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 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ได้เข้าไปเสริมความรู้ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉกเช่นทุก
สัปดาห์ท่ีผ่านมา แต่สัปดาห์นี้มีเรื่องท่ีพิเศษอยู่ 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ได้ย้ายกลับมานั่งทํางานท่ีโต๊ะตัวเดิม มุมเดิมๆ  
2.บรรยากาศของการรับปริญญายังปรากฏให้เห็นอยู่ ขากลับนั่งรถเมลล์กลับเมืองฝาง ได้มีโอกาสนั่งทบทวน
และต้ังคําถามถึงสิ่งท่ีพบเห็นท้ัง 2 เรื่องท่ีได้เกริ่นนําไว้  โดยพยายามต้ังคําถามกับตัวเองได้ 2 ข้อ ซ่ึงคําตอบ
ของแต่ละข้อนั้น จะสอดคล้องกับชื่อเรื่องของบทความฉบับนี้ คําถามและคําตอบเป็นอย่างไร โปรดติดตาม 
 คําถามข้อ 1. ผมนั่งทํางานท่ีโต๊ะตัวเดิม มุมเดิมๆ มาเป็นระยะเวลาก่ีปีแล้ว? คําตอบ เม่ือผมนั่งย้อน
เวลากลับไปพบว่า ผมเข้าเรียนระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา เม่ือปีพ.ศ.2547 
โดยมีรหัสประจําตัวนักศึกษาคือ 4782... และสําเร็จการศึกษาในช่วงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.2549 เป็นคนท่ี
สองของรุ่นจากท้ังหมด 17 คน และจบรองจากเพ่ือนต๊ิก จําได้ว่าปีถัดไปรับปริญญากันท้ังรุ่นแค่ 3 คน (ขอคุย
หน่อยครับว่าวิทยานิพนธ์ผมได้รับรางวัลด้วยครับ ^^) รับกันแบบเหงาๆครับ ผมยังจําได้ว่าวันท่ีผมไปหา
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปัจจุบันก็ยังเป็นอาจารย์ท่ีผมนับถือและไปฝึกศาสตร์ด้านวิจัยและด้านวัดผล
เช่นเดิม) ผมได้ถามอาจารย์ตรงๆเลยว่า “อาจารย์ครับ ผมขอช่วยงานอาจารย์ได้ไหม?” อาจารย์ไม่ปฏิเสธเลย
ครับ ยินดีรับผมเป็นผู้ช่วยนับต้ังแต่เวลานั้นเป็นต้นมา ถ้านับรวมๆแล้วก็ 5 ปีเต็ม ช่วงแรกๆได้เจอคําถามจาก
ผู้คนมากหน้าหลายตาว่า “เรียนจบแล้ว มาทําอะไรอีก?” ผมก็ตอบตรงๆไปว่ามาช่วยงานอาจารย์ครับ หลังๆ
มาไม่ค่อยมีคนถาม เพราะคนท่ีถามเขาก็เรียนจบไปหมดแล้ว นักศึกษารุ่นหลังๆมาผมเริ่มไม่เป็นท่ีรู้จัก ก็เลยไม่
ค่อยมีคนมาถามผม คงนึกว่าผมเป็นนักการก็ได้ม้ังครับ (เสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ) ตลอดระยะเวลา 5 
ปีเต็มนั้น อาจารย์ได้สอนผมท้ังศาสตร์ด้านการวัดผลการศึกษาและศาสตร์ด้านการวิจัยการศึกษาอย่างเต็มท่ี 
ซ่ึงผมยืนยันว่าไม่มีตําราเล่มใดท่ีจะสอนเหมือนอาจารย์ผม เพราะอาจารย์สอนจากการฝึกปฏิบัติจริง 
สถานการณ์จริงๆ ทุกอย่างเป็นของจริงหมด แรกๆปรับตัวแทบไม่ทัน แต่พอผ่านไปได้สักเดือน สองเดือน เริ่ม
จัดระบบให้กับตัวเองได้ เริ่มนิ่ง พอเข้าสู่เดือนท่ีสามจนถึงปัจจุบันไปโลดครับ ประสบการณ์นี่สําคัญมากนะครับ 
เชื่อผม... หมดแล้วครับสําหรับคําถาม คําตอบข้อท่ี 1. ต่อไปเป็นคําถาม คําตอบข้อท่ี 2. ครับ เป็นอย่างไรโปรด
อ่าน 
 คําถามข้อ 2. ได้อะไรบ้างจากการเข้าไปช่วยงานอาจารย์ตลอด 5 ปีเต็ม? คําตอบข้อนี้ ต้องคิดนาน
หน่อยครับ เพราะมากมายเหลือเกิน ก็พยายามจัดเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ครับ ตรงๆเลยนะครับ  
 2.1 ได้มีโอกาสอ่านงานวิจัยท่ีหลากหลายมากครับ ท้ังในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต 
