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สรุปผลการจดัการความรู้ด้านการวจิยั ประจ าปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปศึกษา 

หัวข้อ : กระบวนการการท าวจัิยในช้ันเรียนในการเรียนรู้ทางวชิาการให้มีประสิทธิภาพ 
 

 ตามท่ีคณะศิลปศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลกัในการผลิตบณัฑิตวชิาชีพครู สาขาวิชาชีพ
เฉพาะ ดา้นศิลปวฒันธรรม ซ่ึงรวมถึงภารกิจดา้นการใหค้วามรู้และการบริการทางวิชาการ  โดยการ
ด าเนินการงานวิจยัทางดา้นศิลปวฒันธรรม ดา้นการเรียนการสอน หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ถือเป็นส่วนหน่ึงใน
การพฒันาและส่งเสริมใหภ้ารกิจดา้นการจดัการเรียนการสอน การพฒันาผูเ้รียน และภารกิจดา้นต่างๆ ส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี โดยในส่วนของการด าเนินงานดา้นการวิจยัในชั้นเรียนนั้น ถือเป็นการด าเนินงานท่ีมีความ
ละเอียดอ่อน มีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเป็นขั้นตอน ผูว้ิจยัจะตอ้งเลือกปัญหาการวจิยั ออกแบบการวิจยั 
เลือกเคร่ืองมือในการด าเนินการ ตลอดจนถึงการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหผ้ลการวิจยัสามารถน าไปสู่การพฒันาประสิทธิภาพของผูเ้รียน การเรียนการสอน ตลอดจนถึงการ
พฒันาดา้นหลกัสูตรต่อไปในอนาคต ดงันั้นคณะศิลปศึกษาจึงไดเ้ลง็เห็นความส าคญั และด าเนินการจดัเกบ็
องคค์วามรู้เก่ียวกบักระบวนการการท าวิจยัในชั้นเรียนในการเรียนรู้ทางวิชาการใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชนแ์ก่คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาของคณะศิลปศึกษา ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ และ
หน่วยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าไปเป็นแนวทางหรือใชป้ระโยชน์ในการด าเนินการวิจยัไดต่้อไป ซ่ึงจาก
การด าเนินการแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบักระบวนการการท าวิจยัในชั้นเรียน ในการเรียนรู้ทางวิชาการใหมี้
ประสิทธิภาพ ของคณาจารยค์ณะศิลปศึกษา ท่ีมีประสบการณ์ดา้นการท าวิจยัทางการศึกษาหรือการท าวิจยั
ในชั้นเรียนคร้ังน้ี ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

 
 1. การด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนเป็นกระบวนการด าเนินการวิจยัท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัในการ
แกไ้ข พฒันา ปรับปรุง หรือส่งเสริมคุณภาพดา้นการเรียนรู้และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ตลอดจน
ดา้นการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน โดยผูด้  าเนินการวจิยัคือ ผูส้อนในแต่ละรายวิชา
เป็นผูด้  าเนินการวิจยัในรายวิชาของตนเอง ภายในชั้นเรียนของตนเอง สามารถก าหนดกระบวนการท่ีใชใ้น
การพฒันา แกไ้ข ปรับปรุง หรือส่งเสริมภายนอกชั้นเรียนได ้แต่การติดตามผลควรติดตามผลภายในสภาพ
จริงของชั้นเรียนในรายวิชาท่ีก าหนดในการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียน  
 2. การเลือกประเดน็ในการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนนั้น ผูว้ิจยั (ผูส้อน) สามารถเลือกประเดน็ทั้ง
ทางบวกและทางลบในการด าเนินการวิจยัได ้ไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นการแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียนเท่านั้น แต่
สามารถเลือกประเดน็ในการส่งเสริมคุณภาพท่ีดีอยูเ่ดิมใหดี้หรือมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนได ้ทั้งน้ียงัรวมไปถึง
การด าเนินการวิจยัท่ีตอบค าถามท่ีครูตอ้งการรู้หรือตอ้งการศึกษาในรูปแบบของการด าเนินการวิจยัเชิง
ทดลองดว้ย 
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3. กระบวนการในการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียนนั้น เร่ิมจากการท่ี ผูว้ิจยั (ผูส้อน) สังเกตสภาพ
หอ้งเรียนของตนเองวา่มีสภาพปัญหา หรือมีประเดน็ใดท่ีสามารถด าเนินการวิจยัและสามารถช่วยในการ
พฒันาผูเ้รียน รวมถึงการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพหรือประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  

4. หากผูว้จิยัเลือกประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ข ปรับปรุงผูเ้รียน ควรมีการพิจารณาเลือกประเดน็
ท่ีความถ่ีหรือโอกาสท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง และมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนอยา่งเห็นไดช้ดัในการ
ด าเนินการวิจยั ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงบริบท ความเหมาะสม ความจ าเป็น และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ประกอบการเลือกประเดน็วิจยัดว้ย 

5. เม่ือผูว้ิจยัเลือกประเดน็ในการด าเนินการวิจยัไดแ้ลว้ ขั้นตอนต่อมาควรมีการศึกษาเอกสาร 
วรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัประเดน็การวจิยัของตน เพื่อก าหนดกรอบแนวคิด กรอบการด าเนินการ
วิจยั ตลอดจนการก าหนดเคร่ืองมือและวิธีการแกไ้ขปัญหา ทั้งน้ีในการศึกษาในส่วนน้ีผูว้ิจยัไม่ควรน าแนว
ทางการแกปั้ญหาของนกัวิจยัท่านอ่ืนมาใชใ้นงานวจิยัของตนทนัที แต่ควรน ามาเป็นแนวทางประกอบการ
ด าเนินการวิจยั เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายในการวิจยัอาจมีความแตกต่างกนั หรือสาเหตุของปัญหาท่ีพบมีความ
แตกต่างกนั 

