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โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็ นโครงการที่สนับสนุนโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
และ บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย โครงการฯ มีเจตจานงพัฒนาการศึกษาไทยโดยใช้การทาวิจยั เป็ นเครื่ องมือ
ซึ่ งหมายความว่าวิจยั ไม่ใช่การหาความรู ้เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ เพราะวิจยั ประกอบด้วย
วงจร “คิดทา”-“ปฏิบตั ิ”-“คิดรู้”
“คิดทา” คือคิดเพื่อวางแผนทาวิจยั คิดตั้งแต่ประเด็นที่จะทา ทาไปทาไม ทาอย่างไร ผลของคิดทา
คือได้ขอ้ เสนอโครงงาน
“ปฏิบตั ิ” คือการลงมือทา ผลการปฏิบตั ิคือได้ขอ้ มูลวิจยั
“คิดรู้” คือการทาความเข้าใจข้อมูล (คิดวิเคราะห์) จนสามารถหลอมรวมกับความรู ้เดิมให้กลายเป็ น
ข้อค้นพบใหม่
คนจานวนมากเห็นผลของการทาวิจยั ที่ขอ้ ค้นพบใหม่ และเรี ยกว่า “องค์ความรู ้ใหม่” แต่โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญาจะทาให้กระบวนการ คิด ทา-ปฏิบตั ิ-คิดรู้ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อให้วิจยั เป็ นเครื่ องมือ
การศึกษา ที่จะทาให้ “คิดรู้” เปลี่ยนเป็ น “รู้คิด”
คู่มือนี้เป็ นลายแทงของ “คิดทา” ที่เขียนเพื่อให้ครู เข้าใจการเขียนข้อเสนอโครงงาน โดยยกประเด็น
การเขียนตามแบบข้อเสนอโครงงาน (ในภาคผนวก) มาอธิ บายพร้อมตัวอย่าง เพื่อให้ครู และนักเรี ยนเข้าใจ
ง่ายๆ
เมื่อออกแบบแบบฟอร์ มการเขียนข้อเสนอโครงงานให้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเสร็ จ ผมตั้งใจจะ
เขียน “คู่มือการเขียนข้อเสนอโครงงาน” เพื่อให้ครู และนักเรี ยนเข้าใจและเขียนได้ถูกต้อง ผมเริ่ มจากเขียน
เข้าเรื่ อง (Introduction) ให้ครู และนักเรี ยนเข้าใจวิจยั ในฐานะกระบวนการเรี ยนรู้ เพลินกับการเขียนเข้าเรื่ อง
จนยาวเป็ นหนังสื อ “โครงงานฐานวิจยั : กระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ของการศึกษาไทย” ที่พิมพ์เป็ นเล่มก่อนหน้า
นี้ ผมเขียนออกตัวในคานาหนังสื อเล่มนั้นว่า “เมื่อจะบอกกล่ าวให้ เขียนข้ อเสนอโครงการให้ เป็ นเรื่ องเป็ น
ราว ผมจึงต้ อง introduction ให้ ละเอียด กะว่ าจะล้ างสมองสู้กับการอบรมของกระทรวงฯ เขียนไปเขียนมา
จนมีเนือ้ หามากเกิน introduction และน่ าจะเป็ นหนังสื อมากกว่ า ส่ วนการเขียนข้ อเสนอโครงงานนั้นต่ อคิ ว
รอไปก่ อน” มาถึงคิวคราวนี้ ผมตั้งใจจะเขียนสั้นๆ ตรงประเด็นแนะนาการเขียนแต่ละข้อ แต่ก็ยงั เพลินจน
ยาวเป็ นหนังสื ออีกจนได้
สรุ ปว่าผมเขียนอะไรสั้นๆ ไม่เป็ น ขอให้ทนอ่านกันหน่อย รับรองว่าอ่านยาวๆ แล้วเข้าใจแน่
หลักการเขียนข้อเสนอโครงงานที่ดี คือ การมีสติอยูก่ บั เป้ าหมายของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา แล้ว
เขียนให้กิจกรรม (ทั้งปฏิบตั ิและคิด) มุ่งเข้าสู่ เป้ าหมาย
เป้ าหมายของโครงการคื อพัฒนาความคิ ดของครู และนักเรี ยนให้ตระหนักรู ้ ว่าวิจยั ที่มีบริ บทเป็ น
เครื่ องมือการเรี ยนรู ้ที่สนุก เพื่อให้เกิดฉันทะและมีทกั ษะค้นคว้าหาความรู ้เอง โครงงานวิจยั ที่มีบริ บททาให้
การศึกษาออกนอกห้องเรี ยน ได้มีประสบการณ์โลกกว้าง
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การเรี ยนรู ้แบบนี้เราเรี ยกว่า “การเรี ยนรู้บนฐานวิจยั ” (Research-Based Learning)
วิจยั เป็ นเรื่ องไม่ใหม่สาหรับครู เพราะครู กลัววิจยั มานานแล้ว กลัวตั้งแต่ “คิดทา” ด้วยซ้ าไป จึ ง
เขียนข้อเสนอโครงการด้วยความทุกข์ ผมหวังว่าหนังสื อนี้ จะเป็ นคู่มือให้ครู และนักเรี ยนเขี ยนข้อเสนอ
โครงงานวิจยั ได้ถูกต้อง สนุก และปราศจากความหวาดกลัว
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ในคานาได้ให้หลักการเขียนข้อเสนอโครงงานว่า “ต้ องมีสติอยู่กับเป้ าหมายของโครงการเพาะพันธุ์
ปั ญญา แล้ ว เขี ย นให้ กิ จกรรม (ทั้ ง ปฏิ บั ติแ ละคิ ด) มุ่งเข้ าสู่ เป้ าหมาย” ฉะนั้น ควรเริ่ ม จากความเข้า ใจ
โครงการนี้ ผมจะยกที่ปรากฏในแผ่นพับประชาสัมพันธ์มาให้อ่านกัน

เจตนารมณ์ และเป้ าหมาย
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ในโลกปั จจุบันที่เต็มล้ นไปด้ วยข้ อมูลข่ าวสารมากมายที่ เข้ าถึงได้ ง่าย เยาวชนไทยจาเป็ นต้ องพัฒนา
กระบวนการคิ ด เพื่ อเป็ นภูมิต้ า นทานต่ อการรั บ ข้ อมูล จ านวนมาก การคิ ด อย่ า งมีวิ จ ารณญาณ คื อ ภู มิ
ต้ านทานที่ช่วยให้ ใช้ ชีวิตอยู่กับข้ อมูลข่ าวสารอย่ างรู้ เท่ าทัน
การศึ กษาไทยจึ งต้ องเปลี่ ยนการสอนเป็ นการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ครู ต้องเปลี่ ยนตัวเองจาก
ผู้สอนมาเป็ นผู้จัดการช่ วยเหลือให้ เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้ นักเรี ยนต้ องเปลี่ยนตัวเองจากผู้รอรั บความรู้ มา
เป็ นผู้สร้ างความรู้ ให้ ตนเอง และการศึกษาต้ องเปลี่ ยนจากการให้ ความรู้ มาเป็ นการพัฒนากระบวนการคิ ด
เปลี่ยนจากการใช้ การจดจาเป็ นความเข้ าใจจากการลงมือปฏิ บัติเอง
“โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา” คือ คาตอบ ที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ.
กสิ กรไทย ร่ วมกันสนับสนุนเพื่อปฏิ รูปการศึกษาด้ วยการเรี ยนรู้ จากการทาโครงงานบนฐานวิจัย
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็ นการพัฒนาทักษะคิดโดยใช้ กระบวนการวิจัยให้ ปัญญางอกงามในตัว
นักเรี ยน

ทาไมต้ องโครงงานบนฐานวิจัย?
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“...... การทาโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning : RBL) เกิดจากการคิ ดค้ นของสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ได้ พิสูจน์ แล้ วว่ ากระบวนการวิจัยเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ สามารถสร้ างระบบ
คิดและทักษะการเรี ยนรู้ ใหม่ พร้ อมไปกับการปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรมของนักวิจัยที่ ดีได้ อย่ างทรงพลัง โดย
เน้ นการสร้ างโจทย์ วิจัยจากการทาโครงงานที่เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ ลงมือปฏิ บัติการค้ นหาคาตอบจริ ง
ระบบการศึ กษาไทยได้ เริ่ มนาเอา การเรี ยนรู้ จากการทาโครงงาน (Project-Based Learning; PBL)
ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ปฏิ บัติ (Learning by Doing) เข้ ามาใช้ เพื่ อให้ นักเรี ยนเรี ยนรู้ จากนอก
ห้ องเรี ยน แต่ มักเกิดผลเป็ นการให้ เด็กได้ “ทาชิ ้นงาน” ซึ่ งให้ ทักษะบางประการ เช่ น การทางานเป็ นกลุ่ม
การบริ หารเวลา เท่ า นั้ น หากได้ มีก ารนากระบวนการวิ จั ย และหลัก การวิ ทยาศาสตร์ มาก ากั บการท า
โครงงาน นอกจากจะได้ บู รณาการวิ ช าเข้ า กั บ การทาโครงงานแล้ ว นัก เรี ยนยัง ได้ พั ฒ นาความคิ ด เชิ ง
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ไปจนถึงการคิดได้ อย่ างมีวิจารญาณด้ วย
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ความคิ ดเชิ งวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ เกิดเมื่อผู้เรี ยนใช้ หลักการวิจัยเป็ นเครื่ องมือ เพราะการทาวิจัย
ต้ องใช้ ความคิ ดเชิ งวิ เคราะห์ มาเข้ าใจความสั มพันธ์ ของข้ อมูล และใช้ ความคิ ดเชิ งสั งเคราะห์ ร่วมกับหลัก
วิชา “ตีความ” ข้ อมูล ผลจากการตีความ คือ ความสามารถในการสร้ างความรู้ ใหม่ ด้วยตนเอง
หลังจากสามารถคิ ดวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ได้ แล้ ว การแปลความข้ อมูลใหม่ จะมีความรอบคอบ
รอบด้ านมากขึน้ นั่นคื อจุดตั้งต้ นของการคิ ดได้ อย่ างมีวิจารณญาณ อันเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของการศึ กษา
แบบ RBL
จุดเน้ นสาคัญของการทาโครงงานฐานวิ จัย คื อ การสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ จากการค้ นคว้ าและ
ตี ความ ที่ เรี ยกกว่ า “วิจัย” โครงการเพาะพันธุ์ ปัญญาจึ งเน้ นที่ กระบวนการวิจัยในโครงงาน และเรี ยกว่ า
Research-Based Learning (RBL
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คู่มือนี้ เขียนสาหรับให้ครู โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาใช้เป็ นแนวทางเขียนข้อเสนอโครงงานในแนว
วิจยั (Research-Based Project)
ก่อนจะรู้หลักการเขียนข้อเสนอโครงงานวิจยั เรามาทาความเข้าใจวิธีการจัดการ proposal ของแหล่ง
ทุนกันก่อน จะได้ “รู้เขา รู้เรา”
ปกติการเสนอโครงการวิจยั จะมี 2 แบบ คือ แบบที่แหล่งทุนไม่บอกอะไรเลย เรี ยกว่าแบบเปิ ด คือ
ให้นกั วิจยั เสนอเข้ามาตามที่นกั วิจยั อยากทา แหล่งทุนพิจารณาเองว่าคุณควรได้รับทุนไหม กรณี น้ ี ผเู้ สนอ
โครงการต้องพยายามเขียนให้แหล่งทุนได้ขอ้ มูลมากที่สุด ดีที่สุด จนสนใจและอยากสนับสนุน หากแหล่ง
ทุนสนใจประเด็นหลักของงาน เขาจะติดต่อกลับมาให้เราปรับปรุ งอย่างที่เขาต้องการ ข้อเสนอโครงการ
แบบนี้ จึงใช้เวลาแก้กนั ไปแก้กนั มาหลายรอบ เรื่ องเวลาแม้ว่าจะสาคัญแต่เรื่ องคุ ณภาพสาคัญกว่ามาก จึง
แก้ไขกันจนพอใจกันทั้ง 2 ฝ่ าย มันเหมือนผูช้ ายไปจีบผูห้ ญิง ต้องตกลงปลงใจกันก่อน จึงจะมีการเจรจาสู่
ขอจนผูใ้ หญ่ท้ งั 2 ฝ่ ายเห็นชอบ
อีกแบบคือบอกให้หมดว่าอะไรควรเขียนอย่างไร บอกแม้กระทัง่ ว่าเหตุใดจึงควรเขียนเช่นนั้น คือ
บอกไปถึงวิธีพิจารณา การจัดการแบบนี้ มกั จะใช้กบั แหล่งทุนที่มีเป้ าหมายเฉพาะ จะเรี ยกว่าเป็ นแบบปิ ดก็
ได้ คือ ใช้ความต้องการของแหล่งทุนมากาหนดความคิดนักวิจยั เช่ น ระบุว่าต้องการให้นกั วิจยั ทางานกับ
ชุ มชน/วิสาหกิ จ/อุตสาหกรรม เมื่อเป็ นเช่ นนั้น เราต้องเขียนให้ขอ้ มูลมีความจาเพาะตรงกับเป้ าหมาย เพื่อ
บอกให้เชื่ อ ว่า ท าแล้วได้ตามเป้ าหมายของเขา การจัดการแบบนี้ ม กั จะเป็ นทุ นแข่ ง ขัน แหล่ ง ทุ นจะ
ประชาสัมพันธ์ออกไปกว้างเพื่อให้คนสมัครเข้ามามากๆ เขาจะได้มีตวั เลือก (เหมือนท้าวสามลเลือกลูกเขย
ให้รจนา) มีกาหนดเปิ ด-ปิ ดรับสมัครแน่นอน จึงทาให้ตอ้ งจัดการในเวลาอันสั้น ไม่มีเวลาส่ งแก้กนั ไปแก้
กันมาเหมือนแบบแรก เขาจึงต้องการข้อมูลที่ตรงกับการพิจารณามากที่สุด แบบเดียวกับเจ้าชายต่างเมือง
ต้องแต่งมาให้เท่ห์ที่สุด ชนิ ดที่ทาให้นางรจนาพึงใจในรักแรกพบและมอบพวงมาลัยเลย นักวิจยั จึงต้องให้
ข้อมูลที่เขาเห็นแล้วรู้สึกว่าดีกว่าคนอื่น การจัดการทุนนี้เขาจะบอกให้หมดว่าเขาต้องการอะไร ที่ตอ้ งจัดการ
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อย่างนี้เพราะเขาเกรงว่าถ้าบอกไม่หมดนักวิจยั จะเขียนข้อมูลไม่ครบ พลอยทาให้โครงการดีๆ พลาดโอกาส
และเขาเองก็พลาดโอกาสด้วย
เขียนข้างบนมาเสี ยยาวเพื่อให้ทราบว่าการเขียนข้อเสนอโครงงานฐานวิจยั ของโครงการเพาะพันธุ์
ปั ญญาไม่ เข้า ข่ า ยทั้ง 2 แบบนี้ เพราะโครงการเพาะพันธุ์ ฯ เลื อกโรงเรี ย นละห้องเรี ย นเรี ย บร้ อยแล้ว
หมายความว่าได้ทาแน่ไม่ตอ้ งแข่งกับใคร แต่การไม่แข่งกับใครไม่ได้หมายความว่าจะส่ งข้อเสนอโครงงาน
มาอย่างไรก็ได้นะครับ เรื่ องนี้ไม่ใช่นางรจนาที่โยนพวงมาลัยให้ง่ายๆ แม้วา่ จะขี้เหร่ แบบเจ้าเงาะ
แต่ความที่อยากให้ทา ผมจึงเขียนหนังสื อนี้ ให้เป็ นคู่มือว่าควรแต่งหน้าทาปากอย่างไรจึงจะมีเสน่ห์
ให้พึงใจ การบอกให้เขียนอย่างที่จะบอกในหนังสื อนี้ เพราะต้องการให้การทาโครงงานมีแนวทาง “วิจยั สู่
การเรี ยนรู้ แบบกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้ างกระบวนการคิด ” (กรุ ณาอ่านซ้ าอีกครั้ งหนึ่ งเพื่อความ
เข้าใจ) ไม่ใช่วิจยั ที่เน้นการสร้ างความรู ้อย่างเดียว มันจึงเป็ นกึ่ งๆ งานวิจยั และงานออกแบบการศึกษาบน
ฐานการปฏิบตั ิ
ก่อนอ่านหนังสื อนี้ ผมขอแนะนาให้ครู อ่านหนังสื อ “โครงงานฐานวิจยั : กระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่
ของการศึกษาไทย” (โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแจกให้ครู ทุกท่านแล้ว) เพื่อเข้าใจพื้นฐานของงานวิจยั กับ
การสร้ างทักษะการคิดก่อน จึงจะเข้าใจกระจ่างว่าวิจยั เกื้ อหนุ นการศึ กษาอย่างไร แล้วจะเข้าใจหลักการ
เขียนข้อเสนอโครงงานที่ผมกาลังจะบอกต่อไปนี้ง่ายขึ้น
แบบเขียนข้อเสนอโครงงานมีอยูใ่ นภาคผนวกแล้ว ในนั้นมีหวั ข้อที่กาหนดเรี ยบร้อยแล้ว คาอธิ บาย
ต่อไปนี้ ผมจะเขียนโดยอ้างถึ งหัวข้อต่างๆ ในแบบเขียนข้อเสนอโครงงาน อ่านถึ งตรงนี้ หากพลิ กไปอ่าน
ภาคผนวกก่อนก็จะดี

