับชั้นขึ้นมา ดังนั้น เวลาที่มองเปน theme จะไมมองสวนยอย แต

จะมองไปที่หมวดหมูหรือ category วา มีอะไรบาง แลวสงความรู หรือความรูสึกวา คือ คําวาอะไร 

 ในกรณีที่ไมสามารถจัดขอมูลใหอยูในหมวดหมูใดได ใหทิ้งไวตางหากกอน เพราะอาจจะมีขอมูลประเภทเดียวกัน

เกิดขึ้นมาอีก แลวคอยนําไปจัดหมวดหมูใหมในภายหลัง แตถาจัดไมไดจริงๆ ใหจัดออกมาในลักษณะของเบ็ดเตล็ด หรือ

อ่ืนๆ  

การวิเคราะห การสังเคราะห เปรียบกับการตอ Jigsaw ภาพ และ Jigsaw ขอความ 

 การตอ Jigsaw ภาพ หลังจากที่ไดรับชิ้นสวน จะเริ่มวิเคราะหรายละเอียดของแตละชิ้นสวนกอน คือดูรอยตอที่

เชื่อมโยงเขาดวยกัน เรียบเรียงขึ้นมาเปนภาพ และเขาสูการสังเคราะหเมื่อไดภาพที่สมบูรณ คือต้ังชื่อที่เหมาะสมสําหรับ
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ภาพที่สมบูรณนี้ การตั้งชื่อเปรียบเหมือนกับการตั้ง theme ใหกับภาพ การสังเคราะหจึงเปนเรื่องของแนวคิด เกิดแนวคิด

หรือไดความรูใหมเกี่ยวกับส่ิงที่ทําอยู ในขณะที่การวิเคราะหเปนการพิจารณาสวนยอยๆ  

 การตอ Jigsaw ขอความ หลังจากไดรับขอความยอย 10 ขอความ เริ่มทําการสังเคราะห โดยนําขอความมา

เรียบเรียง ดวยเหตุที่งานวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะของความเปนอัตวิสัย (subjectivity) หรือความเปนตัวตนของผูวิจัยสูง 

ดังนั้น การเรียงขอความเพื่อกอใหเกิดความหมายของนักวิจัยแตละคู จึงไมเหมือนกันหรือตรงกันรอยเปอรเซ็นตเพราะการ

เรียงขอความ คือการใหความหมายของนักวิจัย นี่คือ ลักษณะของ subjectivity สวนการตรวจสอบความนาเชื่อถือ ให

ตรวจสอบจากขอความที่ถูกนํามาเรียงอยูในแตละ category วาเขากันจริงหรือไม และขั้นตอนการสังเคราะหของกิจกรรมนี้

เกิดขึ้นในตอนที่เรียงขอความยอยใหกลายเปนประโยคที่ใหญขึ้น สมบูรณขึ้น และนําไปสูการตั้งชื่อใหกับขอความนั้น ซึ่งก็

คือ theme ของขอความนั้น ลักษณะเชนนี้เรียกวา inductive analysis 

 การทํา inductive analysis เริ่มจากสวนยอยๆ รวบรวมเขามาใหใหญขึ้น จากยอยไปใหญ สวน deductive 

analysis เปนการรูทฤษฎีอยูแลว เพียงแตมาตรวจสอบอีกครั้ง เชน ในการตอภาพ jigsaw โดยทั่วไปเมื่อซื้อ jigsaw มา เรา

จะเห็นภาพที่สมบูรณกอนแลว เวลาที่ตอชิ้นสวน ก็ตอไปใหไดภาพตามที่เห็น การทําวิจัยเชิงปริมาณจะคอนไปทาง 

deductive สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ จะคอนมาทาง inductive  

กิจกรรม Jigsaw ภาพ  

 นักวิจัยตองการหาปรากฏการณทางสังคมที่สนใจ ตองการรูวา นักศึกษาในหองเขาใจในสิ่งที่ไดเรียนรูไปหรือไม 

ชอบในส่ิงที่เรียนหรือไม และตองการที่จะศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  jigsaw ภาพ คือ ปรากฏการณที่ตองการหา

