
 1 

การจดัการความรู้  “การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนการสอน” 
 
      คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ไดด้ าเนินการจดัการความรู้เร่ือง 
การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอ้ง KM 
(1135)  คณะวทิยาการจดัการ  สามารถสรุปองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
 การวิจยัในชั้นเรียนเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ซ่ึงจะช่วยใหอ้าจารยไ์ดด้ าเนินการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเป็นระบบ
และน่าเช่ือถือ และช่วยให้อาจารย์สามารถพฒันาผูเ้รียนได้อย่างมีหลักการด้วยนวตักรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นการท าวิจยัในชั้นเรียนจึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัของครูผูส้อนทุกระดบัการศึกษา 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงก าหนดไวใ้นการประเมินการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ตามตัว ช้ีว ัดตัว ท่ี  17 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู ้ เ รียนเป็นส าคัญ ในประเด็นท่ี  6 
สถาบนัอุดมศึกษามีการส่งเสริมให้อาจารยป์ระจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของอาจารย์
ประจ า) ท างานวิจยัเพื่อพฒันาส่ือและการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไปใช้พฒันาผูเ้รียน ของ
ส านกังานคณะกรมพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
2551, หนา้ 189) 
 ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน
เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงค์ เพราะเน้ือหาวิชาในระดบัอุดมศึกษาเป็น
เน้ือหาท่ีมีความซบัซ้อนมากกวา่ระดบัอ่ืนจึงจ าเป็นตอ้งใชน้วตักรรมทั้งในดา้นวิธีการสอน และส่ือ
การสอนท่ีจะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจะ
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการประกอบอาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้นกัศึกษาท่ีเขา้
มาเรียนในสถาบนัมีพื้นฐานความรู้ค่อนขา้งต ่าจ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีอาจารยต์อ้งใชน้วตักรรมเพื่อจดัการ 
เรียนรู้อยา่งเป็นระบบ  
 
การวจัิยในช้ันเรียนคืออะไร ? 
  การวจิยัในชั้นเรียน ภาษาองักฤษเรียกวา่ Classroom Research คือกระบวนการหาความรู้
หรือวธีิการใหม่ๆ รวมทั้งการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อ
แกปั้ญหาท่ีเกิดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเอง หรือเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ผลการวจิยัใชไ้ดเ้ฉพาะกลุ่มท่ีท าการศึกษา บางทีเราเรียกวา่ การวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research) หรือการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
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ใครเป็นผู้ท าวจัิยในช้ันเรียน ? 
  ผูท้  าวจิยัในชั้นเรียนคือ ครูผูส้อน 
  
หลกัการและแนวคิดของการวจัิยในช้ันเรียน 
  การวจิยัในชั้นเรียนเป็นรูปแบบหน่ึงของการวจิยัเชิงปฏิบติัการท่ีใชเ้พื่อการศึกษาสภาพท่ี
เกิดข้ึนภายในห้องเรียนโดยมีครูเป็นผูด้  าเนินการ จึงมีหลกัการและแนวคิดดงัน้ี 

 1.  เป็นการศึกษาคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 
 2  .เป็นการหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 

วธีิสอน การจดักิจกรรม ส่ือ แบบฝึก และวธีิการวดัและประเมินผล 
 3.  เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

  
วตัถุประสงค์ของการวจัิยในช้ันเรียน 
   1.  เพื่อศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.  เพื่อพฒันา ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
 3.  เพื่อการพฒันา ปรับปรุงหลกัสูตร และนวตักรรม 
 4.  เพื่อพฒันา ปรับปรุงเทคนิคการวดัและประเมินผล 
 5.  เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการสอนของผูส้อน 
 6.  เพื่อพฒันาเทคนิคการเรียนการสอน 

  
ลกัษณะของการวจัิยในช้ันเรียน 
  การวจิยัในชั้นเรียน เป็นการวิจยัท่ีเกิดจากการศึกษาโดยครูซ่ึงเป็นผูท่ี้อยูใ่นเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ของห้องเรียนในขณะท่ีท ากิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง แลว้
ท าการเขียนรายงานผลการศึกษาออกมาในรูปแบบของงานวจิยัในชั้นเรียน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในคร้ังต่อไป ดงันั้น การวจิยัในชั้นเรียนจึงมีลกัษณะดงัน้ี 

 1.  เป็นงานวิจยัท่ีมุ่งคน้หารูปแบบ และวธีิการท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
(ทกัษะปฏิบติัการ) 

 2.  เป็นงานวิจยัท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพของตวัผูเ้รียนและประสิทธิภาพของครูผูส้อน
(ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) 

