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การเก็บและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ
Phase II: Data Collection and Analysis



Outline of the session

 ทบทวนความหมาย ลกัษณะ และวตัถปุระสงค์ของการวิจยัในชัน้เรียน

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู

 กิจกรรม/เกมการศกึษาThe Intervention
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู

 วิธีวิเคราะห์ข้อมลู และการแปลผล

 โครงร่างการเขียนรายงานการวิจยั บทท่ี 3 วิธีวิจยั



Phase I ครัง้ท่ีแล้ว

1. การวิจยัในชัน้เรียนคืออะไร What is action research?

2. ลกัษณะของการวิจยัในชัน้เรียน Characteristics of action research

3. เคร่ืองมือวิจยัเชิงคุณภาพ Qualitative research tools

4. การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ และ การวิเคราะหข์อ้มูล Qualitative data 
collection and analysis 

5. การแปลผล Data interpretation

6. การเขียนโครงร่างงานวิจยั Writing the research proposal

7. การเขียนรายงานการวิจยั Writing the research report
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What is action research?

การวิจยัในชัน้เรียนคืออะไร 
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แก้ปัญหาในชัน้เรียน Problem-focused
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มุง่แก้ปัญหาเฉพาะเร่ือง –solve specific problem
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แสวงหาการเปลี่ยนแปลง – Looking for changes
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มีลกัษณะเฉพาะ -
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ใช้นวตักรรม – เกมการศกึษา

The Intervention
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ลักษณะของการวจิยัในชัน้เรียน 
Characteristics of action research
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือวจิยั

Data Collection and Research Tools



ข้อมลูเชิงคณุภาพ Qualitative Data

การสงัเกต Observation 

การสมัภาษณ ์ Interview

บนัทึกหลงัสอน Teacher’s journal

การเขียนบนัทึกของนร. Student’s diary

การบนัทึกเสียง Audio recording

การบนัทึกภาพ Video recording
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การเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงคณุภาพ

กอ่นใชน้วตักรรม ระหวา่งใชน้วตักรรม หลงัใชน้วตักรรม
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การกาํจดัความลาํเอียงในการเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ
Avoiding Bias in Qualitative Data Collection

เก็บขอ้มูลมากกวา่ 1 แหลง่ (2+ Data sources)

เก็บขอ้มูลจาก 2 มุมมองข้ึนไป (2+ 
perspective views)



เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัสําหรับเดก็ปฐมวยั: 
สารนิทศัน์

Research tools: Documentation for Young Children

เอกสารหมายเลข ๑



นวัตกรรม/เกมการศกึษา: The Intervention

การสรา้ง และคุณภาพของเคร่ืองมือ

 วิธีการใช ้ ระยะเวลา



แหลง่ข้อมลู: Data sources

 พอรต์โฟลิโอสาํหรับเด็กเป็นรายบุคคล 

 การบรรยายเก่ียวกบัเร่ืองราวหรือประสบการณท่ี์เด็กไดร้บั เชน่ การสอนแบบโครงการ 
(Project Approach) 

 การสงัเกตและบนัทึกพฒันาการเด็ก เชน่ ใชแ้บบสงัเกตพฒันาการ การบนัทึกสัน้ 

 การสะทอ้นตนเองของเด็ก เป็นคาํพูดหรือขอ้ความท่ีสะทอ้นความรู ้ความเขา้ใจ ความรูสึ้ก
จากการสนทนา การอภิปรายแสดงความคิดเห็นของเด็กขณะทาํกิจกรรม ซ่ึงอาจบนัทึกดว้ย
แถบบนัทึกเสียงหรือแถบบนัทึกภาพ

 ผลงานรายบุคคลและรายกลุม่ 

 หลกัฐานการสอนเก่ียวกบัการเรียนรูข้องเด็ก 

 หลกัฐานการเรียนรูข้องเด็กรายบุคคล



หลกัฐานการสอนเก่ียวกบัการเรียนรูข้องเด็ก 

 ผลงานภาษาเขียน 

 ผลงานท่ีเป็นสญัลกัษณส่ื์อความคิดท่ีเรียบเรียงได ้

 ผลงานศิลปะและหตัถกรรมของเด็ก ตวัอยา่งหรือภาพถา่ยงานประดิษฐ ์ภาพถา่ย 

 เทปบนัทึกเสียงหรือวีดิทศัน์ท่ีแสดงปฏิสมัพนัธท์างสงัคม ความ สามารถทางดนตรีและการ
เคล่ือนไหว คาํพูดและ/หรือภาพถา่ยแสดงการแกปั้ญหา ความคิดเห็นและ/หรือความรูสึ้กตอ่

ตนเอง ผูอ่ื้น ตลอดจนเหตุการณแ์ละส่ิงตา่งๆ คาํถามในเร่ืองท่ีสงสยัหรือมีปัญหา 

 ขอ้มูลจากจดหมายส่ือสารระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ตารางประเมินพฒันาการของกลุม่