ตลอดจนการอ่านผลงานทางวิชาการท้ังในระดับชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ แน่นอนครับเม่ืออ่านมาก
แล้ว ท้ังในแง่ของปริมาณงานวิจัยและความหลากหลายของเรื่องท่ีทําวิจัย ทําให้เกิดทักษะบางประการข้ึนมา 
ผมขอเรียกว่า ทักษะการวิพากษ์งานวิจัย ประมาณว่า เม่ือเห็นงานวิจัยแล้ว สามารถต้ังคําถามเพ่ือถามตัวเอง
ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ แล้วจะได้ผลเป็นอย่างไร? ลักษณะคล้ายกับบทความท่ีชื่อ 9 ข้ันตอนในการประเมินรายงาน
การวิจัย (ด้วยตนเอง) ขอเน้นย้ํานะครับว่าครูทุกท่านเกิดทักษะนี้ข้ึนมาได้ ขออย่างเดียวคือพยายามอ่านและ
ทํางานวิจัยท่ีมีความหลากหลาย รับรองทักษะนี้เกิดแน่นอนครับ 
 2.2 ได้มีโอกาสเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเครื่องมือท้ังในระดับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ทําไม
เหรอครับ ก็เพราะผมไปท่ีคณะตลอด นักศึกษารุ่นหลังๆคงเห็นผมอยู่แถวนั้นพอดี ก็เลยขอให้ผมเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือช่วยพิจารณาเครื่องมือ อีกอย่างผมร่ําเรียนมาทางด้านนี้ ก็พอจะช่วยดูเครื่องมือให้กับนักศึกษา
เหล่านั้นได้บ้างพอประมาณ เช่น ดูคําถูก คําผิด การย่อหน้า การเว้นวรรค ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง 
เป็นต้น ดีใจครับท่ีนักศึกษาและพ่ีน้องเพ่ือนครูเขาให้โอกาสในการพิจารณาเครื่องมือครับ เพราะได้ใช้ความรู้ท่ี



ร่ําเรียนมา ไม่ง้ันมีลืมครับ ท่ีสําคัญอีกประการคือได้มีโอกาสตอบคําถามงานวิจัย ท่ีนักศึกษาเขามาถามเก่ียวกับ
กระบวนการทําวิทยานิพนธ์ เม่ือนักศึกษาถาม เราก็ตอบ ถ้าตอบไม่ได้ ก็ไปอ่านหนังสือเพ่ิมเติม เป็นการ
ทบทวนความรู้ให้สด ใหม่ อยู่เสมอครับ 
 2.3 ได้มีโอกาสพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาครับ ส่วนใหญ่เป็นเพ่ือนร่วมวิชาชีพครูท้ังนั้น แต่แตกต่าง
กันตรงการมาเรียน บางคนมาเรียนมหาบัณฑิต บางคนมาเรียนดุษฏีบัณฑิต สิ่งท่ีได้รับจากการพบปะผู้คนคือ 
การสร้างเครือข่ายครับ จะทําวิจัยอะไรก็ตาม ก็จะนึกถึงเครือข่ายนี้ด้วยครับ อย่างน้อยก็มีคนช่วยเก็บข้อมูลอีก
ทาง เขามาปรึกษาเรา เราก็ใช้ให้เขาเก็บข้อมูลช่วยเราอีกทาง win win ครับพ่ีน้อง 
 2.4 ได้มีโอกาสสอนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในบางเวลาท่ีอาจารย์ผมติดธุระ ต่ืนเต้นดีครับ แต่ก็
สนุก เพราะสอนผู้ใหญ่ พูดกันง่ายดี ตรงๆเลยครับ ท่ีสําคัญเปิดโลกทัศน์ทางด้านการศึกษา สรุปได้เลยว่า 
ประเทศไทยเราจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาท่ีว่า education for all จริงๆครับ  
จากประสบการณ์ท่ีผมเห็นนั้นมีท้ังครบทุกเพศ ทุกวัย ท้ังผู้ชาย ท้ังผู้หญิง ท้ังชายโสด ท้ังหญิงโสด ท้ังคน
แต่งงานแล้ว ท้ังคนต้ังครรภ์มาเรียน ท้ังคนท่ีกําลังมีลูกน้อยเอาลูกน้อยมาเรียนด้วย  และอ่ืนๆอีกมากมาย 
ยอมรับครับว่า สนุกดี เราให้เกียรติเขา เขาก็ให้เกียรติเรา 
 2.5 ได้แนวทางการทําวิจัยสําหรับตนเองและเพ่ือนครู ซ่ึงผมได้ต้ังปณิธานไว้ว่า จะพยายามผลิต
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพออกมาอย่างสมํ่าเสมอ และเม่ือผลิตแล้วจะเผยแพร่ให้กับพ่ีน้องเพ่ือนครู เพ่ือให้พ่ีน้อง
