ก่อนหน้านี้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ “กระบวนการวิจัย” นักเรียนเลือกเรียน
ตลาดนัดวันเสาร์ ซึ่งเป็นตลาดนัดกลางคืน
อยู่ติดกับรั้วโรงเรียน ปีนั้นเป็นปีแรกที่โรงเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบนี้ เด็กส่วนใหญ่สนใจ
เรื่องใกล้ตัว เช่น อาหารการกิน สิ่งแวดล้อม
มีห้องครูห้องเดียวที่เลือกเรื่องนี้ ท�ำให้เด็กได้
ลงพื้นที่ในชุมชน

พัฒนาตลาดนัด
วันเสาร์ให้ยั่งยืนด้วย

กระบวนการ

วิจัย

ครูไพเราะ เกิดผล
โรงเรียนอนุบาลสตูล
จังหวัดสตูล
ข้อมูลจากหนังสือ “โรงเรียนต้นแบบ
ในศตวรรษที่ 21 ฉบับปฏิบัติการไทย”

เมือ
่ เด็กเลือกหัวข้อได้แล้วครูกถ
็ ามนักเรียนว่า จะไปหาข้อมูล
อย่างไร เด็กบอกจะไปถามเทศบาล และได้ไปสืบมาแล้วว่า
ตลาดนัดนี้เป็นของเทศบาล เด็กถามว่าครูเคยไปไหม เราก็
บอกไม่เคย จึงให้นก
ั เรียนเล่าสิง
่ ทีพ
่ วกเขาได้เจอ เขาก็สะท้อน
ปัญหาออกมา เช่น เรื่องแสงไฟ ที่แคบ วางสินค้าระเกะระกะ
ไม่ มี ห ้ อ งน�้ ำ ไม่ มี ที่ จ อดรถ เด็ ก จึ ง อยากได้ ค วามรู ้ จ าก
เทศบาล คุณครูก็ถามว่าจะท�ำอย่างไรให้ได้ความรู้ ซึ่ง
เทศบาลก็อยู่ติดโรงเรียน เด็กบอกจะเขียนจดหมายถึง
เทศบาลเพื่อสอบถามเรื่องที่อยากรู้ นายกเทศบาลก็ส่ง
หัวหน้าฝ่ายทีด
่ แู ลเรือ
่ งนีม
้ าเป็นวิทยากรให้ความรูท
้ โี่ รงเรียน
พอได้ความรู้มานักเรียนจึงได้มาวางแผนว่า ถ้าอยากจะ
เรียนรู้เรื่องนี้เขาต้องไปส�ำรวจก่อน

้อมูลมา เขาก็จะทำ�การ
“สรุเมืป่อกัได้น ขเพราะเขาไม่
สามารถถาม

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ จึงถามทั้งคน
ขาย คนซื้อ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เช่น คนที่อาศัยอยู่ใก้ลบริเวณนั้น
เป็นอย่างไร เทศบาล จราจร และ
คนที่สัญจรไปมา เด็กๆ จัดทำ�
แบบสอบถามเป็น 3 ชุด และก็มา
ช่วยกันคิดว่า คนประเภทไหนควร
ใช้คำ�ถามแบบไหน มีการฝึกซ้อม
กันก่อนออกไปถาม

”

พอเช้าอีกวันเด็กก็มาหาคุณครู บอกว่าขอเปลีย
่ นชือ
่ เพราะ
คิดว่าหากท�ำไปแล้วต้องมีการน�ำเสนอ ตลาดจะต้องดีขึ้น
จึงไม่อยากให้มีการยกเลิก เพราะตลาดนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตา
ของจังหวัด และมีนักเรียนคนหนึ่งชื่อวายุ ได้ค้นคว้าจาก
อินเทอร์เน็ตว่าการท�ำแบบนี้คือ “การท�ำวิจัย” ครูจึงไป
ปรึ ก ษากั บ ผู ้ อ� ำ นวยการ เพราะครู ไ ม่ ไ ด้ จ บปริ ญ ญาโท
ไม่รู้ว่าจะสอนเรื่องการวิจัยอย่างไร หัวข้อจึงเปลี่ยนเป็น
“การพัฒนาตลาดนัดวันเสาร์ให้ยง
ั่ ยืน” โดยเด็ก ๆ คิดกัน
ว่าจะท�ำอย่างไรให้ยั่งยืน และความรู้ที่ได้รับต้องไม่เก็บไว้
ที่โรงเรียนหรือคุณครู แต่ต้องน�ำกลับไปที่เทศบาล เพื่อ
ตลาดจะได้พฒ
ั นาอยูต
่ ลอดเวลา เมือ
่ ได้ขอ
้ สรุปนักเรียนจึง
ได้วางแผนลงพื้นที่
ครูปลื้มใจมากที่นอกจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์แล้ว เด็ก
ยังมีการวางแผนว่าใครจะอยูใ่ นพืน
้ ทีไ่ หน ท�ำอย่างไร เพือ
่
ให้เหมาะสมกับลักษณะการท�ำงานของแต่ละคน

