คู่มือสำหรับนักวิจัย
ในกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยในชั้นเรียน
ควำมหมำย และเป้ำหมำยของกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยในชั้นเรียน
กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
คืองานวิจัยที่มุ่งแสวงหาคาตอบที่เป็นความจริงที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้และก่อนให้เกิดการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอน ในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
research)
มีขอบเขตในการหาแนวทางในการปฏิบัติหรือความรู้ใหม่ในการปรับปรุงคุณภาพของนักศึกษาและ
บัณฑิต การเรียนการสอน ได้แก่ การคัดเลือกนักศึกษา เทคนิคการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพของ
ตัวผู้เรียนและประสิทธิภาพของผู้สอน การศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ระบบการ
เรียนการสอน และประสิทธิภาพการเรียนการสอน เป้ำหมำยของกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน คือการ
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของสถาบันเพื่อคุณภาพของผู้เรียน
กำรวิจัยในชั้นเรียน คืองานวิจัยขนาดเล็ก (Small scale) ที่มุ่งแสวงหาคาตอบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของตนเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นครั้งๆ ไป การวิจัยในชั้นเรียนเป็น
รูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ผลการวิจัยที่ค้นพบนี้ไม่สามารถนาไปใช้อ้างอิงกับ
กลุ่มอื่นๆ ได้ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวงจากัดหรือเป็นปัญหาเฉพาะที่ การวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นวิธีการวิจัย
ที่ออกแบบและพัฒ นาขึ้นมาเพื่อช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถค้น พบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนที่
รับผิดชอบ โดยเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยแบบผสมผสานวิธี หรือการวิจัยเชิง
บรรยาย หรือการวิจัยเชิงทดลอง เป็นวิธีการศึกษา อาจเป็นการวิจัยด้วยตนเองคนเดียว หรือเป็นรูปแบบร่วมมือ
กันวิจัย (Collaborative classroom action research) เป้ำหมำยของกำรวิจัยในชั้นเรียน คือการหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนของตนเองเป็นหลัก
แนวทำงในกำรศึกษำ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมีแนวทางการศึกษาดังต่อไปนี้
1. เป็น การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ หรือรูปแบบเพื่อการพัฒ นาการเรียนการสอน การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษา
เกี่ยวกับ
1.1 วิธีการคัดเลือกนักศึกษา
1.2 การปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการสอน
1.3 ทดลองสอนด้วยเทคนิค และวิธีการต่างๆ
1.4 ค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน
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1.5 การสร้างแบบฝึกทักษะต่างๆ ของผู้เรียน
1.6 เทคนิค วิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
1.7 หาแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน
1.8 จิตวิทยาการเรียนรู้
2. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเรียนการสอน การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
2.2 ความรู้เดิมกับพัฒนาการของการเรียนรู้
2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.4 การวิเคราะห์หลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้
2.5 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวัดประเมินผล
2.6 บรรยากาศในห้องเรียนกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.7 การศึกษาสภาพ (ความรู้ความสามารถของบัณฑิต)
2.8 การประเมินและการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ และรูปแบบของหลักสูตร การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
3.1 การประเมินหลักสูตร
3.2 การติดตามการใช้หลักสูตร
3.3 การพัฒนาหลักสูตร
3.4 การพัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผล
3.5 วิเคราะห์ความเหมาะสมของรายวิชาต่างๆ
4. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
4.1 การประเมิน ติดตามการใช้แผนการสอน
4.2 การทดลองใช้วิธีการสอนหรือชุดการสอน
4.3 การสร้างสื่อ แบบฝึก ชุดการสอน หนังสือ นวัตกรรม
4.4 ผลการใช้สื่อ แบบฝึก ชุดการสอน หนังสือ นวัตกรรม
4.5 การจัด หรือใช้รูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอน
4.6 เจตคติของครู – อาจารย์ นักศึกษาที่มีต่อรายวิชาต่างๆ
4.7 บรรยากาศในห้องเรียน และสถานศึกษา
4.8 การจัดห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ
4.11 การทดลองสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ เช่น โครงงาน หรือ การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เป็นต้น
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5. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ และรูปแบบของการวัดและประเมินผล การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษา
เกี่ยวกับ
5.1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบแบบต่างๆ
5.2 การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ
5.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.4 การหาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ
5.5 การหาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
6.1 การพัฒนาสื่อการสอน
6.2 การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน
6.3 การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบต่างๆ
6.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการสอน
6.5 ศึกษาผลการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
6.6 ศึกษาผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม
6.7 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อ
อ้ำงอิง
มาเรีย ม นิ ล พัน ธุ์. วิธีการวิจั ยทางการศึกษา. พิมพ์ ครั้งที่ 6, 2555. โรงพิมพ์ มหาวิทยาลั ยศิล ปากร,
นครปฐม.
รัตนา ศรีเหรัญ
http://www.moe.go.th/webtcs/Hom/Paper/Article/ratana/ratana02/ratana02.htm
สุวิมล ว่องวาณิช. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 12, 2552. สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
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รูปแบบกำรเขียนข้อเสนอโครงกำร
รำยละเอียดของข้อเสนอโครงกำร
1. ชื่อโครงกำร
ระบุชื่อโครงการวิจัยที่เสนอ
2. คณะนักวิจัย
ระบุชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี)
3. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำกำรวิจัย
ระบุประเด็นสาคัญที่แสดงเหตุผลของการศึกษาวิจัย โดยมีการทบทวนอ้างอิงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน
ซึ่งเป็นพื้นฐานแนวคิดหรือการทาวิจัยเรื่องดังกล่าว และควรระบุความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยด้วย
4. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและครอบคลุมการวิจัยที่ต้องการศึกษา การเขียนวัตถุประสงค์ ควรเขียนให้สอดคล้องกับ
ชื่อเรื่อง ตัวแปรที่ศึกษา
5. นิยำมศัพท์เฉพำะ
ระบุและให้คาจากัดความของศัพท์เฉพาะหรือตัวแปร และคาศัพท์เฉพาะศาสตร์ เพื่อให้ผู้อ่านงานวิจัยมีความเข้าใจ
ตรงกับผู้วิจัย โดยการให้ความหมายต้องมีการทบทวนวรรณกรรมมาบ้าง
6. วิธีดำเนินกำรวิจัย
ระบุวิธีดาเนินการวิจัยที่สามารถทาให้ผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการทราบและเข้าใจขั้นตอนของการวิจัยได้ ได้แก่ แบบ
แผนการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล และ ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย (ระบุระยะเวลาที่ดาเนินการวิจัยโดยกาหนดจุดเริ่มต้นและสิน้ สุด)
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับและตัวชี้วัดควำมสำเร็จจำกกำรวิจัยเรื่องนี้
ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยและสิ่งที่ทาให้โครงการบรรลุความสาเร็จเมื่อการดาเนินงานเสร็จสิ้นและการ
นาไปใช้ประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรม

8. งบประมำณทีใ่ ช้
แจกแจงงบประมาณที่ใช้ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตามกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากวิธีดาเนินการวิจัย
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เกณฑ์กำรจัดสรรเงินสนับสนุนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยในชั้นเรียน
รำยกำร

อัตรำที่กำหนด

 หมวดค่าตอบแทนและค่าจ้าง
1. ค่าตอบแทนนักวิจัย
ค่าสมนาคุณนักวิจัย
2. ค่าตอบแทนวิทยากร

 หมวดค่าตอบแทนและค่าจ้าง
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา

1. ไม่จัดสรรให้
2. ค่าตอบแทนวิทยากรกรณีจดั กิจกรรมเสวนากลุ่ม
อบรม ประชุม ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการวิจัย
จัดสรรให้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น

3. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย

3. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ใช้อัตรา
ท่านละ 500 บาท

4. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจรูปแบบการสอน รูปแบบ
การพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรม หรือรูปแบบที่ได้จากการ
วิจัยและพัฒนา โดยเป็นรูปแบบเชิงระบบ ที่ประกอบด้วย
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวิธกี ารนาไปใช้

4. ใช้อัตราเดียวกับการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย
คือ เรื่องละ 1,000 บาท

 ค่าจ้าง

 หมวดค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1. ค่าลงรหัส
2. ค่าบันทึกข้อมูล
3. ค่าจ้างเหมารวบรวมข้อมูล

4. ค่าจ้างเหมาเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล

 ค่าจ้าง
จะจ่ายให้กับผูช้ ่วยวิจัยที่ทาหน้าที่เก็บข้อมูลหรือ
ช่วยงานอื่นๆ ตามความจาเป็น โดยให้จ้างนักศึกษาในอัตรา
ค่าจ้างชั่วโมงละ 40 บาท ทางานสัปดาห์ละ ไม่เกิน 10
ชั่วโมง
 หมวดค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1. ไม่จัดสรรให้
2. ไม่จัดสรรให้
3. ค่ า จ้ า งเหมารวบรวมข้ อ มู ล จั ด สรรให้ ส าหรั บ
โครงการที่ ต้ อ งเก็บ รวบรวมข้อมู ล จากแหล่ ง ข้อมู ล ต่ างๆ
พิจารณาตามความเหมาะสมของลักษณะข้อมูล
4. ค่ า จ้ า งเหมาเขี ย นโปรแกรมวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
5

รำยกำร

อัตรำที่กำหนด
จัดสรรให้ สาหรับโครงการที่ต้ องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่ อ
วิเคราะห์ข้อมูล จัดสรรให้โครงการละไม่เกิน 5,000 บาท
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
เช่น Excel, SPSS และหรือโปรแกรมสาเร็จรูปอื่นๆ ที่ไม่ได้
พัฒนาการเขียนโปรแกรมใหม่ จะไม่จัดสรรให้
5. ค่าใช้จ่ายในการสืบค้นข้อมูล
5. ค่าใช้จ่ายในการสืบค้นข้อมูล จัดสรรให้โครงการ
ละไม่เกิน 2,500 บาท
6. ค่าจ้างเหมาพิมพ์รายงาน
6. ค่าจ้างเหมาพิมพ์รายงานจัดสรรให้หน้าละ 15 บาท
7. ค่าจ้างเหมาสาเนาแบบสอบถาม
7. ค่าจ้างเหมาสาเนาแบบสอบถามจัดสรรให้แผ่นละ
0.50 บาท
8. ค่าวัสดุการวิจัย
8. ค่ า วั ส ดุ ก าร วิ จั ย ได้ แ ก่ ค่ า แ ผ่ น บั น ทึ ก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ กระดาษ อุปกรณ์สานักงานที่จาเป็นค่า
ล้ างฟิ ล์ ม อั ดรูป วั ส ดุ ในการจั ด ท าสื่ อการสอน จั ดสรรให้
โครงการละไม่เกิน 3,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
9. ค่าใช้ จ่ ายในการเดิ น ทาง จั ด สรรให้ กรณี ที่ ต้ อ ง
เดินทางออกไปเก็บข้อมูลนอกมหาวิทยาลัยทั้งค่าพาหนะ
ค่าน้ ามั น เชื้อเพลิ ง เบี้ ย เลี้ย ง และค่าที่ พั ก จัด สรรให้ ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น
10. ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ
10.ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ
จัดสรรให้โดยพิ จารณาจากเหตุผลความจาเป็นของแต่ละ
โครงการ
11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
11.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จัดสรรให้โดยพิจารณาจากเหตุผล
ความจาเป็น

ปรับปรุ งจากหลักเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณการวิจยั สถาบันของส่ วนแผนงาน
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ขั้นตอนกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยในชั้นเรียน

ประกำศ

สถานพัฒนาคณาจารย์
รวบรวมข้ อเสนอ
โครงการ

ปรับข้อเสนอโครงการ

เสนอโครงกำร

Revise/Reject

หน.โครงกำร
Accept

คณะทำงำนฯ
พิจำรณำ

เสนออธิกำรบดีอนุมัติ
พิจารณาผลการวิจยั ตามบันทึก
ข้ อตกลง ( MOU)

หน.โครงกำรเบิก
จ่ำยเงินจำก สกบ.
และดำเนินกำรวิจัย

นำเสนอ
ควำมก้ำวหน้ำของ
กำรวิจัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิจัย
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สรุปผลวิจัย

