การจัดการความรู้ “การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน”
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนิ นการจัดการความรู ้เรื่ อง
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง KM
(1135) คณะวิทยาการจัดการ สามารถสรุ ปองค์ความรู ้ได้ดงั นี้
การวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญอย่างหนึ่ งในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน
ซึ่ งจะช่วยให้อาจารย์ได้ดาเนิ นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างเป็ นระบบ
และน่ า เชื่ อถื อ และช่ ว ยให้อ าจารย์ส ามารถพัฒนาผูเ้ รี ย นได้อย่า งมี หลัก การด้วยนวัตกรรมที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนจึงเป็ นภารกิ จที่สาคัญของครู ผสู ้ อนทุกระดับการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระดับอุดมศึกษา ซึ่ งกาหนดไว้ในการประเมินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตามตัว ชี้ วัด ตัว ที่ 17 ประสิ ทธิ ภ าพของการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ยนเป็ นส าคัญ ในประเด็ น ที่ 6
สถาบันอุ ดมศึ ก ษามี การส่ งเสริ ม ให้อาจารย์ประจาส่ วนใหญ่ (อย่า งน้อยร้ อยละ 75 ของอาจารย์
ประจา) ท างานวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อและการเรี ย นรู้ ของผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้พ ฒ
ั นาผูเ้ รี ย น ของ
สานักงานคณะกรมพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2551, หน้า 189)
ในการจัดการเรี ย นการสอนระดับ อุ ด มศึ ก ษาจ าเป็ นต้องดาเนิ นการวิจยั ในชั้นเรี ย น
เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุ ตามจุ ดประสงค์ เพราะเนื้ อหาวิชาในระดับอุดมศึ กษาเป็ น
เนื้อหาที่มีความซับซ้อนมากกว่าระดับอื่นจึงจาเป็ นต้องใช้นวัตกรรมทั้งในด้านวิธีการสอน และสื่ อ
การสอนที่ จะช่ วยให้นักศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ไ ด้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ เพื่ อเกิ ดการเรี ย นรู ้ ที่ แท้จริ ง ซึ่ ง จะ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชี พได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้านักศึกษาที่เข้า
มาเรี ยนในสถาบันมีพ้ืนฐานความรู ้ค่อนข้างต่าจาเป็ นอย่างยิ่งที่อาจารย์ตอ้ งใช้นวัตกรรมเพื่อจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ
การวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร ?
การวิจยั ในชั้นเรี ยน ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า Classroom Research คือกระบวนการหาความรู้
หรื อวิธีการใหม่ๆ รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้ในการเรี ยนการสอน เพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนของตนเอง หรื อเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ผลการวิจยั ใช้ได้เฉพาะกลุ่มที่ทาการศึกษา บางทีเราเรี ยกว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
(Classroom Action Research) หรื อการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
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ใครเป็ นผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน ?
ผูท้ าวิจยั ในชั้นเรี ยนคือ ครู ผสู ้ อน
หลักการและแนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่ใช้เพื่อการศึกษาสภาพที่
เกิดขึ้นภายในห้องเรี ยนโดยมีครู เป็ นผูด้ าเนินการ จึงมีหลักการและแนวคิดดังนี้
1. เป็ นการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
2 .เป็ นการหาแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตร
วิธีสอน การจัดกิจกรรม สื่ อ แบบฝึ ก และวิธีการวัดและประเมินผล
3. เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัยในชั้ นเรียน
1. เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อพัฒนา ปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
3. เพื่อการพัฒนา ปรับปรุ งหลักสู ตร และนวัตกรรม
4. เพื่อพัฒนา ปรับปรุ งเทคนิคการวัดและประเมินผล
5. เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการสอนของผูส้ อน
6. เพื่อพัฒนาเทคนิคการเรี ยนการสอน
ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจยั ในชั้นเรี ยน เป็ นการวิจยั ที่เกิดจากการศึกษาโดยครู ซ่ ึ งเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ของห้องเรี ยนในขณะที่ทากิจกรรมการเรี ยนการสอนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้ว
ทาการเขียนรายงานผลการศึกษาออกมาในรู ปแบบของงานวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป ดังนั้น การวิจยั ในชั้นเรี ยนจึงมีลกั ษณะดังนี้
1. เป็ นงานวิจยั ที่มุ่งค้นหารู ปแบบ และวิธีการที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
(ทักษะปฏิบตั ิการ)
2. เป็ นงานวิจยั ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของตัวผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิ ภาพของครู ผสู ้ อน
(ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน)
3. เป็ นงานวิจยั ที่มุ่งศึกษา สารวจสภาพที่ปรากฏตามความต้องการ ความคิดเห็น และ
ความสนใจของบุคคลในห้องเรี ยน(พฤติกรรม)
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การวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ มีข้ นั ตอนอะไรบ้ าง ?
