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เทคนิคการท างานวิจัยในชั้นเรียน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
1. ที่มาและความส าคัญ  
 

 การทำวิจัยถือว่าเป็นหนาท่ีหรือภาระงานอย่างหนึ่งของอาจารย์ นอกจากภาระการสอน บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนะธรรม ภาระงานอีกอย่างหนึ่งคือ การท าวิจัย โดยหัวใจของการพัฒนาคนและ
พัฒนาประเทศ คือ การจัดการศึกษาและระบบการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นการวิจัยในช้ันเรียนจึงถือได้ว่าเป็น
การสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน ช่วยใหอาจารย์สามารถแกไขปญหาและได้สารสนเทศในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาอาจารย์ไปสู่ความเปน็อาจารย์มืออาชีพมากยิ่งขึน้  
 การวิจัยเป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูโดยอาจารย์ผู้สอน เพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษาท่ีอาจารย์รับผิดชอบ โดยอาจารย์น าปัญหาท่ีประสบในช้ันเรียนหรือในมหาวิทยาลัยมาท าการศึกษา
อย่างเป็นระบบเก็บข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และหาทางแกปญหาท่ีเกิดขึ้น   
โดยเปน็การท างานท่ีบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถ้าอาจารย์ทุกคนใหความส าคัญและปฏิบัติใน
เรื่องการท าวิจัยในช้ันเรียนอยา่งจริงจังและสม่ าเสมอ จะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สมบูรณ์ ตันยะ. 
2545 : 53-62) หรือเรียกได้ว่าเป็นการวิจัยในช้ันเรียนนั้นเอง  
  การวิจัยในช้ันเรียนนอกจากจะเป็นวิธีการแกปญหาการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและปรับปรุงการเรียน
การสอนแลวยังเป็นวิธีการศึกษาหาความรู ท่ีจะเป็นการช่วยให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และเสนอเป็นผลงานวิชาการเพื่อยกระดับสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ
ต่อไป  
  โดยการวิจัยในช้ันเรียน มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย ประกอบด้วย สุวิมล ว่องวานิช ( 2544 : 46) 
กล่าวว่า “การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการวิจัยในส่ิงท่ีเป็นปญัหาของอาจารย์ในหองเรียน เมื่อมีปัญหาอาจารย์ต้อง
แก้ไขให้ส าเร็จด้วยวิธีการต่างๆ ถ้าค้นพบวิธีก็ประกาศว่าแก้ไขส าเร็จ นั่นคือ วงจรวิจัยของอาจารย์ สรุปคือ 
อาจารย์วางแผนการสอน ลงมือสอน สังเกตผลการสอนด้วยตนเอง แล้วมาสะท้อนผลเพื่อปรับปรุง”           
ซึ่งสอดคล้องกับ Mclean (1997 : 34-38) ท่ีกล่าวว่า “การวิจัยปฏิบัติการเป็นกระบวนการวิจัยท่ีอาจารย์
กระท าการทดลองวิธีการต่างๆ ท่ีมีอยู่ การพัฒนาการศึกษาระยะยาว เป็นการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย
อยา่งต่อเนื่องโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองของอาจารย์และผู้อื่นร่วมกัน และเป็นกระบวนการท่ีสามารถสร้างการมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับนักวิจัยหรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัย” รวมถึง Field (1997 : 192-
193) กล่าวว่า “การวิจัยปฏิบัติการเป็นการศึกษาขนาดเล็ก (small scale) ท่ีดำเนินการโดยอาจารย์ใน       
ช้ันเรียนเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้อาจารย์สะท้อนการปฏิบัติงาน และเสริมพลังอ านาจให้กับอาจารย์ 
  จากความหมายของค าว า วิ จัยในช้ันเรียน สามารถสรุปได้ว าการวิจัยในช้ันเรียน หมายถึง 
กระบวนการแสวงหาความรู้โดยท่ีมีอาจารย์เป็นผู้ท าวิจยัและน าผลไปใช้ในการปฏิบัติจริงโดยเป็นการแสวงหา
วิธีการแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียนด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วย
นวัตกรรมท่ีเหมาะสม 
  โดยการวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในส่วนของการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการวิจัยในช้ันเรียนจึงควรด าเนินการให้
สอดคล้องกับขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ คือ ขั้นตอนการพัฒนาตามวงจร