6. เม่ือผูว้ิจยัก าหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการด าเนินการวจิยัท่ีชดัเจนไดแ้ลว้ การด าเนินการ
วิจยัจะเร่ิมจากการศึกษาสาเหตุของประเดน็ปัญหาท่ีเราตอ้งการแกไ้ข ปรับปรุง หรือพฒันา โดยผูว้จิยัจะตอ้ง
ก าหนดแนวทางและสร้างเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาสาเหตุ เพือ่ใหท้ราบสาเหตุท่ีชดัเจนและสามารถ
ด าเนินการในส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการศึกษาสาเหตุของปัญหาไม่ควรเกบ็
ขอ้มูลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของการวิจยัเท่านั้น แต่ควรเกบ็จากผูเ้ก่ียวทุกส่วน เพื่อใหไ้ดส้าเหตุท่ีชดัเจนให้
ไดม้ากท่ีสุด 

7. เม่ือทราบสาเหตุท่ีชดัเจนแลว้นั้น ผูว้ิจยัจะตอ้งก าหนดแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุง หรือพฒันา
ใหเ้หมาะสมกบัสาเหตุท่ีพบ  

8. เม่ือผูว้ิจยัก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ข พฒันา หรือปรับปรุงท่ีเหมาะสม จะตอ้งมีการ
ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานและขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีสามารถยดืหยุน่ไดต้าม
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการด าเนินการตามแผน 

9. เม่ือด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวเ้ป็นระยะเวลาหน่ึง ผูว้ิจยัจะตอ้งมีการติดตามผลของการ
ด าเนินการ โดยการติดตามผลการแกไ้ขปัญหานั้น นกัวจิยัควรมีการติดตามผลในชั้นเรียนปกติ โดยสร้าง
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัชนิดขอ้มูลท่ีตอ้งการเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
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10. เม่ือผูว้ิจยัทราบผลการติดตามผลการด าเนินการแลว้ ผูว้ิจยัจะตอ้งมีการด าเนินการสรุปการ
ด าเนินการท่ีพบวา่ผูเ้รียน หรือประสิทธิภาพการเรียนการสอนมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร โดย 

10.1 ถา้พบวา่ผูเ้รียน หรือประสิทธิภาพการเรียนการสอนมีทิศทางท่ีดีข้ึน ผูว้ิจยัจะตอ้งมี 
การวางแผนต่อเน่ืองวา่จะท าอยา่งไรใหผู้เ้รียน หรือประสิทธิภาพการเรียนการสอนนั้น ดียิง่ข้ึนมากกวา่เดิม 

10.2 ถา้พบวา่ผูเ้รียน หรือประสิทธิภาพการเรียนการสอนมีทิศทางท่ีไม่ดีข้ึนหรือแยล่ง 
กวา่เดิม ผูว้ิจยัจะตอ้งมีการก าหนดแผนการด าเนินการใหม่ หรือปรับปรุงแผนเดิมวา่จะควรท าอยา่งไรให้
ผูเ้รียน หรือประสิทธิภาพการเรียนการสอนนั้น ดียิง่ข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

11. การด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนจะตอ้งสอดคลอ้งกบักระบวนการ PDCA หรือ PAOR กล่าวคือ  
11.1 มีการวางแผนในการด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุง พฒันาผูเ้รียนหรือการเรียนการสอน  
11.2 มีการน าแผนการด าเนินการท่ีก าหนดไวไ้ปปฏิบติัตามแผน 
11.3 มีการตรวจสอบผลของการด าเนินการตามแผน 
11.4 มีการส่งเสริมแผนหารด าเนินการเดิมใหดี้ยิง่ข้ึน หรือปรับเปล่ียนแผนใหใ้หส้ามารถแกไ้ขหรือ

พฒันาไดดี้กวา่เดิม 
*** ทั้งน้ีการด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนจะตอ้งมีรอบของ PDCA หรือ PAOR ไม่นอ้ยกวา่ 2 รอบ *** 
 12. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในส่วนต่างๆ ผูว้ิจยัควรเกบ็รวบรวมดว้ยตนเอง  
 13. ขอ้ค าถามในการสมัภาษณ์ควรมีการล าดบัขอ้ค าถามจากกวา้งๆ ไปสู่ประเดน็สาเหตุท่ีตอ้งการ มี
การสร้างความเป็นกนัเอง และความคุน้เคยกบัผูใ้หข้อ้มูลก่อนด าเนินการสมัภาษณ์ 
 14. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัควรมีการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ หรือ
มีการทดลองใชก่้อนน าไปใชจ้ริง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สามารถเกบ็รวบรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 15.  การสรุปผลการวิจยั ผูว้ิจยัตอ้งสรุปใหส้อดคลอ้งกบัค าถามการวิจยั และวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ี
ก าหนดไว ้
 16. การอภิปรายผลการวิจยั ผูว้ิจยัควรมีการอา้งอิงแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้าง
ความชดัเจนของผลการวิจยัท่ีผูว้ิจยัคน้พบในส่วนต่างๆ  
 17. ผูว้ิจยัควรใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูส้นใจน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ ตลอดจนการท าวิจยัคร้ัง
ต่อไป เพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจยัในโอกาสต่อไปหรือเป็นการขยายความรู้หรือขอ้สรุปทางวิชาการ
ต่อไปในอนาคต 
  


