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สรุปผลการจัดการความรู้ ด้านการวิจยั ประจาปี งบประมาณ 2559 คณะศิลปศึกษา
หัวข้ อ : กระบวนการการทาวิจัยในชั้นเรียนในการเรียนรู้ทางวิชาการให้ มีประสิ ทธิภาพ
ตามที่คณะศิลปศึกษาเป็ นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพ
เฉพาะ ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งรวมถึงภารกิจด้านการให้ความรู ้และการบริ การทางวิชาการ โดยการ
ดาเนินการงานวิจยั ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการเรี ยนการสอน หรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็ นส่ วนหนึ่งใน
การพัฒนาและส่ งเสริ มให้ภารกิจด้านการจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาผูเ้ รี ยน และภารกิจด้านต่างๆ สาเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี โดยในส่วนของการดาเนินงานด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยนนั้น ถือเป็ นการดาเนินงานที่มีความ
ละเอียดอ่อน มีข้นั ตอนการดาเนินงานที่เป็ นขั้นตอน ผูว้ ิจยั จะต้องเลือกปัญหาการวิจยั ออกแบบการวิจยั
เลือกเครื่ องมือในการดาเนินการ ตลอดจนถึงการดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
เพื่อให้ผลการวิจยั สามารถนาไปสู่ การพัฒนาประสิ ทธิภาพของผูเ้ รี ยน การเรี ยนการสอน ตลอดจนถึงการ
พัฒนาด้านหลักสู ตรต่อไปในอนาคต ดังนั้นคณะศิลปศึกษาจึงได้เล็งเห็นความสาคัญ และดาเนินการจัดเก็บ
องค์ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนในการเรี ยนรู ้ทางวิชาการให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อ
ประโยชน์แก่คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของคณะศิลปศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ
หน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปเป็ นแนวทางหรื อใช้ประโยชน์ในการดาเนินการวิจยั ได้ต่อไป ซึ่งจาก
การดาเนินการแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ในการเรี ยนรู ้ทางวิชาการให้มี
ประสิ ทธิภาพ ของคณาจารย์คณะศิลปศึกษา ที่มีประสบการณ์ดา้ นการทาวิจยั ทางการศึกษาหรื อการทาวิจยั
ในชั้นเรี ยนครั้งนี้ ได้ขอ้ สรุ ปดังนี้
1. การดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นกระบวนการดาเนินการวิจยั ที่มีจุดมุ่งหมายที่สาคัญในการ
แก้ไข พัฒนา ปรับปรุ ง หรื อส่ งเสริ มคุณภาพด้านการเรี ยนรู ้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ตลอดจน
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยผูด้ าเนินการวิจยั คือ ผูส้ อนในแต่ละรายวิชา
เป็ นผูด้ าเนินการวิจยั ในรายวิชาของตนเอง ภายในชั้นเรี ยนของตนเอง สามารถกาหนดกระบวนการที่ใช้ใน
การพัฒนา แก้ไข ปรับปรุ ง หรื อส่ งเสริ มภายนอกชั้นเรี ยนได้ แต่การติดตามผลควรติดตามผลภายในสภาพ
จริ งของชั้นเรี ยนในรายวิชาที่กาหนดในการดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยน
2. การเลือกประเด็นในการดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยนนั้น ผูว้ ิจยั (ผูส้ อน) สามารถเลือกประเด็นทั้ง
ทางบวกและทางลบในการดาเนินการวิจยั ได้ ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นการแก้ไขปัญหาของผูเ้ รี ยนเท่านั้น แต่
สามารถเลือกประเด็นในการส่ งเสริ มคุณภาพที่ดีอยูเ่ ดิมให้ดีหรื อมีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ยงั รวมไปถึง
การดาเนินการวิจยั ที่ตอบคาถามที่ครู ตอ้ งการรู ้หรื อต้องการศึกษาในรู ปแบบของการดาเนินการวิจยั เชิง
ทดลองด้วย
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3. กระบวนการในการดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยนนั้น เริ่ มจากการที่ ผูว้ ิจยั (ผูส้ อน) สังเกตสภาพ
ห้องเรี ยนของตนเองว่ามีสภาพปัญหา หรื อมีประเด็นใดที่สามารถดาเนินการวิจยั และสามารถช่วยในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน รวมถึงการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพหรื อประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
4. หากผูว้ จิ ยั เลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข ปรับปรุ งผูเ้ รี ยน ควรมีการพิจารณาเลือกประเด็น
ที่ความถี่หรื อโอกาสที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีผลกระทบต่อการเรี ยนการสอนอย่างเห็นได้ชดั ในการ
ดาเนินการวิจยั ทั้งนี้ตอ้ งคานึงถึงบริ บท ความเหมาะสม ความจาเป็ น และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ประกอบการเลือกประเด็นวิจยั ด้วย
5. เมื่อผูว้ ิจยั เลือกประเด็นในการดาเนินการวิจยั ได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาควรมีการศึกษาเอกสาร
วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับประเด็นการวิจยั ของตน เพื่อกาหนดกรอบแนวคิด กรอบการดาเนินการ
วิจยั ตลอดจนการกาหนดเครื่ องมือและวิธีการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ในการศึกษาในส่วนนี้ผวู ้ ิจยั ไม่ควรนาแนว
