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บทคัดยอ 

 จรยิธรรมการวิจัยเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับนักวิจัยทุกสาขาที่ตองยึดม่ันไวเสมอ การกระทํา 

ที่ไมถูกตองทําใหผลงานวิจัยขาดความนาเช่ือถือ เชน การปลอมแปลงหรือบิดเบือนขอเท็จจริง  

(Falsification) การลอกเลยีนแบบโดยมิชอบผิดจรยิธรรมการวจัิยในเรื่อง การโจรกรรมทางวรรณกรรม  

(Plagiarism) คอื การคัดลอกงานผูอื่นมาแลวไมอางองิ 

 การวิจัยทางการศึกษามีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาการเรียนรูผู เรียนอยางมี 

ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะวจัิยเชิงปฏบิัตกิารในช้ันเรยีนที่มุงแกปญหาการเรยีนรูในช้ันเรยีนที่ผูสอน 

เปนผูวจัิยซึ่งสอดคลองกับ พ.ร.บ.การศกึษาชาต ิพ.ศ. 2553 ที่ระบุวาใหผูสอนใชการวจัิยเปนสวนหนึ่ง 

ของกระบวนการเรยีนรู 

 งานวิจัยที่ตองการทดสอบสมมุติฐานและใชสถิติทดสอบทําใหเกิดความผิดพลาดขึ้น 

สําหรับนักวจัิย คอื การที่นักวจัิยเขยีนรายงานในขัน้การสุมตัวอยางวามกีารสุมและใชสถติ ิt-test  

การกระทําเชนนี้ถอืวาเปนการบิดเบือนขอเท็จจริง เพราะการศึกษาจากประชากรไมมีการสุมตัวอยาง 

เหมือนการวิจัยทางการศึกษาที่ศึกษากับประชากรกลุมใหญ จึงไมสามารถใชสถิติทดสอบได 

ควรใชสถิติบรรยาย เชน คาเฉลี่ย คารอยละ อาจใชการนําเสนอดวยแผนภูมิตาง ๆ ประกอบ  

สามารถตอบสมมุตฐิานไดโดยไมตองผิดจรยิธรรมดานการบดิเบือนขอเท็จจริง 

 คําสาํคัญ: การวจิัยปฏบัิติการในช้ันเรียน จริยธรรมการวจิัย การบิดเบือนขอเท็จจริง 
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Abstract 

 Research ethics are important for every researcher to keep up with. Unpredictable  

actions make the work of the research unreliable, such as counterfeiting or misrepresentation  

(Dishonesty). 

 Educational research is an important for developing learners’s effective learning.  

Especially the classroom action research that aim to solve the problem of learning in the classroom  

while the instructor is also a researcher. This is consistented with the National Education  

Act of 201 0 which suggested that the instructors should use research as part of the learning process. 

 Research Ethics Plagiarism is copying other people's work. Descriptive statistics such  

as mean, percentage, and presentation may be used. The hypothesis can be answered without  

distortion of facts. The hypothesis and statistics that researchers always made offense was  

selecting to report population. There weren't any sample groups. So statistic could not be used.  

Descriptive statistics such as mean, percentage, and presentation may be used. The hypothesis  

can be answered without distortion of facts. 

 Keywords: Classroom Action Research, Research Ethics, Falsification 
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บทนํา 

 ในอดีตการทําการวิจัยทางการศึกษา ผูทําวิจัยมักจะเปนผูที่ผานการเรียนในระดับ 

บัณฑิตศึกษาที่มีประสบการณการทําวิทยานิพนธมาแลว หรือผูที่ผานการฝกอบรมการวิจัย 

มาโดยตรง ทําใหการทําวจัิยในอดตีเปนการวจัิยเชิงวชิาการ (Academic Research) ที่เนนหนักทาง 

ทฤษฎ ีโดยมรูีปแบบการวจัิยที่เปนทางการ (Formal Research) เครงครัดตามหลักวชิาการ จึงเปน 

การยุงยากมากในการทําวิจัยในแตละเรื่อง สวนมากการทําวิจัยในหนวยงานเนนหนักในเรื่อง 

การวิจัยทางดานนโยบายการวิจัยเพื่อวางแผน ผูทําวิจัยสวนใหญมุงหวังผลงานที่นําไปสู 

การปรับวิทยฐานะ ไมไดมุงหวังผลการวิจัยเพื่อประโยชนในการนําไปใชแกปญหาอยางแทจริง  

ดังคํากลาวที่วา “ผูทําไมไดใชและผูใชไมไดทํา” เพราะผูใชผลงานวิจัยไมไดเปนผูทําวิจัยเองจึงไม 

สามารถนําไปใชไดอยางแทจริง เนื่องจากผูทําวิจัยเขียนเปนภาษาวิจัยที่มีคําศัพทเฉพาะตาง ๆ  

ทําใหงานวิจัยอานเขาใจยาก เชนเดียวกับผูทําวิจัยมักจะนําปญหาของคนอื่นมาศึกษาวิจัย 

ไมไดเปนความตองการของตนเองอยางแทจริง เมื่อทําการวิจัยเสร็จแลวตนเองจึงไมได 

เปนผูใชผลงานวิจัยของตนเอง โดยปกติผูสอนไดทําการวิจัยอยูตลอดเวลาแบบไมเปนทางการ 

ดวยการสังเกตในขณะสอนและแกปญหาโดยประสบการณเดิม หรือจากสามัญสํานึกไมไดใช 

วธิกีารแกปญหาดวยวธิกีารที่เปนระบบที่เรยีกวาการวจัิยที่มกีารสังเกต การสอบถาม การวเิคราะห 

หาสาเหตุ เลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมและทดลองใช ภายหลังจากการปฏิรูปการศึกษา  

และมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ปพุทธศักราช 2542 มีการเปลี่ยนแปลง 

ดานการวิจัยทางการศึกษาอยางมาก เพราะการวิจัยไดเขามามีบทบาทสําคัญตอวงการศึกษา 

ดังมาตรา 24 (5) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2556, 10) กําหนดใหผูสอนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ 