การเขียนประเด็นหลัก (ในปกข้ อเสนอโครงงานรวมชุด)
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ข้อเสนอโครงงานย่อย 10 โครงงานจะส่ งรวมมากับหน้าปกที่เป็ นหน้าแรก ในหน้านี้ มี 3 ประเด็นที่
ครู ตอ้ งให้ขอ้ มูลคือ
1. ชื่อโครงการ (ประเด็น) หลัก
2. พื้นฐานความรู ้เดิมที่โรงเรี ยนหรื อชุมชนมีอยู่ (ในบริ บทที่เกี่ยวกับประเด็นหลักนี้) และ
3. มูลเหตุจูงใจให้สนใจประเด็นนี้
ต่อไปนี้ผมจะว่าไปทีละข้อ
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ครู ตอ้ งอ่านอย่างระวัง เพราะในเอกสารนี้มี 2 คาคล้ายกัน คือ “โครงการ” กับ “โครงงาน”
ครู ตอ้ งเข้าใจหลักคิดว่างานนี้ คือการเรี ยนรู้บนฐานวิจยั (Research-Based Learning) แปลว่าทาวิจยั
ให้เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ วิจยั คือการปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิน้ ี ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ ดังนั้น อย่าหลงทางว่าการ
ปฏิบตั ิน้ ีทาให้ได้ความรู ้หรื อชิ้นงานส่ งประกวดเด็ดขาด
การเรี ยนรู ้บนฐานวิจยั เกิดจากการลงมือทาโครงงานฐานวิจยั (Research-Based Project; RBP) เรา
ต้องออกแบบให้โครงงานบูรณาการสาระวิชาต่างๆ ด้วย โครงการเพาะพันธุ์ฯ อยากให้ ทาเรื่ องหลักเรื่ อง
เดียวแต่แตกเป็ นหลายโครงงาน เช่ น ทาเรื่ อง “อาชี พทอผ้า” เป็ นเรื่ องหลัก แล้วแตกประเด็นอาชี พทอผ้า
ออกเป็ นโครงงาน RBP สัก 10 โครงงาน ดังนั้น โครงการใหญ่กว่าโครงงาน เพราะใน 1 โครงการ
ประกอบด้วย-10 โครงงาน
เราอาจเรี ยกโครงการตามประสาภาษาอังกฤษว่า project ส่ วนโครงงานน่ าจะเข้าข่ายปั ญหาพิเศษ
(special problem) หรื อโจทย์ที่มอบหมายให้ทา (assignment)
คาว่า project ตามความคิดฝรั่งนั้นไม่ใช่โครงงาน แต่เป็ นโครงการ อย่าที่เราเคยได้ยิน “โครงการ
รถใต้ดินสายสี เขียว” “โครงการพัฒนาลุ่มน้ า” เป็ นต้น ใน 1 โครงการเขาจะแตกออกเป็ นงานย่อยๆ เช่น งาน
ศึกษาความต้องการน้ าสาหรับกิจกรรมต่างๆ งานหาข้อมูลปริ มาณน้ า งานแผนที่ที่ดิน เป็ นต้น
เวลาที่ ค รู เขี ย นข้อนี้ ขอให้ตระหนัก ว่า ตัวโครงการจะคุ ม โครงงาน คื อโครงงานจะต้องผูก เป็ น
เรื่ องราวในโครงการให้ได้ ลองนึกดูวา่ เราเสนอโครงการ “อาชีพทอผ้า” ดังนั้น โครงงาน “ศึกษาวงจรชีวิต
เพลี้ ยกระโดดในนาข้าว” ย่อมไม่ใช่ เรื่ องที่ ถูกต้อง เมื่อเทียบกับเพลี้ ยเหมือนกัน แต่เป็ นโครงงาน “ศึกษา
เพลี้ยแป้ งในต้นหม่อน”
ตอนเขียนชื่ อโครงการ (ประเด็น) หลักนี้ ยงั ไม่ตอ้ งสนใจเรื่ องวิจยั มากก็ได้ เพราะชื่ อมันเองไม่เห็ น
ประเด็นวิจยั ในตัว มันมีหน้าที่บอกคนพิจารณาว่าห้องเราจะทาโครงงานอยู่ในกรอบเรื่ องหลักอะไร แต่ก็
ควรตั้งชื่อให้เห็นเรื่ องราวที่ใกล้ตวั นักเรี ยนและอยูใ่ นชุ มชนรอบโรงเรี ยน หากทาให้เห็นสาระวิชาต่างๆ ได้
ก็ยงิ่ ดี อย่างเช่น ชื่อ “อาชีพทอผ้า” จะเห็นต้นหม่อน ตัวไหม การต้มย้อม สี สกัดจากธรรมชาติ ประเพณี ที่
เกี่ยวกับผ้า ลวดลายผ้า ภูมิปัญญาคนทอผ้า เครื่ องมือต่างๆ ที่กว่าจะมาเป็ นผืนผ้า ในนั้นจะเห็นวิชาสารพัด
ตั้งแต่ ชีววิทยา เคมี ฟิ สิ กส์ คณิ ตศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การได้ก รอบเรื่ อ งหรื อประเด็ นหลัก นี้ มี วิธี ก ารที่ ค รู ห าอ่ า นได้จากหนัง สื อ “โครงงานฐานวิจยั :
กระบวนการเรี ยนรู ้ ใหม่ของการศึ กษาไทย” ที่แจกครู ไปแล้ว ” ว่าชื่ อโครงการจะมาจากประเด็นหลัก 3
ประเด็น คือ ทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ และกิจกรรมชุมชน
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เรื่ องนี้ตอ้ งตอบคาถามก่อนว่า เขียนไปเพื่ออะไร? รู ้เป้ าหมายแล้วจึงจะตั้งใจเขียนได้ถูก
การเรี ยนรู ้บนฐานวิจยั นั้นจาเป็ นต้องมีความรู ้เดิมเป็ นฐานก่อน เพื่อจะได้รู้มากขึ้นจากการทางานนี้
อย่า งนี้ จึง จะสมกับ ค าว่า วิจยั แต่ ผ มขอเตื อนอี ก หนว่า งานนี้ ไ ม่ ใ ช่ วิจ ัย ที่ จะเอาผลเป็ นความรู ้ อย่า งเดี ย ว
เป้ าหมายคือการเรี ยนรู้ เพื่อใช้วจิ ยั เป็ นเครื่ องมือการศึกษา
หากตัดสิ นใจจะทาประเด็นหลักใดแล้ว ก็ควรบอกว่าประเด็นที่ทานั้นมันมีที่มาที่ไปและเกี่ ยวกับ
โรงเรี ยนหรื อชุ มชนอย่างไร เราเรี ยกการเขียนหัวข้อนี้ ว่า “ทบทวนบริ บท” หากใช้ภาษาอังกฤษให้โก้ คือ
“context review” เป็ นการเขียนเล่าแบบให้เห็นภาพเข้าใจเรื่ อง ให้คนอ่านรู ้วา่ โรงเรี ยนเรามีทุนเดิมอะไรอยู่
บ้าง
หมายความว่าควรเขียนให้สอดคล้องกันระหว่างที่เป็ นทุนชุมชนกับทุนโรงเรี ยน คือ เรื่ องราวชุมชน
ที่จะเอามาทาโครงการกับประสบการณ์ โรงเรี ยนเกี่ยวกับประเด็นหลักนี้ เช่ น ชุ มชนมีอาชี พเกี่ยวกับผ้าทอ
และมีโรงเรี ยนมีหลักสู ตรท้องถิ่นเกี่ยวกับการทอผ้า เป็ นต้น อย่างนี้ เรี ยกว่าดวงสมพงศ์กนั ทาโครงการทอ
ผ้าแล้วจะไม่ถูกพระศุกร์ เข้าพระเสาร์ แทรกให้ลม้ เหลว
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เรื่ องนี้ เขียนต่อจากหัวข้อที่แล้วได้เลย เล่าไม่ตอ้ งยาว แต่ได้ใจความว่าทาไม่จึงสนใจทาประเด็นนี้
ผมขอยกตัวอย่างเรื่ องอาชีพทอผ้า ที่ผมคิดว่าน่าจะเขียนในทานองว่า
“ที่ ห้องเรี ยน ม2/3 สนใจทาประเด็นหลักอาชี พทอผ้ าเพราะมีนักเรี ยน 7 คนเสนอเรื่ องนีข้ ึน้ มา ใน
เหตุผลที่เสนอต่ อชั้นนั้น เพื่อนๆ อีก 22 คน เห็นด้ วย เพราะเพื่อนที่ เสนอคนหนึ่งให้ ข้อมูลว่ าผู้ปกครองเป็ น
ผู้รับ order มาจากในเมือง ต้ องซื ้อผ้ าทอส่ งเดือนละ 2 ครั้ ง ประมาณว่ าครั้ งละไม่ ตา่ กว่ า 15,000 บาท แล้ วยัง
มีคนอื่ นและคนข้ างนอกที่ ทาอาชี พเช่ นนีอ้ ี กด้ วย ทาให้ ทั้งห้ องสนใจว่ าน่ าจะเป็ นอาชี พที่ ทารายได้ ที่สาคัญ
ของชุมชน”
เรื่ องข้างต้นที่ สมมุติมาเป็ นตัวอย่างนี้ เป็ นเรื่ องที่ มีขอ้ มูลประกอบ อย่างน้อยก็ 2 ประการ คือ 1)
ข้อมูลที่ให้เห็นกระบวนการได้มติของห้อง และ 2) เห็นบริ บทเศรษฐกิจ การเขียนจริ งอาจมีบริ บทสังคมและ
ทรัพยากรเข้ามาเสริ มอีกก็ได้
เอาเป็ นว่าเขียนให้ทราบว่าทาไมจึงสนใจทาประเด็นหลักนี้ ที่สาคัญคืออย่าเอาความสนใจส่ วนตน
(ของครู )เป็ นตัวตั้งเป็ นอันขาด
จบเรื่ องประเด็นหลัก ในปกข้อเสนอโครงงานรวมชุ ดแล้ว ต่ อไปเป็ นส่ วนสาคัญ คื อ การเขี ย น
ข้อเสนอโครงงานย่อย ที่วา่ สาคัญเพราะนอกจากจะเป็ นการทาวิจยั เพื่อเรี ยนรู ้แล้ว มันยังเป็ นจุดตัดสิ นเรื่ อง
อนุมตั ิให้ทา หรื อให้งบประมาณอีกด้วย
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การเขียนโครงงานย่ อย

ท่าน
ั้น

โครงงานย่อยเป็ นฝี มือการเขียนออกแนววิจยั ที่(ผมเข้าใจไม่น่าผิด)เป็ นปั ญหาใหญ่ของครู เอาตั้งแต่
หน้าปก คือ ชื่อโครงงานและคาสาคัญกันก่อน

รศึก
ษาเ

ชื่อโครงงาน

าตเผ
ยแพ

ร่เพ

ื่อกา

เมื่อเป็ นโครงงานฐานวิจยั ชื่ อโครงงานจาเป็ นต้องมีเอกลักษณ์ วิจยั เราจะตั้งชื่ อแบบคาขวัญวันเด็ก
ไม่ได้ ชื่อแบบวิจยั คือชื่อที่สื่อถึงคาถามที่อยากรู้ หรื อความรู้ที่คาดว่าจะได้ เช่น เราอยากรู ้วา่ จะเลี้ยงตัวไหม
อย่างไรจึงจะได้ผลผลิ ตดี ที่สุด ดังนั้น ชื่ อจึ งควรเป็ น “การศึกษาสภาวะการเลี้ ยงหนอนไหมที่ให้ผลผลิ ต
สู งสุ ด” หรื อ “ปั จจัยสภาวะการเลี้ยงที่ส่งผลต่อการเติบโตของหนอนไหม” ชื่ อแรกเป็ นการบอกเป้ าหมายว่า
ฉันอยากรู้ความรู้เพื่ออะไร (เพื่อให้ได้ผลผลิตสู งสุ ด) ส่ วนชื่ อที่ 2 เป็ นการรู้ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ชุด
คือ ปั จจัยที่เป็ นสภาวะการเลี้ยงกับการเติบโตของหนอนไหม
แม้ว่าชื่ อ “เราจะเลี้ ยงหนอนไหมอย่างไรดี เอ่ย จึงจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ” จะบอกความนัยแบบ
เดี ยวกับชื่ อที่ 1 แต่เราไม่นิยม เพราะเป็ นภาษาพูดเกิ นไป ชื่ อโครงงานของโรงเรี ยนที่ผา่ นตาผมมักจะไม่
เข้มงวดเรื่ องการตั้งชื่ อ นักเรี ยนจึงตั้งตามภาษาในวัยของตน หากไม่กากับกัน อีกหน่อยคงมีคา “งุงิ” “ชิมิ”
ปนเข้ามา มันจะหมดความขลังของการเรี ยนรู้บนฐานวิจยั ไป