1. วิเคราะห์ปัญหา (ที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิการเรี ยนการสอน)
2. วางแผนแก้ปัญหา
3. จัดกิจกรรมแก้ปัญหา
4. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สรุ ปผลการแก้ปัญหา
ครู ผ้ สู อนจะเริ่มต้ นทาวิจัยในชั้ นเรียนอย่ างไร ?
ครู ผสู ้ อนจะเริ่ มต้นด้วยวิธีง่าย ๆ คือ สอนไปสังเกตไป ว่าผูเ้ รี ยนคนไหนมีจุดเด่น จุดด้อย
ตรงไหน แล้วพยายามบันทึกไว้ จากนั้นสรุ ปข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่ งจะทาให้ทราบว่าเด็กในชั้นมีกลุ่มเก่ง
กี่คน กลุ่มอ่อนกี่คน ใครบ้างที่เรี ยนอ่อน อ่อนในเรื่ องอะไร เพื่อจะได้คิดหานวัตกรรมที่เหมาะสม
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มอ่อนต่อไป
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนจะเขียนเมื่อไร ?
เขียนขึ้นเมื่อครู ผสู ้ อนเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ครู ผสู ้ อน
ต้องเขียนสรุ ปผลการวิจยั หากพบว่าผูเ้ รี ยนไม่เกิดการเรี ยนรู ้ และ/หรื อมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ครู ผสู ้ อนอาจต้องทาวิจยั ในชั้นเรี ยนซ้ าอีกครั้งหรื อหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าผูเ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้
และ/หรื อมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์ตามหลักสู ตรอย่างแท้จริ ง
ทาวิจัยแล้วจะเอาไปใช้ ประโยชน์ อะไรได้ บ้าง ?
ทาวิจยั แล้วมีประโยชน์อย่างแน่นอน ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนคือ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะได้รับ
การพัฒนา หรื อแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี ประโยชน์ต่อครู คือ ครู มีการวางแผนการทางานอย่างเป็ น
ระบบ ครู ผสู ้ อนสามารถสรุ ปเขียนรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อรอรับการประเมินต่างๆ และ
สามารถรวบรวมเป็ นผลงานวิชาการได้
เครื่องมือวิจัยในชั้นเรียน
1. เครื่ องมือทดลอง คือ นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรื อใช้ทดลองเพื่อ
แก้ไขปั ญหาการเรี ยนการสอน อาทิเช่น การใช้วธิ ี การสอน เทคนิคการสอน รู ปแบบการสอน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน รวมทั้งแบบฝึ กหัด ซึ่งครู ผวู้ จิ ยั จะใช้นวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ขา้ งต้นเพื่อ
แก้ปัญหานั้น จะต้องมีการวางแผนการสอนเพื่อแก้ปัญหา โดยการเขียนแผนการสอน ดังนั้น
แผนการสอนเป็ นเครื่ องมือทดลองนัน่ เอง
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2. เครื่ องมือรวบรวมข้อมูล เครื่ องมือรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปั ญหาการวิจยั เช่น
ตอบคาถามวิจยั เรื่ องสภาพปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา ผลการนานวัตกรรมไปทดลองแก้ไข
เป็ นต้น จาเป็ นต้องมีเครื่ องมือวัดเป็ นเครื่ องช่วยในการรวบรวมข้อมูล เครื่ องมือวัดมีหลายประเภท
แต่ละประเภทมีลกั ษณะการใช้ต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลหรื อตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา เช่น
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสารวจรายการ แบบทดสอบ เป็ นต้น
3. ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การวิจยั โดยใช้วธิ ี การเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก
การเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก หมายถึง วิธีการเรี ยนการสอนที่ใช้ปัญหา
เป็ นเครื่ องกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความต้องการที่จะใฝ่ หาความรู ้เพื่อแก้ปัญหา โดยเน้นให้ผเู้ รี ยนเป็ น
ผูต้ ดั สิ นในสิ่ งที่ตอ้ งการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และรู ้จกั ทางานร่ วมกันเป็ นทีมภายในกลุ่ม
ผูเ้ รี ยน โดยผูส้ อนมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
วิธีการการเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก หมายถึง ลักษณะการเรี ยนการสอน
โดยใช้หลักการและแนวคิดของการเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก นาไปพัฒนาวิธีการการ
เรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลักในรายวิชาการบริ หารการตลาด ซึ่งประกอบด้วย
1. เป็ นการเรี ยนที่ใช้เทคนิคการสอนกลุ่มย่อย ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะเรี ยนด้วยกันเป็ นกลุ่ม
ประมาณ 5 – 8 คน และจะมีการอภิปรายถกเถียงในกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ไปด้วยกัน
2. เป็ นการเรี ยนรู้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่งหมายถึงการเรี ยนการสอนจัดขึ้น
โดยเน้นการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูก้ าหนดสิ่ งที่ตนต้องการจะเรี ยนและผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับการอานวย
ความสะดวกให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นที่ตวั ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. เป็ นการเรี ยนรู ้เนื้อหาวิชาที่บูรณาการ ทั้งนี้ ปัญหาที่นามาใช้เป็ นสื่ อในการ
เรี ยน จะเป็ นปัญหาทางวิชาชีพที่บูรณาการโดยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติ การที่ผเู ้ รี ยนจะแก้ปัญหา
ทางวิชาชีพได้ ต้องอาศัยความรู ้เกี่ยวกับวิชาชีพหลายวิชามาบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหา การเรี ยนแบบ
นี้เน้นที่ปัญหาเป็ นพื้นฐานมาก่อน การที่จะแก้ปัญหาได้สาเร็ จต้องมีความรู ้เรื่ องต่าง ๆ อย่างไร
ลักษณะของความรู ้ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ข้ ึนจึงเป็ นความรู ้ในขั้นนามาใช้ ซึ่ งต้องผ่านการบูรณาการ
มาแล้ว
4. ปัญหาที่นามาใช้เป็ นหลักในการเรี ยนรู้จะนามาให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนและขบคิด
แก้ปัญหาก่อนจะไปค้นคว้าหาความรู ้เนื้อหาวิชาการ และเมื่อผูเ้ รี ยนได้ศึกษาหาความรู้จนเป็ นที่
เข้าใจดีแล้ว ผูเ้ รี ยนจะนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ต้ งั ไว้ทนั ที การเรี ยน
โดยวิธีน้ ีจึงเท่ากับเป็ นการทดสอบความรู ้อย่างฉับพลัน ผูเ้ รี ยนจะเห็นประโยชน์ของการเรี ยนและ
การค้นคว้าหาความรู ้ในแง่ของการนาไปใช้ตลอดเวลาของการเรี ยน
5. ผูเ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู้ของตนเอง โดยการกาหนดเนื้อหาวิชาที่จะเรี ยน
เฉพาะที่เหมาะสมจะนาไปแก้ปัญหาที่ต้ งั ขึ้นไว้ ผูเ้ รี ยนจะเป็ น
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6. ผูเ้ รี ยนจะประเมินผลสัมฤทธิ์ ได้ดว้ ยตนเอง เนื่ องจากในขั้นตอนของการเรี ยน
ผูเ้ รี ยนจะต้องค้นคว้าหาความรู ้ ที่จะนาไปใช้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ต้ งั ขึ้นไว้ให้ได้ เมื่อ
กาหนดเรื่ องที่ตอ้ งการเรี ยน และไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเองมาแล้ว ต้องนาความรู ้น้ นั มา
ใช้ในการแก้ปัญหาผูเ้ รี ยนจะรับรู ้ได้ว่าตนเองเกิ ดการเรี ยนรู ้ ข้ ึนแล้วหรื อยัง จากการที่ตนสามารถ
แก้ปัญหาได้หรื อไม่ โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นผูเ้ รี ยนจึงเป็ นผูท้ ี่รู้ดีวา่ ตนเกิดสัมฤทธิ์ ผลในการเรี ยน
อย่างไร
โดยสรุ ปการวิจัยในชั้ นเรียนจะมีลกั ษณะอย่ างไร ?
1. ผูด้ าเนินการวิจยั คือ ครู ผสู้ อน
2. เริ่ มจากปั ญหาที่เป็ นจริ งที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนที่รับผิดชอบ
3. กาหนดวัตถุประสงค์ตรงตามปั ญหาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน
4. ใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง สอดคล้อง และเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
5. ดาเนินการควบคู่กบั การเรี ยนการสอนปกติ ไม่แปลกแยกจากกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
6. เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็ นระบบ
7. ผลการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน สรุ ปผลการใช้เฉพาะกลุ่มที่ศึกษา

5