คุณภาพของเดมมิ่ง (P-D-C-A) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติการ (Do) การตรวจสอบ 
(Check) และการแก้ไขปรับปรุง (Action) ส่วนการวิจัยในช้ันเรียน ประกอบด้วยขั้นตอนการท างานท่ีส าคัญ 
คือ ศึกษาปัญหาในช้ันเรียน จากนั้นเลือกปัญหาท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งมีความส าคัญในล าดับต้นๆ         
มาแก้ปัญหา ขั้นตอนของการแก้ปัญหาคือหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาแล้วศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีคาดว่า
สามารถน ามาใช้ได้ผล ซึ่งอาจเป็นส่ือ เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรม ฯลฯ แล้วเลือกพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการท่ี
เหมาะสม ตรวจสอบและปรับปรุง แล้วน ามาทดลองใช้ รวบรวมข้อมูลจากการทดลอง ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
อภิปราย และสรุปผลก ารทดลองให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ในกรณีปัญหาท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนเป็นปัญหาท่ีต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างรีบด่วน จะแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยก็ไม่ทันการณ์ อาจารย์ก็สามารถศึกษาและน า
ผลงานวิจัยของอาจารย์คนอื่นท่ีใช้แก้ปัญหาเดียวกันมาใช้แก้ปัญหาในช้ันเรียนของตนได้ ถือเป็นการบริโภค
งานวิจัยอย่างคุ้มค่าวิธีหนึ่ง 
  การวิจัยในช้ันเรียนจึงไม่ใช่ส่ิงใหม่ท่ีแปลกแยกไปจากการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งเป็นงานใน
หน้าท่ีของอาจารย์โดยท่ัวไป และไม่ใช่เรื่องท่ียุ่งยากเกินความสามารถของอาจารย์ แต่อย่างไร ก็ตามการ
พัฒนาการเรียนการสอนเป็นงานท่ีต้องใช้เวลา และต้องกระท าอย่างต่อเนื่องการวิจัยในช้ันเรียนจึงไม่ใช่การ
วิจัยท่ีท าเพียงครั้งเดียว แต่ควรท าอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติของงานในหน้าท่ีในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ของอาจารย์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาหาแรงจูงใจและปัจจัยท่ีท่ีส่งผลต่อการท าวิจัยในช้ันเรียนของอาจารย์ 
 2. เพื่อศึกษาเทคนิคการท างานวิจัยในช้ันเรียน 
 3. เพื่อจัดการองค์ความรู้เทคนิคการท างานวิจัยในช้ันเรียน 
 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
 คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ 
 ด าเนินการในรูปคณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2561 
 ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 ประชุมทบทวนวางกรอบการจัดท าประเด็นการจัดการความรู้โดยคณะกรรมการจัดการความรู้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 โดยท่ีประชุมมีมติในการพัฒนางานเดิมท่ีเคยได้ด าเนินการ
มา คือเรื่อง “เทคนิคการท างานวิจัยในช้ันเรียน” เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาเทคนิคการสอนท่ี
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ท้ังยังเป็นปัจจัยเบื้องต้นท่ีช่วยแสวงหาทางแกไขปญหา และพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนยังสามารถน าไปเป็นแนวทางให้อาจารย์ท่านอื่นทราบถึง
เทคนิคในการท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นผลงานทางวิชาการ สู่การน าผลงานวิจัยเสนอเป็นผลงาน
เพื่อความก้าวหนาในวิชาชีพต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนากรอบเดิม 
 คณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ประชุม
วางแผนในการแสวงหากลุ่มตัวอย่างอาจารย์ผู้เคยใช้เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคการ



ท างานวิจัยในช้ันเรียน” เดิมท่ีทางคณะกรรมการเคยได้จัดไว้ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มอาจารย์สายสังคม 2) กลุ่มอาจารย์สายภาษา และ 3) กลุ่มอาจารย์สายศิลป์  สายละ 3 
ท่าน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key information) จ านวน 9 ท่าน โดยทางคณะกรรมการ 
แบ่งทีมงานในการลงเก็บข้อมูล 3 ทีม ทีมละ 3 ท่าน รวม 9 ท่าน ในการการติดต่อประสานงานกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key information) เพื่อให้ได้ข้อมูลเทคนิคการท างานวิจัยในช้ันเรียน โดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In depth interview) 
 ขั้นตอนที่ 3 สรุปประเด็น 
 คณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ประชุมคณะ
กรรม เพื่อท าการสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สรุปเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติท่ีดี
เกีย่วกับประเด็น “เทคนิคการท างานวิจัยในช้ันเรียน” 
 ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่องค์ความรู้ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ได้มีการเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ “เทคนิคการท างานวิจัยในช้ันเรียน” ประกอบด้วย 1) การน าเสนอผลงานผ่านเวทีประชุม
บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม   พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของคณะ เสนอผลงานท่ีได้สังเคราะห์จากการสัมภาษณ์ ต่อบุคลากรของทางคณะ เปิดรับฟัง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานการจัดการความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการท างานวิจัยในช้ันเรียน” ให้สมบูรณ์
มายิ่งขึ้น 2) เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารส่ือแผ่นพับจัดวางท่ีจุดลงช่ือปฏิบัติท างานของทางคณะ และผ่านส่ือ
ออนไลน์ของทางคณะ 
  
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  
 ในการศึกษา “เทคนิคการท างานวิจัยในช้ันเรียน” พบองค์ความรู้จากการศึกษาดังนี้ 
 5.1 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 

กลุ่มสายสังคม กลุ่มสายภาษา กลุ่มสายศิลป์ 
- การท าตามนโยบาย 
- เพื่อเป็นผลงานทางวิชาการให้
หลักสูตร 
- มีเกณฑ์การประเมินเล่ือนขั้น
เงินเดือน 
- ประกันคุณภาพการศึกษา 
- ความท้าทาย มุ่งมั่น 
- แก้ปัญหาในการเรียนการสอน 
- มีรายได้/ค่าตอบแทน 
- พัฒนาตนเอง 

- พบปัญหาท่ี เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา 
- น าไปต่อยอดขอผลงานทาง
วิชาการ 
- พัฒนาตนเอง 
- พัฒนาการเรียน 
- ความก้าวหน้าในอาชีพ 
- เป็นภาระงาน/หน้าท่ี 

-น าผลมาประยุกต์ใช้ ในการ
เรียนการสอนได้จริง 
-พัฒนาตนเอง ทักษะการวิจัย 
-ความก้าวหน้าในอาชีพ 
-นโยบายคณะฯ ทุนสนับสนุน 
- การประเมินภาระงานเล่ือน
ขั้นเงินเดือน 

    จากการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยในช้ันเรียน สามารถแบ่งปัจจัยได้ 2 ประเด็น คือ  
 ปัจจัยภายใน ท่ีมีผลการท าวิจัยในช้ันเรียนประกอบด้วย การพัฒนาตนเอง ท้ังด้านทักษะการท าวิจัย 
การพัฒนาการสอน การน าไปใช้ต่อยอดทางวิชาการให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงรายได้ท่ีได้จากการ
ท าวิจัย  



  ปัจจัยภายนอก ท่ีมีผลการท าวิจัยในช้ันเรียนประกอบด้วย กรอบการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา นโยบายของมหาวิทยาลัย และการประเมินภาระงานเล่ือนขั้นเงินเดือนของทางคณะ  
 
 5.2 เทคนิค/การเลือกประเด็นวิจัย 

กลุ่มสายสังคม กลุ่มสายภาษา กลุ่มสายศิลป์ 
-ปัญหาเกิดขึ้นในการเรียนการ
สอน 
-พัฒนารูปแบบการสอน 
-น าเทคนิคใหม่ๆมาสอน 
-เลือกท่ีมีคนท ามาแล้ว("ลอก") 

-ปัญหาเกิดกับนักศึกษา 
-มีองค์ความรู้ /ทฤษฎีในการ
แก้ปัญหา 
-ความสนใจตนเอง 
-ได้รับเทคนิคใหม่จากการอบรม
สัมมนาน ามาปรับใช้ 

-ใช้ในการเรียนของนักศึกษา 
-รายวิชาท่ีสอน 
-พิ จ า ร ณา ข้ อ จ า กั ด ปั ญ ห า          
ก าหนดประเด็น 
-พิจารณาศักยภาพ/เวลา 

 
เทคนิค/การเลือกประเด็นวิจัย 

 
 

      
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.3 รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 

กลุ่มสายสังคม กลุ่มสายภาษา กลุ่มสายศิลป์ 
- รูปแบบวิจัย 5 บท  
- บทความวิจัย 5 - 15 หน้า 
 