คาสาคัญ

นลิข
ส

ิทธิ์อ

นุญ

คาสาคัญก็เป็ นปั ญหาที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็ นปั ญหาไปได้ ผมคิดว่าครู และนักเรี ยนไม่เข้าใจว่าจะเขียน
คาสาคัญไปทาไม จึงเขียนไม่ถูก หันไปคว้าเอาคาอะไรก็ไม่ทราบที่ไม่สาคัญเลยสักนิด
คาสาคัญเขามีไว้เพื่อจัดหมวดหมู่ให้คน้ หาง่าย ต้องถามต่อว่าค้นหาอะไร?
หากเป็ นการหาความรู้ คนเขาต้องการเอกสาร/รายงานที่ให้ความรู ้ตรงกับที่เขาต้องการ ดังนั้น คา
สาคัญจึงสกัดมาจากความรู ้ ที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องหยิบคามาจากชื่ อโครงงานก็ได้1 ขณะนี้
เป็ นเพียงการเขียนข้อเสนอโครงงาน ซึ่ งยังไม่มีความรู ้อะไรให้สกัด คาสาคัญจึงหนี ไม่พน้ คาหลักที่ปรากฏ
ในชื่อโครงงาน
คาส าคัญของข้อเสนอโครงงานเขามี ไ ว้จดั หมวดหมู่ หรื อเพื่ อให้ท ราบโดยเร็ วว่า เป็ นโครงงาน
เกี่ ยวกับอะไรบ้าง ทาเพื่อความรู ้ อะไร ดังนั้น คาสาคัญของชื่ อโครงงานข้างต้น คื อ “หนอนไหม” และ

1

สงว

ที่ ปฏิ บัติไม่ ถกู อีกเรื่ องคือเขียนบทความโดยใช้ ชื่อเดียวกับชื่ อโครงงาน ผมไม่ แปลกใจที่ ครู เข้ าใจผิด เพราะเคยมีอาจารย์
มหาวิทยาลัยบอกกับผมว่ า เขาเข้ าใจว่ าชื่ อบทความต้ องเป็ นชื่ อเดี ยวกับโครงการวิจัย มิฉะนั้นจะบอกไม่ ได้ ว่างานวิจัย
โครงการนั้นมีผลงานตี พิมพ์ ชื่ อโครงงานนั้นเขาเอาไว้ เป็ นชื่ อรายงาน แต่ เมื่อสกัดความรู้ จากการทาโครงงานมาเขี ยน
เอกสารวิชาการ เราสามารถตั้งชื่ อใหม่ ได้ ตามสาระสาคัญของความรู้ ที่เรานาเสนอ
10

ร่เพ

ื่อกา

รศึก
ษาเ

ท่าน
ั้น

“สภาวะการเลี้ยง” คนอ่าน 2 คานี้ จะรู ้ทนั ทีวา่ เป็ นเรื่ อง “สภาวะการเลี้ยงหนอนไหม” หากอยากจะรู ้เพิ่มให้
ละเอียดกว่านั้นก็ตอ้ งอ่านจากชื่อเต็มของโครงงาน
สมมุติเรามีอีก 1 โครงงานที่มีคาว่า “หนอนไหม” และ “การขยายพันธุ์” เมื่อเราค้นจากฐานข้อมูล
ด้วยคาว่า “หนอนไหม” เราจะได้ออกมา 2 โครงงาน และจะทราบทันทีเลยว่ามี คนทาโครงงานเกี่ ยวกับ
หนอนไหม 2 โครงงาน ใน 2 ประเด็นที่ต่างกัน แต่ถา้ เราค้นด้วยคาว่า “สภาวะการเลี้ ยง” เราอาจจะได้
ออกมา 5 โครงงานที่ไม่เกี่ยวกันเลย เพราะอาจจะเป็ นได้ท้ งั หนอนไหม หรื อจิ้งหรี ดกระทัง่ ถึงช้างเลยทีเดียว
ดังนั้น จึงต้องเลือกคาสาคัญให้ถูก ต้องรู ้ ว่าคาไหนเป็ นคาหลักที่ขาดไม่ได้ คาไหนเป็ นคารองที่
เพียงขยายความ
จบส่ วนหน้าปกโครงงานย่อยแล้ว ในหัวข้อต่อไปผมจะอธิ บายหลักการเขียนข้อเสนอโครงงานซึ่ งมี
2 ประเภท คือ การวิจยั โดยหลักนิรนัย (deduction) และโดยหลักอุปนัย (induction)
เพื่อให้เข้าใจง่าย ผมจะอุปโลกน์ประเด็นหลักอาชีพทอผ้ามาเป็ นตัวอย่าง เพราะเป็ นตัวอย่างที่ผม
เขียนขยายความไว้บา้ งแล้วในหนังสื อ “โครงงานฐานวิจยั : กระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ของการศึกษาไทย” ผม
แนะนาให้ครู อ่านหนังสื อเล่มนี้ก่อน เพื่อเนื้อเรื่ องจะได้ต่อกัน

ลักษณะโครงงานแบบนิรนัย

าตเผ
ยแพ

หลักการเขียนข้ อเสนอโครงงานประเภทวิทยาศาสตร์ หรือนิรนัย

สงว

นลิข
ส

ิทธิ์อ

นุญ

ก่อนอื่นใด เรามาทาความรู ้จกั โครงงานที่ใช้หลักนิรนัยก่อน
โครงงานวิท ยาศาสตร์ ส่วนมากใช้หลักนิ รนัย คื อเป็ นงานที่ มี สมมุ ติฐานของเหตุ ต้ งั ขึ้ นมาก่ อน
จากนั้นวางแผนหาข้อมูลของเหตุเพื่อเอามาพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล การตั้งสมมุติฐานและ
การพิสูจน์ตอ้ งมีหลักการที่เป็ นกฎวิทยาศาสตร์ และตรรกะเป็ นกรอบ จะว่าไปแล้วก็คล้ายงานสื บหาผูร้ ้ าย
ของตารวจที่ตอ้ งสื บไปตามสมมุติฐาน (เช่น ชูส้ าว ขัดผลประโยชน์) เมื่อจับได้แล้วต้องส่ งศาลพร้อมข้อมูล/
หลักฐาน (evidence-based) ให้ศาลท่านพิพากษาโดยยึดหลักตัวบทกฎหมาย
เมื่อเข้าใจว่าลักษณะงานเป็ นเช่นนี้แล้ว ต่อไปการเขียนแต่ละหัวข้อก็น่าจะง่ายขึ้น (ใช่ไหม?)
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1. อธิ บายว่ าโครงงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของประเด็นหลักและมีความสาคัญอย่ างไร
2. แสดงให้ เห็นถึงสาระกลุ่มวิชาที่ใช้ ในโครงงานนี ้
แบบฟอร์ มให้แนวทางการเขียน 2 ประเด็นคือ 1) อธิ บายว่าโครงงานนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของประเด็น
หลักและมีความสาคัญอย่างไร และ 2) แสดงให้เห็นถึงสาระกลุ่มวิชาที่ใช้ในโครงงานนี้
ขอย้อนกลับไปที่ประเด็นหลัก คืออาชีพทอผ้า การอธิ บายประเด็นที่ 1 ว่าโครงงานนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของประเด็นหลักและมีความสาคัญอย่างไรนั้น เพื่อให้ครู และนักเรี ยนรู ้จกั มองประเด็นที่เชื่ อมโยงกัน อีก
ประการ คือ อยากให้โครงงานที่ทาทั้งห้องเรี ยนสามารถเอามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันได้ คนที่ทาประเด็น
หลักเดียวกันถือได้วา่ “คอเดียวกัน” ที่น่าจะคุยกันสนุก
ตัวอย่างโครงงาน “ท่านัง่ และลักษณะทอผ้าที่ส่งผลต่อโรคปวดกล้ามเนื้ อของผูท้ อผ้า” แค่ชื่อก็ชดั
แจ้งว่าอยูใ่ นประเด็นหลัก “อาชีพทอผ้า” ดังนั้นโครงงานนี้ เขียนอธิ บายว่าเกี่ยวกับอาชี พทอผ้าตามข้อ 1 ได้
ไม่ยาก
คราวนี้ เรามาดูโครงงาน “รู ปแบบเรขาคณิ ตของลายผ้าทอที่ใช้ในพิธีกรรม... และความหมาย” ว่า
โดยชื่ อแล้วโครงงานนี้ ห่างไกลประเด็นหลักอาชี พทอผ้ามาก ทาให้คนพิจารณาอาจจะสงสัยว่าเป็ นความ
สนใจของครู มากกว่าหรื อไม่ ผูเ้ สนอโครงงานนี้ ตอ้ งออกแรงอธิ บายมากกว่าปกติ ในฐานะที่ผมยกเมฆชื่อ
โครงงานนี้ข้ ึนมาเอง ฉะนั้น จะลองแต่งคาอธิ บายให้ดูเป็ นตัวอย่าง (ที่..... นั้นแปลว่ายกเมฆไม่ถูกครับ)
“ชุมชนทอผ้ าในตาบล... เป็ นผู้อพยพมาจาก... ในสมัยต้ นรั ตนโกสิ นทร์ โดยมีความเชื่ อเรื่ อง... ซึ่ ง
ต้ องทาพิธีกรรม... ในเดือน..... ผ้ าทอเป็ นส่ วนประกอบสาคัญในพิธีกรรมนี ้ ซึ่ งต้ องทอลายพิเศษเป็ นรู ปทรง
เรขาคณิ ต 4-5 รู ปแบบ โดยแต่ ละรู ปแบบขึ น้ กับปี นักษัตร ผ้ าที่ ผ่านพิ ธีกรรมจะถือเป็ นสิ่ งมงคลสาหรั บผู้
สวมใส่ ในระยะเวลาที่ ผ่านมาพิ ธีกรรมนี ้เลื อนหายไปเพราะวิ ถี ชีวิตเปลี่ ยนไป อย่ างไรก็ตาม การฟื ้ นฟู
ประเพณี .... ของการท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย ทาให้ มีนักท่ องเที่ ยวรู้ จักลวดลายเรขาคณิ ตเฉพาะนี ้ และ
พัฒนาเป็ นสั ญลักษณ์ ปรากฏในสิ นค้ าชุ มชนตามตลาดการท่ องเที่ ยว ” ถ้าเขียนเพียงแค่น้ ี เราจะเห็ นลาย
เรขาคณิ ตกับอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว มันจึงหลุดจากอาชีพทอผ้าที่เป็ นประเด็นหลักไป
ถ้าเขียนแนวใหม่ว่า “......อย่ างไรก็ตาม การฟื ้ นฟูประเพณี .... ของการท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย
ซึ่ งเป็ นช่ วงตรงกับการทาพิ ธีกรรม.... ทาให้ มีนักท่ องเที่ ยวรู้ จักผ้ าทอลวดลายเรขาคณิ ตลายเฉพาะนี ้ ทั้งผ้ า
และลวดลายเรขาคณิ ตกลายเป็ นสั ญลักษณ์ ปรากฏในสิ นค้ าชุ มชน ได้ มีการพยายามให้ ความหมายของลาย
เรขาคณิ ตหลายความหมายตามเจตนาของผู้ผลิ ตสิ นค้ าที่ ระลึก จากความเชื่ อเดิ มคื อต้ องเป็ นลายที่ อยู่ในผ้ า
ทอมือเท่ านั้นจึ งจะเป็ นศรี แก่ ผ้ คู รอบครอง ดังนั้น การท่ องเที่ ยวจึ งเป็ นโอกาสของอาชี พทอผ้ า หากสามารถ

2

ข้ อเขียนต่ อไปนีจ้ ะอิงหั วข้ อในแบบฟอร์ มการเขียนข้ อเสนอโครงงานที่ ปรากฏในภาคผนวก ข้ อความตัวเอียงที่ อยู่ใต้ แต่ ละ
หั วข้ อย่ อยคือคาแนะนาการเขียนที่ ปรากฏในแบบฟอร์ ม
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อธิ บายความหมายตามความเชื่ อเดิมที่ปรากฏในลายผ้ า ซึ่ งจะทาให้ ผ้ากลายเป็ นสิ นค้ าเชิ งวัฒนธรรมและช่ วย
ฟื ้ นฟูอาชี พทอผ้ า” ข้อเขียนที่ผมกุข้ ึนเองนี้ทาให้โครงงานนี้เข้ามาอยูใ่ นประเด็น “อาชีพทอผ้า” ทันที
ประเด็นที่ 2 คือการอธิ บายว่าโครงงานนี้ อยูใ่ นกลุ่มสาระวิชาใดนั้น คงไม่เกินความสามารถของครู
เพราะเรามีกลุ่มสาระวิชาเป็ นตัวตั้งอยูแ่ ล้ว โครงงาน “ท่านัง่ และลักษณะทอผ้าที่ส่งผลต่อโรคปวดกล้ามเนื้ อ
ของผูท้ อผ้า” คือวิชาฟิ สิ กส์ที่บูรณาการกับชีววิทยา (สรี ระวิทยา) ส่ วนโครงงานลายผ้า.... ก็เดาได้วา่ หนี ไม่
พ้นศิลปะ สังคม หรื อคนที่คิดได้มากหน่อยอาจจะเห็นถึงวิชาคณิ ตศาสตร์
การเขียนข้อ 2 นี้ เพื่อให้ทราบว่าบูรณาการกับวิชาใดได้บา้ ง ถึงตอนนี้ ผพู้ ิจารณาจะมองต่อว่าครู ที่
ปรึ กษาโครงงานเป็ นครู สาระวิชาใด ฉะนั้น การเขียนข้อนี้จะส่ งผลถึงการจัดทีมครู ที่ปรึ กษาด้วย

