วิจัยในชัน้ เรี ยน

(ตอน 1)
ผศ.ดร.มนัส นามวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอชัยบาดาล ลพบุรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความหมาย
การสืบเสาะ หาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ที่จะช่วยพัฒนาการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน ให้ มีประสิทธิภาพ ซึง่ จะต้ อง
เกี่ยวข้ องกับการวินิจฉัย ปั ญหาในบริ บทของชันเรี
้ ยนที่แคบกว่าการวินิจฉัยปั ญหาทางการศึกษาทัว่ ๆไป รวมทังการแก้
้
ปัญหาที่
จะต้ องกระทาเฉพาะภายในบริ บทที่จากัด (ศิริพงษ์ เศาภายน,2553)
ขันตอนการท
้
า
การวิจยั ในชันเรี
้ ยนมีแนวโน้ มในการเสาะแสวงหาคาตอบได้ 2 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 เป็ นขันตอนการวิ
้
นจิ ฉัย(Diagnosis Stage) เป็ นระยะที่นาปั ญหามาวิเคราะห์ แล้ วกาหนดสมมติฐานเพื่อ
ทดสอบ
ขันตอนที
้
่ 2 เป็ นขันตอนการบ
้
าบัด(Therapeutic Stage) เป็ นขันตอนที
้
่มกี ารทดสอบสมมติฐาน เช่นอาจใช้ วิธีการ
ทดลอง หรื อปรับสถานการณ์ ต่างๆ ในชันเรี
้ ยน เป็ นต้ น
จุดมุง่ หมาย
1.

เพื่อเป็ นแนวทางของการแก้ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นในสถานการณ์บางอย่าง หรื อปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในชันเรี
้ ยน
ให้ ดีขึ ้น

2.

เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดฝึ กอบรมภายในให้ แก่ครูในการปรับปรุงทักษะใหม่ๆหรื อวิธีการสอนใหม่ๆ รวมทังการ
้
เสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการพัฒนาตนเองให้ ดีขึ ้น

3.

เป็ นแนวทางในการเพิ่มพูน ความรู้ทางด้ านนวัตกรรมใหม่ๆของการเรี ยนการสอนให้ เป็ นไปตามระบบการ
เปลีย่ นแปลงของนวัตกรรม

4.

เป็ นแนวทางในการปรับปรุงความไม่เข้ าใจกันในการสือ่ ความหมายระหว่างผู้สอนและนักวิจยั และแก้ ปัญหาความ
ล้ มเหลวของการสอนแบบเดิมให้ ชดั เจนมากขึ ้น

5.

ถึงแม้ การวิจยั ในชันเรี
้ ยนจะไม่คอ่ ยเป็ นไปตามวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ มากนักแต่การวิจยั ในชันเรี
้ ยนก็มี
จุดมุง่ หมายที่จะใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหาในชันเรี
้ ยนอย่างเป็ นระบบมากขึ ้น

ผู้ที่ควรรับผิดชอบในการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนได้ แก่
1.

ครูผ้ สู อน

2.

กลุม่ ครูที่ทางานเป็ นกลุม่ ในสถาบันเดียวกัน

3.

คณะครูร่วมกันกับคณะนักวิจยั เช่น คณะที่ปรึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์
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แนวทางการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
เรื่ องราวที่จะนามาวิจยั อาจเป็ นได้ ในสิ่งต่อไปนี ้
1.

วิธีการสอน(Teaching)

2.

กลวิธีในการเรี ยน(Learning Strategy)

3.

วิธีการประเมิน(Evaluative proceduce)

4.

ทัศนคติและค่านิยม(Attitude and Value)

5.

พัฒนาการฝึ กอบรมภายใน(In-Service Training Development)

6.

การจัดการและการควบคุม(Management and Control)

7.