-  รูปแบบวิจัย 5 บท    
-  บทความวิจัย 5 บท 

รูปแบบวิจัย 5 บท  
 

  

ทฤษฎี องค์ความรู้ 
เทคนิค 

นโยบายการศึกษา 

ทิศทาง / นโยบาย 
 

ปัญหา 

นักศึกษา อาจารย์ 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการการเรียนการ

สอน 

การน าทฤษฎีองค์ความรู้ / เทคนิค
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 



 รูปแบบการท าวิจัยในช้ันเรียน ในกรณีจัดท า 5 บท ประกอบด้วยเนื้อหา คือ 1)  ความเป็นมา /   
บทน า 2)  ทบทวนเอกสาร / วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 3)  ระเบียบวิธีวิจัย / วิธีด าเนินการวิจัย 4)  ผลการศึกษา 
/ วิเคราะห์ผล และ 5)  สรุปผล / เสนอแนะ 
 โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการท าวิจัยในช้ันเรียน ประกอบด้วย  
 1) เงื่อนระยะเวลา กรณีมีระยะเวลา 1 ปี จะด าเนินการท าในรูปแบบวิจัย 5 บท แต่ถ้าเป็นกรณี 1 
เทอม ในการประเมินขั้นเงินเดือน จะมีการด าเนินการในรูปแบบบทความวิจัย  
 2) งบประมาณ กรณีงบประมาณเกิน 20,000 บาท จะด าเนินการท าในรูปแบบวิจัย 5 บท          
แต่ถ้างบประมาณไม่เกิน 20,000 บาท จะด าเนินการจัดท ารูปแบบบทความวิจัย  
 3) การน าไปใช้ต่อยอดท าผลงานต่อไป กรณีน าผลงานไปเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการจะด าเนินการท า
ในรูปแบบวิจัย 5 บท แต่ถ้าน าไปเพื่อส่งประเมินขั้นเงินเดือน จะด าเนินการจัดท ารูปแบบบทความวิจัย  
 5.4 แหล่งทุน 

กลุ่มสายสังคม กลุ่มสายภาษา กลุ่มสายศิลป์ 
1. สถาบันวิจัยฯ 
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1. สถาบันวิจัยฯ 
2. คณะม นุ ษ ยศ าสตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 
3. ทุนส่วนตัว 
       - ยื่นเรื่องต่อคณบดี
รับรองว่ามีการท าวิจัย 

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 
 

  
แหล่งทุนในการท าวิ จัยในช้ันเรียนประกอบด้วย 3 แหล่งทุน คือ สถาบันวิ จัยและพัฒนา            

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทุนส่วนตัว แต่งบประมาณท่ีได้รับในแต่ละแหล่งทุน มีเพียง
งบประมาณในการด าเนินจัดท า ไม่รวมงบประมาณในการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงาน 
 
 5.5 ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะการวิจัยในชั้นเรียน 

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. ภาระงานมาก / เวลาไม่เป็นไปตามแผน 
2. การจัดเก็บข้อมูลไม่ทัน 
3. จ านวนนักศึกษา / การเลือกใช้สถิติ / สุ่ม
ตัวอย่าง 
4. รูปแบบการเขียนบทความไม่ชัด 
5. แหล่งตีพิมพ์บทความ 
6. การประสานงานทีมงานท าวิจัยร่วมกันในวิชา
ศึกษาท่ัวไป 
7. ขาดความรู้วิจัยในช้ันเรียน 

1. วางแผนการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน 
2. อ่านทบทวนวรรณกรรมให้ลึก 
3. ท าวิจัยเชิงปริมาณ + คุณภาพ 
4. อบรมการเขียนบทความ / วิจัยในช้ันเรียนจาก
วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ 
5. คณะฯ มีฐานข้อมูลแหล่งท่ีพิมพ์ 
 

  
 ในการท าวิจัยในช้ันเรียน พบประเด็นในการศึกษา ประกอบด้วย 
 1) ปัญหาและอุปสรรคในการท าวิจัยในช้ันเรียน ประกอบด้วย ภาระงานสอนท่ีมีมากไม่มีเวลาใน
การท าวิจัยในช้ันเรียน ไม่มีองค์ความรู้ในการการเขียนบทความวิจัยในช้ันเรียนแบบ 5 – 15 หน้า ในกรณีท่ี



