การทาวิจัยในชั้นเรียน
ปิยวรรณ อัศวราชันย์ และสุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. บทนา
การพัฒนาและยกระดับความสามารถทางวิชาการของครูสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นถือเป็น
พันธกิจหลักอย่างหนึ่งของสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึง
ริเริ่มโครงการ “การทาวิจัยด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น” ขึ้นในปี 2555 โดยได้จัดสัมมนา “การฝึกอบรมการทา
วิจัยในชั้นเรียน” ควบคู่ไปด้วย
งานสัมมนาเกี่ยวกับ “การทาวิจัยในชั้นเรียน” ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ทางสมาคมฯ ได้ร่วมกับเจ
แปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 9:00 -12:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ ทองรินทร์ จากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งท่านได้รับรางวัลผลงานวิจัย “ระดับดี” (สาขาการศึกษา) ประจาปี 2555 สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การผสมผสานลักษณะความเป็นไทยกับการเรียนการสอนการเขียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (Integrating Thai Collectivist Convention into EFL Writing
Instruction)” ซึ่งรูปแบบการสอนที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ ยังได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น “ระดับดี”
(สาขาการศึกษา) เรื่อง TIMET: The Invented instructional Model for Teaching EFL Writing
ประจาปี 2554 จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับรางวัลครูดีเด่น (สาขา
มนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปี 2555 อีกด้วย
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2. เนื้อหาในการสัมมนา
ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเด็น คือ (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทา
Action research (วิจัยเชิงปฏิบัติการ) (2) ตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จของวิทยากรในการสร้างวิธีการ
สอนรูปแบบ TIMET (3) การทา Action research ให้เป็น “การวิจัยและพัฒนา (Research and
Development)” โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Action Research
Action research คืออะไร
วิทยากรได้ยกนิยามเกี่ยวกับ Action research ดังนี้
“...การใช้การค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติในสถานการณ์ทางสังคมด้วยมุมมองที่
ต้องการปรับปรุงคุณภาพของการกระทา...” (Burns, 1999)
“...ชุดข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบซึ่งถูกออกแบบเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม...”
(Bogdan & Biklen, 1982)
“...มุ่งที่จะช่วยแก้ไขความกังวลในทางปฏิบัติของผู้คนในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้า และ
ขณะเดียวกัน ก็เป็นการยกระดับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้สูงขึ้น...” (Thomas Gilmore, 1986)
“...รวบรวมข้อมูลการกระทาในชีวิตประจาวันของคุณและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น เพื่อที่จะนามาสู่
การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรจะทาในอนาคต...” (Wallace, 1998)
จากนิยามต่างๆ ข้างต้น นามาสู่ข้อสรุปของลักษณะสาคัญของ Action research ดังนี้
 เป็นงานวิจัยที่มีฐานมาจากปัญหา (Problem-based research) ภายในบริบทที่จากัด (เช่น กลุ่ม
ตัวอย่างขนาดเล็ก หรือเป็นเรื่องของท้องถิ่น)
 เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในเชิงปฏิบัติโดยอาศัยข้อมูลที่ได้มา
 เป็นการสะท้อนตนเอง
 เป็นการตรวจสอบสิ่งที่เพิ่งถูกนาเข้ามาใช้ดาเนินการ
 เป็นความร่วมมือในการทาวิจัยกับบุคคลต่างๆ เช่น นักเรียน เพื่อนร่วมงาน ผู้เชี่ยวชาญ
บุคคลภายนอก เป็นต้น
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สิ่งที่จะช่วยให้ครูผู้สอนเห็นแนวทางที่จะนาไปสู่การวิจัยได้ เริ่มจากการพิจารณาให้เห็นถึงช่องว่าง
ระหว่าง “สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” และ “สิ่งที่ควรจะเป็น” ซึ่งแน่นอนว่าการที่ผู้สอนเริ่มต้นจากสิ่งที่ตนเอง
สนใจ เช่น ครูผู้สอนภาษาบางท่านอาจจะสนใจการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ หรือบางท่านอาจจะ
สนใจการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ การเริ่มต้นสังเกตจากสิ่งที่ตนเองสนใจมีส่วนช่วยให้ครูผู้สอน
สนุกกับงานวิจัยได้ และหากครูผู้สอนยังไม่สามารถเห็นช่องว่างระหว่าง “สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” และ “สิ่งที่
ควรจะเป็น” หรือไม่มีความสนใจใดๆ เป็นพิเศษ อย่างน้อยที่สุด ครูผู้สอนควรจะมีความต้องการตรวจสอบ
ทฤษฎี ความรู้หรือความเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าสามารถใช้ได้จริงกับนักเรียนในชั้นเรียนของตนหรือไม่ ซึ่ง
การตรวจสอบเหล่านี้ ก็นาไปสู่การวิจัยได้เช่นกัน
ในขณะที่แวดวงวิชาการให้คุณค่าของ Action research น้อยกว่างานวิจัยในรูปแบบอื่นๆ
เนื่องจากมองว่าเป็นงานวิจัยกลุ่มเล็กๆ คือ ทาในชั้นเรียน ผลการวิเคราะห์ไม่สามารถนามาอ้างเป็น
หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไปได้ (Generalization) แต่วิทยากรได้ทาให้ผู้ฟังตระหนักถึงความสาคัญของ
Action Research ด้วยการอธิบายว่าทาไมต้องทา Action research ซึ่งสรุปได้ดังนี้





