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เม่ือช่วงต้นเดือนท่ีผ่านมานั้น ผมได้รับโอกาสครั้งสําคัญจากอาจารย์ผู้มีพระคุณให้เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากร
(ร่วม) เพ่ือบรรยายเรื่อง การเพ่ิมทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียนแก่พ่ีน้องครูองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การเข้าร่วม
ครั้งนี้ได้รับความรู้เพ่ิมเติมอีกๆหลายประเด็น ซ่ึงความรู้ท่ีได้รับมานั้นมาจากหลายแหล่ง เช่น จากการบรรยายของ
อาจารย์ จากการถามตอบคณะวิทยากร จากประสบการณ์ และจากการอ่านงานวิจัยในชั้นเรียน ทําให้เกิดองค์
ความรู้ (ตามความเข้าใจ) ของงานวิจัยทางการศึกษาท่ีเขาเรียกว่า R and D เพ่ิมข้ึนอีกมากมาย เพ่ิมข้ึนอย่างไร 
เราลองไปอ่านย่อหน้าต่อไปกันครับ 

ก่อนอ่ืนเราต้องเข้าใจก่อนว่างานวิจัยทางการศึกษานั้นมีเป้าหมายท่ีสําคัญใน 2 ลักษณะคือ เพ่ือแก้ไข และ
เพ่ือพัฒนา แต่ไม่ว่าจะแก้ไขหรือพัฒนาสุดท้ายท้ังสองลักษณะก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกันก็คือ “ทําสิ่งท่ีไม่ค่อยดีให้
มันดีข้ึน โดยผ่านกระบวนการวิจัย” 

แต่งานวิจัยทางการศึกษาท่ีเขาเรียกว่า R and D นั้นมันเป็นอย่างไร ถ้าแปลตรงๆตามคําภาษาอังกฤษ           
จะแปลได้ว่า วิจัยและพัฒนา (Research and Development) เม่ือแรกเริ่มเดิมทีนั้นกระบวนการ R and D ได้
เข้ามาใช้ในวงการอุตสาหกรรมก่อน เพ่ือเป็นการผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมากข้ึนเรื่อยๆ เม่ือกระบวนการ 
R and D ได้ผลในเชิงอุตสาหกรรม นักการศึกษาจึงได้นําเอากระบวนการ/ข้ันตอนของ R and D นี้มาประยุกต์ใช้
ในวงการศึกษา แต่ไม่ได้ทําในลักษณะผลิตสินค้าและบริการ แต่ทําในลักษณะของการผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมากข้ึนเรื่อยๆ เพ่ือนําเอานวัตกรรมทางการศึกษาท่ีผ่านกระบวนการ R and D ไปใช้แก้ปัญหาภายใน
องค์กร อาจจะแก้ปัญหาท่ีตัวนักเรียน ตัวครู ตัวผู้บริหาร ระบบการเรียนการสอน ระบบการบริหาร และอ่ืนๆอีก
มากมายท่ีเก่ียวข้องกับระบบการศึกษา 

คราวนี้เรามาดูข้ันตอนของงานวิจัยทางการศึกษาซ่ึงกลั่นจากประสบการณ์ตรงของผม มี 3 ข้ันดังนี้ 
 

 
 

 
  
จากข้ันตอนท้ัง 3 ข้ันตอนข้างบนนั้น งานวิจัยประเภท R and D จะมีลักษณะพิเศษท่ีสําคัญ 4 ข้อดังนี้ 
1.นวัตกรรมท่ีเราจะสร้างเพ่ือนํามาใช้แก้ปัญหานั้น ต้องสร้างบนฐานของ “ปัญหา” ท่ีค้นพบจริงๆ ซ่ึงการ

วิเคราะห์สภาพของปัญหาจริงๆนั้นทําได้หลายวิธี ถ้าเป็นครูผู้สอน เช่น การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ย้อนหลัง                
การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์สภาพห้องเรียน การวิเคราะห์
เทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาท่ีเราคาดว่าจะใช้ ถ้าเป็นผู้บริหารก็อาจจะวิเคราะห์สภาพปัญหาเพ่ิมเติมจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของการบริหารงานภายในโรงเรียน เช่น ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา เป็นต้น 