สอนร่วมกันหลายคนเป็นการยากในการประสานเพื่อให้ได้ข้อมูลในการท าวิจัย ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา มีการเปล่ียนแปลงในทุกเทอม ค่าความเท่ียงตรงของผลลัพธ์จึงเป็นเรื่องท่ีสามารถตอบได้ ณ เวลาท่ี
ท าการวิจัยในครั้งนั้น 
 2) ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในช้ันเรียน ประกอบด้วย ทางมหาวิทยาลัย และคณะฯควรมีการ
อบรมการท าวิจัยและการเขียนบทความในช้ันเรียนทางผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ผู้ท าการวิจัยในช้ันเรียนต้องมี
การวางแผนในการท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างชัดเจน และต้องมีระบบสนับสนุนในการแสวงหาช่องทางในการ
เผยแพร่บทความการวิจัยในช้ันเรียน 
  
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   
 ในการศึกษา “เทคนิคการท างานวิจัยในช้ันเรียน” ได้มีการศึกษาปัจจัยแบ่งเป็น 
 6.1 ปัจจัย ทัศนคติแรงจูงใจ เกิดจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ท าวิจัยในช้ันเรียน โดยจากข้อมูลสัมภาษณ์พบว่า ปัจจัยภายในมีผลต่อการท าวิจัยโดยเฉพาะในประเด็นความ
ต้องการในการพัฒนาตนเอง และความต้องการในเรื่องของรายได้ ค่าตอบแทน 
 6.2 เทคนิคการท าวิจัยในช้ันเรียน สามารถสรุปตามกรอบได้ดังนี้ 
    ขั้นตอนท่ี 1 การวางกรอบการวิจัยออกเป็น 4 ขั้น คือ 
    1) วางแผน (Plan) เป็นการก าหนดการปฏิบัติงาน ซึ่งใชกระบวนการวิเคราะห์ระบุปัญหาของ
ผู้เรียน ก าหนดประเด็นปญัหาท่ีต้องแก้ไข และท าการพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติงานในการวิจัยในช้ันเรียน  
    2) ปฏิบัติตามแผน (Act ) เป็นการน าแผนการวิจัยไปปฏิบัติ โดยจ าเป็นต้องมีการประเมินผล
ก่อนเรียน เพื่อให้ทราบและเก็บไว้เป็นข้อมูลในการท าวิจัย โดยต้องมีการทบทวนแผนการวิจัยตลอดระยะเวลา
การท าวิจัย เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาทางแก้ไขให้งานวิจัยบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
    3) สังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) เป็นขั้นตอนของการสังเกตผลการปฏิบัติขณะท่ีปฏิบัติการ
ท าวิจัยตามแผน โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บได้ รวมท้ังการน าเสนอผลการวิเคราะห์  
ขอมลูเพื่อใหทราบถึงสัมฤทธิ์ผล 
    4) สะท้อนผลหรือสะทอนความคิด (Reflect) เป็นขั้นตอนของการน าผลท่ีได้มาอภิปรายผล
โดยรับฟงการวิพากษวิจารณผู้มีส่วนได้เสียท้ังนักศึกษา และคณาจารย์ในการปฏิบัติงาน 
    ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
    การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในช้ันเรียนจะใช้เครื่องมือชนิดใดยอมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค
ของการวิจัยและตัวแปรท่ีจะวัด โดยก่อนน าเครื่องมือไปใช้จริงจ าเป็นต้องต้องน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดหาค่าความตรง (Validity ) และความเช่ือมั่น (Reliability) โดยทาง
คณะฯ ต้องมีคณะกรรมการในการตรวจสอบเครื่องมีและให้ค าปรึกษา เพื่อให้ได้เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ 
    ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห ์และสรุปผล 
    การวิเคราะห์และสรุปผลขอมูลถาจะให้เป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตองจะตองมีปฏิทินปฏิบัติงาน
แสดงเวลาและระยะเวลาของการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน โดยทางคณะฯ จ าเป็นท่ีต้องมีผู้เช่ียวชาญในการให้
ค าแนะน าในการให้ค าปรึกษาในการแปลผลข้อมูล ท้ังในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
    ขั้นตอนท่ี 4 การเขียนรายงานการวิจัย 
    การเขียนรายงานการวิจัยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าวิจัยเป็นการรายงาน การวิจัยซึ่งเป็น
การเสนอส่ิงท่ีได้ศึกษาคนควาอย่างเป็นระบบใหผู้อื่นทราบ เพื่อจะได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม หรือน าไปใช



