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การจัดการเรียนการสอนและการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน 

และการทําวิจัยเชิงคุณภาพ 

บทนํา 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีพันธกิจดังนี้ 1) ผลิตและ

พัฒนาครูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2) วิจัยและพัฒนาองคความรู

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 3) ใหบริการวิชาการทางการศึกษาแกทองถิ่น

และสังคม 4)อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น5) สิ่งเสริม

และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ทั้ งนี้คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางยังมีเปาหมายการพัฒนาดานการผลิตบัณฑิตและ

การพัฒนานักศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับ

เปาหมาย พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ

คณะครุศาสตรเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกร

แหงการเรียนรู คณะครุศาสตรจึงไดดําเนินการจัดการความรูที่มุงพัฒนาในดาน

การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยไดกําหนดขอบเขตของการจัดการ

ความรู 2 ประเด็น คือ 1) เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการสราง

บรรยากาศในชั้นเรียน 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใหคณาจารยในคณะครุ

ศาสตรไดแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยหลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละครั้ง

จะมีการถอดบทเรียนจากเรื่องเลา ประสบการณ และมีการสรุปเปนเทคนิคการ

จัดการเรียนการสอนและการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน และการวิจัยเชิง

คุณภาพ 
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การจัดการเรียนการสอนและการสรางบรรยากาศในช้ันเรียน 
 

 การจัดการเรียนการสอนและการสรางบรรยากาศชั้นเรียนถือเปนสิ่ง

สําคัญในการพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองได โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ผูสอนควรติดตามความกาวหนาทางวิชาการควบคูไปกับการจัดเรียนการสอน 

ผูสอนจะคอยเปนผูอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

ตลอดจนสามารถนําองคความรูที่ไดไปประยุกตใช ดังนั้นทางคณะครุศาสตรจึง

ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการสราง

บรรยากาศในชั้นเรียนขึ้น เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารยคณะ

ครุศาสตร ซึ่งสรุปแนวปฏิบัติที่ดีไดดังนี ้
 

 1.คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนเนื่องจากผูเรียนแต

ละคนมีความแตกตางกันทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา รวมถึง

การเรียนรูดวย ดังนั้นผูสอนตองรูจักและเขาใจธรรมชาติผูเรียนกอน 

 2. ผูสอนตองมีทัศนคติที่ดีตอผูเรียน ผูเรียนทุกคนมีความเสมอภาคกัน

ทางดานการศึกษา ไมลําเอียง และตระหนักเสมอวาผูเรียนทุกคนลวนแลวแตมี

ศักยภาพและความสามารถเพ่ือใหผูเรียนเกิดความศรัทธาในตัวผูสอน 

 3. การเปนแบบอยางที่ดี ผูสอนตองเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนทั้งใน

เรื่องระเบียบวินัย การตรงตอเวลา การแตงกาย การประพฤติตน การวางตัวให

เหมาะสม การตระหนักในการใชสมบัติสาธารณะ เปนตน 
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4. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ 

กระตือรือรนที่จะเรียน เชน บรรยากาศในหองเรียนอบอุนเปนกันเอง มี

ความเห็นอกเห็นใจกัน เอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน และการเรียนรูที่จะอยูรวมกัน 

 5. หองเรียนจะตองเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน เชน การรักษาความ

สะอาดอยูเสมอ อยูในสภาพแวดลอมที่ดี เหมาะสําหรับการจัดการเรียนการ

สอน เนื่องจากสภาพหองเรียนก็เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

ดวยเชนกัน 

 6. การสรางขอตกลงในชั้นเรียน เพื่อเปนการสรางระเบียบวินัยและ

ความรับผิดชอบทั้งตัวผูสอนและตัวผูเรียน เชน การเขาชั้นเรียน ระเบียบการ

แตงกาย การสงงาน เปนตน 

 7. การเรียนแบบรวมมือ ใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน ทํางานรวมกัน ได

แสดงความคิดเห็น อภิปรายซักถามระหวางกัน ตลอดจนการรวมกันแกปญหาที่

เกิดข้ึนระหวางการเรียนรูได 

8. การจัดกิจกรรมกลุมในชั้นเรียน ในการทํากิจกรรมกลุมผูเรียนจะได

ทํางานรวมกันเปนการทํางานเปนทีม มีปฏิสัมพันธกันภายในกลุม ชวยกันคิด 

ชวยกันแกปญหา ตลอดจนเกิดการเรียนรูรวมกัน นอกจากนี้ยังเปนการชวย

กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมกัน และยังชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค

อีกดวย 
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 9. ศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยลดบทบาทการบรรยายของผูสอนให

นอยลง เพิ่มเวลาใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองมากขึ้น โดยที่ผูสอนคอย

เปนผูชี้แนะแนวทาง เนื่องจากถาผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองแลวจะ

กอใหเกิดการเรียนรูซึ่งไมใชการเรียนรูเฉพาะในหองเรียน 

10. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสาในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน โดยคํานึงถึงปจจัยภายในและภายนอกของผูเรียน ปจจัยภายใน 

ไดแก สรางความตระหนักและจิตสํานึกที่ดีใหผูเรียน  โดยการเปลี่ยนมุมมองให

มองโดยใหคิดถึงบุคคลอื่นมากกวาตนเอง สวนปจจัยภายนอก ไดแก 

สถาบันการศึกษารวมถึงผูสอนเองตองสรางกระแสทางบวกใหผูเรียนไดเกิด

คานิยมที่ถูกตอง ตลอดจนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ถูกตองและเหมาะสม 

 11. การใชโครงการเปนฐานในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการจัดทําโครงการเกี่ยวกับสังคมและสาธารณประโยชนเพื่อชุมชน ซึ่ง

จะทําใหผู เรียนไดเกิดการสํารวจชุมชน มองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

ตลอดจนการหาแนวทางแกไข แลวสรุปออกมาในรูปแบบโครงการ 

 12. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ผูสอนตองใชการวัดและ

ประเมินผลการเรียนอยางเหมาะสม ซึ่งแบงออกเปน2ลักษณะ คือ การ

ประเมินผลระหวางเรียน และการประเมินผลปลายทาง ทั้งนี้การประเมินผลควร

ประเมินเพ่ือ “การเรียนรู” มากกวา การประเมิน “ผลการเรียนรู” 
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 13. ตลาดนัดความรู ใหผูเรียนแบงกลุมศึกษาคนควาดวยตนเองใน

หัวขอที่กําหนด แลวนําเสนอในรูปแบบของตลาดนัดความรู โดยนําเสนอสิ่งที่

ตนเองไดคนความาในรูปแบบตาง ๆ โดยแตละกลุมจะไดเก็บเกี่ยวความรูของ

กลุมอื่น พรอมทักมีการซักถามขอสงสัย และทายสุดแตละกลุมสรุปความรูที่

ตนเองไดรับ 

 14. การจัดการเรียนการสอนผานความบันเทิง โดยการใชภาพยนตร 

ละคร คลิปวีดีโอ เพลง เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากสื่อบันเทิง อีกทั้งผูเรียน

ยังไดรับความสนุกสนานในการเรียนไดอีกดวย 

15. การใชผังมโนทัศนในการสรุปเนื้อหาในบทเรียน

กระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหเชื่อมโยงรวมทั้งเปนการสรุปบทเรียนนั้น ๆ 

ไดดีอีกดวย 

 16. ผูสอนตองทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหแกผูเรียน 

ไมวาจะเปนปญหาดานการเรียน ปญหาสวนตัว ผูสอนจะตองคอยใหคํา

แนวทางเพื่อที่จะใหผูเรียนสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

ใหผูเรียนแบงกลุมศึกษาคนควาดวยตนเองใน

หัวขอที่กําหนด แลวนําเสนอในรูปแบบของตลาดนัดความรู โดยนําเสนอสิ่งที่

วามาในรูปแบบตาง ๆ โดยแตละกลุมจะไดเก็บเกี่ยวความรูของ

กลุมอื่น พรอมทักมีการซักถามขอสงสัย และทายสุดแตละกลุมสรุปความรูที่

โดยการใชภาพยนตร 

สื่อบันเทิง อีกทั้งผูเรียน

การใชผังมโนทัศนในการสรุปเนื้อหาในบทเรียน เพื่อเปนการ

กระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหเชื่อมโยงรวมทั้งเปนการสรุปบทเรียนนั้น ๆ 