การทา Action research จะเปลี่ยนครูผู้สอนให้กลายเป็นนักทฤษฎีได้
ครูผู้สอนใช้ทรัพยากรที่ตนมีอยู่ และสร้างเครือข่ายได้
ครูผู้สอนคือ คนที่รู้และเข้าใจนักเรียนและสภาพห้องเรียนของตนเองได้ดีกว่าคนอื่น
ครูผู้สอนจะกลายเป็นผู้อ่านที่คิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง (reflective readers) และเป็นผู้ใช้งานวิจัยที่
ทันสมัย (User of current research)
 ครูผู้สอนสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาและเพื่อนร่วมงาน
ดังนั้น แม้ทัศนคติที่คับแคบในวงวิชาการจะประเมิน Action research (รวมไปถึงการวิจัยในชั้น
เรียน (Classroom research)) ว่าเป็นงานเล็ก มีค่าน้อย1 แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่างานวิจัยเหล่านี้มีประโยชน์
อย่างยิ่งต่อผู้เรียน และเป็นการแสดงความเอาใจใส่ของครูผู้สอนที่มีต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้
งานวิจัยเล็กๆ เหล่านี้จึงยังต้องดาเนินต่อไป และยังสามารถขยายผลกลายเป็นงานวิจัยที่ดีและมีคุณค่าได้
ดังตัวอย่างงานวิจัยของวิทยากรดังที่จะได้อธิบายรายละเอียดในหัวข้อต่อไป
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ในแวดวงวิชาการ บางสถาบันไม่ยอมนับงานวิจัยในชั้นเรียน และ Action research เป็นผลงานทาง
วิชาการ
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(2) ตัวอย่าง Action Research ที่นาไปสู่งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
วิทยากรได้แบ่งปันประสบการณ์ในการทา Action research ของตนเอง ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็น
งานวิจัยที่ได้รับรางวัล “งานวิจัยระดับดี” จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
งานวิจัยมีจุดเริ่มมาจากความต้องการที่จะช่วยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเขียนภาษาอังกฤษ จาก
ความคิดที่ว่า การแก้ไขการเขียนโดยมุ่งเน้นแต่เพียงความถูกต้องทางไวยากรณ์ไม่ช่วยพัฒนาทักษะในการ
เขียนได้จริง ผู้วิจัย(วิทยากร) จึงมองย้อนกลับไปตั้งแต่อิทธิพลของภาษาแม่ คือภาษาไทย และวัฒนธรรม
ในการสื่อสารของไทย โดยอาศัยทฤษฎีรูปแบบการคิดที่มีผลมาจากวัฒนธรรมของคัปลัน2 (Kaplan’ s
cultural thought patterns)

จากทฤษฎีของคัปลันดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าวิธีคิดแบบอังกฤษ (English) เป็นแบบตรงประเด็น
ในขณะที่วิธีคิดแบบตะวันออก (Oriental) ซึ่งรวมถึงคนไทยด้วยนั้นจะเป็นก้นหอย (Spiral move) เริ่มจาก
ความนายาวๆแล้วค่อยๆ วนเข้าไปสู่ประเด็น ซึ่งวิธีคิดแบบนี้ส่งผลกับการสื่อสารด้วยเช่นกัน ตัวอย่างที่ยก
ให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น นักศึกษาจะขอลาหยุดเรียน หากเป็นการสื่อสารแบบอังกฤษ นักศึกษาก็บอกครู
ด้วยการสื่อสารเข้าประเด็นในทันทีว่า ขอลาหยุดเรียน ในขณะที่หากเป็นการสื่อสารด้วยวิธีคิดแบบ
ตะวันออกก็จะมีการเกริ่นชักแม่น้าทั้งห้าอธิบายความจาเป็นก่อนจะเข้าประเด็นว่าขอลาหยุดเรียน
แนวคิดที่มองว่าวัฒนธรรมมีผลกระทบกับการถ่ายทอดภาษา และลักษณะนิสัยของชาวตะวันออก
ที่มักจะติดกลุ่มมากกว่าชาวตะวันตกที่มีลักษณะเป็นปัจเจกชน ทาให้ผู้วิจัยสร้างรูปแบบการเรียนการสอน
วิชาการเขียนที่เหมาะสมกับนักศึกษาชาวไทยขึ้นมา โดยให้ชื่อรูปแบบการเรียนการสอนนี้ว่า TIMET
TIMET Model มี 5 ขั้นตอนคือ
1. T = Thinking through individual free writing คิดโดยผ่านการเขียนอย่างอิสระของแต่ละคน
เป็นการเขียนความคิดของตนเองอย่างอิสระในหัวข้อที่กาหนด ภายในเวลาที่จากัด 10 นาทีโดยไม่
หยุดเลย และเขียนโดยไม่ต้องใส่ใจความถูกต้องของไวยากรณ์ งานที่เขียนเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้สาหรับการ
เขียนส่วนบุคคลของแต่ละคนต่อไป
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2. I = Inter-dependently writing in groups เขียนโดยช่วยกันในกลุ่ม
เป็นการทางานกลุ่มประมาณ 4-5 คน ร่วมกันเขียนโดยใช้เวลาประมาณ 40-50 นาที งานเขียนไม่
เน้นความสละสลวยของข้อความ หลังจากเขียนเสร็จแล้วจะเก็บไว้ใช้ในขั้นตอนต่อไป
3. M = Modeling through instruction เรียนรู้รูปแบบผ่านคาแนะนา
ในขั้นตอนนี้ ครูผู้สอนจะใช้เวลาประมาณ 2-3 คาบเรียน (90นาที/คาบเรียน) ในการสอนการเขียน
ที่สละสลวยผ่านการทาเวิร์คชอป
4. E = Editing Paragraphs inter-dependently written ช่วยกันแก้ไขงานเขียน
ผู้เรียนจะกลับเข้ากลุ่มเพื่อช่วยกันแก้ไขงานเขียนตามความรู้ที่ได้จากครูในขั้นที่3
5. T = Transferring writing knowledge & skills to individual writing ถ่ายโอนความรู้ในการ
เขียน และทักษะการเขียนของแต่ละคน
ในขั้นสุดท้ายนี้ ผู้เรียนจะกลับมาดูงานที่ตนเองเขียนไว้ในตอนแรกสุด และลองแก้ไขด้วยตนเอง
จากการเก็บข้อมูลงานเขียนของผู้เรียนตั้งแต่ต้นเทอม ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นว่าการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอน TIMET นี้ช่วยให้ผู้เรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษอย่างมาก (ดูจากงานเขียนที่ใช้ภาษาอังกฤษผิดๆ
ถูกๆ ในต้นเทอม) สามารถพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นจริง (เมื่อดูจากงานเขียนในตอนปลาย
เทอม หลังจากผ่านการฝึกฝนโดยใช้ TIMET Model แล้ว)

(3) การทาให้ Action Research เป็น R & D
ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้อ (1) Action Research (รวมถึงการวิจัยในชั้นเรียน) นั้นได้รับการประเมิน
คุณค่าต่าในแวดวงวิชาการ ด้วยเหตุที่ว่าเป็นการวิจัยที่ใช้ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มเล็ก ไม่สามารถเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสุ่มตามระเบียบวิธีวิจัยได้ เนื่องจากครูทาการวิจัยกับกลุ่มผู้เรียนที่พบปัญหาเพื่อหาวิธี
แก้ปัญหาให้ผู้เรียนได้ทันเวลาที่กาลังจัดการเรียนการสอนในขณะนั้น จึงไม่สามารถใช้กล่าวอ้างในกรณี
ทั่วไปได้ (Generalization)
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อย่างไรก็ตาม เราสามารถแก้ไขข้อด้อยของ Action Research ได้ นั่นก็คือ การทาให้เป็น “การวิจัย
และพัฒนา (Research and Development ในที่นี้ขอใช้คาย่อว่า R&D)
วิธีการทาให้เป็น R&D ทาได้โดยเมื่อพบปัญหา ให้เก็บข้อมูลจากปัญหานั้น เมื่อได้ผลอย่างไรอย่า
เพิ่งนามากล่าวอ้างหรือใช้อ้างอิง แต่ให้ทดลองซ้า โดยอาจแบ่งเป็นระยะ เช่น
ระยะที่ 1 สร้างโมเดล
ระยะที่ 2 ใช้วิธีเดิมกับเด็กกลุ่มใหม่ (re-test)
ระยะที่ 3 ใช้วิธีเดิมกับเด็กกลุ่มใหม่อีกกลุ่มหนึ่ง (re-test)
ในระหว่างระยะที่ 2 กับ 3 อาจพบข้อด้อยหรือตัวแปรอย่างอื่น ซึ่งผู้ทาวิจัยจะต้องปรับแก้ จนกว่า
ผลการทดลองจะน่าเชื่อถือ จึงสามารถนามากล่าวอ้างหรือใช้อ้างอิงได้
กล่าวโดยสรุป การขยาย Action Research ให้เป็น R&D นั้น ก็เช่นดียวกับการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ นั่นคือการทาซ้าจนกว่าได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแน่นอนระดับหนึ่ง ซึ่งเพียงพอที่จะนามาสร้างเป็น
แบบจาลอง (model) และทดลองใช้แบบจาลองดังกล่าวจนแน่ใจในประสิทธิภาพของแบบจาลองนั้นได้
3. การประเมินผลการดาเนินงานสัมมนา
ในงานสัมมนาครั้งนี้ได้มีการประเมินผลการดาเนินงานโดยใช้แบบสอบถามซึ่งได้รับแบบสอบถาม
คืน จานวน 16 ชุดจากผู้เข้าร่วมจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 สรุปผลได้ดังนี้
การประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินงานสัมมนาแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด โดยประเมินในด้านต่างๆ รายละเอียดดังตารางด้านล่างดังนี้
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จานวนคน(n)