กระบวนการเรยีนรูใหกบัผูเรยีนและในมาตรา 30 บัญญัตวิา ใหสถานศกึษาพัฒนากระบวนการสอน 

ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับ 

ผูเรยีนในแตละระดับการศกึษา สําหรับจุดเนนในการวิจัยสําหรับผูสอน คอื การพัฒนาวธิกีารสอน 

ที่นําไปสูการพัฒนาการเรยีนรูของผูเรยีน และการพัฒนาวชิาชีพของผูสอน 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ช้ีชัดวาใหมีการทาํวิจัยเพื่อใหเกิดพัฒนา 

การเรียนรู ซึ่งหมายถึงการทําวิจัยทางการศึกษาไมใชเปนทฤษฎีใหมเทานั้น การวิจัยพื้นฐานที่มุง 

หาความรูใหมหรือสรางแตเปนการวิจัยที่มุงใหเกิดผลดีแกผูเรียนโดยตรง น่ันคือ การทําวิจัย 

นอกจากไดพบความรูใหมแลวจะตองนําไปสูการปฏิบัติในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน 

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนรูปแบบการวิจัยที่สอนตรง 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหมนี้ ทําใหครูผูสอนตาง ๆ พยายามศึกษาหาความรูในการ 

ทําวิจัยในช้ันเรียนกันอยางแพรหลาย และมีหลายหนวยงานไดจัดฝกอบรมการทําวิจัยในช้ันเรยีน 
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เพื่อสนองตอบความตองการของครูผูสอน แตวทิยากรจํานวนมากที่เปนอาจารยหรอืผูทรงคุณวุฒิ 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงสอนวิธีการทําการวิจัยในช้ันเรียนในรูปแบบวิธีการที่เนน 

การวิจัยเชิงวิชาการมาก (Academic Research) (สุวิมล วองวานิช, 2549) ทําใหการทําวิจัย 

ในช้ันเรียนจึงเปนเรื่องยากสําหรับครูผูสอน ไดมีการปรับทัศนะวิธีการสอนกันมากขึ้น เพื่อให 

การทําวิจัยในช้ันเรียนไมใชเรื่องยากสําหรับครูและจากคําบอกเลาของครูวาสถานศึกษาบางแหง 

เริ่มกําหนดระเบียบใหครูผูสอนทุกคนทําวิจัยในช้ันเรียนทุกภาคการศึกษารวมแลวปละ 2 เรื่อง  

ขณะเดยีวกันคุรุสภาที่เปนหนวยงานควบคุมมาตรฐานการศกึษาและสงเสรมิมาตรฐานการทําวิจัยดวย  

เชน การจัดกิจกรรมคัดสรรผลงานวิจัยในชั้นเรียน ครูที่ทําวิจัยในชั้นเรียนสามารถสงผลงาน 

เขาประกวดไดและมรีางวลัอยางงดงามแกผูที่มีผลงานระดับดเีลศิ ในแตละปจะมีครูสงผลงานวิจัย 

จํานวนมาก ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ซึ่งดําเนินการมาตั้งแตป 2538 ถึง ป 2560  

รวม 12 ครัง้แลว ทําใหระยะหลัง ๆ การทําวจัิยของครูมคีวามนาเช่ือถอืมากขึ้นตามลําดับ 

 การวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Research) การวิจัยของครู (Teacher Research) การวิจัย 

ปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research) เปนเรื่องเดียวกัน (สุวิมล วองวาณิช, 2546;  

กานดา พูนลาภทวี และ วรรณดี แสงประทีปทอง, 2546) คือ เปนการศึกษาหาความรูความจริง 

สําหรับปญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนที่สงผลกระทบตอการพัฒนาการเรียนรูเจตคติหรือทักษะของ 

ผูเรียน และกําหนดเทคนิคหรือวิธีการจัดการเรียนโดยปรับปรุงรูปแบบการสอน หรือการใชสื่อ 

นวัตกรรมการสอน เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนในรายวิชานั้น ๆ และเปน 

การเพิ่มประสทิธภิาพการสอนของครู การวจัิยในช้ันเรยีนจงึมปีระโยชนตอผูเรยีน ผูสอน โรงเรยีน  

และวงการศึกษา 
 

ประโยชนของการวจัิยปฏบิัตกิารในช้ันเรยีน 

 1. ประโยชนตอผูเรียน นักเรียนมีความรูความสามารถพื้นฐานที่ตางกัน การใชรูปแบบ 

การสอนแบบเดยีวกันไมสงผลตอการเรียนรูทุกคน การวิจัยเพื่อวเิคราะหหาสาเหตุและแกปญหา 

จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนจนบังเกิด ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับที่ดีขึ้นหรอืนักเรียน  

มพีัฒนาการที่ดขีึ้น 

 2. ประโยชนตอผูสอน ผูสอนมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ วางแผนการสอน 

เลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมประเมินผลการทํางาน อยางเปนระยะโดยมี 

เปาหมายชัดเจน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนทําใหครูเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อหาทาง 

แกปญหาไดอยางเหมาะสม ทําใหผูสอนมีความเขาใจในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

ในการพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนรูเปนการพัฒนาวิชาชีพครู และผูสอนไดมีความเขาใจพื้นฐาน 
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การทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูของผูเรียน เปนการแสดงความกาวหนาในวิชาชีพ 

ครูดวยการเผยแพรความรูที่ไดจากการปฏบิัติ 

 3. ประโยชนตอโรงเรียน ความสมัพันธระหวางกลุมครูมีมากขึ้นทั้งความสัมพันธระหวาง 

กลุมสาระการเรยีนรูและภายในกลุมสาระการเรยีนรู ตัง้แตการคดิแกปญหา การวเิคราะหหาสาเหตุ  

การเขยีนรายงาน ชวยใหการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียนเปนไปอยางมีระบบและมปีระสทิธิภาพ 

 4. ประโยชนตอวงการศึกษา ผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่ดีในประเด็นที่เหมือนกันหรือ 

ใกลเคียงกัน หากนํามาสังเคราะหจะไดความรูใหมและเกดิการกระตุนใหมีการพัฒนาผลงานทาง 

วิชาการเกิดภาพลักษณที่ดีตอวงการวิชาชีพครูเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ชวยใหเกิดการพัฒนา 