หลกัฐานการเรียนรูข้องเด็กรายบุคคล 

คาํถามและบทสนทนาระหวา่งเด็กกบัครูหรือเพ่ือนในโอกาส

ตา่งๆ ตารางประเมินพฒันาการเด็ก (โดย ทาํการบนัทึกภาพดว้ย

วิดีโอ- Video recording)



หลกัฐานเก่ียวกบัการสอนของครู 

แผนการสอนของครู

บนัทึกการสงัเกตการณก์ารสอนของอาจารยนิ์เทศ

บนัทึกความคิดเห็นและความรูสึ้กเก่ียวกบัการสอนของครู

ภาพถา่ยและวีดิทศัน์แสดงการสอนและการจดัสภาพแวดลอ้ม



มุมมองที่ 2: การสังเกตการสอนจากเพื่อนร่วมงาน

Peer observation: Observation Checklist
บนัทึกพฤติกรรมเด็กก่อนวยัเรียน ระดบัความคิดเห็น

5 4 3 2 1
องคป์ระกอบดา้นการมองเห็น และดา้นกลไก

Perceptual and Motor Domain
องคป์ระกอบดา้นการจดัการตวัเอง

Self-management
องคป์ระกอบดา้นสงัคม และอารมณ์

Social and Emotional Domain
องคป์ระกอบดา้นการเรียนรูค้ณิตศาสตรเ์บ้ืองตน้

Early Math Domain
องคป์ระกอบดา้นการอ่านหนงัสือเบ้ืองตน้

Early Literacy Domain
องคป์ระกอบดา้นการรบัรูท้างภาษา การปฎิบติัตาม

Receptive Language Domain
องคป์ระกอบดา้นการแสดงออกในการใชภ้าษา คําพดู

Expressive Language Domain



ข้อมลูเชิงคณุภาพสําหรับการวิจยัในชัน้เรียนเดก็ปฐมวยั

 Observation Form (Rating Scale) แบบสงัเกต

 Teacher’s journal บนัทึกหลงัสอนของครู Entry
 Video recording

การบนัทึกภาพการทาํกิจกรรมของเด็ก

การใหเ้ด็กเลา่ความรูสึ้กหลงัเลน่เกม/กิจกรรม



ตัวอย่าง:บนัทกึการสังเกตการทาํกจิกรรมจากวดิีโอ

 เด็กคนท่ี 1
 ยงัไมรู่วิ้ธีจบักรรไกรท่ีถูกตอ้ง

 ขาดความมัน่ใจ

 ขาดการตดัสินใจดว้ยตนเอง

 ตอ้งการความชว่ยเหลือ แตย่งัไมก่ลา้ขอ
ความชว่ยเหลือจากเพ่ือน

 กลา้มเน้ือมดัเล็กยงัไมแ่ข็งแรง แตพ่ยายาม
จะแกปั้ญหาโดยการวางกระดาษไวบ้นหวั
เขา่แลว้ใชก้รรไกรตดั

 เด็กคนท่ี 2 
 ใชก้รรไกรไดค้ลอ่งแคลว่

 สามารถตดัตามรอยรูปวงกลมไดต้รง

 มีความมัน่ใจในการใชก้รรไกร

 เอียงหวัและคอไปตามรูปแบบท่ีตนเองกาํลงั
ตดั 



ตวัอย่าง: บนัทกึการสังเกตการทาํกจิกรรมจากวดิโีอ

คนท่ี 1

เด็กกาํลงัใชก้รรไกรตดักระดาษ แตใ่ชเ้วลาตดั

นาน แตเ่ด็กมีความพยายามในการตดั

กระดาษเป็นรูปวงกลม โดยใชน้ิ้วโป้งและน้ิวช้ี

มือขวาในการจบักรรไกร สว่นมือซา้ยใชจ้บั

กระดาษ และใชส้ายตาในการมองการตดั

กระดาษ

ประเด็น แรงจูงใจในการทาํกิจกรรม

คนท่ี 2

เด็กกาํลงัตดักระดาษโดยการตดัจากขอบ

นอกเขา้ไปหาเสน้วงกลมท่ีครูขีดไว ้จากน้ันก็

คอ่ยๆตดัตามเสน้จนไดก้ระดาษเป็นรูป

วงกลม แตอ่าจจะตดัเลยเสน้บา้งแตเ่คา้ก็

กลบัมาเก็บรายละเอียดใหต้ามเสน้

Poor data : ใชเ้ป็นขอ้มูลวิจยัไมไ่ด ้



วิธีวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ - การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา

Data analysis- Content analysis

การใสร่หสัระบายสี – Color Coding

การใชต้ารางวิเคราะหข์อ้มูล- Data Matrix



วิธีการเขียนรายงานวิจยับทท่ี ๓

How to write Chapter 3

แบบเดิม 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั

3. การสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือ

4. แบบแผนกิจกรรมและวิธีการดําเนินการทดลอง

5. การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิจยั



วิธีการเขียนรายงานวิจยับทท่ี ๓

How to write Chapter 3
ในการวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ............................. ในบททนีผู้้วิจยัขอนําเสนอรายงานวิธีวิจยั ตามหวัข้อ
ตอ่ไปนี ้