เสนอพิจำรณำ

เผยแพร่

เอกสำรแนบท้ำย
ทำไมจึงต้องทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
รศ. ดร. วรำภรณ์ เอี้ยวสกุล
สถำนพัฒนำคณำจำรย์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

อาจารย์คงอยากรู้ว่า ทาวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อตนเอง
ต่อสาขาวิชา สานักวิชา และมหาวิทยาลัย หรือ ไม่ อย่างไร สาหรับประโยชน์ต่อสถาบัน มีแน่นอนเพราะตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มีตัวบ่ งชี้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคณาจารย์ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 มีการพัฒ นาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ข้อ 1
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร และ ข้อ 5
มีการจั ดการเรีย นรู้ที่พัฒ นาจากการวิจัย หรือ จากกระบวนการจัดการความรู้เพื่ อพั ฒ นาการเรียนการสอน
สาหรับประโยชน์ต่อตนเอง คือ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาการสอนให้มีความเชี่ยวชาญเป็นอาจารย์มือ
อาชีพได้ และรายงานผลการวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารที่เชื่อ ถือได้ สามารถนามานับผลงานในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาและมีการนามาขอผลงานทางวิชาการได้ ในบางสถาบันในประเทศและต่างประเทศ
สถานพัฒนาคณาจารย์ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพันธะ
กิจการสอน ให้คณาจารย์เป็นระยะๆ และยั งได้มีการเชิญให้คณาจารย์ได้เข้ามาทาวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการ
เรียนการสอน ซึ่งอาจารย์ทุกท่าน ทราบดีเกี่ยวกับการสอนนักศึกษา การเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัย ทาให้
สามารถตรวจสอบความคิด เห็ น ของผู้ เรียน หรือ คิด ค้น กลยุท ธการสอนที่ มี ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ล
การวิจัยเช่น นี้ทาให้ วิทยาศาสตร์การสอนในมหาวิทยาลัยมีการพัฒ นาเกิดขึ้น ขณะเดียวกัน อาจารย์ยังได้รับ
ประสบการณ์ให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ในงานวิจัย
การสอนเป็นงานประจาใช่ห รือไม่ ถ้าใช่ อาจารย์เคยมีการพิจารณาไตร่ ตรองภารกิจการสอนของ
ตนเองหรือไม่ เพราะการสอนประจาต้องจัดการกับความซับซ้อนที่มีในห้องเรียน ถ้ากระทาและตัดสินใจโดยขาด
การฉุกใจคิด จะขาดความเข้าใจที่แท้จริงต่อกระบวนการสอน ควรมีการค้นหาในสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยทาด้วยความ
นึกคิดแต่กลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติเป็นประจาแล้ ว หรือ เกิดมุมมองในบางประเด็นของการสอน (เป็นครั้งแรก) ซึ่งไม่
เคยพิจารณาหรือคิดได้มาก่อน ประเด็นสองประการนี้ สามารถนามาคิดเป็นคาถามการวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัย
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เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาความรู้ที่ยังมองไม่เห็น ให้เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่ างแจ้ง
ได้ เป็นการมองชั้นเรียนที่สอนด้วยสายตาของบุคคลภายนอกโดยอาศัยความรู้ของบุคคลภายใน
ความหมายและขอบเขตการวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นอย่างไร มี
ดังต่อไปนี้
1. กำรวิจัย คือ การศึกษาค้นคว้าความจริง อย่างเป็นระบบเพื่อแสวงหาคาตอบจากประเด็นหรือ
ปัญหาที่ตั้งเป็นคาถามไว้
2. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ เป็นการศึกษาเพื่อแสวงหาคาตอบที่เป็นความจริง ที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ และก่อให้เกิดการแก้ไขปัญ หาในทางปฏิบัติ หรือ ความรู้ใหม่ในวงการศึกษา ได้แก่ หลักสูตร การ