ื่อกา

สมมุติฐานของโครงงาน
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1. แสดงให้ เห็นว่ ามีการสื บค้ นข้ อมูลที่ผ้ อู ื่นได้ ทาไว้ แล้ ว ทั้งกรณี นี้ หรื อกรณี อื่นที่ ใกล้ เคี ยงกัน อย่ างน้ อยผ่ าน
การสื บค้ นใน www.google.com )
2. จากการสื บค้ นให้ อธิ บายว่ าสงสัยว่ าอะไรเป็ นเหตุ (ของปรากฏการณ์ ที่เอามาเป็ นโครงงาน) และอะไรเป็ น
เหตุของเหตุ (ให้ ไล่ ลาดับความเป็ นเหตุอย่ างน้ อย 2 ชั้น ให้ ใช้ ผงั เหตุผลพร้ อมเส้ นทึบเส้ นประที่ถกู ต้ อง)
สมมุ ติฐานเป็ นอี กเรื่ องที่ เขี ยนผิดกันมาก ตัวอย่างเช่ นเขี ยนสมมุ ติฐานว่า “การปลูกกล้ วยนา้ ว้ า
สามารถเพิ่มความชื ้นในดินได้ ” (เป็ นสมมุติฐานโครงงานศึกษาการปลูกกล้วยป้ องกันไฟไหม้สวนยางพารา)
หรื อ “การใส่ ปุ๋ยที่ แตกต่ างกันมี ผลทาให้ คุณภาพสั บปะรดต่ างกัน ” (สมมุติฐานโครงงานศึกษาการปลูก
สับปะรดแซมสวนยางพารา) จากสมมุติฐานที่เขียนมา คงเดาได้วา่ นักเรี ยนสงสัยว่าการปลูกกล้วยน้ าว้าช่วย
ให้ความชื้นกับดิน และคุณภาพสับปะรดขึ้นกับการใส่ ปุ๋ย
เรื่ องสับปะรดไม่น่าเป็ นที่สงสัยอีกแล้ว เพราะความสัมพันธ์ของปุ๋ ยกับผลผลิตเป็ นที่ทราบกันทัว่ ไป
รู ้แม้กระทัง่ ว่า N ทาหน้าที่อะไร P และ K ส่ งผลต่ออะไร การเขียนสมมุติฐานแบบนี้ เพื่อให้ในที่สุดได้
คาตอบตามสมมุติฐานแน่ๆ ผมเรี ยกการตั้งสมมุติฐานแบบนี้วา่ เอาผลสุ ดท้ายมาตั้งสมมุติฐาน ซึ่ งพบในงาน
จานวนมาก โดยเฉพาะบทความวิชาการจากการวิจยั ของครู และนักเรี ยน
ส่ วนการปลูกกล้วยน้ าว้ากับความชื้ นในดินนั้นยังไม่มีหลักฐานแน่ นอน มีแต่คากล่าวอ้างจากการ
สังเกต เราจึงสงสัยว่าต้นกล้วยช่วยให้ดินชื้น อย่างนี้พอจะเรี ยกว่าสมมุติฐานได้
หากถามว่าเราต้องมีสมมุติฐานไหม ผมคิดว่างานระดับครู และนักเรี ยนต้องมีไว้ก่อน ไม่เช่นนั้น
จะทาวิจยั ไม่ถูกเพราะสมมุติฐานเป็ นสิ่ ง guide ว่าต้องไปหาข้อมูลอะไร แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเขียน
สมมุติฐานอย่างที่เขียนกันมา หลายครั้งผมอ่านแล้วรู ้สึกว่าเป็ นสมมุติฐานที่ติดมาจากการวิจยั ด้านการศึกษา
ซึ่ งเป็ นงานวิจยั สมัยที่ครู เรี ยนมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ วิจยั เพื่อสร้างการเรี ยนรู้ แก่นกั เรี ยนที่โครงการเพาะพันธุ์
ปั ญญาต้องการ งานวิจยั ที่ครู คุน้ ชิ น จะตั้งสมมุติฐานเพื่อพิสูจน์สมมุติฐาน ซึ่ งส่ วนมากจะมีสถิ ติเข้ามาช่วย
ในการพิสูจน์ เช่น พบปรากฏการณ์วา่ นักเรี ยนหญิงชั้นมัธยมในจังหวัดชายแดนหนึ่ งมีนอ้ ยกว่านักเรี ยนชาย
มาก นักวิจยั ตั้งสมมุ ติฐานว่าเพราะทัศนคติของชนเผ่า จากนั้นจึ งเก็บข้อมูลทัศนคติผูป้ กครองที่เกี่ ยวกับ
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การศึกษาของลูก คาตอบจะมี หลากหลาย เขาจะหาวิธีแยกส่ วนที่เป็ นทัศนคติกบั เพศของลูกออกมาพิสูจน์
ว่าปรากฏการณ์น้ นั เป็ นตามที่ต้ งั สมมุติฐานหรื อไม่
อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่างานทานองนี้ แม้ไม่ต้ งั สมมุติฐานมาก่อนก็ยงั ทาได้ คือหาข้อมูลให้มากที่สุด
แล้วเอามาวิเคราะห์วา่ ปรากฏการณ์เช่ นนั้นเกิดจากอะไร คือดูขอ้ มูลหลายมิติจนกระทัง่ ชักนา (induce) ให้
ได้ขอ้ สรุ ป ผมจะอธิ บายเรื่ องนี้อีกครั้งในการเขียนโครงงานแนวอุปนัย
กลับมาดู คาแนะนาการเขียนสมมุติฐานสาหรับงาน RBL ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่ งมี 2
ประเด็น คือ
1. แสดงให้เห็ นว่ามีการสื บค้นข้อมูลที่ผอู้ ื่นได้ทาไว้แล้ว ทั้งกรณี น้ ี หรื อกรณี อื่นที่ใกล้เคียงกัน อย่าง
น้อยผ่านการสื บค้นใน www.google.com ) และ
2. จากการสื บค้นให้อธิ บายว่าสงสัยว่าอะไรเป็ นเหตุ (ของปรากฏการณ์ ที่เอามาเป็ นโครงงาน) และ
อะไรเป็ นเหตุของเหตุ (ให้ไล่ลาดับความเป็ นเหตุอย่างน้อย 2 ชั้น ให้ใช้ผงั เหตุ ผลพร้ อมเส้นทึ บ
เส้นประที่ถูกต้อง)
ผูอ้ ่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเส้นทึบเส้นประในข้อ 2 เป็ นอย่างไร ไม่เป็ นไรรอไว้อ่านทีหลัง ตอนนี้
ว่ากันด้วยข้อ 1 ก่อน จะเห็นเจตนาข้อ 1 ว่าต้องการให้ครู และนักเรี ยนรู้จกั การสื บค้นข้อมูลความรู้เดิม
จุดอ่อนของการทาวิจยั ที่ผมพบส่ วนมากคือ นึ กจะทาอะไรก็กระโจนเข้าไปทาเลย โดยไม่สนใจว่ามี
ใครทาอะไรไว้บา้ งแล้ว ผมจะลองเอาเรื่ องปลูกกล้วยที่ยกตัวอย่างก่ อนหน้านี้ มาดูกนั ผมค้นใน Google
ด้ ว ยค าว่ า “ปลู ก กล้ ว ย+ความชื้ น ” พบองค์ ค วามรู้ ที่ น่ า สนใจ คื อ ใน http://www.fisheries.go.th/cfpak_panang/webbord/index.php?topic=41.0 ให้ขอ้ มูลว่าเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลและอยูน่ อกเขตชลประทาน
สามารถแก้ไขปั ญหาขาดแคลนน้ าหน้าแล้งได้ดว้ ยการตัดต้นกล้วยวางรอบโคนต้นไม้ผล น้ าในต้นกล้วยจะ
ไหลซึมออกมาช้า ๆ คล้ายกับการใช้ระบบน้ าหยด จะช่วยให้เกษตรกรประหยัดการใช้น้ าได้มาก เรื่ องนี้ ต่าง
จากสมมุติฐานการปลูกกล้วยเพื่อเพิ่มความชื้ นในดินอย่างที่ต้ งั ใจไว้ แต่การเอาต้นกล้วยคลุมดินหน้าแล้งมี
ประเด็นต้องศึกษาอีกมาก เช่ น น้ าในต้นกล้วยมีเท่าไหร่ หายไปไหนได้บา้ ง อัตราการสู ญเสี ยน้ าจากต้น
กล้วยกับความชื้ นในดิ นสัมพันธ์ กนั อย่างไร มีผลต่ออุ ณหภูมิในดิ นไหม อุณหภูมิดินมีผลต่อการสู ญเสี ย
ความชื้นจากดินอย่างไร... ฯลฯ
อีกแหล่งคือ http://wisdom.stkc.go.th/?q=node/18 น่าสนใจกว่านั้น คือปลูกกล้วยเอาโคนขึ้น เรี ยก
การปลูกแบบตีกลับ ซึ่ งมีขอ้ ดีคือไม่ตอ้ งใส่ ปุ๋ยในการปลูกครั้งแรก เพราะต้นกล้วยจะกินอาหารจากต้นเดิม
ต้นใหม่ที่ได้จะแตกต้นเตี้ยกว่าเดิม ให้ผลผลิตเร็ วกว่าและมากกว่าเดิม ได้กอใหญ่เพราะต้นเดิมหยุดโตและ
ต้นใหม่แตกกอจากตาข้างได้ 3-4 ต้น
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ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าการค้นองค์ความรู ้เก่าทาให้งานวิจยั เรื่ องกล้วยมีความใหม่ เพราะการปลูก
แบบตีกลับและได้ผลอย่างที่ชาวบ้านทานี้ ยงั ต้องการคาอธิ บายทางวิชาการอีกมาก อย่างน้อยก็เปรี ยบเทียบ
ผลผลิตกับการปลูกแบบเดิมได้
สาหรับประเด็นที่ 2 แนะนาให้เขียน “จากการสื บค้ นให้ อธิ บายว่ าสงสั ยว่ าอะไรเป็ นเหตุ (ของ
ปรากฏการณ์ ที่เอามาเป็ นโครงงาน) และอะไรเป็ นเหตุของเหตุ (ให้ ไล่ ลาดับความเป็ นเหตุอย่ างน้ อย 2 ชั้น ให้
ใช้ ผังเหตุผลพร้ อมเส้ นทึ บเส้ นประที่ ถูกต้ อง)” ข้อนี้ เป็ นข้อเฉพาะของโครงการเรี ยนรู้บนฐานวิจยั (RBL)
ของโครงการเพาะพัน ธุ์ ปั ญญา เพราะที่ ผ่า นมาครู ไ ม่ เ คยต้อ งเขี ย นเช่ นนี้ มาก่ อ น แต่ ส าหรั บ ครู ที่ ผ่า น
หลักสู ตรการคิดเชิงระบบ (systems thinking) ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามาแล้วจะเข้าใจดีวา่ ผมให้เขียน
อย่างนี้ทาไม
สมมุติฐานคือ “การสงสัยในเหตุของผล” งานวิจยั คือ “การพิสูจน์ความเกี่ยวข้องของเหตุที่มีต่อผล”
หากเราไม่มีขอ้ สงสัยในเหตุของผล เราก็ไม่ตอ้ งการการพิสูจน์ และจะไม่มีงานวิจยั ใช่ไหม
“ผล” คือปรากฏการณ์ที่เห็นๆ อยู่ ส่ วนมากคือปั ญหาที่อยากรู ้หรื ออยากแก้ไข
สมมุติวา่ จะทาเรื่ องการปลูกกล้วยเพื่อเพิ่มความชื้ นในดิน ความเป็ นเหตุเป็ นผล คือ “การปลูกกล้วย
เป็ นเหตุ ดินชื้นเป็ นผล” สมมุติฐานตรงทื่ออย่างที่เขียนมา คือ “ การปลูกกล้ วยนา้ ว้ าสามารถเพิ่มความชื ้นใน
ดินได้ ” อ่านจบรู ้วธิ ี พิสูจน์ทนั ที คือ วัดความชื้นในดินแปลงเดียวกัน โดยเปรี ยบเทียบระหว่างบริ เวณที่มีตน้
กล้วยกับไม่มีตน้ กล้วย (โดยเงื่อนไขอื่นเหมือนกันหมด) อย่างนี้ เรี ยกว่าวิจยั แบบ “เหตุช้ นั เดียว” ซึ่ งทาไม่
ยาก แต่จะได้แค่เพียงพิสูจน์ “ปรากฏการณ์” ไม่สามารถบอกเหตุที่แท้จริ งได้
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ผังความเป็ นเหตุเป็ นผลปรากฏชั้นเดียวดังรู ป เราจะเข้าใจเรื่ องนี้ ได้หากเห็นรายละเอียดในลูกศรที่
เชื่อมระหว่างต้นกล้วยกับความชื้นในดิน
งานวิจยั เพื่อความรู้ที่ละเอียดขึ้นต้องถามหาเหตุผลที่เป็ นโซ่ขอ้ กลาง (ที่เชื่ อมต่อระหว่างต้นกล้วยกับ
ความชื้ นในดิ น) “ทาไมดินที่มีตน้ กล้วยจึงชื้ น” ผลคือดิ นชื้ น เราอาจจะได้เหตุ คือ เพราะเกิดร่ มเงาและ/
หรื อต้นกล้วยดูดน้ าจากดินชั้นล่างมาคายน้ าให้ดินชั้นบน ส่ วนที่เป็ นเหตุขณะนี้ คือสมมุติฐานชั้นที่ 2 เราจะ
ได้งานวิจยั ระดับที่ลึกกว่าการพิสูจน์ปรากฏการณ์แบบเหตุช้ นั เดียว และวิธีการวิจยั ก็จะซับซ้อนกว่ากันด้วย
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ทาไมเราสงสัยร่ มเงาและการเอาน้ าชั้นล่างมาสู่ ช้ นั บน? ข้อสงสัยของเรามีเหตุผลน่าเชื่ อถือจนเอามา
เป็ นสมมุติฐานได้อย่างไร คาอธิ บายต่อไปนี้จะช่วยให้ครู เข้าใจว่า “สมมุติฐานต้ องมีหลักการที่ เป็ นกฎเกณฑ์
ความรู้ ”
เราสงสัยร่ มเงาเพราะร่ มเงาทาให้แดดไม่เผาดิ นโดยตรง อุ ณหภูมิดินจะต่ า ดิ นจึงสู ญเสี ยน้ าน้อย
หลักการนี้ ใครๆ ก็รู้ หากทุ กคนเคยตากผ้ามาก่อน ในขณะเดี ยวกันการที่ดินในร่ มเงากล้วยมีอุณหภูมิต่ า
น้ า ค้างอาจจะควบแน่ นที่ ผิวดิ นและเพิ่ม ความชื้ นได้เช่ นกัน หลักการนี้ ใ ครๆ ก็ รู้ คาว่า “ใครๆ ก็รู้” นี้
หมายถึงความรู ้ที่ยอมรับกันทัว่ ไปแล้ว เราจึงเรี ยกว่าสมมุติฐานมีหลักการกฎเกณฑ์ความรู ้กากับอยู่
เราสงสัยเรื่ องดูดน้ าใต้ดินมาปล่อยให้ดินชั้นบนเพราะเรามีหลักการว่า “ต้องมีน้ าจากที่ไหนสักแห่ ง
มาอยูใ่ นดินที่มีตน้ กล้วย” ถ้าต้นกล้วยเป็ นตัวการโดยตรง มันนัน่ แหละที่ดูดเอาน้ าขึ้นมา และผูต้ อ้ งสงสัย
มากที่สุดคือราก เพราะรากอยูใ่ นดิน
แต่ขณะเดียวกันเราทราบดีวา่ ต้นกล้วยที่โตขึ้นมีน้ าเป็ นส่ วนประกอบหลัก หากต้นกล้วยเอาน้ ามา
เผื่อแผ่ให้ดินด้วยก็ย่อมแสดงว่ามันดูดน้ าได้มากกว่าที่ไปปรากฏอยูใ่ นต้น ใครๆ ก็ทราบว่ากล้วยโตเร็ วใน
หน้าฝน แต่จะชะงักงันในหน้าแล้ง แสดงว่ามันเองก็มีขีดจากัดในการดูดน้ าใต้ดิน ผมไม่ทราบว่ารากกล้วย
ยาวลึกไปถึงไหน เคยเห็นแต่รากหน้าดินที่ข้ ึนมากินปุ๋ ย ฉะนั้น ข้อสงสัยนี้เป็ นที่น่าสงสัยในตัวมันเช่นกัน
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ข้อสงสัยทั้งหลายนี้เขียนเป็ นแผนผังระบบคิดได้ดงั รู ป ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 เส้นทาง การทาวิจัยเพื่อรู้
สาเหตุที่แท้ จริ ง คื อการพิ สูจน์ ความสั มพันธ์ เชื่ อมโยงจากต้ นกล้ วยไปสู่ ปลายทาง คื อ ความชื ้นในดิ น โดย
พยายามหาข้ อมูลมาอธิ บายความเป็ นเหตุเป็ นผลของทุกลูกศรให้ เชื่ อมโยงได้ ตลอด
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สาหรับผูอ้ ่านที่ยงั ไม่เข้าใจแผนผังความคิดเชิ งระบบ (systems thinking) ผมขออธิ บายอย่างย่อว่า
ลูกศรเป็ นการเชื่อมเหตุเข้ากับผล โดยมีหลัก 3 ข้อ คือ
1. หางลูกศรคือเหตุ หัวลูกศรคือผล
2. เส้นทึบหมายความว่า เหตุและผลเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน หากเหตุเพิ่ม ผลจะเพิ่มตาม
ตัวอย่างเช่น (เหตุ)ปลูกกล้วยมาก (ผล)มีร่มเงามาก ส่ วนเส้นประหมายถึงเหตุและผลสวน
ทางกัน เช่น (เหตุ)ร่ มเงามาก (ผล)อุณหภูมิดินลดลง
3. ลูกศรเส้นคู่หมายถึ งเงื่อนไขหรื อ “ปั จจัย” ที่ทาเหตุและผลเป็ นจริ ง ตัวอย่างในรู ปคือ เมื่อ
รากดึงน้ าจากใต้ดินแล้ว น้ าในรากจะต้องซึ มแพร่ ออกสู่ ดินชั้นบนได้ดว้ ย จึงจะทาให้น้ าใน
ดินชั้นบนเพิ่มขึ้น
จากแผนผัง การปลูกกล้วยเป็ นเหตุให้น้ าในดิ นเพิ่มขึ้น 3 เส้นทาง (ลูกศรวิ่งเข้าหา “ความชื้ นดิ น”
เพิ่มขึ้น 3 เส้น) และลดลง 1 เส้นทาง หากความชื้ นในดิ นเพิ่มขึ้นจริ งก็แสดงว่าเส้นทางที่เพิ่มความชื้ น
เอาชนะเส้นทางที่ลดความชื้ น การทาวิจยั ที่มีเหตุยอ่ ยๆ เป็ นข้อโซ่ ต่อแบบนี้ จะได้ความรู ้ ที่ลึกซึ้ งขึ้น ภาษา
พระเรี ย กว่ า พิ จ ารณาเหตุ โ ดยแยบคาย (โยนิ โ ส) ท าให้ เ ราต้อ งหาข้อ มู ล มากกว่า การท าแบบพิ สู จ น์
ปรากฏการณ์ที่เห็นหยาบๆ หรื อที่ผมใช้คาว่าทาตื้นๆ เพียงชั้นเดียว
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จากเดิมที่เราเก็บข้อมูลเพียงพื้นที่ปลูกกล้วยกับความชื้นในดิน คือโยงเหตุและผลจากจากต้นทางถึง
ปลายทางเท่านั้น แต่ความคิดตามแผนผังนี้ เราต้องเก็บข้อมูลพิสูจน์ทุกขั้นตอนของลูกศร นัน่ หมายความว่า
อย่างน้อยเราต้องเก็บข้อมูลพื้นที่ร่มเงา อุณหภูมิดิน การระเหยน้ าจากดินในตอนกลางวัน และการกลัน่ ตัว
ของน้ าค้างในตอนกลางคืน ในที่สุดมันจะอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างต้นทางกับปลายทางด้วยเหตุผลที่
ละเอียดขึ้น3
ลูกศรที่โยงเป็ นเส้นทางด้านบนคือสมมุติฐานหนึ่ง ที่เชื่ อว่าความชื้ นดินเกิดจากร่ มเงาเป็ นเหตุ ส่ วน
เส้นล่างเป็ นอีกสมมุติฐานหนึ่ ง คือ ความชื้ นที่เพิ่มขึ้นเป็ นผลจากการทางานของรากกล้วย ดังนั้น เส้นทางนี้
ต้องมีสมมุติฐานย่อยอีกว่ารากกล้วยมีความชื้ นสู งจนความชื้ นในรากแพร่ (diffuse) เข้าสู่ ดินได้ การตอบ
คาถามนี้ตอ้ งใช้ศาสตร์ ช้ นั สู งและการทดลองที่ยงุ่ ยากขึ้น
คราวนี้ ผู ้อ่ า นก็ ค งกระจ่ า งแล้ ว ว่ า การคิ ด เป็ นระบบจ าเป็ นอย่ า งไรกับ การออกแบบงานวิ จ ัย
โดยเฉพาะการไล่เหตุให้ละเอียดขึ้น
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1. จากสมมุติฐาน ให้ ระบุตัวแปรในการวิจัย/ทดลอง ช่ วงของตัวแปร
2. ให้ ระบุเครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูล (เครื่ องมือวัด แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ)
3. ให้ ระบุหลักการวิเคราะห์ ข้อมูล หลักการ/ทฤษฎีที่เอามาสังเคราะห์ ให้ เป็ นผลวิจัย
ในข้อเสนอโครงงานผมแนะนาไว้ 3 ประเด็น
ประเด็ น แรกคื อ ให้ ร ะบุ ต ัว แปร งานของครู ส่ ว นมากไม่ มี ปั ญ หาการระบุ ต ัว แปร ข้อ เสนอ
โครงการวิจยั จากมหาวิท ยาลัย เสี ย อี ก ที่ ข าดพวกนี้ ไ ป แต่ ก ารระบุ ตวั แปรของครู มี จุดอ่ อนอย่า งมากที่
พยายามใส่ ตวั แปรมากเกินจาเป็ นจนสะเปะสะปะไปหมด มีตวั แปรมาก การทดลองก็มากตาม ได้ขอ้ มูลมา
มากมายจนในที่สุดแปลความหมายไม่ได้ ดังนั้น เราต้องเลือกตัวแปรที่มีความสาคัญเท่านั้น หากครู เขียน
ผังระบบความเป็ นเหตุเป็ นผลได้ ครู ก็จะรู ้ ตวั แปร (เหตุ) ที่เป็ นขั้นเป็ นตอนที่เชื่ อมโยงกันอยู่ การออกแบบ
งานวิจยั จะง่ายและมีทิศทางชัดขึ้น
หากเป็ นงานวิจยั แบบการทดลองเราต้องคุมค่าตัวแปร ดังนั้นต้องระบุช่วงที่แปรค่าด้วย แต่เราจะรู ้
ช่วงการแปรค่าได้อย่างไร?