ทางการแก้ปัญหาของนักวิจยั ท่านอื่นมาใช้ในงานวิจยั ของตนทันที แต่ควรนามาเป็ นแนวทางประกอบการ
ดาเนินการวิจยั เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั อาจมีความแตกต่างกัน หรื อสาเหตุของปัญหาที่พบมีความ
แตกต่างกัน
6. เมื่อผูว้ ิจยั กาหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการดาเนินการวิจยั ที่ชดั เจนได้แล้ว การดาเนินการ
วิจยั จะเริ่ มจากการศึกษาสาเหตุของประเด็นปัญหาที่เราต้องการแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อพัฒนา โดยผูว้ จิ ยั จะต้อง
กาหนดแนวทางและสร้างเครื่ องมือที่เหมาะสมกับการศึกษาสาเหตุ เพือ่ ให้ทราบสาเหตุที่ชดั เจนและสามารถ
ดาเนินการในส่ วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้การศึกษาสาเหตุของปัญหาไม่ควรเก็บ
ข้อมูลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของการวิจยั เท่านั้น แต่ควรเก็บจากผูเ้ กี่ยวทุกส่ วน เพื่อให้ได้สาเหตุที่ชดั เจนให้
ได้มากที่สุด
7. เมื่อทราบสาเหตุที่ชดั เจนแล้วนั้น ผูว้ ิจยั จะต้องกาหนดแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อพัฒนา
ให้เหมาะสมกับสาเหตุที่พบ
8. เมื่อผูว้ ิจยั กาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไข พัฒนา หรื อปรับปรุ งที่เหมาะสม จะต้องมีการ
ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานและขั้นตอนหรื อกระบวนการที่กาหนดไว้ ทั้งนี้สามารถยืดหยุน่ ได้ตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินการตามแผน
9. เมื่อดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้เป็ นระยะเวลาหนึ่ง ผูว้ ิจยั จะต้องมีการติดตามผลของการ
ดาเนินการ โดยการติดตามผลการแก้ไขปัญหานั้น นักวิจยั ควรมีการติดตามผลในชั้นเรี ยนปกติ โดยสร้าง
เครื่ องมือที่เหมาะสมกับชนิดข้อมูลที่ตอ้ งการเก็บรวบรวมข้อมูล
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10. เมื่อผูว้ ิจยั ทราบผลการติดตามผลการดาเนินการแล้ว ผูว้ ิจยั จะต้องมีการดาเนินการสรุ ปการ
ดาเนินการที่พบว่าผูเ้ รี ยน หรื อประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดย
10.1 ถ้าพบว่าผูเ้ รี ยน หรื อประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนมีทิศทางที่ดีข้ ึน ผูว้ ิจยั จะต้องมี
การวางแผนต่อเนื่องว่าจะทาอย่างไรให้ผเู ้ รี ยน หรื อประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนนั้น ดียงิ่ ขึ้นมากกว่าเดิม
10.2 ถ้าพบว่าผูเ้ รี ยน หรื อประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนมีทิศทางที่ไม่ดีข้ ึนหรื อแย่ลง
กว่าเดิม ผูว้ ิจยั จะต้องมีการกาหนดแผนการดาเนินการใหม่ หรื อปรับปรุ งแผนเดิมว่าจะควรทาอย่างไรให้
ผูเ้ รี ยน หรื อประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนนั้น ดียงิ่ ขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
11. การดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยนจะต้องสอดคล้องกับกระบวนการ PDCA หรื อ PAOR กล่าวคือ
11.1 มีการวางแผนในการดาเนินการแก้ไข ปรับปรุ ง พัฒนาผูเ้ รี ยนหรื อการเรี ยนการสอน
11.2 มีการนาแผนการดาเนินการที่กาหนดไว้ไปปฏิบตั ิตามแผน
11.3 มีการตรวจสอบผลของการดาเนินการตามแผน
11.4 มีการส่ งเสริ มแผนหารดาเนินการเดิมให้ดียงิ่ ขึ้น หรื อปรับเปลี่ยนแผนให้ให้สามารถแก้ไขหรื อ
พัฒนาได้ดีกว่าเดิม
*** ทั้งนี้การดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยนจะต้องมีรอบของ PDCA หรื อ PAOR ไม่นอ้ ยกว่า 2 รอบ ***
12. การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่ วนต่างๆ ผูว้ ิจยั ควรเก็บรวบรวมด้วยตนเอง
13. ข้อคาถามในการสัมภาษณ์ควรมีการลาดับข้อคาถามจากกว้างๆ ไปสู่ ประเด็นสาเหตุที่ตอ้ งการ มี
การสร้างความเป็ นกันเอง และความคุน้ เคยกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลก่อนดาเนินการสัมภาษณ์
14. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผูว้ ิจยั ควรมีการหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือ หรื อ
มีการทดลองใช้ก่อนนาไปใช้จริ ง เพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถเก็บรวบรวมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
15. การสรุ ปผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ต้องสรุ ปให้สอดคล้องกับคาถามการวิจยั และวัตถุประสงค์การวิจยั ที่
กาหนดไว้
16. การอภิปรายผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ควรมีการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความชัดเจนของผลการวิจยั ที่ผวู ้ ิจยั ค้นพบในส่ วนต่างๆ
17. ผูว้ ิจยั ควรให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผสู ้ นใจนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการทาวิจยั ครั้ง
ต่อไป เพื่อเป็ นแนวทางในการทาวิจยั ในโอกาสต่อไปหรื อเป็ นการขยายความรู ้หรื อข้อสรุ ปทางวิชาการ
ต่อไปในอนาคต