หลักสูตรใหม ปรับปรุงระบบการเรยีนการสอนใหมปีระสทิธภิาพมากขึ้น และพัฒนารูปแบบเทคนิค 

การสอน รวมถงึการสงเสรมิความกาวหนาในการวจัิยทางการศึกษา (วชิิต สุรัตนเรอืงชัย, 2540) 

 ความสําคัญของการวจัิยปฏบิัตกิารในช้ันเรยีน (นวลเสนห วงศเชิดธรรม, 2549) 

 1. ชวยใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรูที่มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

 2. ชวยแกปญหาผูเรยีนอยางถูกตองเหมาะสม 

 3. ชวยพัฒนาหรอืปรับปรุงการจัดกจิกรรมการเรยีนรูใหมีประสทิธิภาพ 

 4. ชวยใหแวดวงวชิาการเกี่ยวกบัการเรยีนรูกาวหนาขึ้น 

 5. เปนการพัฒนาครูโดยใชวธิกีารวจัิย 

 ดวยประโยชนและความสําคัญของการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนสงผลใหคุรุสภาซึ่ง 

เปนหนวยควบคุมกํากับมาตรฐานการศึกษาเห็นความสําคัญ จึงไดจัดประชุมวิชาการมาอยาง 

ตอเนื่องเพื่อสงเสรมิใหบุคลากรทางการศกึษาไดทําวจัิยอยางจรงิจัง เพราะมคีวามเช่ือวาการวิจัย 

เปนนวัตกรรมสําคัญที่สรางความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาทุนทางปญญาของมนุษย ทําให 

เกิดการเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ อันจะนําไปสูการสรางสังคมฐานความรู ซึ่งเปน 

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ คุรุสภาจึงใชกระบวนการวจัิยเปนฐานในการพัฒนางานของ  

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสงเสริมการวิจัยในสถานศึกษา โดยกําหนดใหมีการประชุมทาง 

วิชาการมาอยางตอเนื่อง 9 ครั้ง ในแตละครั้งมีบุคลากรทางการศึกษาจํานวนมากเขารวมงาน 

ชมนิทรรศการผลงานวิจัย ฟงบรรยายพิเศษ นําเสนอผลงานวิจัยที่เปนผลผลิตของครู ผูบริหาร 

และศึกษานิเทศก ซึ่งเปนผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดสรรแลวจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก 

มหาวิทยาลัยตาง ๆ โดยคัดสรรจากผูสงเขาประกวดทั่วประเทศจํานวนมาก แสดงใหเห็นวา 

การวจัิยปฏบิัตกิารในช้ันเรยีนมคีวามสําคัญมากสําหรับการศกึษาของประเทศ 

 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนแตกตางจากการวิจัยทางการศึกษาโดยการวิจัยทาง 

การศึกษามีความมุงหมายเพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาการศึกษา เชน การพัฒนา 

หลักสูตร การพัฒนารูปแบบวิธีการเรียนการสอน การพัฒนาวิธีการวัดผล เปนตน แตการวิจัย 
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ปฏิบัติการในชั้นเรียนมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเทานั้น โดยมีรูปแบบ 

การวิจัยที่ไมเครงครัดไมยุงยากซับซอนเพราะประชากรขนาดเล็ก มุงแกปญหาในหองเรียน 

ที่มีปญหาจึงอาจไมตองมีการสุมตัวอยางและไมตองใชสถิติอนุมานที่มีเงื่อนไขมาก รูปแบบ 

การดําเนินการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนประกอบดวย 4 ขั้น คือ ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู  

(Plan) ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Do) ขั้นการประเมินผลการเรียนรู (Check) และขั้นการนําผล 

มาปรับปรุงงาน (Action) (ชัยพจน รักงาม, 2544). จากรูปแบบดังกลาวน่ัน คือ การเนนที่เปน 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการไมใชการวิจัยพื้นฐานเพื่อสรางทฤษฏีหรือองคความรูเทานั้น แตการวิจัย 

ปฏบิัตกิารในช้ันเรยีนมุงหวังใหมกีารแกปญหาไดจรงิ 

 โดยปกติครูผูสอนไดนําวิธีการวิจัยมาใชแกปญหาในชั้นเรียนกันเปนประจําอยูแลว 

โดยการสังเกตทดลองปรับเปลี่ยนวิธีสอนและวิธีการแกปญหาตาง ๆ โดยธรรมชาติอยางไมเปน 

ทางการ และไมไดใชรูปแบบการวิจัยอยางเต็มรูปแบบอยางเครงครัด การรายงานผลการวิจัย 

ก็งายเพราะเขียนรายงานเฉพาะผลการศึกษาบางประเด็นที่สําคัญเทานั้น แตเมื่อมีความนิยม 

ทําวิจัย ในชั้นเรียนอยางเปนทางการมากขึ้นไมนาเปนเรื่องลําบาก เพราะการวิจัยในชั้นเรียน 

มีจุดมุงหมายเพื่อการแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรู ซึ่งเปนผลดีแก 

ผูเรียนโดยตรง แตความยากลําบากที่ครูพยายามทําการวิจัยในช้ันเรียนโดยหลักวิชาการอยางเครงครัด  

เพื่อนําผลการวิจัยมาเขียนรายงานวิจัยอยางเปนทางการ ใหสามารถนําผลการวจัิยไปใชประกอบ 

การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อปรับวิทยฐานะ ซึ่งที่จริงการวิจัยในช้ันเรียนมีลักษณะที่แตกตาง 

จากการวจัิยเชิงวชิาการประเภทอื่น ๆ ดังนี้ (พมิพพันธ เดชะคุป และพเยาว ยนิดสีุข, 2551) 

  1. ดานผูวิจัย ผูที่ทําการวิจัยในช้ันเรียน คือ ผูสอนไมใชนักวิชาการจากสวนกลาง  

หรือจากหนวยงานอื่น ๆ มาศึกษาวิจัยให ผูวิจัยอาจเปนครูคนเดียวหรือครูหลายคนที่สอน  

ในรายวชิาเดยีวกันและประสบปญหาคลายกัน ผลการวจัิยจงึมปีระโยชนตอทุกคน 

  2. ดานปญหาที่เลือกทําการวิจัย เปนปญหาแคบ ๆ เฉพาะเรื่องและเปนปญหาที่ 

เกิดขึ้นจริงจากการสอน การเลือกปญหาไมไดเลือกมาจากทฤษฏีหรือขอเสนอแนะของผูอื่น แตเปน 