 3.  เป็นงานวิจยัท่ีมุ่งศึกษา ส ารวจสภาพท่ีปรากฏตามความตอ้งการ ความคิดเห็น และ
ความสนใจของบุคคลในห้องเรียน(พฤติกรรม) 
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การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้มีข้ันตอนอะไรบ้าง ? 
 1.  วเิคราะห์ปัญหา (ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติัการเรียนการสอน) 
 2.  วางแผนแกปั้ญหา 
 3.  จดักิจกรรมแกปั้ญหา 

  4.  เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล 
  5.  สรุปผลการแกปั้ญหา 
  
ครูผู้สอนจะเร่ิมต้นท าวจัิยในช้ันเรียนอย่างไร ? 
  ครูผูส้อนจะเร่ิมตน้ดว้ยวธีิง่าย ๆ คือ  สอนไปสังเกตไป วา่ผูเ้รียนคนไหนมีจุดเด่น จุดดอ้ย
ตรงไหน แลว้พยายามบนัทึกไว ้จากนั้นสรุปขอ้มูลท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะท าใหท้ราบวา่เด็กในชั้นมีกลุ่มเก่ง   
ก่ีคน  กลุ่มอ่อนก่ีคน  ใครบา้งท่ีเรียนอ่อน  อ่อนในเร่ืองอะไร  เพื่อจะไดคิ้ดหานวตักรรมท่ีเหมาะสม
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มอ่อนต่อไป 
  
รายงานผลการวจัิยในช้ันเรียนจะเขียนเมื่อไร ? 
  เขียนข้ึนเม่ือครูผูส้อนเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้   ครูผูส้อน
ตอ้งเขียนสรุปผลการวิจยั  หากพบวา่ผูเ้รียนไม่เกิดการเรียนรู้ และ/หรือมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์
ครูผูส้อนอาจตอ้งท าวิจยั ในชั้นเรียนซ ้ าอีกคร้ังหรือหลาย ๆ คร้ัง   จนกวา่ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ 
และ/หรือมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ตามเจตนารมณ์ตามหลกัสูตรอยา่งแทจ้ริง 
  
ท าวจัิยแล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ? 
  ท าวจิยัแลว้มีประโยชน์อยา่งแน่นอน ประโยชน์ต่อผูเ้รียนคือ ผูเ้รียนแต่ละคนจะไดรั้บ           
การพฒันา หรือแกปั้ญหาอยา่งถูกวธีิ ประโยชน์ต่อครูคือ ครูมีการวางแผนการท างานอยา่งเป็น
ระบบ ครูผูส้อนสามารถสรุปเขียนรายงานการวจิยัในชั้นเรียนเพื่อรอรับการประเมินต่างๆ และ 
สามารถรวบรวมเป็นผลงานวชิาการได ้
  
เคร่ืองมือวจัิยในช้ันเรียน 

 1. เคร่ืองมือทดลอง คือ นวตักรรมการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา หรือใชท้ดลองเพื่อ
แกไ้ขปัญหาการเรียนการสอน อาทิเช่น การใชว้ธีิการสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแบบฝึกหดั ซ่ึงครูผูว้จิยัจะใชน้วตักรรมเพื่อการเรียนรู้ขา้งตน้เพื่อ
แกปั้ญหานั้น จะตอ้งมีการวางแผนการสอนเพื่อแกปั้ญหา โดยการเขียนแผนการสอน ดงันั้น
แผนการสอนเป็นเคร่ืองมือทดลองนัน่เอง 
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 2. เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลเพื่อตอบปัญหาการวจิยั เช่น          
ตอบค าถามวจิยัเร่ืองสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา ผลการน านวตักรรมไปทดลองแกไ้ข             
เป็นตน้ จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือวดัเป็นเคร่ืองช่วยในการรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือวดัมีหลายประเภท 
แต่ละประเภทมีลกัษณะการใชต่้างกนั ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลหรือตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา เช่น 
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบส ารวจรายการ แบบทดสอบ เป็นตน้ 