เช่น ให้เพือ
่ นทีพ
่ ด
ู ไม่เก่งอยูต
่ รงทางเข้าตลาด
เพื่ออาสาเช็คคนที่เข้ามาในตลาด ว่าเป็นเด็ก
กีค
่ น ผูห
้ ญิงกีค
่ น ผูช
้ ายกีค
่ น เพือ
่ จะท�ำให้เขา
ได้รู้จ�ำนวนคนที่มาตั้งแต่ 5 โมงเย็นจนถึง
3 ทุม
่ เป็นสิง
่ ทีเ่ ราก็นก
ึ ไม่ถง
ึ หลังจากทีเ่ ขาได้
ข้อมูลการสัมภาษณ์มา เราก็มาพูด คุยกัน
ใต้ร่มไม้ มาจัดโซนสินค้า เป็นราคาสินค้า และ
มาน�ำเสนอความเห็นว่า โซนสินค้าต้องการ
แบบไหน ร้ า นค้ า ต้ อ งการแบบไหน คนซื้ อ
ต้องการให้มส
ี น
ิ ค้าคุณภาพและราคาอย่างไร
ตลาดนัดนี้คนซื้อต้องการอะไรเพิ่มอีก เช่น
สินค้าทีเ่ ป็นของสตูล มีการจัดการแสดง มีการ
วางสินค้าเป็นประเภท ควรมีแสงสว่างเพิ่ม
มากขึ้น เป็นต้น
จากนัน
้ ก็ถามนักเรียนว่าข้อมูลทีไ่ ด้นจ
ี้ ะต้อง
คืนกลับไหม โดยนักเรียนได้สรุปเป็นรายงาน
วิจัยเพื่อเผยแพร่ในเวทีสาธารณะ แต่จะท�ำ
อย่างไรให้เด็กสรุปงานวิจัยเองได้ ครูจึงให้
นักเรียนเริม
่ เขียนว่าได้เรียนรูอ
้ ะไรบ้าง ตัง
้ แต่
วั น แรกจนถึ ง วั น น� ำ เสนองาน ให้ เ ขี ย นมา
ทั้งหมด พอเด็กเขียนได้ก็คิดไว้ในใจว่านี่คือ
บทที่ 3 ของงานวิจย
ั แต่ยง
ั ไม่บอก แล้วถาม
ต่อว่า ท�ำไมลูกถึงเรียน มีเป้าหมายอย่างไร
เขาก็เขียนเป้าหมายในการเรียนก็จะได้บทที่
1 และให้เขียนว่าได้ศึกษาค้นคว้าจากที่ไหน
บ้าง อ้างอิงจากสิง
่ ทีไ่ ด้คน
้ หาแล้วจะได้บทที่
2 ส่วนข้อมูลที่ได้มา นักเรียนจะน�ำมาเขียน
อธิบายเป็นบทที่ 4 หลังจากนัน
้ ให้เขาคิดว่า
อยากให้มต
ี รงไหนปรับปรุง กลายเป็นบทที่
5 โดยใช้ค�ำถามเป็นตัวกระตุ้น

ีการถามจนได้
“ข้อใช้มูวลิธสำ�หรั
บการทำ�วิจัย
โดยให้เด็กพิมพ์แล้ว
นำ�เสนอขึ้นจอ และ
ปรับเปลี่ยนตรงนั้น
ก็จะได้งานวิจัยเป็นของ
ห้องเรียน โดยครูก็ได้
เรียนรู้ไปด้วย

”