การบริ หาร(Administration)

วิธีดาเนินการวิจยั ในชันเรี
้ ยน
ขันตอนที
้
่1. ให้ ความหมาย ประเมิน และกาหนดปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการสอนที่เป็ นอยู่
ขันตอนที
้
่2. นาปั ญหาเหล่านันมาปรึ
้
กษากับกลุม่ ครู นักวิจยั ที่ปรึกษา ผู้ให้ ทนุ อุดหนุน
ขันตอนที
้
่3. ศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง จุดมุง่ หมาย วิธีการ ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ
ขันตอนที
้
่ 4. นาปั ญหามาเขียนใหม่อีกครัง้ หนึง่ โดยเขียนในรูปของปั ญหาตามขันตอนที
้
่ 1อาจ
เขียนในรูปของสมมติฐานที่สามารถทดสอบได้ หรื อเขียนเป็ นจุดมุง่ หมายเพื่อนาไปสู้การศึกษา
ค้ นคว้ า
ขันตอนที
้
่5. เลือกวิธีดาเนินการ
ขันตอนที
้
่ 6. เลือกวิธีการประเมิน
ขันตอนที
้
่ 7. การดาเนินการวิจยั
ขันตอนที
้
่ 8. เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ าย เป็ นการตีความหมายข้ อมูล การอ้ างอิงผล การวิจยั และการ
ประเมินผลโครงการ การนาผลการวิจยั ในชันเรี
้ ยนมาใช้ เพื่อพัฒนาหลักสูตร

จรรยาบรรณของนักวิจัย
ผศ.ดร.มนัส นามวงศ์
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จรรยาบรรณของนักวิจยั ตามแนวปฎิบตั ขิ องสภาวิจยั แห่งชาติ(2541:2-13) กาหนดไว้ ดงั นี ้
นักวิจยั : ผู้ที่ดาเนินการค้ นคว้ าความรู้อย่างเป็ นระบบเพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบอันเป็ นที่
ยอมรับในแต่ละศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ครอบคลุมทังแนวคิ
้
ด มโนทัศน์และวิธีการที่ใช้ ในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณ: หลักความประพฤติอนั เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่กลุม่
บุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ ้นไว้ เป็ นหลักเพื่อให้ สมาชิกในสาขาวิชาชีพนันๆยึ
้ ดถือปฏิบตั เิ พื่อรักษา
ชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ของสาขาวิชาชีพของตนเอง
จรรยาบรรณนักวิจยั : เนินงานวิจยั หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ิ ของนักวิจยั ทัว่ ไปเพื่อให้ การดาเนินงาน
วิจยั ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของจริ ยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
ค้ นคว้ าให้ เป็ นไปอย่างสมศักดิศ์ รี และเกียรติภมู ิของนักวิจยั
คุณลักษณะของนักวิจยั มีดงั นี ้
1.

นักวิจยั ต้ องซื่อสัตย์และมีคณ
ุ ธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

2.

นักวิจยั ต้ องตระหนักถึงพันธะกรณีในการทาวิจยั ตามข้ อตกลงที่ทาไว้ กบั หน่วยงานที่
สนับสนุน การวิจยั และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

3.

นักวิจยั ต้ องมีพื ้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทาวิจยั

4.

นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศกึ ษา ไม่วา่ จะเป็ นสิ่งที่มีชีวิตหรื อไม่มีชีวิต

5.

นักวิจยั ต้ องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ เป็ นตัวอย่างในการวิจยั โดยต้ องได้ รับความ
ยินยอมก่อนทาการวิจยั

6.

นักวิจยั ต้ องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขันตอนของการท
้
าวิจนั

7.

นักวิจยั พึงนาผลวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ในทางที่ชอบ

8.

นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

9.

นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

งานวิจยั ในสายการศึกษาหรื อสายมนุษย์และสังคมศาสตร์ เป็ นงานวิจยั ที่มีความอ่อนไหวสูง
นักวิจยั จะต้ องตระหนักถึงจริ ยธรรมของการวิจยั ให้ มากๆ อาทิ การปกปิ ดความลับของผู้ให้ ข้อมูล
ความเป็ นส่วนตัวของผู้ให้ ข้อมูล ตลอดจนความเสียหายอื่ นๆและจะต้ องประพฤติปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณของนักวิจยั อย่างเคร่งครัด
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