เพ่ือนครูเราได้ศึกษางานวิจัยของผมเพ่ิมเติมครับ โปรดติดตามเป็นระยะนะครับ 

2.6 ได้ฝึกกระบวนการทํางาน โดยเฉพาะเรื่องกระบวนการทําวิจัย ทําให้ผมเข้าใจชัดเจนยิ่งข้ึนกับ 
คําว่า Concept คืออะไร เพราะบางครั้งการเรียนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนกับการทําวิจัยในสถานการณ์จริง 
ค่อนข้างแตกต่างกันในวัตถุประสงค์ ประมาณว่า เราเรียนกระบวนการวิจัย เ พ่ือรู้ทฤษฎีการวิจัย 
แต่ประสบการณ์สอนให้เรารู้จักการนําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ข้อค้นพบอีกประการคือก่อนท่ีเราจะทําวิจัยอะไร
สักเรื่องหนึ่งนั้น สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือการเขียนโครงร่างงานวิจัยครับ ผมยืนยันจากประสบการณ์ตรงครับ   
อีกอย่างท่ีได้รับต่อเนื่องคือกระบวนการบริหารการสอบกับผู้เข้าสอบจํานวนหลักพัน  รู้เลยว่าด้วยเวลาอัน
จํากัดเพียง 3-4 ชั่วโมงกับปริมาณกระดาษคําตอบหลักพัน ควรมีข้ันตอนอย่างไร เพ่ือให้ผลการสอบออกมา
ยุติธรรมท่ีสุด สรุปว่า การวางแผนสําคัญท่ีสุด ไม่บรรลุแต่ก็ชัดเจนมากข้ึนในกระบวนการท้ังสองอย่างครับ  
 2.7 ได้ไปเท่ียว ข้อนี้ไม่ต้องอธิบายมากครับ ชัดเจนในตัวของข้อความอยู่แล้ว แต่คําถามมีว่า ได้ไป
เท่ียวตอนไหน? คําตอบคือ ตอนเก็บข้อมูลงานวิจัยต่างๆครับ หรือติดตามอาจารย์ผมไปบรรยายในสถานท่ี
ต่างๆ ท้ังบนดอย ท้ังพ้ืนราบ เปิดมุมมองของผมต่อไปว่า ประเทศไทยเรางดงามเพียงใด ผมรักประเทศไทยครับ 
 2.8 ได้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพ่ือศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน อันนี้สําคัญครับ เม่ือได้ไปอยู่ในแวดวงวิชาการ
ตลอดและต่อเนื่อง ทําให้พบเห็นและรู้จักกับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตหลายต่อหลายรุ่น เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในมุมมองทางวิชาการท่ีหลากหลาย เลยเกิดความรู้สึกว่าอยากเรียนบ้าง เพราะดูแล้วน่าจะสนุก แต่ยังไม่
มีเงินเรียน อีกอย่างประสบการณ์ยังน้อยอยู่ สั่งสมประสบการณ์ไปอีกสักพักโดยเฉพาะศาสตร์ด้านวิจัยและ
ศาสตร์ด้านวัดผล รอไปก่อนนะ พร้อมเม่ือไหร่เรียนแน่นอนครับ  

หมดแล้วครับสิ่งท่ีได้รับจากการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ตลอด 5 – 6 ปีใน
การดํารงอยู่ในแวดวงวิชาการ ผมหวังว่าประสบการณ์ท้ังหมดท้ังมวลของผมนั้น จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้พ่ีน้องครูเขตสามเราผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพออกมาได้ ผมเชื่อนะครับว่า พ่ีน้องครูเราทุกคนมีศักยภาพเป็น
นักวิจัยในโรงเรียนท่ีดีได้ ขอเพียงแต่มีความเชื่อม่ันว่าตนเองทําได้ เครือข่ายผู้รู้มีมากมาย ยินดีช่วยเหลือครับ 
เพียงแต่ท่านบอกปัญหาและความต้องการมา เหมือนเดิมครับหากครูท่านใดมีเวลาว่างก็ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม 
blog ของผมได้ท่ี www.sornorpoom.wordpress.com มีบทความต่างๆท่ีกลั่นมาจากประสบการณ์
มากมายหลายบทความ ขอเชิญชวนครับ แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้า สวัสดีครับ 

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
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