ปญหาที่ผูสอนประสบดวยตนเองในขณะทําการสอน เชน ปญหาที่เกดิจากการเรยีนเนื้อหา ผูเรียน 

ไมเขาใจในเนื้อหาสาระวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร ฯลฯ  

หรือเปนปญหาในการจัดการเรียนการสอน เชน ปญหาจากการขาดวินัยของผูเรียน การขาด 

ความสนใจตั้งใจเรียน การไมคนควาหาความรูเพิ่มเติม การไมชอบอานหนังสือ การมาสาย/ขาดเรียน  

การไมทําการบาน ขาดทักษะการอาน/สรุปความ การติดเกม/การพนัน วิธีการเรียนที่ไมถูกตอง 

เหมาะสม การแตกแยกของครอบครัว การชอบคัดลอกการบานเพื่อน ใชคอมพิวเตอรไมเปน 

ใชเครื่องคํานวณไมเปน ดังตัวอยางปญหาการวจัิยในช้ันเรยีน ดังนี้ 
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   2.1 วิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษาจะชวยสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดี 

ตอการเรยีนการสอนวชิาภาษาอังกฤษหรอืไม ตลอดจนชวยแกปญหาเรื่องดานการอานไดหรอืไม 

   2.2 การใชแบบฝกชวยสงเสริมการคิดวิเคราะหสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 2  

หรอืไม 

   2.3 การใหคําปรึกษาแบบกลุมชวยลดความพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 ไดหรือไม 

   2.4 การสอนโดยใชชุดกิจกรรม “รักวรรณคดีไทยคนรุนใหมรวมสืบสาน”  

ชวยสงเสรมิความรูความเขาใจในการเรยีนวรรณคดไีทยของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 5 หรอืไม 

   2.5 การจัดการเรียนการสอนแบบประสาน 5 แนวคิดหลัก (Cippa Model)  

จะชวยพัฒนาทักษะการเรียน ทักษะการสื่อสารและคุณลักษณะดานความรับผิดชอบของผูเรียน

ไดหรอืไม 

  3. ดานวัตถุประสงคการวจัิย การทําวจัิยปฏบิัตกิารในช้ันเรยีนมวีัตถุประสงคเบื้องตน 

คอื เพื่อสรางองคความรูระดับนี้ทําการวจัิยเพื่อรูเทานัน้ เชน 

   3.1 เพื่อศึกษาสภาพการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนพัทยา 3 

   3.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเขาช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรยีนสาระวทิยา 

   3.3 เพื่อศึกษาความสนใจและตั้งใจเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช้ันประถม 

ศกึษาปที่ 6 โรงเรยีนสตรวีทิยา 2 

   3.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการอนุรักษวัฒนธรรมไทยของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนเทพศรินิทร 

   3.5 เพื่อศึกษามูลเหตุจูงใจในการเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร การทําวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเกิดความรูอยางเดียว 

ไมพอเพียงสําหรับการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนที่ตองมีการปฏิบัติการทดลองแกปญหาจริง ๆ  

ดังในวัตถุประสงคหลัก ๆ เพื่อแกปญหาหรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู ในการวิจัยจะตองไดคําตอบ 

ที่สามารถนําไปแกปญหาและสงเสรมิในช้ันเรียนได เชน 

   3.6 เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง “การทํานาดํา” สําหรับนักเรียนช้ันมัธยม 

ศกึษาปที่ 4 โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ์สมเด็จพระศรนีครนิทรระยอง 

   3.7 เพื่อเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกอนและหลังเรยีน เรื่องการตลาด 

วิชาการเลี้ยงไกเนื่องโดยการเขียนแผนผังความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน 

มหาชนะชัยวทิยาคม 
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   3.8 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวย 

ชุดกจิกรรม “รักวรรณคดไีทยคนรุนใหมรวมสบืสาน” 

   3.9 เพื่อเปรยีบเทยีบความ สามารถการคดิวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 สาขาคณิตศาสตร จากการจัดการเรียนรูแบบใชคําถามตามแนวคิดแบบหมวก 6 ใบ 

ในการทําวิจัยในช้ันเรยีนสวนใหญเปนการวจัิยเพื่อการนําผลการวจัิยไปแกปญหาจริงเฉพาะเรื่อง  

จงึไมควรกําหนดวัตถุประสงคหลายขอเพราะจะทําใหไมสามารถทําวิจัยเสร็จทันเวลาในการนําไปใช 

แกปญหาในช้ันเรียน วัตถุประสงคจึงแคบเฉพาะเรื่องเดียวที่ตองการแกปญหาในรายวิชาเดียว  

และวัตถุประสงคอีกหนึ่งขอคือเพื่อพัฒนาการเรียนรู ในวัตถุประสงคดานนี้จะมีการวางแผนการวิจัย 

ที่ใชระเบยีบวธิวีจัิยที่เครงครัดเหมอืนการวจัิยทางวชิาการทั่วไป 

  4. ดานขอบเขตการวิจัย เนื่องจากการทําวิจัยปฏิบัตกิารในชั้นเรียนตองนําผลไปสู 

การปฏิบัติจริง ขอบเขตประชากรจึงไมกวางใหญ เชน อาจศึกษาในช้ันเรียนหองเรียนเดียว หรือ  

กลุมคนกลุมเดียวหรือคนเดียว และไมตองมีการสุมตัวอยาง สวนขอบเขตดานระยะเวลาทํา 

การวจัิยจะกําหนดขอบเขตในชวงเวลานอย เพื่อใหทันใชประโยชนใชเวลาตามที่สอนจริง ไมใชวธิกีาร 

ทดลองโดยใชเวลาในการทดลองนานเกินแผนการสอนจริงในช้ันเรียน ทําใหงานวิจัยไมสามารถ 

นําไปอางอิงสูประชากรกลุมอื่นหรือนําไปใชในการเรียนการสอนในหองเรียนอื่นหรือโรงเรียนอื่น 