3

สงว

การสร้ างผังเหตุและผลทาได้ โดยเริ่ มจากเหตุ (ปลูกกล้ วย) แล้ วเขี ยนผลที่ เป็ นไปได้ ทุกอย่ าง จากนั้นเอาเป้ าหมายผล
สุดท้ าย (ความชื น้ ในดิน) เป็ นตัวกากับความคิดเพื่อเขี ยนผลในลาดับต่ อๆ ไป จนบรรจบกับผลสุดท้ าย หรื ออาจทากลับกัน
โดยเริ่ มจากผลสุ ดท้ าย (ความชื ้นในดิน) ก่ อน แล้ ว เขี ยนเหตุที่เป็ นไปได้ ทุกกรณี จากนั้นเอาการปลูกกล้ วยเป็ นเป้ าหมาย
เลือกเหตุมาเขียนเหตุของเหตุถอยหลังเป็ นลาดับไปจนถึงเหตุเริ่ มต้ น คือ ปลูกกล้ วย หากครู ใช้ ก ระบวนการกลุ่มกับนักเรี ยน
จะเกิดการเรี ยนรู้ ในมิติต่างๆ มากมาย เช่ น อาจจะมีคนสงสั ยว่ านา้ ค้ างจั บใบกล้ วยแล้ วไหลลงมาตามทางใบและลาต้ นก็
เป็ นไปได้ เช่ นกัน สมมุติฐานนีท้ าให้ งานวิจัยฉี กออกไปอีกแนวหนึ่ง มีวิธีการต่ างออกไป
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คาตอบเรื่ องนี้ อยู่ที่ความรู ้ เดิมที่มีอยู่ ซึ่ งเราต้องหาให้พบด้วยการอ่านเอกสารที่คนอื่นปูทางไว้แล้ว
ตัวอย่างเช่ น เราอยากทดลองในห้องปฏิ บตั ิการว่าอุณหภูมิดินกับไอน้ ากลัน่ ตัวกลางคืนมีความสัมพันธ์กนั
อย่า งไร (ตามผัง เป็ นเส้ นประหมายความว่า ถ้า อุ ณหภู มิ ดินลดลง น้ า จะกลั่นตัวมากขึ้ น) ตัวแปรต้นคื อ
อุณหภูมิดิน อุณหภูมิอากาศ และความชื้ นในอากาศ (ความรู ้พ้ืนฐานทาให้เราได้ตวั แปรต้นเพิ่มมาอีก 2 ตัว)
เราหาช่วงอุณหภูมิดินและอุณหภูมิอากาศได้จากการวัดจริ งตลอดคืน ส่ วนช่วงความชื้ นในอากาศเราได้จาก
สถานีวดั อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนั้น เราจะทราบช่วงตัวแปรที่สมสภาพจริ งและควบคุมการทดลอง
ในห้องปฏิบตั ิการได้
ที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็ นงานวิจยั ในห้องปฏิ บตั ิการที่ตอ้ งการคุ มตัวแปรตามที่เราปรารถนา แต่หาก
เป็ นการทดลองในสภาพจริ ง เราสามารถวัดจากใต้ตน้ กล้วยได้เลย สองวิธีน้ ี ได้ผลเป็ นความรู ้ไม่เหมือนกัน
การทดลองในห้องปฏิ บตั ิ การได้ความรู ้ ที่ใช้ได้ทวั่ ไป (generic) ส่ วนการวัดจริ งใต้ตน้ กล้วยเป็ นความรู ้
เฉพาะถิ่น คือเป็ นจริ งตามบริ บทที่วดั จะเอาไปใช้อธิ บายที่อื่นได้ยาก4
เมื่อทราบว่าต้องเก็บข้อมูลใดแล้ว ต่อไปควรบอกว่าใช้เครื่ องมืออะไรเก็บ ความชื้ นในดิ นวัดจาก
อะไร จะใช้มิเตอร์ วดั ความชื้ นดิ นหรื อเอามาชั่งน้ าหนักและอบแห้ง การเขี ยนถึ งเครื่ องมื อเป็ นการบอก
ประเด็นที่ 2 คือ “ให้ระบุเครื่ องมือที่ใช้”
ความละเอียด ความแม่นยาของเครื่ องมือเป็ นเรื่ องที่ควรเอาใจใส่ ตาชัง่ ที่ชงั่ ดิ นหาความชื้ นควรวัด
ได้ละเอียดเป็ นหน่วยกรัม เป็ นต้น
เรื่ องหลักการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นประเด็นที่ 3 ผมพบว่าครู มกั จะติดสถิติ ชอบเขียนว่าใช้ค่าเฉลี่ย
บ้าง ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบ้าง ค่าเหล่ านี้ บอกเพียงตัวเลขและความน่ าเชื่ อถื อของการทดลองเท่านั้น
ไม่ได้บอกความหมายที่เป็ นความรู ้ ดังนั้นประเด็นนี้ตอ้ งทาความเข้าใจกันใหม่
หลักการวิเคราะห์ขอ้ มูล หลักการ/ทฤษฎีที่เอามาสังเคราะห์ให้เป็ นผลวิจยั ในประเด็นเขียนที่ 3 นั้น
เราต้องเขียนให้ผพู้ ิจารณาทราบว่าเรารู้หลักการแปลความหมายข้อมูลให้เป็ นความรู้ ผมลองยกตัวอย่างที่ครู
ชอบเขียนว่า “หลักการหาความชื ้นดิ นคื อการชั่ งนา้ หนัก อบไล่ ความชื ้น แล้ วหาความชื ้นเป็ นเปอร์ เซ็นต์
จากนา้ หนักที่ หายไป” การเขียนเช่ นนี้ ดูเหมือนว่าไม่ผิดอะไร แต่ขอ้ ความนี้ เขียน “วิธีการหาความชื้ น”
ต่างหาก ไม่ใช่ “หลักการหาความชื้ น” การเรี ยนรู้ที่ดีตอ้ งเข้าใจหลักการแล้วเอาหลักการมาประยุกต์เป็ น
วิธีการ
หลักการของการหาความชื้นในดินที่ถูกต้องควรเขียนว่า “การหาความชื้ นในดินใช้หลักสมดุลมวล”
เจ้าหลักการสมดุลมวลนี่แหละที่เอามาสร้างเป็ นวิธีการว่าต้องอบไล่ความชื้นและชัง่ น้ าหนัก
4

สงว

การวิจัยในภาคสนามควรออกแบบเพื่อกาจัดเงื่ อนไขที่ ทาให้ ข้อมูลแปรปรวน เช่ น ”หาร่ มเงาโดยใช้ การวัดความเข้ มแสง
และพืน้ ที่ ร่มเงาหมายถึงพืน้ ที่ ที่มีเงาเกินกว่ า 80% ของพืน้ ที่ ทั้งหมดตลอดทั้งวัน” นอกจากนั้นอาจมีรายละเอี ยดอี กว่ า “มี
พืน้ ที่ ไม่ น้อยกว่ า 5x5 ตารางเมตร เพื่ อไม่ ให้ มีอิทธิ พลของดิ นข้ างเคี ยงที่ อยู่นอกร่ มเงา และการเก็บตัวอย่ างดินจะเก็บที่
ระยะทางไม่ น้อยกว่ า 2 เมตรจากขอบเงา” นักวิจัยที่ รอบคอบจะคาดคิดได้ ล่วงหน้ าว่ างานในแปลงทดลองมีความแปรปรวน
สูงกว่ างานในห้ องปฏิ บัติการ จึ งต้ องบอกให้ ชัดเจน ให้ ร้ ู ว่าเราพยายามกาจัดความแปรปรวนอย่ างเต็มที่ แล้ ว
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แสดงแผนกิจกรรมในรู ปของ flow chart ที่มีสเกลเวลา โดยต้ องสอดคล้ องกับวิธีวิจัย
หลังจากได้สมมุติฐานแล้ว เราจะเห็นวิธีการคร่ าวๆ ว่าต้องทาอะไรบ้าง คราวนี้ ถึงการวางแผนการ
ทาวิจยั หาข้อมูลเพื่อเชื่อมเหตุเข้ากับผล การวางแผนนี้เราเรี ยก “แผนวิจยั ” หรื อ “แผนกิจกรรม”
คาว่า flow chart หมายถึ งแผนผังที่แสดงการไหลของกิ จกรรมว่าต้องผ่านอะไรก่อนหลังอย่างไร
ผมแนะนาให้ครู ใช้ flow chart แทน Grant’s chart5 เพราะจะเห็นลาดับขั้นที่ละเอียดกว่า
ผมขอยกตัวอย่างโครงงาน “อัตราการเติ บโตของหนอนไหมในสภาวะการเลี้ ยงต่างๆ” มาอธิ บาย
เรื่ องแผนกิจกรรม
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กรอบคิดความเป็ นเหตุเป็ นผลปรากฏในรู ป เหตุคือสภาวะการเลี้ ยง ผลคือการเติบโตของหนอน
ไหม (เชื่อมด้วยลูกศร) แต่คาว่า “สภาวะการเลี้ยง” ค่อนข้างเป็ นนามธรรม เราต้องหา “ตัวแทน” สภาวะการ
เลี้ยง โดยตังแทนนี้ตอ้ งวัดได้
ตัวแทนของสภาวะการเลี้ ยงคือความหนาแน่น อุณหภูมิ และความชื้ น ผังง่ายๆ นี้ ทาให้เราทราบ
ว่าต้องแปรค่าทั้ง 3 ส่ วนจะแปรให้อยู่ในช่ วงไหนนั้นขึ้นกับบริ บทจริ ง ตัวอย่างอุณหภูมิควรแปรให้อยู่
ในช่วง 25-40 องศา เพราะหากจะเลี้ยงในห้องปรับอากาศ อุณหภูมิอยูแ่ ถวๆ 25 องศา และบ้านเราร้อนที่สุด
ไม่เกิน 40 องศา อย่างนี้ เป็ นต้น ส่ วนความหมายของการเติบโตของหนอนไหมเราใช้น้ าหนักรังและอัตรา
รอดตายเป็ นตัวแทน