X

แปลผล

1. เนื้อหาการบรรยายเป็นประโยชน์

16

4.81

มากที่สุด

2. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้

16

4.63

มากที่สุด

3. ระดับความรู้ที่ได้รับจากการบรรยาย

16

4.69

มากที่สุด

1. วิธีการนาเสนอของวิทยากร

16

4.88

มากที่สุด

2. เอกสารประกอบการบรรยาย

16

4.75

มากที่สุด

3. การเปิดโอกาสให้มีการซักถาม

16

4.69

มากที่สุด

1. รูปแบบและขั้นตอนในการจัดอบรม

16

4.56

มากที่สุด

2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของการอบรม

16

4.13

มาก

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม

16

4.31

มาก

1. การให้บริการสะดวก รวดเร็ว

16

4.69

มากที่สุด

2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ

16

4.75

มากที่สุด

3. กริยามารยาทและการพูดจาสุภาพเรียบร้อย

16

4.75

มากที่สุด

1. สถานที่จัดอบรมมีความเหมาะสม

16

4.75

มากที่สุด

2. สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในการจัดอบรมเพียงพอ

16

4.56

มากที่สุด

หัวข้อการประเมิน
ด้านประโยชน์ทไี่ ด้รับ

ด้านวิทยากร

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการดาเนินการ

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ด้านสิง่ อานวยความสะดวก

และเหมาะสม
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ด้านคุณภาพการให้บริการ
1. ตอบสนองตรงตามความต้องการของผูเ้ ข้าร่วมอบรม

16

4.56

มากที่สุด

2. ได้รับข้อมูลที่คุ้มค่าและมีประโยชน์

16

4.63

มากที่สุด

3. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจกับการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

16

4.75

มากที่สุด

ผลจากแบบสอบถามพบว่าโดยภาพรวมผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจกับงานสัมมนาครั้งนี้ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.75) ในส่วนรายละเอียด ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจต่อเรื่องต่อไปนี้มากที่สุด
คือ 1) วิธีการนาเสนอของวิทยากร ( X =4.88) และ2) เนื้อหาการบรรยายเป็นประโยชน์ ( X =4.81)
ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการสัมมนาครั้งนี้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยส่วนใหญ่เห็นว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มเติม รวมทั้งได้รับ
แนวคิดที่จะนาไปใช้ปรับปรุงการทาวิจัยในชั้นเรียนของตนเอง
รวมทั้งรู้สึกประทับใจในการบริการของ
เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ แต่มีข้อเสนอแนะที่อยากให้ปรับปรุงคือ เรื่องการประชาสัมพันธ์ และเรื่อง
สถานที่ เนื่องจากห้องน้าบางห้องไม่สะอาดและไม่มีทิชชู่(กระดาษชาระ)ให้
จากข้อคิดเห็นข้างต้น การประชาสัมพันธ์คงเป็นเรื่องที่ผู้จัดงานควรพิจารณาทบทวน เนื่องจากใน
ครั้งนี้ทางผู้จัดงานใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์และเฟซบุค
ของสมาคมฯ เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถกระจายข่าวสารได้มากพอ ดังนั้นผู้จัดงานอาจต้องพิจารณาช่องทาง
กระจายข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม
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