ไมไดเพราะกลุมตัวอยางไมไดเลือกมาอยางเปนตัวแทน แตครูผูสอนที่สอนตางช้ันตางโรงเรียน 

สามารถนําวธิกีารหรอืแนวทางแกปญหานี้ไปทดลองใชกับนักเรยีนที่สอนได 

  5. ดานแผนการวิจัย เนื่องจากลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแผนการวิจัย ควรมี  

3 ระยะ คือ ระยะแรกเปนระยะวางแผนในการหารูปแบบ วิธีการ กิจกรรม และนวัตกรรมที่ใช  

ในการแกปญหาหรอืพัฒนาการเรยีนการสอน ระยะที่สองเปนการทดลองโดยนําวิธกีารหรอืนวัตกรรม 

ที่กําหนดไวในระยะแรกมาดําเนินการทดลองในการสอนจริง ระยะที่สามเปนการประเมินผล 

เพื่อตรวจสอบผลการปรับปรุงพัฒนาวิธีการ หรือนวัตกรรมที่ใชแกปญหาวาบรรลุผลตาม 

สมมุติฐานหรือไม การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนที่มีจุดมุงหมายเพื่อการแกปญหาการเรียนรูของ 

ผูเรียน จึงไมเครงครัดในระเบียบวิธีมากนักสามารถปรับเปลี่ยนแผนการวิจัยไดตามความเหมาะสม 

และตามสภาพจริงในการเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคคือการแกปญหาการเรียนการสอน  

ทําใหผลการวิจัยขาดการยอมรับทางวิชาการเพราะการวางแผนที่ไมรัดกุมหรือไมยึดหลักทฤษฏี 

การออกแบบการวิจัยเหมอืนการวิจัยทางการศกึษาหรือการวิจัยประเภทอื่น ๆ ที่สามารถควบคุม 

ตัวแปรแทรกซอนและขจัดความคลาดเคลื่อนตาง ๆ แตสิ่งที่สําคัญที่เปนจุดเดนในการนําไป 

ปฏบิัตกิารในช้ันเรยีนคือ ตองมกีารทดลองจริงเพราะช่ือบงบอกวาปฏบิัตกิารหมายถึงมีการปฏิบัติ 

การสอนจรงิ ๆ 
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  6. ดานเครื่องมือการวิจัย เครื่องมือการวิจัยมีสองชนิด เครื่องมือ ชนิดแรก คือ  

สื่อวิธีการสอน และอีกชนิดคือเอกสารการวัดผลตัวแปร เชน แบบทดสอบ แบบสอบถาม  

แบบสังเกต และสําหรับการวิจัยที่มวีัตถุประสงคที่ตองการแกปญหาในช้ันเรยีนจะใชระยะเวลานอย 

ตองทําอยางรวดเร็วเพื่อแกปญหาการเรียนการสอน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออาจ 

ไมเครงครัดใหไดเครื่องมือวัดผลที่มีประสิทธิภาพสูงมีคาความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันสูง 

ตามเกณฑ การหาคุณภาพอาจใชวิธีการนําเครื่องมือที่มีการปรับปรุงอยางตอเนื่องจนถือวา 

มีคุณภาพดีแลว โดยไมตองทดลองใชและคํานวณคาดัชนีวัดคุณภาพตาง ๆ อยางเครงครัด 

เหมือนกับการวิจัยทางการศึกษาทั่วไป แตถาสามารถหาคุณภาพไดเทาเทียมกับงานวิจัยทาง 

การศกึษาทั่วไปจะทําใหไดผลการวิจัยมคีวามนาเช่ือถือทางวิชาการมาก สําหรับการวจัิยปฏบิัติการ 

ในชั้นเรียนที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาการเรียนรู เชน การสรางสื่อ และเทคนิคการสอน 

แบบใหม ๆ นั้นจะใชระเบียบวิธทีี่เครงครัดเหมือนการวจัิยทั่วไป การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การวิจัย จึงตองใหถูกตองตามหลักวิชาการ เชน มีการหาความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity)  

มีการทดลองใชเครื่องมือเพื่อหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) รวมถึงการหาประสิทธิภาพของสื่อ 

ที่ใชในการทดลอง 

  7. การวเิคราะหขอมูล การวเิคราะหขอมูลโดยใชคาสถติสิําหรับการวิจัยเพื่อแกปญหา 

ในช้ันเรียนนั้นจะเลือกใชสถติิบรรยายเทานั้น เชน คาความถี่ คาสัดสวน คารอยละ คาเฉลี่ย และ 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธหรืออาจใชการเปรียบเทียบโดยแผนภูมิตาง ๆ เชน แผนภูมิแทง  

แผนภูมเิสน แตการใชสถติิจึงมีการใชสถติิอนุมานสําหรับการวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา  

เชน พัฒนาสื่อ ผลการวิจัยสามารถใชไดอยางกวางขวาง เชน t-test เพื่อเปรียบเทียบ ใชคาดัชนี 

วัดประสทิธภิาพ และคาดัชนวีัดประสทิธผิล 
 

จรยิธรรมการวจัิย (Research Ethics) หรอืจรรยาบรรณการวจัิย 

 จรรยาบรรณ หมายถงึ หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจรยิธรรม 

ในการประกอบอาชีพที่กลุมบุคคลแตละสาขาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขา 

วิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน  

จรรยาบรรณนักวจัิย หมายถงึ หลักเกณฑควรประพฤตปิฏบิัตขิองนักวจัิยทั่วไปเพื่อให การดําเนนิวจัิย 

ตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ 

การศกึษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรแีละเกยีรตภูิมขิองนักวจัิย 
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จรรยาบรรณนักวจัิย 

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2556) ไดจัดทําจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทาง 

ปฏบิัตทิี่เปนสวนหนึ่งของการจัดทํามาตรฐานคุณภาพนักวจัิย ไวดังนี้ 

  1. นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยตองมี 

ความซื่อสัตยตอตนเอง ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมลอกเลียนงานของผูอื่น ตองให 

เกยีรตแิละอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัยตองซื่อตรงตอการแสวงหา 

ทุนวจัิยและมคีวามเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวจัิย 

   2. นักวจัิยตองตระหนักถงึพันธกรณใีนการทําวจัิย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงาน 