5

Grant’s chart เป็ นผังการทางานในรู ปตาราง คอลัมน์ ซ้ายคือกิจกรรมที่ จะทา แถวบนสุดคื อเวลา (เป็ นเดือนหรื อสั ปดาห์ )
แต่ ละกิจกรรมจะมีเส้ นลูกศรพาดยาวในแนวนอนว่ าใช้ เวลาจากไหนถึงไหน
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หากจะวิจยั ให้ได้ความรู ้ ลึกกว่าความสัมพันธ์ของสภาวะการเลี้ ยงและการเติบโตของหนอนไหม
เราต้องหาโซ่ขอ้ กลางที่เชื่อมระหว่างปั จจัยที่เป็ นเหตุ (ดูรูป) ไม่เพียงบรรยากาศเท่านั้นควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้ น แต่ความหนาแน่นการเลี้ยงก็เป็ นเหตุของค่าทั้ง 2 นี้ ดว้ ย ซึ่ งทั้งความชื้ นและอุณหภูมิสูงส่ งผลลบ
ต่อสุ ขอนามัยและการกิ นอาหารตามลาดับ สุ ขอนามัยส่ งผลต่ออัตรารอดตาย ส่ วนการกิ นอาหารมีผลต่อ
อัตรารอดและน้ าหนักรัง ซึ่ งผลสุ ดท้ายทั้ง 2 อย่างนี้คือ “ผลผลิตไหม” ที่เป็ นเป้ าหมายของการเลี้ยงไหม ที่
กล่าวมานี้ หมายความว่าได้ผลผลิตลดลงหากเลี้ ยงหนาแน่ น (ดูรูป) แต่ในขณะเดียวกันความหนาแน่ นการ
เลี้ยงทาให้จานวนตัวไหมเพิ่มขึ้นและได้ผลผลิตมากขึ้นตาม นัน่ หมายความว่าเราได้ระบบความคิดที่อธิ บาย
ว่าผลผลิตจะเป็ นอย่างไรขึ้นกับ 3 เส้นทาง (ลดผลผลิต 2 เส้นทาง เพิ่ม 1 เส้นทาง) ผังนี้ ช่วยให้เราทาวิจยั
ละเอียดและได้ความเข้าใจลึกซึ้ งขึ้น ในที่สุดแล้วอาจนาไปสู่ คาตอบว่าเลี้ ยงหนาแน่นได้ แต่ตอ้ งแก้ปัญหา
ความชื้นและอุณหภูมิสูง เช่น แก้ดว้ ยการระบายอากาศ เป็ นต้น
การออกแบบการทดลองนี้ไม่ยงุ่ ยากถึงกับต้องใช้ flow chart เพราะไม่ใช่งานมีข้ นั ตอนซับซ้อนหรื อ
แบ่งเป็ นระยะที่ข้ ึนต่อกัน เราลองมาดูงานอีกแบบ คือ “การพัฒนาอาหารปลาสี สวยงามโดยใช้ carotenoid
เป็ นแหล่งให้เกิดสี ” ตามแผนในรู ป เราจะเห็นความต่อเนื่ องของงานว่ามี 2 ระยะ โดยระยะแรก 3 เดือน
เป็ นการคัดเลือกแหล่ง carotenoid และอาหารเม็ดชนิ ดต่างๆ ต้องสรุ ปงานในระยะนี้ ให้ได้คาตอบแน่นอน
ก่อนที่จะขยับไประยะที่ 2 ดังนั้น เราจะเห็นปรากฏการณ์วนกลับไปทาใหม่หากประเมินผลไม่ผา่ น
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ระยะที่ 2 (เดือนที่ 3-6) ต้องรอผลระยะที่ 1 ก่อน เพื่อเอาสู ตรอาหารที่ดีที่สุดมาผสม carotenoid ที่ดี
ที่สุด (ผลจากระยะที่ 1) โดยคราวนี้ แปรค่าปริ มาณ carotenoid ที่ใช้ และกว่าจะผ่านประเมินได้ขอ้ สรุ ปเป็ น
คาตอบสุ ดท้าย อาจจะต้องวนกลับไปลองใหม่อีกกี่ครั้งไม่ทราบ ใน flow chart นี้ มีเส้นทางขวามือแสดง
สเกลเวลาที่ใช้ เวลาแต่ละระยะอาจมากกว่า 3 เดือนได้หากต้องวนกลับเพราะประเมินไม่ผา่ น วน 1 รอบ
หมายถึง 3 เดือนที่ล่าช้า
งานกึ่ งวิจยั กึ่ งพัฒนาเช่นนี้ ไม่ใช่ งานวิจยั ประเด็นเดี ยวที่ตอบคาถามเดี ยวแบบอัตราการเติบโตของ
หนอนไหมที่สภาวะต่างๆ แต่งานแบบนี้จะมีการตรวจสอบเป็ นระยะๆ และอาจวนกลับไปเริ่ มใหม่ ซึ่ งไม่
อาจทานายได้วา่ ต้องวนกี่ รอบ เพราะนอกจากต้องผ่านประเมินคุณภาพปลา (สี การเติบโต อัตรารอด) แล้ว
ยังต้องเทียบคุณภาพกับราคาอีกด้วย งานเช่นนี้จึงมีความเสี่ ยงทั้งงบประมาณและเวลา เพราะตลอดเส้นทาง
เราจะไม่ทราบเลยว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างที่ทาให้ไม่ผา่ นประเมิน

เอกสารอ้างอิง
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เขียนตามมาตรฐาน
การเขี ย นเอกสารอ้างอิ งแสดงความมี วินัย อย่างหนึ่ ง เพราะเอกสารอ้างอิ งมี มาตรฐานการเขี ย น
เนื่ องจากมีหลายมาตรฐานมาก บางแห่ งเน้นความถูกต้องของรู ปแบบ เช่น ตรงไหนต้องเป็ นตัวเอียง มีขีด
เส้ นใต้ หรื อวงเล็บ สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อรู ป แบบที่ แสดงความสม่ า เสมอและการเอาใจใส่ ข องผูเ้ ขี ยนข้อเสนอ
โครงงาน
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การเขียนเอกสารอ้างอิงไม่วา่ จะรู ปแบบใดล้วนมีหลักการเดียวกัน ที่เราควรเข้าใจและยึดเป็ นหลัก
มากกว่า หลักการนั้นคือ คนอื่นจะต้องค้นหาเอกสารได้ ดังนั้น เราต้องบอกข้อมูลให้มากพอที่คนอื่นเขาจะ
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ให้ นัก เรี ยนเขี ย นอธิ บ ายว่ า การเขี ย นข้ อเสนอโครงงานโดยมี ครู ที่ป รึ กษาช่ วยเช่ น นี ้ นั ก เรี ยนได้ เ รี ยนรู้
อะไรบ้ าง หากเป็ นฉบับแก้ ไข ให้ เขียนว่ าได้ เรี ยนรู้ อะไรเพิ่มขึน้ จากฉบับก่ อน
หากถื อว่าการทางานทุกอย่างคื อการเรี ยนรู ้ การเขียนข้อเสนอโครงงานคือการเรี ยนรู้ ที่เยี่ยมยอด
เพราะไม่ใช่ เพียงการเรี ยบเรี ยงเรื่ องราวอย่างที่ ผมให้แนวทางไว้ มันยังเป็ นการเขียนเชิ งวิทยาศาสตร์ ที่มี
ความเป็ นเหตุเป็ นผล ซึ่ งเป็ นพื้นฐานการคิดเชิ งระบบ การเขียนของนักเรี ยนในหัวข้อการเรี ยนรู้ น้ ี ขอให้
เขียนออกมาจาก “ความรู้สึก” มากกว่าเขียน “ตัวเนื้อความรู ้”

ร่เพ

หลักการเขียนข้ อเสนอโครงงานประเภทเชิงคุณภาพหรืออุปนัย6
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คนร่ าเรี ยนมาทางวิศวกรรมศาสตร์ อย่างผมต้องต่อสู ้กบั ความรู ้ สึกใหม่เมื่ อทาความเข้าใจงานเชิ ง
คุณภาพแบบอุปนัย (induction) เพราะผมคุน้ เคยกับงานนิรนัย (deduction) ที่เอาหลักการทฤษฎีบทมาปั กไว้
ก่อน มีสมมุติฐานตามมา จากนั้นได้กรอบงานว่าต้องใช้ขอ้ มูลอะไร ทุกอย่างอยูภ่ ายใต้ความเป็ นเหตุเป็ น
ผลที่มีกฎเกณฑ์หลักการกากับ เพื่อให้ทาแล้วเถียงไม่ได้
งานแบบนิรนัยผมอธิ บายสั้นๆ ว่าเป็ นงาน “สร้างความรู้จากข้อมูลและทฤษฎี ” (สร้าง 1 อย่างจาก 2
อย่าง) คือความรู ้ จะเกิ ดได้เมื่อตีความข้อมูลด้วยหลักการของความเป็ นเหตุเป็ นผลในกรอบทฤษฎี แม้แต่
ข้อมูลก็มาจากการออกแบบตามหลักของทฤษฎี ที่เป็ นเช่ นนี้ เพราะหลักการ/ทฤษฎี เป็ นกฎวิทยาศาสตร์ ที่
เป็ นสากลแล้ว เวลาออกแบบงานจึงมี สมมุติฐานและนักวิจยั คาดหวังว่าสมมุติฐานนั้นถูก จึงจบด้วยการ
พิสูจน์วา่ เหตุและผลสัมพันธ์กนั ตามสมมุติฐาน (ถ้าผลออกมาพิสูจน์วา่ สมมุติฐานผิด ก็ไม่ได้หมายความว่า
เลวร้าย เพราะอาจเป็ นจุดเริ่ มต้นให้สร้างทฤษฎีใหม่ได้)

6

สงว

เนื่องจากผมไม่ ค้ นุ เคยกับงานวิจัยเชิ งคุณภาพเท่ าใดนัก ประเด็นที่ กาหนดให้ เขียนในหั วข้ อต่ างๆ ในข้ อเสนอโครงงานนี ้
ได้ รับความกรุ ณาจาก ดร. เลิศชาย ศิริชัย แห่ งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่ วนคาอธิ บายในหนังสื อนี ผ้ มเขียนเท่ าที่ ผมทราบ/
เข้ าใจหรื อเท่ าที่ มีปัญญาตีความได้ จึ งไม่ กล้ ารั บรองความถูกต้ อง หากมีสิ่งใดที่ ขัดแย้ งกับแนวคิดหรื อวิธีปฏิ บัติของนักวิจัย
ในแนวทางนี ้ ก็ขอให้ ถือว่ ามิได้ เป็ นข้ อโต้ แย้ งแต่ อย่ างใด อย่ างน้ อยการเขียนของคนที่มีหลักคิดแบบวิทยาศาสตร์ กน็ ่ าจะเติม
เต็มมุมมองใหม่ ได้ บ้าง
23
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ส่ วนงานแบบอุปนัยเป็ นงาน “สร้างความรู้และทฤษฎีจากข้อมูล ” (สร้าง 2 อย่างจาก 1 อย่าง) งาน
แบบนี้ มีเป้ าหมายที่อยากรู ้โดยไม่มีสมมุติฐานคาดการณ์ ล่วงหน้า เอาข้อมูลที่เกี่ ยวข้องมาก่อน แล้วตีความ
เป็ นความรู ้หรื อสร้างทฤษฎีใหม่โดยให้ขอ้ มูลจานวนมากสนับสนุ นกันเอง ตัวอย่างเช่นต้องการรู ้วา่ สุ วรรณ
ภูมิ(ที่ ไ ม่ใช่ สนามบิ น)อยู่ที่ไหน นักวิจยั จะใช้ขอ้ มูลจากการขุดค้นทางโบราณคดี พงศาวดาร ตานาน
จารึ ก ศาสนสถาน ลุกปัดโบราณ เอกสารโบราญของจีนและอินเดีย ตลอดจนสภาพทางภูมิศาสตร์ (เช่น มี
แม่น้ าที่เอื้อต่อการเป็ นเส้นทางหรื อสถานีการค้า) ฯลฯ มาสรุ ปว่าสุ วรรณภูมิอยูท่ ี่ไหน
การได้คาตอบแบบนี้ เป็ นปรากฏการณ์ที่เรา “อิ่ม” ในข้อมูลจนเกิดการชักนา (induce) “อ๋ อ...รู้แล้ว
มันเป็ นอย่างนี้ นี่เอง” ในครั้งแรกๆ คาตอบเรื่ องสุ วรรณภูมิจะเป็ นอย่างหนึ่ ง ต่อมามีคนได้หลักฐานใหม่ทา
ให้คาตอบเปลี่ยนไปได้ ฉะนั้น ความรู ้ที่ได้จึงเป็ นความรู ้เท่าที่มีขอ้ มูลขณะนั้น ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ จึงมี
บริ บท ซึ่ งต่างจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ (เช่ น กฎแรงโน้มถ่วง) ที่เป็ นสากลไม่ข้ ึนกับบริ บท ความรู้ของ
งานอุปนัยจึงมีลกั ษณะอนิจจัง คือไม่ถาวรเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ ที่น่าจะยกเว้นก็มีเพียงผลงานเดียวเท่านั้น
ผมคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นหาทางหลุดพ้นความทุกข์ดว้ ยกระบวนการทาวิจยั แบบอุปนัย ท่านรับ
ข้อมูลด้วยสุ ตตมัยปัญญา สู่ คิดใคร่ ครวญตีความด้วยจิตตมัยปั ญญา แล้วบรรลุสู่ความรู ้ดว้ ยภาวนามัยปั ญญา
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1. อธิ บายว่ าโครงงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของประเด็นหลักและมีความสาคัญอย่ างไร
2. แสดงให้ เห็นถึงสาระกลุ่มวิชาที่ใช้ ในโครงงานนี ้
3. แสดงให้ เห็ นว่ ามีการสื บค้ นข้ อมูลที่ ผ้ อู ื่ นได้ ทาไว้ แล้ ว ทั้งกรณี นี้ หรื อกรณี อื่นที่ ใกล้ เคี ยงกัน อย่ างน้ อย
ผ่ านการสื บค้ นใน www.google.com )
ผมขอข้า มการอธิ บายหัวข้อนี้ ไ ป เพราะซ้ ากับ โครงงานประเภทวิทยาศาสตร์ งานแบบนี้ ม กั จะ
ออกไปทางสังคมศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ซึ่ งเป็ นงานเชิ งคุณภาพ เพียงแต่ขอแนะนาเพิ่มว่าควรเอาบริ บท
มาร่ วมอธิ บายให้มากหน่ อย แม้ว่าบริ บทได้เคยเขียนไว้แล้วในหน้ารวมข้อเสนอโครงการ แต่ก็ควรเอา
บริ บทเฉพาะที่ตรงกับโครงงานย่อยนี้มาเขียนเพิ่ม