ปัญหา วิธีแก้ (นวัตกรรม) ผลการแก้ 



ซ่ึงข้ันตอนนี้ผู้วิจัยต้องทําให้ชัดเจนก่อนว่า สภาพปัญหาจริงๆมันคืออะไรกันแน่ อาจจะทําในลักษณะของ
งานวิจัยเชิงสํารวจก่อน 1 เล่ม ท่ีสําคัญผู้วิจัยต้องมีการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น 
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสังเคราะห์เอกสาร ฯลฯ เพ่ือให้ได้คําตอบท่ีชัดเจนว่า จริงๆแล้ว
ปัญหาคืออะไร และผู้วิจัยอาจจะถามต่อท้ายไปด้วยว่า “ถ้าปัญหานี้มีอยู่จริง และเป็นปัญหาท่ีสําคัญมาก หากท่าน
เป็นครูหรือผู้บริหาร ท่านจะใช้วิธีไหนแก้ปัญหาถึงจะเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนเรามากท่ีสุด” ซ่ึง
คําตอบในส่วนนี้จะโยงไปสู่การสร้างนวัตกรรมในข้อท่ี 2 ต่อไป 

2.วิธีแก้ หรือนวัตกรรม ส่วนใหญ่ผู้วิจัยจะเกิดคําถามกับตนเองว่า เราจะใช้อะไรแก้ปัญหาดี? คําตอบ
บางส่วนก็มาจากข้อท่ี 1 และคําตอบอีกบางส่วนก็มาจากการ review ในบทท่ี 2 อย่างเข้มนั้นเอง ท่ีสําคัญผู้วิจัย
ต้องอย่าลืมว่านวัตกรรมทางการศึกษานั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ สื่อการเรียนการสอน และ เทคนิค
หรือข้ันตอน แต่ในมุมมองของผม ผมจะให้น้ําหนักมาทาง เทคนิคหรือข้ันตอน มากกว่า เพราะเป็นการบ่งบอกว่า
เราคิดค้นเทคนิคหรือข้ันตอน (Model) ข้ึนมาใหม่เป็นคนแรก เพ่ือนํามาใช้แก้ปัญหาภายในโรงเรียนของเรา 

Model นั้น ตามท่ีผมเข้าใจก็หมายถึง ข้ันตอนการสอน หรือข้ันตอนการบริหาร ซ่ึงมีก่ีข้ันตอนนั้นผมบอก
ไม่ได้ มันข้ึนกับผู้วิจัยจะเลือกว่า จะมีก่ีข้ันตอน ผู้วิจัยหลายๆท่านนึกหน้าตาของ Model ไม่ออก ให้นึกว่า Model 
คือข้ันตอนการทํางานของเรา เช่น ข้ันตอนการทํางานของเดม่ิง P-D-C-A ต้องทํา P ก่อน แล้วถึงค่อยทํา D ทํา C 
แล้วก็ทํา A หรือ ข้ันตอนของการประเมินโครงการแบบ CIPP Model นั้นก็คือต้องทํา C ก่อน แล้วถึงค่อยทํา I ทํา 
P แล้วก็ทํา P เป็นต้น 

คําว่า R and D จะเด่นชัดในข้อท่ี 2 เนื่องจาก เม่ือเราคิดค้น Model ข้ึนมาได้แล้ว เราก็ต้องผ่านข้ันตอน
ของการทดลองใช้ ประมาณว่า ทดลองใช้ มีข้อบกพร่อง ปรับแก้ แล้วก็ไปทดลองใช้ มีข้อบกพร่อง ปรับแก้ ทําไป
เรื่อยๆจนเกิดข้อบกพร่องน้อยท่ีสุด เราจึงเอาไปใช้จริงต่อไป 

แต่คําว่าทดลองใช้นั้นถ้าเป็นครูผู้สอน เราสามารถนําไปทดลองสอนกับนักเรียนได้จริง สอนไป แก้ไขไป           
ทําแบบนี้จนกระท่ังนวัตกรรมชองเรามีข้อบกพร่องน้อยท่ีสุด แล้วเราถึงเอาไปสอนจริงต่อไป แต่ถ้าเป็นผู้บริหาร 
Model บางอย่างไม่สามารถไปทดลองบริหารก่อนได้ แต่จะเน้นการสอบถามถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้
จากผู้เชี่ยวชาญหลายๆรอบ เช่น การทํา Focus Group กับกลุ่มครูท่ีอยู่โรงเรียนมานาน หรือผู้บริหารคนเก่า เพ่ือ
ถามว่า Model ท่ีผมสร้างข้ึนมานี้  มันจะนําไปใช้แก้ปัญหาในโรงเรียนของเราได้หรือเปล่า? หรือการทําประชา
พิจารณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนเรา เพ่ือผู้วิจัยจะได้นําคําตอบและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาปรับแก้ Model ของเราให้มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด ก่อนท่ีเราจะนําไปบริหารจริงต่อไป 

  
หมดเนื้อท่ีการเขียนแล้วครับ เอาเป็นว่าเราค่อยมาต่อกันในตอนท่ี 2 ท่ีจะกล่าวถึงข้อ 3 และ ข้อ 4 พบกัน

ใหม่ใบบทความท่ีชื่อว่า R and D ตามความเข้าใจของข้าพเจ้า ตอนท่ี 2 สวัสดีครับ 
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