 เมื่อผูเรียนมีปญหา

ญหาสวนตัว ผูสอนจะตองคอยใหคําชี้แนะ
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สรุป 

การจัดการเรียนการสอนในชั้นและการสรางบรรยากาศชั้นเรียน 
 

 การจัดการเรียนการสอนในชั้นและการสรางบรรยากาศชั้นเรียนถือเปน

สิ่งสําคัญในการพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ในการจัดการเรียนการสอน

ผูสอนควรเปนผูอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนศึกษาคนควาหา

ความรูดวยตนเอง เพราะจะทําใหเกิดเปนความรูที่ยั่งยืน อีกทั้งผูเรียนสามารถ

นําองคความรูที่ไดไปประยุกตใชอีกดวย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูสอน

ควรสอดแทรกกิจกรรมกลุมเพื่อใหผูเรียนไดทํางานเปนทีมและมีปฏิสัมพันธซึ่ง

กันและกัน เรียนรูถึงผูนํา ผูตาม ควรตองใชสื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียน 

และสื่อที่ใชควรมีความหลากหลาย เพื่อทําใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดในดาน

ตาง ๆ เชน การคิดวิเคราะห การคิดแกปญหา การคิดสรางสรรค เปนตน ใน

การจัดการเรียนการสอนผูสอนควรจะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงจิต

อาสาในวิชาที่สอน เพื่อใหผูเรียนเกิดจิตสํานึกและมีความตระหนัก ตลอดจน

นําไปประพฤติปฏิบัติ จากที่กลาวมาแลวในการจัดการเรียนการสอน การสราง

บรรยากาศในชั้นเรียนก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญเชนกัน เนื่องจากเปนสิ่งที่ชวย

สงเสริมการเรียนรูในชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจที่จะเรียนรู 
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การทําวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

 การวิจัย  เปนหนึ่ ง ในเปาหมายการพัฒนาของคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคเพ่ือสราง สงเสริมและควบคุมคุณภาพงานวิจัย รวมทั้งสรางจิตสํานึก

ที่ดี มีคุณธรรมแกนักวิจัย และในงานวิจัยของคณะครุศาสตรสวนมากจะเปน

การวิจัยเชิงปริมาณมากกวาการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นทางคณะครุศาสตรจึงได

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการทําวิจัยเชิงคุณภาพขึ้นเพื่อใหอาจารย

คณะครุศาสตรไดแนวทางในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

ครั้งนี้ ไดรับเกียรติจากอาจารยชุติมา คําบุญชู ทานเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญใน

ดานการทําวิจัยเชิงคุณภาพ รวมเลาประสบการณและแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้ง

นี้ดวยซึ่งสรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการทําวิจัยเชิงคุณภาพได ดังนี ้
 

“การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการวิจัยชีวิต เรียนรูจากชีวิตในชีวิตจริง 

ความเปนจริงในชุมชน เพื่อแกปญหาชีวิต ซึ่งสามารถนําไปใชไดจริง ตองอาศัย

ระยะเวลา มีความรูสึก ทัศนคติ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขอมูลในการวิจัยเชิง

คุณภาพ และการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการเติมวิจัยเชิงปริมาณ” กลาวโดย 

อาจารยชุติมา คําบุญช ู

เสนหในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการไดเพื่อนและไดเรียนรูสิ่งรอบตัวจาก

ชีวิตจริง ใชศักยภาพของคนในชุมชนมาพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยที่ผูวิจัยเปน

ผูดึงองคความรูตรงนั้นออกมาและการคนหาและเติมเต็มสิ่งที่สัมผัสไดในชีวิต

จริง โดยผสมผสานทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
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การวิจัยเชิงคุณภาพเริ่มจากตรงไหน…… 

1. เริ่มตนจากการไวเนื้อเชื่อใจของกลุมเปาหมาย บริบทของชุมชนที่

เราจะไปหาคําตอบ 

2. ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาขอมูล ศึกษาสภาพปญหาเพื่อพัฒนาเปนโจทยวิจัย 

เราจะไดประเด็นปญหาและกลุมเปาหมาย แตตองคํานึงวาขอมูลของ

กลุมเปาหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  

3. ขอมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพเริ่มตั้งแตเขาสูชุมชนตั้งแตวันแรก ถา