ที่สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลง 

การวิจัยที่ผูเกี่ยวของทุกฝายยอมรับรวมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุดและเปนไปตาม 

กําหนดเวลา มคีวามรับผิดชอบไมละทิ้งงานระหวางดําเนนิการ 

  3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย นักวิจัยตองมีพื้นฐาน 

ความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยางเพียงพอและมีความรูความชํานาญหรือมีประสบการณ 

เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพและเพื่อปองกันปญหาการวิเคราะห  

การตคีวามหรอืการสรุปที่ผิดพลาดอันอาจกอใหเกดิความเสยีหายตองานวิจัย 

  4. นักวจัิยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศกึษาวิจัย ไมวาเปนสิ่งที่มชีีวิตหรือไมมีชีวิต  

นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรง ในการวิจัยที่เกี่ยวของกับ 

คน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ 

ศลิปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

  5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย  

นักวิจัยตองไมคํานึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ 

เพื่อนมนุษย ตองถอืเปนภาระหนาที่ที่จะอธิบายจุดมุงหมายของการวจัิยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง  

โดยไมหลอกหลวงหรอืบบีบังคับ และไมละเมดิสทิธสิวนบุคคล 

  6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวจัิย  

นักวจัิยตองมอีสิระทางความคดิตองตระหนักวาอคติสวนตน ความลําเอยีงทางวชิาการอาจสงผล 

ใหมกีารบดิเบอืนขอมูลและขอคนพบวชิาการ อันเปนเหตุใหเกดิผลเสยีหายตองานวจัิย 

  7. นักวจัิยพงึนําผลงานวจัิยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ นักวจัิยพงึเผยแพรผลงานวิจัย 

เพื่อประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมขยายผลขอคนพบจนเกิดความเปนจริงและไมใช 

ผลงานวจัิยไปในทางมชิอบ 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 24 ฉบับที่ 47 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 47 July-December, 2018 
43 

 

 

  8. นักวจัิยพงึเคารพความคดิเห็นทางวิชาการของผูอื่น นักวจัิยพงึมใีจกวาง พรอมที่ 

จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอื่น  

และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวจัิยของตนใหถูกตอง 

  9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ นักวิจัยมีจิตสํานึกที่จะอุทิศ 

กําลังสติปญญาในการทําวิจัยเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ ความเจริญและประโยชนสุข 

ของสังคมและมนุษยชาต ิ

 จริยธรรมการวิจัย (Research Ethics) คือ สิ่งถูกตองดีงามที่นักวิจัยทุกคนควรยึดถือ 

เพื่อใหผลงานวิจัยมีความถูกตองมีคุณคา การกระทําที่ไมถูกตองที่ถือวาไมสุจริตทางวิชาการ  

(Academic Dishonesty) จะสงผลในทางลบตอตัวผูวิจัยและผลงานวจัิย เชน การปลอมแปลงหรอื 

บิดเบือนขอมูล (Falsification) การปกปด บิดเบือนโดยการตัดทอนดัดแปลงแกไขขอมูลหรือ 

ขอความใด ๆ ใหผิดจากความจริง องคความรูจากการวิจัยจึงมีความคลาดเคลื่อน การกระทํา 

เชนนัน้เปนสิ่งที่ไมดีงาม ไมถูกตอง ผิดจรยิธรรมการวิจัย การโจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism)  

เปนการลอกเลียนแบบโดยมชิอบ การลอกความคิด บทความ ทํานองเพลง รูปภาพ หรือขอมูล 

ตาง ๆ โดยไมมีการอางอิงถึงเจาของผลงาน หรือมีการอางอิงแตมีการคัดลอกจํานวนมากก็เปน 

สิ่งที่ไมเหมาะสม ถอืวาผิดจรยิธรรมการวิจัยในเรื่องการโจรกรรมทางวรรณกรรม หรอืการกระทํา 

อื่น ๆ ที่เปนการไมสุจริตทางวิชาการ เชน การทดลองที่ไมไดแจงใหผูถูกทดลองทราบ และมี 

ผลทางลบแกกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง ซึ่งที่ถูกตองควรตองแจงใหกลุมตัวอยางทราบถึง 

จุดมุงหมายในการวิจัยและยินยอมรวมมือในการวิจัย และถาการทดลองที่มีผลกระทบตอกลุมที่ 

ไมไดทดลอง เชน การใหกลุมทดลองไดรับสิ่งทดลองมาก ๆ และกลุมควบคุมไมใหสิง่ทดลองและ 

ลดการกระทําตามปกติใหนอยลง เพื่อใหมีผลตํ่ากวากลุมทดลอง เพื่อผลทางสถิติมีความแตกตาง 

กันอยางมีนัยสําคัญ เชน การทดลองสอนใหกลุมควบคุมเปนการสอนแบบปกติแตผูวิจัยสอน 

นอยลงและไมตั้งใจสอนจริง ทําใหกลุมทดลองที่สอนตามรูปแบบใหมมีผลการสอบคือไดคะแนน 

สูงกวากลุมควบคุม และเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไวเปนการผิดจรยิธรรมการวจัิย การฝาฝนผิดกฎ  

(Infringement) ทําการวิจัยทดลองโดยยดึกฎระเบยีบ เชน การทดลองในมนุษย และการทําวจัิยทาง 

สังคมศาสตรที่อาจสงผลกระทบทางจิตใจ เชน ความเครียด ความอึดอัด ความไมพึงพอใจตอ 

บุคคลอื่น หรือเกิดความไมดีตอตนเอง เชน การใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคแลว พบวา  

กลุมตัวอยางมีอยูระดับต่ํา อาจทําใหเขารูสกึต่ําตอยได หรอืการวจัิยเกี่ยวกับเด็กตั้งครรภกอนวัย 

อันควร การใหสัมภาษณเด็กและแมเด็ก เปนการตอกย้ําความผิดพลาดซ้ําเตมิใหแกกลุมตัวอยาง 
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จรยิธรรมการวจัิยในช้ันเรยีน 