คัดเลือกนักศึกษา กำรเรียนกำรสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การประเมินผล สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทรัพยากรที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ ปัจจัยด้านอาจารย์ ด้านนักศึกษา เป็นต้น ผลการวิจัยถูกต้องและเชื่อถือได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการ
ค้นหาข้อมูลของการวิจัย
3. กำรวิจั ยเชิงปฏิบัติ กำร (Action Research) เป็นการวิจัยทางการศึกษาแขนงหนึ่ง ที่เน้นการ
ปฏิบัติ โดยจัดระบบการค้นหาข้อมูลเพื่อสะท้อนกลับไปที่การสอนในชั้นเรียน เป็นกระบวนการศึกษาที่ให้อานาจ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการศึกษา (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรอื่น) จึงต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่
ดี ในการมองปัญหาร่วมกัน สะท้อนความคิดเห็นในการเลือกใช้หนทางปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้และ
นามาปฏิบัติ จนเกิดผลลัพธ์จากการพัฒนา (Hopkins 1985)
4. กำรวิจัยในชั้นเรียน คือ อาจารย์ใช้ชั้นเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ ศึกษากระบวนการเรียนรู้ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบให้เกิดความเชี่ยวชาญเป็นมืออำชีพ เป็นกระบวนการหาความรู้ หรือ วิธีการใหม่ โดยการ
สังเกตผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ว่าในชั้นเรียนเรียนรู้อย่างไร ดาเนินการเป็นวงจรที่หมุนเวียนตามปกติธรรมดาโดย
อาจจะทาวิจั ย เชิงปฏิบั ติการก็ได้ แต่ผ ลที่ได้จะทาให้ เกิดการแก้ไขปั ญ หา หรื อการเปลี่ ยนแปลง ที่นามาใช้
ปรับปรุงการเรียนรู้ของ นักศึกษา หรือ การสอนในชั้นเรียนของตนเอง
การวิจัย 7 มี ขั้นตอน (Nunan 1993, Mettetal 2002-2003) คือ
1. กาหนดประเด็น ปั ญ หา หรื อ ความสนใจที่เป็น จุดแข็ง หรือ จุดที่ ควรปรับปรุงในชั้น เรียน โดย
ตั้งคาถามที่ตรงกับสถานการณ์ในชั้นเรียนและกาหนดวัตถุประสงค์ให้ขัดเจนโดยบ่งชี้ถึงคาตอบที่คาดว่าจะได้รับ
เช่น สิ่งที่จะทาให้เกิดความแตกต่างในการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือ นาสู่การปฏิบัติจากวัตถุประสงค์งานวิจัย เช่น
การคงไว้ หรือ การเปลี่ยนกลยุทธ์การสอน เป็นต้น คาถามและวัตถุประสงค์การวิจัยจะเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยมุ่งหวังไว้
ต้องมีความเป็นไปได้ด้านเวลา ความพยายามในการทาวิจัยและการใช้ทรัพยากร ตัวอย่างคาถาม เช่น นักศึกษากี่คน
อ่านตาราที่สั่งไว้ก่อนเข้าห้องเรียน หรือ นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากทาข้อสอบได้ ดี หรือ นักศึกษาที่
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ตั้งใจเรียนและทาข้อสอบได้ดีสนใจเข้าศึกษา e-learning เป็นต้น การตั้งคาถามที่ดีจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสอน
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างวิชา การปรับเปลี่ยนเนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ หรือเทคนิคการประเมินผล
2. สารวจข้อมูลเบื้ องต้นสั้ น ๆ โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนคณาจารย์ หรือ จากแหล่ ง
ทรัพยากรต่างๆ เช่น วารสาร เอกสาร ตารา โดยใช้วิจารณญาณในการพิจารณาว่าถูกต้อง เชื่อถือได้ และนามาใช้
กับเรื่องที่ศึกษาได้
3. รูป แบบการวิจัย เป็ น ได้ โดยการสั งเกต หรือ การทดลองสิ่ งแทรกแซง (intervention) เพื่ อ
แก้ไขปัญหา กลุ่มที่ศึกษาเป็นรายคน รายกลุ่ม หรือทั้งชั้น เพื่ออธิบายบางสถานการณ์ เช่น พื้นฐานนักศึกษาที่
แรกเข้าเรียนอ่อนด้านใดด้านหนึ่งที่สาคัญต่อการสอน หรือ ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น เพศ
อายุ สาขาวิชา สัมพันธ์ต่อวิธีการเรียนแบบต่างๆที่ผู้วิจัยคิดค้น หรือ นามาทดลอง หรือ ศึกษาความสัมพันธ์ของ
สาเหตุและผล เช่น การศึกษาด้วยตนเองมีผลต่อสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้