ไปวันอื่นขอมูลก็จะไปเหมือนกันในแตละวัน งานวิจัยเชิงคุณภาพตองเปน

การศึกษาสภาพชุมชน ละตองเขาไปศึกษาชุมชนเมื่อชุมชนพรอมและผูวิจัย

พรอม 

4. ชุมชนมีศักยภาพอยูแลวและผูวิจัยมีศักยภาพ โดยใหสิ่งทุกอยาง

เกิดข้ึนไปตามธรรมชาติ โดยที่ผูวิจัยคอยสังเกตและดึงความรูตรงนั้นออกมา 

5. กระบวนการและเครื่องมือตองมีคุณภาพ การบันทึกขอมูลที่ดี              

การสัมภาษณที่ดี และการสังเกตที่ดีบางครั้งการสัมภาษณอาจจะไดขอมูลที่ไม

แทจริง ผูวิจัยตองคอยเกตและจดบันทึกขอมูลโดยที่ไมใหเขารูตัว 
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รูปภาพจาก : http://coursewares.mju.ac.th:81/e-learning47/section2/ca520/3.htm 

……การวิจัยเชิงประวัติศาสตรก็ถือวาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากเปน

การมองไปหาอดีต เขาไปนั่งใจคนเมื่อหลายรอยปที่แลว เครื่องมือสวนใหญ

เปนนามธรรมไมไดเปนรูปธรรม เครื่องมือความคิดของคนในอดีต เปนในเชิง

พรรณนาวิเคราะหเปนอัตวิสัย โดยจะเลือกหยิบประเด็น พื้นท่ีชีวิตของคน ๆ 

นั้น ไปสูพ้ืนที่วรรณกรรมอ่ืน ๆ ศึกษาประวัติศาสตรแลวหามุมมองจากพื้นที่

หนังสือ พ้ืนที่จากชีวิตในสมัยนั้น ๆ…… 
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บันได 5 ขั้นสูความสําเร็จในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูวิจัย ตองมีแรงบันดาลใจ ความสนใจ เปดใจที่จะเรียนรู และตอง

อาศัยเวลาในการเขาถึงใจคน 

2. บริบท จะตองมีเรื่องของสภาวะของชุมชนนั้นๆ ในสวนนี้จะ

มีเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณเขามาเกี่ยวของขอมูลตาง ๆ ใน

ชุมชน เพื่อใหเห็นภาพของบริบทในชุมชน 
 

3. กระบวนการและเครื่องมือตองมีคุณภาพ การบันทึก

ขอมูล การสัมภาษณ และการสังเกต  
 

4. สังเคราะหขอมูล ประมวลผลขอมูลจาก

ขอมูลเชิงปริมาณเพ่ือการพัฒนาเครื่องมือ 

5. ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ การตีพิมพ 

เผยแพรงานวิจัย 
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  สรุปการทําวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

การทําวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการเรียนรูบริบทของชุมชน ศึกษาขอมูล 

ศึกษาสภาพปญหาเพื่อ พัฒนาเปนโจทยวิจัย โดยที่ผูวิจัยเปนผูดึงองคความรูตรง

นั้นออกมาและการคนหาและเติมเต็มสิ่งที่สัมผัสไดในชีวิตจริง โดยผสมผสาน

ทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรกระบวนการในการทําวิจัย

คุณภาพ เชน การบันทึกขอมูล การสัมภาษณ และการสังเกต 

ขอมูล ประมวลผลขอมูลจากขอมูลเชิงปริมาณเพ่ือการพัฒนาเครื่องมือ

การตีพิมพเผยแพรงานวิจัย 

 

เปนการเรียนรูบริบทของชุมชน ศึกษาขอมูล 

ศึกษาสภาพปญหาเพื่อ พัฒนาเปนโจทยวิจัย โดยที่ผูวิจัยเปนผูดึงองคความรูตรง

นั้นออกมาและการคนหาและเติมเต็มสิ่งที่สัมผัสไดในชีวิตจริง โดยผสมผสาน

ในการทําวิจัยและเครื่องมีตองมี

การบันทึกขอมูล การสัมภาษณ และการสังเกต มีการสังเคราะห

ประมวลผลขอมูลจากขอมูลเชิงปริมาณเพ่ือการพัฒนาเครื่องมือตลอดจน