 3.  ดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การวจิยัโดยใชว้ธีิการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั   
        การเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั  หมายถึง  วธีิการเรียนการสอนท่ีใชปั้ญหา
เป็นเคร่ืองกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะใฝ่หาความรู้เพื่อแกปั้ญหา โดยเนน้ใหผู้เ้รียนเป็น 
ผูต้ดัสินในส่ิงท่ีตอ้งการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง   และรู้จกัท างานร่วมกนัเป็นทีมภายในกลุ่ม        
ผูเ้รียน โดยผูส้อนมีส่วนเก่ียวขอ้งนอ้ยท่ีสุด                                                                                                    
       วธีิการการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั  หมายถึง  ลกัษณะการเรียนการสอน 
โดยใชห้ลกัการและแนวคิดของการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั  น าไปพฒันาวธีิการการ
เรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกัในรายวชิาการบริหารการตลาด  ซ่ึงประกอบดว้ย   
  1.  เป็นการเรียนท่ีใชเ้ทคนิคการสอนกลุ่มยอ่ย ซ่ึงผูเ้รียนจะเรียนดว้ยกนัเป็นกลุ่ม
ประมาณ 5 – 8  คน และจะมีการอภิปรายถกเถียงในกลุ่ม  เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไปดว้ยกนั            
  2.  เป็นการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงหมายถึงการเรียนการสอนจดัข้ึน
โดยเนน้การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดส่ิงท่ีตนตอ้งการจะเรียนและผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการอ านวย
ความสะดวกใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้เกิดข้ึนท่ีตวัของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  3.   เป็นการเรียนรู้เน้ือหาวชิาท่ีบูรณาการ ทั้งน้ี ปัญหาท่ีน ามาใชเ้ป็นส่ือในการ
เรียน จะเป็นปัญหาทางวชิาชีพท่ีบูรณาการโดยตวัของมนัเองโดยอตัโนมติั การท่ีผูเ้รียนจะแกปั้ญหา
ทางวชิาชีพได ้ตอ้งอาศยัความรู้เก่ียวกบัวชิาชีพหลายวชิามาบูรณาการ  เพื่อแกปั้ญหา การเรียนแบบ
น้ีเนน้ท่ีปัญหาเป็นพื้นฐานมาก่อน การท่ีจะแกปั้ญหาไดส้ าเร็จตอ้งมีความรู้เร่ืองต่าง ๆ อยา่งไร 
ลกัษณะของความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ข้ึนจึงเป็นความรู้ในขั้นน ามาใช ้ซ่ึงตอ้งผา่นการบูรณาการ
มาแลว้ 
  4.  ปัญหาท่ีน ามาใชเ้ป็นหลกัในการเรียนรู้จะน ามาใหผู้เ้รียนไดเ้รียนและขบคิด
แกปั้ญหาก่อนจะไปคน้ควา้หาความรู้เน้ือหาวชิาการ และเม่ือผูเ้รียนไดศึ้กษาหาความรู้จนเป็นท่ี
เขา้ใจดีแลว้ ผูเ้รียนจะน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาตามสถานการณ์ท่ีตั้งไวท้นัที การเรียน
โดยวธีิน้ีจึงเท่ากบัเป็นการทดสอบความรู้อยา่งฉบัพลนั ผูเ้รียนจะเห็นประโยชน์ของการเรียนและ
การคน้ควา้หาความรู้ในแง่ของการน าไปใชต้ลอดเวลาของการเรียน 

5.  ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง โดยการก าหนดเน้ือหาวชิาท่ีจะเรียน 
เฉพาะท่ีเหมาะสมจะน าไปแกปั้ญหาท่ีตั้งข้ึนไว ้ผูเ้รียนจะเป็น 
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  6.  ผูเ้รียนจะประเมินผลสัมฤทธ์ิไดด้ว้ยตนเอง เน่ืองจากในขั้นตอนของการเรียน    
ผูเ้รียนจะตอ้งคน้ควา้หาความรู้ท่ีจะน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาตามสถานการณ์ท่ีตั้งข้ึนไวใ้ห้ได ้ เม่ือ
ก าหนดเร่ืองท่ีตอ้งการเรียน และไปศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองมาแลว้ ตอ้งน าความรู้นั้นมา
ใช้ในการแกปั้ญหาผูเ้รียนจะรับรู้ไดว้่าตนเองเกิดการเรียนรู้ข้ึนแลว้หรือยงั จากการท่ีตนสามารถ
แกปั้ญหาไดห้รือไม่ โดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนผูเ้รียนจึงเป็นผูท่ี้รู้ดีวา่ตนเกิดสัมฤทธ์ิผลในการเรียน
อยา่งไร 
 
 โดยสรุปการวจัิยในช้ันเรียนจะมีลกัษณะอย่างไร ? 

1.  ผูด้  าเนินการวิจยัคือ ครูผูส้อน 
  2.  เร่ิมจากปัญหาท่ีเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนในชั้นเรียนท่ีรับผดิชอบ 
  3.  ก าหนดวตัถุประสงคต์รงตามปัญหาเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 
  4.  ใชน้วตักรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้ง และเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
  5.  ด าเนินการควบคู่กบัการเรียนการสอนปกติ ไม่แปลกแยกจากกระบวนการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 
  6.  เก็บขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ 

7.  ผลการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน สรุปผลการใช้เฉพาะกลุ่มท่ีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