 งานวิจัยทั่วไปมีโอกาสผิดจริยธรรมการวิจัยอยางมาก ถานักวิจัยขาดจิตสํานึกหรือ 

ไมระมัดระวังยอมมีโอกาสทําผิดจริยธรรมการวิจัยทั้งตั้งใจและไมตั้งใจ แตสําหรับการวิจัย 

ปฏิบัติการในช้ันเรียนที่ดูเหมือนวาเปนงานวิจัยขนาดเล็กใชงบประมาณไมมาก ระเบียบวิธีวิจัย 

ไมเครงครัด ไมยุงยากซับซอน และผลงานวิจัยไมมีผลกระทบตอชุมชนองคใด ๆ โดยตรง  

จงึไมนาจะเสี่ยงในเรื่องการผิดจริยธรรมการวิจัย แตเมื่อพจิารณากระบวนการทําวิจัยแลว พบวา 

ผูปฏบิัตงิานวจัิยหรือครูที่ทําวจัิยมีโอกาสทําผิดจรยิธรรมการวิจัยไดเชนเดยีวกัน การผิดจริยธรรม 

การวิจัยของผูวิจัยในการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ในขั้นการเขียนรายงานการวิจัยซึ่งเปน 

หลักฐานทางวิชาการแมวาไมมีผลตอผูเรียน เพราะกระบวนการพัฒนาผูเรียนจบแลว แตใน 

การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพรสูสาธารณชนที่จะแสดงถึงความกาวหนาทางวิชาการของ 

ครูผูทําวจัิยมโีอกาสผิดพลาด ดังเชน 

  1. การไมอางอิง บอยครั้งที่ครูผูวิจัยไดนําตัวอยางสื่อนวัตกรรมหรือเทคนิคการสอน 

ของผูอื่นมาใชแกปญหาในช้ันเรียนของครูผูวิจัยซึ่งสามารถกระทําได หรือนําแนวคิดทฤษฏีของ 

ผูอื่นมาใชในงานวิจัย แตในการเขียนรายงานวิจัยกลับไมมีการอางอิงแหลงที่มา อาจจะอางอิง 

ไมครบถวน หรือไมอางอิงเลย จะดวยเหตุผลใดก็ตาม ถือวาผิดจริยธรรมการวิจัยในลักษณะ 

การโจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism) 

  2. โดยปกตแิลวในการวิจัยปฏบิัตกิารในช้ันเรียนจะมกีารทดลองสอนจริง เพื่อพสิูจน 

วานวัตกรรมอาจจะเปนสื่อการสอนหรือเทคนคิวธิกีารสอนที่ผูวิจัยคดิขึ้นมาใหมนั้นมีประสทิธิภาพ 

หรอืไม โดยอาจจะทดลองโดยมกีลุมทดลองและกลุมควบคุม (Control Group Design) หรอือาจใช 

กลุมทดลองกลุมเดียวแตมกีารวัดผลกอนและหลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design)  

แลวนําคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกันและใชคาสถิติ t-test เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ถาพบ 

ความแตกตางของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญ ก็จะสรุปเลยวาสื่อนวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพดี 

เปนไปตามสมมุติฐาน เชน คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม หรือ คะแนนเฉลี่ย 

หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง ดังตัวอยางตารางรายงานผล 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนและหลังการเรียนดวย 

   สื่อจําลองยอสวนจากของจรงิ 

คะแนนเฉลี่ย X� SD t sig 

กอนเรียน 7.44 1.73 20.45 .00 

หลังเรียน 15.30 2.47   
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ตารางที่ 2 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยผลการเรยีนวชิาคณติศาสตรจากการเรยีนดวยการสอนแบบ 

บรรยายรวมกับเกมทายปญหากับการสอนแบบปกตบิรรยายอยางเดยีว 

คะแนนเฉลี่ย X� SD t D 

กลุมทดลอง 8.2 2.1 12.3 .001 

กลุมควบคุม 7.0 3.5   
  

 ในการเสนอผลการวิเคราะหในรูปตาราง เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทั้ง 2 ตารางใชสถิติ 

อนุมาน (t-test) ไดเมื่อกําหนดประชากรเปนนักเรียนระดับช้ันปใดปหนึ่ง ซึ่งอาจมีหลายหองเรยีน 

และมกีารเรยีนแบบคละความสามารถ และทําการสุมหองเรียน เปนการสุมกลุม (Cluster Sampling)  

อาจใชการสุม (Random) หองเรยีนใดหองหนึ่ง ก็จะเปนตามขอตกลงเบื้องตนในการใชสถิต ิt-test  

แตถาในช่ือเรื่องระบุวาประชากร เชนตัวอยางคือหอง 2/2 หรอืไมระบุ แตในกระบวนการแกปญหา 

จริงมุงศึกษาที่หอง 2/2 โดยไมมีการสุมกลุมหองเรียน ซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขของการใช t-test  

งานวิจัยหลายเรื่องที่เปนลักษณะเชนนี้คือจะเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเพียงหองเดียว คือ 

หองเรียนที่ผูวิจัยรับผิดชอบ ปญหาจึงอยูที่วาการเลือกแบบเจาะจงนั้นไมเหมาะสมที่จะใชสถิติ  

t-test เนื่องจากขอตกลงเบื้องตนขอหนึ่งของการใช t-test คือ ตองมีการสุมตัวอยางดวย งานวิจัย 

บางเรื่องยอมละเมิดขอตกลงเบื้องตนโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เพราะไมสามารถสุม 

หองเรยีนได ถาสุมไดหองเรยีนอื่นที่ผูวิจัยไมไดรับผิดชอบสอนอยู จะไมสามารถไปทดลองสอนได  

หรอืทดลองสอนไดแตไมสามารถควบคุมช้ันเรียนได งานวจัิยหลายเรื่องจึงใชวธิีการเขียนรายงานวิจัย 

วามีการสุมตัวอยางมาหนึ่งหองเรียนจากประชากรหลายหองเรียน ทั้งที่ไมไดมีการสุมตัวอยางจริง ๆ  

แตตองการใหผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถติิอนุมานมีความนาเช่ือถือทั้ง ๆ ผลการทดลองชวยให 

เด็กเกดิการเรยีนรูจรงิแตการกระทําเชนนี้ ถอืวาผิดจรยิธรรมการวิจัยในขอแรก คอื การบดิเบอืน 