คาถามทีอ่ ยากรู้
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เขียนคาถามเพื่อบอกว่ าตามโครงงานที่เสนอนั้นนักเรี ยนต้ องการรู้ อะไร
- คาถามที่ม่ งุ พรรณนาปรากฏการณ์ คือต้ องการรู้ ว่าปรากฏการณ์ ที่เราสนใจศึกษานั้นเป็ นอย่ างไร
- ค าถามที่ ม่ ุ ง อธิ บ าย คื อ ต้ อ งการรู้ ว่ า ปรากฏการณ์ ที่ เ ราสนใจศึ ก ษานั้ น เกิ ด ขึ ้น ได้ อ ย่ า งไร
เปลี่ยนแปลงมาอย่ างไร อะไรคือเงื่ อนไขที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
งานแบบนี้ จะมีขอ้ มูลจานวนมากเข้ามาให้เราประมวลจนชักนา (induce) ขึ้นมาเป็ นคาตอบ ดังนั้น
การเขียนคาถามว่า “ต้องการรู้อะไร” นี้ ผมถื อว่าเป็ นการกาหนดสติ คือมีธงเป็ นเป้ าความต้องการรู ้ไว้ก่อน
ธงนี้ ต่างจากความหมาย “ปั กธง” เพราะคาว่า “ปั กธง” หมายถึ งกาหนดคาตอบไว้แล้ว จากนั้นทางานเพื่อ
สร้างคาอธิบายเข้าหาคาตอบ (เช่น การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างท่าเรื อ) แต่ธงนี้
จะคล้ายธงในหลุมกอล์ฟ คือมีหน้าที่กาหนดจุดเป้ าหมายในการตีลูกกอล์ฟ ธงไม่ใช่เป้ าหมายที่เราจะไปเอา
เพราะคนดูปรบมือเมื่อลูกกอล์ฟลงหลุม ซึ่ งตอนนั้นในหลุมไม่มีธงแล้ว
คาถามที่อยากรู ้ ในงานวิจยั แบบนี้ เป็ นคาถามที่มีต่อปรากฏการณ์ เช่ น “ปรากฏการณ์การสู ญเสี ย
ที่ดิน” การตอบคาถามนี้ มี 2 แบบ คือ แบบที่ตอ้ งการรู ้วา่ ปรากฏการณ์ ที่เราสนใจนั้น “เป็ นอย่างไร” และ
แบบที่ตอ้ งการคาตอบว่าปรากฏการณ์น้ นั “เกิดได้อย่างไร เพราะเงื่อนไขอะไร”
แบบแรกได้คาตอบเป็ นการพรรณนาปรากฏการณ์ คือ “เขียนให้เห็นภาพ” แบบหลังได้คาตอบเป็ น
คาอธิบาย คือ “เขียนให้เข้าใจ”
เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว ผมเชื่อว่าครู จะเขียนคาถามที่อยากรู ้เป็ นกันแล้ว

25

วิธศี ึกษาข้ อมูล

าตเผ
ยแพ

ร่เพ

ื่อกา

รศึก
ษาเ

ท่าน
ั้น

จากการสื บค้ นให้ อธิ บายว่ าโครงงานนี ต้ ้ องการข้ อ มูลประเภทใด (เช่ น รู ปถ่ าย เรื่ องเล่ า ทัศนคติ /
ความเชื่ อ ฯลฯ) และเพื่ อให้ ได้ ข้อมูล นักเรี ยนจะใช้ วิธีอะไรบ้ างโดยให้ ระบุมาอย่ างน้ อย 3 วิ ธี (เช่ น
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การจัดเวทีผ้ เู ฒ่ าเล่ าเรื่ อง การจัดเวทีชุมชน การสั งเกต) และ
ให้ ระบุในเบือ้ งต้ นว่ า
- ถ้ าศึกษาเอกสาร จะศึกษาเอกสารอะไรบ้ าง จะศึกษาประเด็นอะไร
- ถ้ าใช้ การสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์ คนกลุ่มไหนบ้ าง ประเด็นที่จะสัมภาษณ์ แต่ ละกลุ่มได้ แก่ อะไรบ้ าง
- ถ้ า ใช้ การสนทนากลุ่ ม จะจั ด กลุ่ ม สนทนาอย่ า งไร ประเด็น ที่ จ ะพู ด คุ ย ในกลุ่ ม สนทนาได้ แ ก่
อะไรบ้ าง
- ถ้ าจั ดเวที ผ้ ูเฒ่ าเล่ าเรื่ อง จะเชิ ญใครมาเป็ นผู้เล่ าเรื่ อง ใครเป็ นคนฟั ง ประเด็นที่ ผ้ ูเฒ่ าจะเล่ าให้ ฟัง
ได้ แก่ อะไร
- ถ้ าจัดเวทีชุมชน จะเชิ ญใครมาร่ วมเวทีบ้าง ประเด็นที่จะให้ พูดคุยกันมีอะไรบ้ าง
- ถ้ าใช้ การสังเกต จะสังเกตอะไรบ้ าง ประเด็นที่จะสังเกตได้ แก่ อะไร
จากนั้น ให้ ระบุหลักการวิเคราะห์ ข้อมูล หลักการ/ทฤษฎีที่เอามาสังเคราะห์ ให้ เป็ นผลวิจัย
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ข้อมูลที่ใช้ศึกษาในงานแบบนี้มีหลายอย่างมาก แต่ส่วนมากครู จะนึ กถึงการแจกแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ จนหลายคนเข้าใจว่าเป็ นแบบมาตรฐานของงานแบบนี้ เพื่อให้ครู และนักเรี ยนรู ้ จกั การเรี ยนรู ้ ที่
กว้างขวาง ในข้อเสนอโครงงานควรนึกถึงข้อมูลประเภทอื่นบ้าง เช่น รู ปถ่าย เรื่ องเล่า รวมทั้งกระบวนการ
ที่ต่างจากวิธีเดิมๆ

รู ปข้างบนเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ผมอยากให้ลองใช้ดู เริ่ มจากเข้าใจคุณลักษณะปั จจุบนั ของสิ่ งนั้น เช่ น
“คุ ณลักษณะของงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั คือ สัมภาษณ์ แล้วทา content analysis” เราเอา
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“สัมภาษณ์” และ “content analysis” มาเป็ นตัวตั้งเขียนบน flip chart แล้วสมาชิ กกลุ่มช่วยกันคิดทางเลือก
ใหม่ เช่ น การได้ขอ้ มูลที่ไม่ใช่สัมภาษณ์มีอะไรบ้าง (คาตอบ ถ่าย VDO เขียนบรรยาย เรื่ องเล่า สะท้อน
ความรู ้สึก) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ไม่ใช่ content analysis มีอะไรบ้าง (คาตอบ วิเคราะห์ภาษากาย ถอด
ประเด็น ตีความ) นัน่ หมายความว่าเราจะได้วิธีการต่างๆ มากมายจากการผสมคุ ณลักษณะ 2 อย่างเข้า
ด้วยกัน เช่น “เวทีเรื่ องเล่าและ content analysis” “ถ่าย VDO และวิเคราะห์ภาษากาย” หรื อ “เขียนบรรยาย
และตีความ” เป็ นต้น การขยายทางเลือกตามตัวอย่างนี้ทาให้เราได้การผสมวิธีวจิ ยั ถึง 20 วิธี!!
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ถ้าสนุ กกับการทาและอยากทาชั้นที่ 2 ก็เลือกมาทาต่อได้อีก เช่น สิ่ งที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ของการได้
ข้อมูลจาก “เวทีเรื่ องเล่า” คือ “มีเวทีให้เล่าและมีคนชวนคุ ย” คุณลักษณะที่เป็ นอยู่ปัจจุบนั คือ “มีคนมาเล่า
เรื่ อง” และ “มีคนชวนคุย” กลุ่มช่ วยกันหาทางเลื อกของ “มีคนมาเล่าเรื่ อง” เช่ น “จาลองเรื่ องด้วยละคร”
“เล่าหลังฉาก (หมายถึงเล่าโดยไม่เห็นหน้า ไม่ใช่เล่าเบื้องหลัง)” “เล่าอัดเทปเสี ยง” ส่ วนทางเลือกของการ
“มีคนชวนคุย” คือ “เขียนคาถามให้ตอบ” “โฟนอิน” เป็ นต้น จากทางเลื อกเหล่านี้ เราได้วิธีการจัดเวทีเรื่ อง
เล่าถึง 12 วิธี ในที่สุดเราจะได้กระบวนการใหม่ เช่น “เล่าหลังฉากและโฟนอิน” ซึ่ งอาจจะเหมาะกับเรื่ องที่
ทั้งผูถ้ ามและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่สะดวกที่จะให้เห็นหน้ากัน
ผมมักจะเล่าในหลายที่วา่ ครั้งหนึ่ งนักวิจยั กลุ่มหนึ่ งทาวิจยั เรื่ องท่องเที่ยวอาเซี ยน นักวิจยั ไทยจับคู่
กับนักวิจยั ในประเทศสมาชิ กอาเซี ยนร่ วมทาวิจยั “กาหนดจุดขายการท่องเที่ยวของประเทศอาเซี ยน” เพื่อ
เป้ าหมาย One ASEAN one Destination นักวิจยั ทุกประเทศใช้รูปแบบเดียวกันหมด คือ สัมภาษณ์และแจก
แบบสอบถาม แต่นักวิจยั ที่ รับผิดชอบประเทศพม่าไม่สามารถทาได้ (สมัยที่ ทหารยังปกครองประเทศ)
นักวิจยั ท่านเลยหาทางออกด้วยการวิเคราะห์ content จากหน้า web ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพม่า นี่เป็ น
ตัวอย่างหนึ่งที่หาทางเลือกการได้ขอ้ มูลที่แหวกออกไปจากรู ปแบบปั จจุบนั
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คาแนะนาในแบบฟอร์ มได้ให้กระบวนการต่างๆ แล้ว ซึ่ งครู ตอ้ งคิดถึงรายละเอียดให้มากพอจน
ออกแบบและวางแผนกระบวนการได้ ตัวอย่างเช่น การจัดเวทีผเู ้ ฒ่าเล่าเรื่ อง ในนั้นมีรายละเอียดตั้งแต่การ
เชิญคน (การเลือกคนเล่ามีผลต่อผลที่ได้จากเรื่ องเล่าอย่างมาก) การกาหนดประเด็นเล่า (และแน่นอนว่าต้อง
ดาเนินเวทีให้เล่าอย่างมีอิสระ โดยไม่ให้หลุดออกจากประเด็นที่เราต้องการทราบ) กาหนดว่าใครเป็ นคนฟั ง
(คนฟังก็สาคัญ ต้องฟังให้เป็ น จับประเด็นให้ได้) วิธีศึกษาแบบนี้แทบไม่ใช้เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ อะไรเลย
การออกแบบวิธีการจึงค่อนข้างยาก ซึ่ งผมถือว่ามีนวัตกรรมสู งกว่าวิธีนิรนัย
ลองอ่านข้อเสนอแนะทั้งหมดและตีความว่าการเขียนข้อเสนอโครงงานของเราควรใช้กระบวนการ
ใด วิธีการมีรายละเอียดอะไรบ้าง จึงจะเป็ นข้อเสนอโครงงานที่ดี

ื่อกา

แผนกิจกรรม

าตเผ
ยแพ

ร่เพ

แสดงแผนกิจกรรมในรู ปของ flow chart ที่มีสเกลเวลา โดยต้ องสอดคล้ องกับวิธีศึกษาข้ อมูล
หากอ่า นประเด็ นนี้ ที่ผมเขี ยนสาหรั บโครงงานแบบนิ รนัย มาแล้ว ผมขอให้ทิ้งความคิ ดเดิ ม เสี ย
เพราะแผนกิ จกรรมของงานวิจยั 2 แนวจะต่างกันมาก แนวแบบวิทยาศาสตร์ (นิ รนัย)มีข้ นั ตอนชัดเจนว่า
อะไรมาก่อนอะไร ต้องทาอะไรก่อนจึงจะทาอะไรได้ต่อ แต่การทาวิจยั แบบอุปนัยแผนงานจะหลวมกว่า
มาก กิ จกรรมถูกกาหนดด้วยความพร้ อมของบริ บทมากกว่า เช่น เวลาที่ผเู ้ กี่ยวข้องมาประชุ มได้พร้ อมกัน
ไม่ได้ถูกกาหนดจากเราฝ่ ายเดียว ดังนั้น วิธีศึกษาข้อมูลจะสาคัญกว่าแผนกิจกรรม เพราะความถูกต้องอยูท่ ี่
วิธีศึกษาและการตีความข้อมูลมากกว่า

การเรียนรู้

ภาคผนวก

ิทธิ์อ

นุญ

ให้ นัก เรี ยนเขี ย นอธิ บ ายว่ า การเขี ย นข้ อเสนอโครงงานโดยมี ครู ที่ป รึ กษาช่ วยเช่ น นี ้ นั ก เรี ยนได้ เ รี ยนรู้
อะไรบ้ าง หากเป็ นฉบับแก้ ไข ให้ เขียนว่ าได้ เรี ยนรู้ อะไรเพิ่มขึน้ จากฉบับก่ อน
การเขียนประเด็นนี้ไม่น่าต่างจากที่ผมให้คาแนะนาไปแล้ว

สงว
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ส

หากเป็ นการสารวจเชิ งปริ มาณให้ แสดงแบบสอบถาม
อย่างที่กล่าวแล้วว่าวิธีการสาคัญมาก แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมืองานวิจยั เชิงปริ มาณ จานวนมากที่
ผมพบคือออกแบบสอบถามตามความคุน้ ชินเดิม อ่านแล้วรู ้สึกว่าสอบถามอย่างไม่มีเป้ าหมาย การออกแบบ
แบบสอบถามแต่ละข้อต้องตกผลึกความคิดให้ได้ก่อนว่า “ถามไปทาไม จะเอาไปใช้อะไร” ถ้าถามได้อย่าง
นี้ แบบสอบถามจะหลุดจากความคุน้ ชิ นเดิม ความจริ งการทบทวนความคิดขณะออกแบบสอบถามอย่างที่
เล่ามานี้มนั ไม่ต่างจากการทาวิจยั เลย คือตอบได้อย่างมีเหตุผลว่าทาอะไร อย่างไร เพราะอะไร
หากเอาหลักนี้ไปใช้ จะออกแบบสอบถามได้ง่ายขึ้น
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การประเมินข้ อเสนอโครงงาน
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เป็ นธรรมชาติที่ขอ้ เสนอทุกประเภทต้องมีการประเมินจากผูส้ นอง การประเมินจะเข้มข้นหากเป็ น
ข้อเสนอโครงงานที่มีการแข่งขันสู ง ภาษาธุ รกิจบอกว่าตลาดเป็ นของฝ่ ายสนอง อธิ บายภาษาชาวบ้านคือ ดู
ที่ใครง้อใคร แต่โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาไม่ตกอยูใ่ นเกมนี้ เพราะเป็ นการร่ วมมือกัน (collaboration) เพื่อ
เป้ าหมายเดียวกัน มีโรงเรี ยนและห้องที่ตกลงกันเบื้องต้นแล้ว
แต่ผูพ้ ิจารณาจะถูก สอนให้มอง 2 อย่างในข้อเสนอโครงงาน คื อ 1) กระบวนการวิจยั ที่ เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้ และ 2) ความถูกต้องของการเป็ นวิจยั
กระบวนการวิจยั ที่เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ แปลว่าไม่เน้นการหาความรู้ แต่เป็ นกระบวนการสร้าง
ทักษะการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการค้นคว้า ซึ่ งมี 2 ส่ วน คือให้ได้ขอ้ มูลจากปฏิบตั ิ และการรู ้จกั คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ กระบวนการส่ วนที่ 2 นี้สาคัญมาก เพราะเป็ นส่ วนของกระบวนการเรี ยนรู ้ในการทาโครงงาน
ความถูกต้องของการเป็ นวิจยั หมายความว่ามีหลักการ มี เหตุ มีผล มีตรรกะ ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ 7 หากเป็ นงานแนวนิรนัยความถูกต้องนี้คุมด้วยกฎ/หลักการที่รู้กนั อยูแ่ ล้ว จึงเขียนไม่ยาก ส่ วน
ที่เป็ นแนวอุปนัยต้องอาศัยประสบการณ์ ผรู ้ ู ้ มาช่ วยกัน งานอย่างนี้ ควรเขียนไปพร้ อมกับหาความรู้จากผูร้ ู้
ท่านอื่นไปด้วย จึงจะได้ผล
แต่แม้วา่ จะมีการประเมินก็มิได้หมายความว่าครู ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจะต้องเครี ยด เพราะ
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาถูก ออกแบบให้มีพี่เลี้ ยงช่ วยครู อย่างไรก็ตาม ครู ควรเรี ยนรู ้ และฝึ กเขี ยนด้วย
ตนเอง โดยอ่านที่ผมเขียนให้เข้าใจ.... หากไม่ตอ้ งการให้พี่เลี้ยงเครี ยด