1. รูปแบบการวิจยั (การวิจยัในชัน้เรียน – ความหมาย  ลกัษณะ )

2. วิธีวิจยั 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

2. แผนกิจกรรมเกมการศกึษา วิธีสร้าง และวิธีการใช้

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั

4. การวิเคราะห์ข้อมลู

1. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ (วิธีการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา โดยใช้ตารางวิเคราะห์เนือ้หา 
Data Matrix, หรือการใสร่หสัระบายสี Colored Coding)

2. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ (สถิติท่ีใช้)



วิธีวิเคราะห์โดยใช้ ตารางวิเคราะห์ข้อมลู

Data Matrix

ช่ือนกัเรียน ดา้นสงัคม ดา้นภาษา ดา้นตวัเลข การแกปั้ญหา

นอ้ยหน่า น่ังเฉยเม่ือเร่ิมตน้ 

เร่ิมมีปฏิสมัพนัธใ์น

บทเรียนตอ่ๆมา 

โดย ถามเพ่ือน ถาม

ครู

ไมโ่ตต้อบ

เขียนหนังสือไมมี่หวั

เขียนไดเ้ร็ว คิดเอง

สม้ เดินไปหาเพ่ือนเพ่ือ

ขอดู และถาม

พูดคุยกบัเพ่ือน บวกเลขไดช้า้ ถามเพ่ือน

ลูกจนัท์ ว่ิงมาหาครู ชอบถามและ

ตอบกบัครู

บวกเลขไดเ้ร็ว ถามครู



การแปลผล: Data interpretation
วตัถปุระสงค์การวิจยั-เกมการศกึษามีผลตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งไรบ้าง

หวัขอ้ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห ์-Themes
1. ดา้นสงัคม

 ผลการวิเคราะหข์อ้พบวา่นักเรียนมีพฒันาการดา้นภาษาทุกคน ตวัอยา่งเชน่  

2. ดา้นตวัเลข

3. ดา้นการแกปั้ญหา



Color Coding การใส่รหสัระบายสี

 สีเหลือง หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัหนังสือเรียน

 สีฟ้า หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอนของครู

 สีเขียว หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเรียน

 สีม่วง หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของหนังสือเรียนท่ีความตอ้งการ

 สีแดง หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในอนาคต

 สีเทา หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการวิจยั



วิธีวิเคราะห์โดยใช้การใสร่หสัระบายสี

Color Coding
อาจารย ์กาญ :  นักเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัหนังสือ  Let’s Plearn นักเรียนชอบหนังสือหรือไม่ เพราะอะไรถึงชอบ ? 
บอย  :  ชอบ เพราะวา่สนุกติดตามท่ีครูอา่น   มีภาพประกอบ  อา่นงา่ย

แกะ  :  ไดรู้ค้าํศพัท ์  ครูสอนสนุก  คาํถามในหนังสือไมย่าก   มีภาพประกอบ  มีสีสนั

มิว  :  เขา้ใจงา่ยเพราะ  มีภาพประกอบ 

อาจารยก์าญ : เน้ือหาภาษาองักฤษท่ีอา่นเป็นอยา่งไรบา้ง ?
มิว : ใชไ้ด ้เน้ือหาใชไ้ดใ้นชีวิตประจาํวนั  เชน่  เร่ืองกีฬา  เร่ืองผกัผลไม ้

บอย :  สามารถนํามาใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้เชน่ เร่ืองสตัว ์

เขต :  นํามาใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้  เร่ืองเก่ียวกบัอาหาร 

อาจารยก์าญ : ไหนลองยกตวัอยา่ง เร่ืองเก่ียวกบัอาหาร ?
เขต : Pizza
น้ํา : ชอบหนังสือ เน้ือหาทาํใหเ้ขา้ใจงา่ย  ครูสอนสนุก  ไมย่ากเกินไป

เบนซ ์ :  ชอบหนังสือ สีสนัสวยงาม  มีภาพประกอบ  เขา้ใจงา่ย  เน้ือหาภาษาองักฤษไมย่ากมาก



ประเด็น

Themes

สรปุประเด็น

ประเด็นท่ี 1 แรงจงูใจในการเรียนภาษาองักฤษ

ประเด็นท่ี 2 วิธีการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียน

ประเด็นท่ี 3 ความตอ้งการในการใชภ้าษาองักฤษของนกัเรียนในอนาคต



การแปลผลข้อมลูเชิงคณุภาพ

Data interpretation

นําเสนอในรปูแบบ การเขียนแบบโตแ้ยง้/ตาราง

Argumentative writing/Table
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