คําอธิบายในสวนที่ไมรูมากอน ไมรูวาคําตอบสุดทายคืออะไร ไมรูวาภาพสุดทายจะออกมาเปนอะไร ส่ิงที่นักวิจัยตองทําคือ 

ตอหรือเรียงชิ้นสวน คือ นําขอมูลยอยๆ มาเรียงกัน เพ่ือดูวา สุดทายมันจะออกมาอยางไร ชิ้นสวน jigsaw เปรียบเหมือน

ขอมูลยอยๆ เวลาเรียบเรียงขอมูลก็เหมือนการตอ jigsaw สุดทายก็จะไดภาพหรือปรากฏการณที่ตองการอธิบายออกมา ถา

เปนjigsaw ที่คอนขางงาย  เมื่อเราเก็บชิ้นสวนยอยๆ มาตอกันเขาก็จะเห็นเปนภาพ นั่นคือ ปรากฏการณที่เราตองการ

อธิบาย แตถาเปน jigsaw ยากๆ ที่มีชิ้นสวนจํานวนมาก ภาพที่ออกมาอาจจะไดเพียงภาพใกลเคียง อาจจะไมใชภาพที่ตรง

ที่สุด นักวิจัยจะไมมีทางทราบไดวา คําตอบสุดทาย หรือภาพสมบูรณสุดทายเปนอยางไร ส่ิงที่ตองทําคือ หาชิ้นสวนยอยๆ 

สรางความเขาใจจากชิ้นสวนยอยๆ นั้นไปอยางตอเนื่อง  

กิจกรรม Jigsawขอความ 

 ปรากฏการณทางสังคม หรือหองเรียนที่ตองการหาคําอธิบาย ซึ่งยังไมทราบวา ประโยคสมบูรณสุดทายจะเปน

อยางไร ส่ิงที่นักวิจัยจะทําคือ เรียบเรียงประโยคตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจวามันหมายถึงอะไร สุดทาย

กอใหเกิดความหมายวา what กับ when, how และ who หรือกอใหเกิดความหมายวา สถานการณเปนอยางนี้ ความเปนไป

เปนอยางนี้ บทสรุปเปนอยางนี้ นั่นคือ นักวิจัยไดสรางความหมายขึ้นมา ไดคําอธิบายปรากฏการณขึ้นมา ส่ิงที่ไดจาก 

jigsaw ขอความ ไมใชภาพ แตเปน theme  

 การวิเคราะหขอมูล คือ กระบวนการแยกแยะขอมูลเพ่ือใหเห็นองคประกอบความสัมพันธระหวางองคประกอบ

ตางๆ เชน อานบทความ แลววิเคราะหวา อะไรบางเปนสวนสําคัญ 
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 การสังเคราะหขอมูล คือ การนําสวนประกอบตางๆ มารวมใหเกิดเปนความรู เกิดเปนส่ิงใหม ความรูใหม เชน เอา

ขอมูลที่วิเคราะหแลวมาสรางคําอธิบาย สรางหมวดหมู สรางทฤษฎี 

 การวิเคราะหเชิงปริมาณ แบงเปน 2 แบบ คือ การใชสถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) เปนลักษณะของ

การวิเคราะหเชิงบรรยาย เชน การหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน การใชสถิติเชิงอางอิง 

(inferential statistics) อางอิงจากกลุมตัวอยางไปสูประชากรเชน t-test, chi square, ANOVA, MANOVA, ANCOVA 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ มีกระบวนการทั้งหมด 5 กระบวนการ คือ เตรียม แตก ใหรหัส จัดหมวด และหา

ประเด็นหลัก 1) เตรียม คือ การถอดเทป หรือถอดวิดีโอเทป หลังจากที่ไดทําการสังเกต สัมภาษณ 2) แตกขอมูลเปน

สวนยอย เชน การขีดเสนใตขอความที่เห็นวาสําคัญในการอานเอกสารตางๆ การขีดเปนการแตกขอมูลเพ่ือจะนํามา

วิเคราะห หรือเอามาสรุป 3) ใหรหัส ใสตัวอักษรกํากับขอมูลยอย เชน A B C D 4) นํามาจัดหมวดหมู 5) สรางคําอธิบาย

หลัก หาประเด็นหลัก  

 