ประโยชน์อา้งอิง โดยผู้เสนอผลงานจ าเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อน าส่งผลความไปเผยแพร่
ตามแหล่งต่างๆ ในเครือข่ายวิชาชีพของตน 
  
7. การน าไปใช้ประโยชน์  
 ประโยชน์ของการจัดท าผลงาน “เทคนิคการท างานวิจัยในช้ันเรียน” ประกอบด้วย 
 7.1 ต่ออาจารย์ผู้สอน เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ เนื่องจากให้ข้อค้นพบท่ีได้มา
จากกระบวนการสืบค้นท่ีเป็นระบบและเช่ือถือได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ และอาจารย์เกิดการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู 
 7.2 ต่อหน่วยงาน ผลการศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท าวิจัยใน 
ช้ันเรียนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
 7.3 ต่อวงการการศึกษา “เทคนิคการท างานวิจัยในช้ันเรียน” สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนท่ีอาจารย์แต่ละคนด าเนินการ และ
กระตุ้นให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณ์อันมีคุณค่าของอาจารย์อย่างไม่หยุดยั้ง   
ท าให้วิชาชีพอาจารย์มีภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นท่ียอมรับของสังคมมากขึ้น 
 
8. วิธีหรือเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
 1.  แบบประเมินผลการเข้าร่วมประชุมน าเสนอ “เทคนิคการท างานวิจัยในช้ันเรียน”  
 2.  แบบสอบถามตรวจสอบข้อมูลการยื่นข้อเสนอวิจัยในช้ันเรียนของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
 3.  หน่วยงานท่ีส่งบทความแนวปฏิบัติท่ีดีเข้าร่วมกิจกรรม NRRU Show & Share 2018 
 
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง  
เอกสารอ้างอิง 
สมบูรณ์ ตันยะ. 2545. การประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.  
สุวิมล ว่องวาณิช. (2544). แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการ

ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ.  
Field, J. (1997). Classroom research. ELT Journal. Vol.51 (April) , pp. 192 – 193. Webpage : 

http : // ednet2.car.chula.ac.th. (August 2, 1999). 
McLean, J. E. . (1997). Teachers empowerment through action research : Kappa Delta 

Pirecord. Vol. 34 (Fall), pp. 34 – 38 bin/epwsatch. (August 4, 1999).  
 

บุคคลอ้างอิง 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสายสังคม 
ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี  สังกัด : หลักสูตรสังคมศาสตรบัณฑิต 
ผศ.สถิต จ าเริญ   สังกัด : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
อ.มานิตย์ อรรคชาติ  สังกัด : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสายภาษา 
ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ สังกัด : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 



อ.กนิษฐา พุทธเสถียร  สังกัด : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
อ.พิชญาภา ชะวางกลาง  สังกัด : ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสายศิลป์ 
ผศ.ดร.นวลรวี จันทร์ลุน  สังกัด : หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานาฎยศิลป์ไทย 
ผศ.เรขา อินทรก าแหง  สังกัด : หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานาฎยศิลป์ไทย   
อ.สุธิดา วรรธนะปกรณ์  สังกัด : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 
10. ประวัติผู้เขียน  
- ผศ.ว่าท่ี ร.อ.คธาวุธ พลโคตร 
- สถานท่ีท างาน : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
- ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปี พ.ศ.2548 
   ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบ) 
(รบ.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปี พ.ศ.2548 
   ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์)    
(รปม.)  สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปี พ.ศ.2552 
   ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
- อีเมล : katawut.p@nrru.ac.th 
- หมายเลขโทรศัพท์ : 086-9985678 
 
ทีมคณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการรบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
ผศ. สายยนต์ ชาวอุบล 
ผศ.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ 
อาจารย์มยุรี แคนตะ 
อาจารย์กนิษฐา พุทธเสถียร 
อาจารย์สิริกร บุญสังข์ 
อาจารย์ไกรศักดิ์ รักพินิจ 
อาจารย์สุพิชญา วงศ์ค าสาย 
อาจารย์วลัยรัตน์ โพธิสาร 
อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร 
อาจารย์สุธิดา วรรธนะปกรณ์ 