นอกจากนี้ครูยังได้สิ่งที่หลอมรวมเป็นของ
ห้องเรียน และเด็กนักเรียนได้จด
ั นิทรรศการเพือ
่
น�ำเสนอการลงพื้นที่ของพวกเขา ไม่เพียง
เท่านั้นยังท�ำเป็นรูปแบบโมเดล แบ่งโซนของ
ตลาดออกมา มีอัตราส่วนโดยอ้างอิงจาก
คณิตศาสตร์ที่เพิ่งเรียนมา นอกจากนั้นเด็ก
ยังมีความคิดทีจ
่ ะแต่งเพลงเกีย
่ วกับตลาดนัด
วันเสาร์ขน
ึ้ มา โดยให้ครูดนตรีชว
่ ยท�ำดนตรีให้
แล้วอัดเป็นซีดีมาให้ครูฟัง และวันเสนองาน
วิชาการของโรงเรียนได้จัดจ�ำลองตลาดนัด
วันเสาร์ขึ้นมา แต่วันนั้นตรงกับวันสอบของ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีนก
ั เรียนเพียง 2 คน
เท่านั้น แต่ก็ยังมีแขกผู้ใหญ่มามากมายท�ำให้
นักเรียนรู้สึกดีใจ

วันนี้ตลาดนัดได้รับการ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น และ
เพลงที่นักเรียนได้ทำ�ขึ้นมา
ถูกเปิดตามเสียงตามสาย
ทำ�ให้เกิดความภาคภูมิใจ
ชุมชนเองก็เปลี่ยนได้ด้วย
มือเด็ก ตลาดนัดวันเสาร์
มีความหลากหลายขึ้น ทำ�ให้
ครูภูมิใจ เป็นครั้งแรกที่เด็ก
ไม่เคยมีประสบการณ์เลย
และเราก็นึกไม่ถึงว่าเด็ก
จะไปได้มากขนาดนั้น

ผอ.สุทธิ
สายสุนีย์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล
กรรมการเขตพื้นที่
กรรมการนิเทศติดตาม
การศึกษาเขตพื้นที่

“หลั ง จากคิ ด เสร็ จ แล้ ว ครู ก็ ใ ห้ เ ด็ ก เขี ย นตามที่ คิ ด
จริงๆ แล้วสิ่งที่ครูให้เขาเขียนนั้นเป็น mind map
เพียงแต่ไม่ได้บอก พอเด็กนักเรียนเขียนเสร็จก็มาดู
ว่าอะไรทีม
่ น
ั อยูก
่ ลุม
่ เดียวกัน โดยเด็กจะเสนอออกมา
หลังจากนั้นบอกนักเรียนต่อว่าให้เขียนเล่าให้ครูฟัง
แล้วเขาก็จะเขียนตามล�ำดับก่อนหลังที่เขารู้ แล้วให้
น�ำเสนอโดยไม่มใี ครผิด ขัน
้ ต่อไปก็ให้เขียนว่าหากเรา
อยากให้คนอืน
่ รูห
้ รือเกิดความสนใจ เราจะเขียนอะไร
เขาก็จะเขียนมาแล้วครูก็เพิ่มเติมในสิ่งที่เขาเขียนมา
แล้วก็พยายามชีว
้ า่ ค�ำพูดตรงไหนทีเ่ ขียนมาตรงกับ
ส�ำนวนใดได้บ้าง หรือสามารถน�ำพระบรมราโชวาท
มาประกอบได้หรือไม่ เด็กก็บอกว่าได้และก็เคยอ่าน
หลังจากนัน
้ ครูกก
็ ระตุน
้ ว่าท�ำอย่างไรให้คนอ่านเรือ
่ ง
ของเราเกิดความประทับใจ และได้ข้อคิดอะไรกลับไป
บ้าง เขาก็เขียนของเขาไป เราก็บอกว่าน�ำสามอย่าง
นี้มาต่อกัน นี่แหละเรียงความของลูก มีครบพร้อม
ทุกองค์ประกอบเลย คือ มีคำ� น�ำ เนือ
้ เรือ
่ ง และสรุป..”

บทบาทการท�ำงาน:
น�ำ “ความรู้” เรื่องการออกแบบกระบวนการวิจัย ที่ได้มีโอกาสร่วมท�ำงานวิจัยกับส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาออกแบบการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน โดยให้ครูปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนใหม่ ให้ครูออกแบบการเรียนรู้ผ่านการท�ำ “โครงงาน” เป็นฐานการเรียนรู้ที่ล้อไปกับการศึกษา
ชุมชน

โครงการที่ท�ำ:
จัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนโรงเรียนบ้านตะโละไส โดยออกแบบเครื่องมือวิธีการ นวัตกรรมที่เรียกว่า
การเรียนรู้กระบวนการวิจัย 10 ขั้นใน 1 ปีการศึกษา ใช้ Project Based เป็นวิชาบูรณาการ