4. ระเบียบวิธีวิจัย ใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลาย ขึ้นอยู่กับคาถามและวัตถุประสงค์
การวิจัย ในเชิงปริมาณ เช่น คะแนนสอบ เกรด แบบสอบถามเป็น check-list, rating scale เป็นต้น หรือ ในเชิง
คุณภาพ เช่น ผลการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (focus group) การบันทึก วีดิทัศน์ รูปภาพ เป็นต้น หรือ ทั้ง 2 แบบ
การที่ข้อมูลมีหลากหลายวิธี ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ให้พิจารณาหาความแม่นตรงและความคล้องจอง หรือ ความ
สอดคล้องกัน โดยการใช้ triangulation เพื่อวัดความตรง (validity) เช่น การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์
การสอนใหม่ โดยพิจารณาคะแนนสอบ ความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่มและการสังเกตพฤติกรรมการเรียน เป็นต้น
5. การวิเคราะห์ข้อมูล เป้าหมายของการวิเคราะห์เพื่อพิจารณารูปแบบ เช่น กลยุทธ์การสอนมีผลต่อ
พฤติกรรมผู้เรียนในการสอบ โดยเปรียบเทียบคะแนนสอบกับคะแนนทดสอบก่อนสอน หรือ เปรียบเทียบกับ
ผู้เรียนกลุ่มอื่น การนาเสนอข้อมูลอาจจะเป็นในลักษณะการจัดกลุ่มข้อวิพากษ์ วิจารณ์เป็นหัวเรื่องต่างๆ หรือใน
รูปตารางแสดง คะแนนค่าเฉลี่ย เป็นต้น ซึ่งจะแสดงแนวโน้มสาคัญของข้อมูล
6. การรายงานผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่าผลการวิจัยบ่งบอกการตัดสินใจต่อการสอนอย่างไร เช่น
ถ้ากลยุทธ์ใหม่เพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจารย์นามาใช้สอนต่อไป หากผลที่ได้รับยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ อาจารย์อาจจะต้องทาวิจัยซ้าหลายครั้งจนกว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้บรรลุผลที่ต้องการ หรือพิจารณา
หากลยุทธ์ใหม่
7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนเป็นกิจกรรมเดี่ยว อาจารย์ท่านอื่นๆไม่ทราบความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลว ในการสอน ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยจะเป็นเวทีอภิปรายการจัดการเรียน
การสอนที่น่าสนใจ ที่นาสู่การพัฒ นาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒ นาการสอนของคณาจารย์ท่านอื่นๆ เกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของตนเองและอื่นๆ นอกจากนี้ ยังสามารถนาเสนอผลงานวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้
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สรุป ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คือ (1) ช่วยพัฒนาการสอน
โดยการตั้งคาถามที่น่าสนใจจากประเด็นในชั้นเรียน อาจารย์ถูกกระตุ้นให้เรียนรู้คาตอบที่นามาใช้อย่างเหมาะสม
กับ สถานการณ์ ในชั้ น เรี ย น (2) ช่ว ยคั น หาสิ่ งที่ ท าได้ดี ในชั้ น เรียน ท าให้ ก ารสอนเป็ น สิ่ งใหม่ต ลอดเวลา (3)
อาจารย์ต้องคิดลึ กซึ้งในการจั ดการเรีย นการสอน จึงเป็นพื้นฐานการตัดสิ นใจในการจัดการสอนที่ดี (4) เป็น
เทคนิคสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการทบทวนความรู้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) มีเหตุผลที่ถูกต้องในการปรับปรุงการสอนเนื่องจากงานวิจัยเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
ให้ดาเนินการมากกว่าการถูกบังคับ (6) เป็นกระจกเงาสะท้อนการประเมินการสอน (7) เป็นแหล่งของการสะสม
งานการสอน (portfolio) (8) เป็ น เวที เปิ ด ประเด็ น อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นกั บ เพื่ อ นคณาจารย์ ทั้ งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (9) เป็นหนทางพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพอาจารย์ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย
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