สรุปประเด็นสําคัญ โครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 5
เรือ่ ง แชรประสบการณ “วิจัยในชั้นเรียนอยางไร เอาไปใชไดผลจริง” (ระหวางอาจารย-นิสิต)
การเรี ยนการสอนในทุกระดับนันย่
้ อมเกิดปั ญหาและช่องว่างในด้ านต่างๆมากมาย อาทิ พฤติกรรมของนักเรี ยน/
นิสติ ทีม่ ตี อ่ วิชาการเรี ยนหรื อผู้สอน นักเรี ยน/นิสติ ไม่เข้ าใจเนื ้อหา สมาธิและความสนใจในการเรี ยน ทัศนคติของนักเรี ยน/
นิสิตที่มีต่อการเรี ยน นักเรี ยน/นิสิต ไม่สามารถนําทฤษฎีที่เรี ยนไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติได้ ฯลฯ เป็ นต้ น ซึ่งปั ญหา
เหล่านี ้จําเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ ้ องได้ รับการแก้ ไขให้ ถกู จุด และการทีจ่ ะทราบถึงสาเหตุของปั ญหาทีแ่ ท้ จริ ง รวมถึงวิธีการแก้ ไข
อย่างถูกต้ อง คือการทําวิจยั ในชันเรี
้ ยนของผู้สอน ซึง่ จะช่วยให้ การเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ปั ญหาที่อาจารย์ หลายๆท่านพบเจอในระหว่างทํา การเรี ยนการสอนหรื อการวัดผลนิสิต นัน้ มีม ากมาย เช่ น
นิสิตไม่สามารถนําความรู้ ทีไ่ ด้ รับไปปรับใช้ ในการทํางานได้ , การวัดผลจากการสอบของนิสิตพบว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่น่า
พอใจ นิสิตไม่เข้ าเรี ยน เป็ นต้ น ทังนี
้ ส้ ิง่ ที่อาจารย์ควรปฏิบตั ิ คือการจดปั ญหาที่พบในแต่ละวัน เพื่อนํามาวิเคราะห์ถึง
สาเหตุและเลือกเรื่องที่ควรเป็ นหัวข้ อการวิจยั ในชันเรี
้ ยน รวมถึงข้ อเสนอแนะอืน่ ๆทีผ่ ้ สู อนมองเห็นว่าควรนํามาเพิม่ เติมใน
การเรี ยนการสอนเพื่อ พัฒนาตนเองและผู้เ รี ย น โดยการทํ าวิ จัย ในชัน้ เรี ย นนัน้ มีปั จ จัยที่ส่ง เสริ มหลัก 2 ประการ คื อ
1. ปั จจัยภายนอก คือเรื่องของเงินทุน ต้ นทุนต่างๆในการทําวิจยั การสนับสนุนของหน่วยงานต้ นสังกัด และเรื่ องของการ
เก็บข้ อมูล ที่บางครัง้ ผู้ทําวิจยั เลือกใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลทีไ่ ม่ตรงกับวัตถุประสงค์ทีต่ งไว้
ั ้ ทําให้ ผลการวิจยั อาจคลาดเคลื่อน
หรื อไม่มีประสิทธิ ภาพได้ ซึง่ การแก้ ไขปั ญหานัน้ วิทยากรได้ ให้ คําแนะนําว่า ผู้ทําวิจัยควรศึกษาจากตัวอย่างทีส่ ามารถ
นํ า มาแก้ ไขปั ญหาได้ จริ ง เพื อ่ เป็ นแนวทางการทํ า วิ จั ย ที ถ่ ู ก ต้ องและควรมี ที ่ป รึ ก ษาหรื อ พี ่เ ลี ย้ งในการทํ า วิ จั ย
2. ปั จจัยภายใน คือ เรื่ องของความพร้ อมของตัวผู้สอนเองในการคิดริ เริ่ มทําวิจยั รวมถึงเรื่ องเวลา เนือ่ งจากผู้สอนนันต้
้ อง
ทําการเรี ยนการสอน จึงอาจจัดเวลาได้ ยากถ้ าหากทําวิจัยในชัน้ เรี ยนควบคู่กันไป ในส่วนนี ้วิทยากรได้ ให้ คําแนะนําว่า
ผู้ทําวิจยั ควรจดรายละเอียดทันทีที่พบและควรทําทุกกระบวนการอย่างต่อเนือ่ ง ไม่ควรพักหรื อหยุดไว้ นานเกินไป เพราะจะ
ทําให้ ผ้ ทู ําวิจยั หลงลืม รายละเอียดอาจจะคลาดเคลือ่ นและหากหยุดไว้ นานเกินไปอาจจะไม่มีกําลังใจทําต่อไป
จะเห็นได้ ว่าการทําวิจัยในชัน้ เรี ยนนัน้ มีความจํ าเป็ นและมีส่วนสําคัญในการพัฒนาการเรี ยนการสอน เพื่ อ
แก้ ปัญหาและสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ ของการศึกษา ส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนและผู้สอนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตรงกัน การศึกษามี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ดังนันผู
้ ้ ทม่ี บี ทบาททางวิชาการ เช่น อาจารย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรเริ่ มตื่นตัวในการทําวิจยั
ในชันเรี
้ ยนเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ทังผู
้ ้ สอนและผู้เรี ยนต่อไป