7

กระบวนการวิทยาศาสตร์ ในที่ นีไ้ ม่ ได้ หมายความว่ าทาวิจัยในเนื อ้ วิชาวิทยาศาสตร์ แต่ หมายถึงกระบวนการที่ อธิ บายได้
ด้ วยความเป็ นเหตุเป็ นผล
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ภาคผนวกได้นาแบบฟอร์ มการเขียนข้อเสนอโครงการและโครงงานมารวมไว้เพื่อให้ผอู ้ ่านมีขอ้ มูล
เพื่อเข้าใจเนื้อเรื่ องที่เขียนในประเด็นหลัก
แบบฟอร์มมี 3 ส่ วน คือ
1. ส่ วนของประเด็นหลัก เป็ นแบบฟอร์ มที่ ทาให้เข้าใจเรื่ องรวม ส่ วนนี้ มี 3 ประเด็นที่เอา
ขยายความเพื่อความเข้าใจ
2. ส่ วนปกโครงงานย่อย เป็ นแบบฟอร์ มให้ทราบผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งครู และนักเรี ยน ส่ วนนี้ มี 2
ประเด็นที่ปรากฏในหนังสื อ
3. ส่ วนรายละเอียดโครงงานย่อย ซึ่ งเป็ นแบบฟอร์ มหลักของเนื้ อหาในหนังสื อนี้ โครงงาน
ย่อยมี 2 ประเภท คือที่ออกแนววิทยาศาสตร์ กบั ที่ออกแนวสังคมศาสตร์ ซึ่ งมีกรอบความคิด
ในวิธีการทาวิจยั ต่างกัน
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รายละเอียดประเด็นหลัก
(เขียนโดยครู หวั หน้าโครงการ)

รศึก
ษาเ

1. ชื่อโครงการ (ประเด็น) หลัก..............................................................
2. พื้นฐานความรู ้เดิมที่โรงเรี ยนหรื อชุมชนมีอยู่ (ในบริ บทที่เกี่ยวกับประเด็นหลักนี้)......................................
3. มูลเหตุจูงใจให้สนใจประเด็นนี้....................................................................................................................
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ตารางสรุ ปบูรณาการสาระวิชาและโครงงาน (สามารถเพิ่มครู หรื อโครงงานได้ตามความเหมาะสม)
โครงงาน
ชื่อโครงงาน
บูรณาการกับ
ครู *
สอนกลุ่ม
ที่
โครงงานที่
สาระวิชา
1
1
2
2
1
2
3
1
2
4
1
2
5
1
2
6
1
2
7
1
2
8
1
2
9
1
2
10
1
2
*ครู แต่ละท่านสามารถมีชื่ออยูห่ ลายโครงงานได้
งบประมาณรวม (ทุกโครงงานย่อย)...................................บาท
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ปกโครงงานย่ อยที.่ .....
(ให้ แต่ ละโครงงานเขียนรายละเอียดแยกกัน แต่ นาส่ งรวมกันพร้ อมปก)

รศึก
ษาเ

1) ชื่อโครงงาน......................................................................................................................
คาสาคัญ…………………………………………………………………………............

ร่เพ

สอนกลุ่มสาระ

ชื่อ-สกุล

าตเผ
ยแพ

3) ครู ที่ปรึ กษา
คนที่
1
2
3

ื่อกา

2) ชื่อนักเรี ยนผูท้ าโครงงาน
1.…………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………
3.…………………………………………………………………………
4.…………………………………………………………………………

โทรศัพท์

4) งบประมาณที่เสนอ......…………….......บาท

นุญ

ยืน่ ครั้งที่ 1 วันที่ …..... เดือน ............................ พ.ศ. .................
แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ ……เดือน ……............…….พ.ศ. ….....……
แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ ……เดือน ……............…….พ.ศ. ….....……
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5) เสนอ
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Email

(ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ /เศรษฐศาสตร์ )

โครงงานที่ ก……

รศึก
ษาเ

1.ความสาคัญของโครงงานย่อยนี้ (เขียนโดยครู ทปี่ รึกษา)
1. อธิ บายว่ าโครงงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของประเด็นหลักและมีความสาคัญอย่ างไร
2. แสดงให้ เห็นถึงสาระกลุ่มวิชาที่ใช้ ในโครงงานนี ้

ท่าน
ั้น

รายละเอียดโครงงานย่ อยประเภท ก.8

ร่เพ

ื่อกา

2.สมมุติฐานของโครงงาน (เขียนโดยนักเรียน ตรวจสอบโดยครู ทปี่ รึกษา)
1. แสดงให้ เห็นว่ ามีการสื บค้ นข้ อมูลที่ผ้ อู ื่นได้ ทาไว้ แล้ ว ทั้งกรณี นี้ หรื อกรณี อื่นที่ ใกล้ เคี ยงกัน อย่ างน้ อยผ่ าน
การสื บค้ นใน www.google.com )
2. จากการสื บค้ นให้ อธิ บายว่ าสงสัยว่ าอะไรเป็ นเหตุ (ของปรากฏการณ์ ที่เอามาเป็ นโครงงาน) และอะไรเป็ น
เหตุของเหตุ (ให้ ไล่ ลาดับความเป็ นเหตุอย่ างน้ อย 2 ชั้น ให้ ใช้ ผงั เหตุผลพร้ อมเส้ นทึบเส้ นประที่ถกู ต้ อง)

าตเผ
ยแพ

3. วิธีวจิ ัย (เขียนโดยนักเรียน ตรวจสอบโดยครู ทปี่ รึกษา)
1. จากสมมุติฐาน ให้ ระบุตัวแปรในการวิจัย/ทดลอง ช่ วงของตัวแปร
2. ให้ ระบุเครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูล (เครื่ องมือวัด แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ)
3. ให้ ระบุหลักการวิเคราะห์ ข้อมูล หลักการ/ทฤษฎีที่เอามาสังเคราะห์ ให้ เป็ นผลวิจัย

นุญ

4. แผนกิจกรรม (เขียนโดยนักเรียน ตรวจสอบโดยครู ทปี่ รึกษา)
แสดงแผนกิจกรรมในรู ปของ flow chart ที่มีสเกลเวลา โดยต้ องสอดคล้ องกับวิธีวิจัย

นลิข
ส

ิทธิ์อ

5. งบประมาณ (เขียนโดยนักเรียน ตรวจสอบโดยครู ทปี่ รึกษา)
แสดงงบประมาณแยกเป็ นหมวด ๆ ตามตาราง
หมวด
งบประมาณ
ค่าวัสดุ (สานักงาน ห้องปฏิบตั ิการ ฯลฯ)
ค่าใช้สอย (ค่าเดินทาง ที่พกั เบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างทาของ)
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สงว

โครงงานประเภท ก. เป็ นโครงงานที่ ใช้หลักนิ รนัย (deduction) คือ มีสมมุติฐานว่าอะไรเป็ นเหตุ (ของผลที่ กาลังหา
คาตอบ) สมมุติฐานเกิดจากหลักการที่เป็ นวิทยาศาสตร์ ที่ครู และนักเรี ยนมีฐานความรู ้เดิมอยู่ จากนั้นหาข้อมูลที่เชื่อมโยง
ระหว่างเหตุและผล อธิบายเป็ นความรู ้ดว้ ยการสังเคราะห์ร่วมกับหลักการหรื อทฤษฎีบท
33

ท่าน
ั้น

6. เอกสารอ้างอิง (เขียนโดยนักเรียน ตรวจสอบโดยครู ทปี่ รึกษา)
เขียนตามมาตรฐาน

สงว

นลิข
ส

ิทธิ์อ

นุญ

าตเผ
ยแพ

ร่เพ

ื่อกา

รศึก
ษาเ

7. การเรียนรู้ (เขียนโดยนักเรียน)
ให้ นัก เรี ยนเขี ย นอธิ บ ายว่ า การเขี ย นข้ อเสนอโครงงานโดยมี ครู ที่ป รึ กษาช่ วยเช่ น นี ้ นั ก เรี ยนได้ เ รี ยนรู้
อะไรบ้ าง หากเป็ นฉบับแก้ ไข ให้ เขียนว่ าได้ เรี ยนรู้ อะไรเพิ่มขึน้ จากฉบับก่ อน
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(ประเภทโครงงานสั งคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ )

โครงงานที่ ข……

ท่าน
ั้น

รายละเอียดโครงงานย่ อยประเภท ข.9

ื่อกา

รศึก
ษาเ

1.ความสาคัญของโครงงานย่อยนี้ (เขียนโดยครู ทปี่ รึกษา)
1. อธิ บายว่ าโครงงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของประเด็นหลักและมีความสาคัญอย่ างไร
2. แสดงให้ เห็นถึงสาระกลุ่มวิชาที่ใช้ ในโครงงานนี ้
3. แสดงให้ เห็นว่ ามีการสื บค้ นข้ อมูลที่ ผ้ อู ื่ นได้ ทาไว้ แล้ ว ทั้งกรณี นี้ หรื อกรณี อื่นที่ ใกล้ เคี ยงกัน อย่ างน้ อย
ผ่ านการสื บค้ นใน www.google.com )

าตเผ
ยแพ

ร่เพ

2. คาถามทีอ่ ยากรู้ (เขียนโดยนักเรียน ตรวจสอบโดยครู ทปี่ รึกษา)
เขียนคาถามเพื่อบอกว่ าตามโครงงานที่เสนอนั้นนักเรี ยนต้ องการรู้ อะไร
- คาถามที่ม่ งุ พรรณนาปรากฏการณ์ คือต้ องการรู้ ว่าปรากฏการณ์ ที่เราสนใจศึกษานั้นเป็ นอย่ าไร
- ค าถามที่ ม่ ุ ง อธิ บ าย คื อ ต้ อ งการรู้ ว่ า ปรากฏการณ์ ที่ เ ราสนใจศึ ก ษานั้ น เกิ ด ขึ ้น ได้ อ ย่ า งไร
เปลี่ยนแปลงมาอย่ างไร อะไรคือเงื่อนไขที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง

นลิข
ส

ิทธิ์อ

นุญ

3. วิธีศึกษาข้ อมูล (เขียนโดยนักเรียน ตรวจสอบโดยครู ทปี่ รึกษา)
จากการสื บค้ นให้ อธิ บายว่ าโครงงานนี ต้ ้ องการข้ อมูลประเภทใด (เช่ น รู ปถ่ าย เรื่ องเล่ า ทัศนคติ /
ความเชื่ อ ฯลฯ) และเพื่ อให้ ได้ ข้อมูล นักเรี ยนจะใช้ วิธีอะไรบ้ างโดยให้ ระบุมาอย่ างน้ อย 3 วิ ธี (เช่ น
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การจัดเวทีผ้ เู ฒ่ าเล่ าเรื่ อง การจัดเวทีชุมชน การสั งเกต) และ
ให้ ระบุในเบือ้ งต้ นว่ า
- ถ้ าศึกษาเอกสาร จะศึกษาเอกสารอะไรบ้ าง จะศึกษาประเด็นอะไร
-ถ้ าใช้ การสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์ คนกลุ่มไหนบ้ าง ประเด็นที่จะสัมภาษณ์ แต่ ละกลุ่มได้ แ ก่ อะไรบ้ าง
-ถ้ าใช้ การสนทนากลุ่มจะจัดกลุ่มสนทนาอย่ างไร ประเด็นที่จะพูดคุยในกลุ่มสนทนาได้ แก่ อะไรบ้ าง
-ถ้ าจัดเวที ผ้ ูเฒ่ าเล่ าเรื่ อง จะเชิ ญใครมาเป็ นผู้เล่ าเรื่ อง ใครเป็ นคนฟั ง ประเด็นที่ ผ้ ูเฒ่ าจะเล่ าให้ ฟัง
ได้ แก่ อะไร
- ถ้ าจัดเวทีชุมชน จะเชิ ญใครมาร่ วมเวทีบ้าง ประเด็นที่จะให้ พูดคุยกันมีอะไรบ้ าง
-ถ้ าใช้ การสังเกต จะสังเกตอะไรบ้ าง ประเด็นที่จะสังเกตได้ แก่ อะไร
9

สงว

โครงการประเภท ข. เป็ นโครงการที่ใช้หลักอุปมัย (induction) คือ รวบรวมข้อมูล/ข่าวสารจากแหล่งจานวนมากที่กระจัด
กระจาย จากนั้นเอามาวิเคราะห์ แล้วสรุ ปเป็ นความรู ้ใหม่ข้ ึนมาจากข้อมูล/ข่าวสารที่รวบรวมได้ โดยอาจสร้าง/ปรับปรุ ง/
ขยายความ หลักการ/ทฤษฎีบทขึ้นมาใหม่ก็ได้
35

ท่าน
ั้น

จากนั้น ให้ ระบุหลักการวิเคราะห์ ข้อมูล หลักการ/ทฤษฎีที่เอามาสังเคราะห์ ให้ เป็ นผลวิจัย

ื่อกา

5. งบประมาณ (เขียนโดยนักเรียน ตรวจสอบโดยครู ทปี่ รึกษา)
แสดงงบประมาณแยกเป็ นหมวด ๆ ตามตาราง
หมวด
งบประมาณ
ค่าวัสดุ (สานักงาน ฯลฯ)
ค่าใช้สอย (ค่าเดินทาง ที่พกั เบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างทาของ)

รศึก
ษาเ

4. แผนกิจกรรม (เขียนโดยนักเรียน ตรวจสอบโดยครู ทปี่ รึกษา)
แสดงแผนกิจกรรมในรู ปของ flow chart ที่มีสเกลเวลา โดยต้ องสอดคล้ องกับวิธีศึกษาข้ อมูล

าตเผ
ยแพ

ร่เพ

6. การเรียนรู้ (เขียนโดยนักเรียน)
ให้ นัก เรี ยนเขี ย นอธิ บ ายว่ า การเขี ย นข้ อเสนอโครงงานโดยมี ครู ที่ป รึ กษาช่ วยเช่ น นี ้ นั ก เรี ยนได้ เ รี ยนรู้
อะไรบ้ าง หากเป็ นฉบับแก้ ไข ให้ เขียนว่ าได้ เรี ยนรู้ อะไรเพิ่มขึน้ จากฉบับก่ อน

สงว

นลิข
ส

ิทธิ์อ

นุญ

7. ภาคผนวก (เขียนโดยนักเรียน ตรวจสอบโดยครู ทปี่ รึกษา)
หากเป็ นการสารวจเชิ งปริ มาณให้ แสดงแบบสอบถาม
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