โดยบทบาทที่ท�ำอยู่มีส่วนเข้าไปสนับสนุนครู เด็ก และการปฏิรูปการศึกษาอย่างไร:
การให้ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยให้ครูออกแบบการเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ที่ล้อไปกับ
การศึกษาชุมชน ให้เด็กออกแบบโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แล้วดึงชุมชนมาร่วมท�ำงานกับเด็กด้วย
ซึ่งแรกๆ ชุมชนก็ไม่เข้าใจ คิดแค่ว่าจะอ�ำนวยความสะดวกให้เด็ก แต่หลังๆ ชุมชนเริ่มเข้ามาท�ำงานกับเด็ก
ด้วย มีการออกไปรวบรวมค่าไฟฟ้าในรอบปีที่ผ่านมาของแต่ละครัวเรือน เด็กก็เอาข้อมูลมาพล็อตกราฟ
ว่าแต่ละครอบครัวมีค่าไฟแต่ละเดือนขึ้นลงเท่าไหร่ น�ำข้อมูลตรงนั้นมาเป็นฐาน จากนั้นจึงมาหาแนวทาง
จัดกิจรณรงค์ลดค่าไฟฟ้าร่วมกัน
“เราเห็นว่าครูเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง พอเริ่มท�ำแบบนี้ เด็กได้ท�ำจริง ได้ออกพื้นที่จริง ได้เรียนจาก
ภูมิปัญญาจริงๆ ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง”
เราใช้ พรบ.การศึกษาปี 2542 เป็น “เครื่องมือ” ขับเคลื่อนครู พยายามชี้ให้เห็นแรงๆ เลยว่าที่ท�ำอยู่นี้
เราท�ำผิด พรบ. ทั้งนั้น เพราะใน พรบ.บอกว่าให้ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ฉะนั้นเราต้องพัฒนาเขาอย่างเต็ม
ศักยภาพตามความสามารถของเขา การจัดการศึกษาจัดได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกภาคส่วนต้อง
ช่วยกัน ไม่ใช่หน้าที่ครูเท่านั้น เราต้องดึงครู ดึงเด็กออกนอกห้องเรียน หาวิธีการให้เขาไปสัมผัสว่า
การเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว พอวันเกี่ยวข้าว ทุกคนมีความสุข เกี่ยวข้าวด้วยมือเลย
เอาข้าวมาตากหน้าเสาธงโรงเรียน แล้วก็เอาไปสีให้เด็กได้กินกัน พอครูเห็นวิถีเหล่านี้ ครูก็มีเรื่องคุยกัน..

การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้อยากเห็นครูและเปลี่ยนแปลงอย่างไร:
ครู “ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง” ถ้าไม่กล้าเปลี่ยนแปลงก็ไม่หลุดกรอบนี้ แต่ ผอ.ต้องเริ่มก่อน ถ้า ผอ.ท�ำ
ครูก็เปลี่ยนได้ ที่ส�ำคัญคือต้องสร้างศรัทธาให้เขาให้ได้ เพื่อให้เขาไว้ใจและเปลี่ยนแปลง เราท�ำงานด้วยใจ
ใจไม่มา ปัญญาไม่เกิด และครูมีความมุ่งมั่น ต้องอดทนสูงมาก และต้องไม่ท�ำเป็นแฟชั่น
“ผมคิดว่า Project Based คือวิธีสอนที่เป็นตัวน�ำที่น่าจะช่วยปฏิรูปการศึกษา ถ้าวิธีอื่น ผมคิดว่ามัน
อาจจะได้ไม่ครบกระบวน แต่การใช้ Project Based นี้ หลายที่ก็ใช้ แต่ท�ำแค่สองสัปดาห์จบ ผลงานก็
ไม่ออก ดังนั้นการท�ำก็ต้องอยู่ในโครงสร้างเวลาปกติด้วย ให้เวลาหน่อย แล้วหลังท�ำกิจกรรมก็ต้อง
มาตั้งวง AAR กันทุกครั้ง มาสรุปกัน แล้ววงจรนี้จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง”
เด็ก มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกลั้น มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูกตเวที และใฝ่รู้
กล้าเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ควบคุมตนเองได้ และอยากมีให้โควต้าหรือโครงการที่เปิดพื้นที่ให้
เด็กดีเข้าเรียนได้ทันที