ขอเท็จจรงิ (Falsification) 
 

ขอแนะนําหลกีเลี่ยงการกระทําผดิจรยิธรรมการวจัิย 

 ในการทําวิจัยปฏิบัตกิารในช้ันเรียนครูผูสอนไดวิเคราะหหาสาเหตุการไมเกิดการเรยีนรู 

ในหองเรียนและเลือกวิธีการพัฒนาหรือแกปญหาโดยใชสื่อการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ  

ที่เหมาะสมกับนักเรียนในหองที่รับผิดชอบสอน เมื่อวัดผลการทดลองสอนตามรูปแบบที่พัฒนา 

ขึ้นมาแลวจะนําผลที่ไดมาเขยีนรายงาน ซึ่งถารายงานตามความจริงวาไดมกีารเจาะจงทดลองกับ 

กลุมตัวอยางหองที่ผูวิจัยรับผิดชอบสอนจะมีปญหาการวิเคราะหขอมูลในการใชสถิติอนุมาน  

คาสถิติ t-test การบิดเบือนขอเท็จจริงที่เลือกตัวอยางแบบเจาะจงโดยการเขียนรายงานวา 

ใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จับฉลากหองเรียน และไดหองเรียนที่ผูวิจัยสอน  

ผลการวิจัยไมมีผลกระทบตอการทดลองใด ๆ ถาจะหลีกเลี่ยงการผิดจริยธรรมการวิจัยเรื่อง  
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การบิดเบือนขอเท็จจริง โดยการรายงานตามความจริงวาไมมีการสุมตัวอยางหองเรียน แตใช 

หองเรียนที่ผูวิจัยสอนเอง เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดที่หองที่ครูผูวิจัยเปนผูสอน จะเอาสื่อ 

หรือเทคนิควิธีการสอนไปใชกับหองอื่นที่ไมมีปญหานั้นไมเหมาะสม ถาใชการสุมตัวอยาง จึงไม 

เปนประโยชนตอการวิจัย จึงเขาตามหลักการวิจัยในชั้นเรียนที่ประชากร คือ หองเดียวและ 

ทําการศึกษาหองเรียนเดียวคือการศึกษาจากประชากร และสอดคลองกับช่ือเรื่องงานวิจัยที่ระบ ุ

ประชากรไวในช่ือเรื่องจึงไมตองใชสถติอินุมาน ใชสถติบิรรยาย (Descriptive Statistic) การแจงนับ 

ความถี่ การใชคารอยละในการวเิคราะหขอมูล และใชวธิกีารนําเสนอดวยแผนภูมิตาง ๆ ที่เหมาะสม 

กับวัตถุประสงค อาจใชแผนภูมิแทง แผนภูมกิง หรอืแผนภูมเิสน ก็สามารถตอบสมมุตฐิานไดวามี 

ความแตกตางกันอยางชัดเจนหรือไม ถาภาพที่แสดงวามีความแตกตางกันชัดเจน โดยไมตอง 

ยนืยันดวยคานัยสําคัญทางสถติิก็ได เมื่อไมตองใชสถติอินุมานก็ไมตองบดิเบอืนขอมูลวามกีารสุม 

หองเรียนในการเขียนรายงานวิจัย จึงทําใหลดความเสี่ยงในการผิดจริยธรรมการวิจัยโดยได 

ผลการวจัิยที่ตอบโจทยและมคีวามนาเช่ือถอืไดเชนเดยีวกัน 

 ตัวอยางการรายงานผลการวิเคราะห โดยใชสถิติบรรยายและนําเสนอดวยแผนภูมิ 

ประกอบจากตัวอยาง ถาผูวิจัยนําผล posttest อยางเดียวมารายงาน และตั้งเกณฑการตัดสิน 

ผลการเรียนรู ถาผลการเรียนไดคะแนนมากกวารอยละ 50 ถือวาผาน ถาไดคะแนนตํ่ากวา  

รอยละ 50 ถอืวาไมผานแลวนําจํานวนคนที่ผานและไมผานมานําเสนอในรูปแบบแผนภาพ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 เปรยีบเทยีบจํานวนนักเรยีนที่สอบผานวชิาคณติศาสตรหลังเรยีนดวยเกม 
 

 การใชคาความถี่และคารอยละมานําเสนอในลักษณะแผนภูมิแทงสามารถแสดงการเปรยีบเทียบ 

ความแตกตางไดอยางชัดเจนพอ ๆ กับการใชคาเฉลี่ยและคาสถติิทดสอบ t (t-test) และไมผิดเงื่อนไข 

การใชสถติถิงึแมวาจะเปนสถติิงาย ๆ ไมหรูหรา แตที่สําคัญ คอื ไมเสี่ยงตอการผิดจรยิธรรมการวจัิย 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ผาน ไมผาน

จํา
นว
น

ผลการสอบ



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 24 ฉบับที่ 47 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 47 July-December, 2018 
47 

 

 

บทสรุป 

 การทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเปนภารกิจหนึ่งสําหรับครูผูสอนเพื่อการพัฒนา 

แกปญหาการเรียนรูในช้ันเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เนนเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู 

ของผูเรยีน การทําวจัิยปฏบิัติการในช้ันเรยีนใชระเบยีบวธิีวิจัยที่งาย ไมยุงยากซับซอนเหมือนวิจัย 

ทางการศึกษาไมเครงครัดมาก แตเมื่องานเสร็จแลวการเขียนรายงาน เพื่อเผยแพรสูสาธารณชน 

เพื่อความกาวหนาทางวชิาการหรอืเพื่อการประกันคุณภาพทางการศกึษา ครูผูวจัิยตองระวังเรื่อง 

การอางอิงและการเลือกใชสถิติใหเหมาะสม โดยนําเสนอตามสภาพที่ปฏิบัติจริงเพื่อไมใหผิด 

จริยธรรมการวิจัยในขอการโจรกรรมทางวรรณกรรมและการบิดเบือนขอเท็จจริง เพราะอาจทําให 

ครูผูวจัิยและผลงานวจัิยขาดความนาเช่ือถอื ขาดการยอมรับของสังคมในแวดวงวชิาการ 
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