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Outline of the session
1. การวิจยัในชัน้เรียนคืออะไร What is action research?

2. ลกัษณะของการวิจยัในชัน้เรียน Characteristics of action research

3. เคร่ืองมือวิจยัเชิงคณุภาพ Qualitative research tools

4. การเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ Qualitative data collection

5. การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผล Qualitative data analysis and presentation

6. การเขียนโครงร่างงานวิจยั Writing the research proposal

7. การเขียนรายงานการวิจยั Writing the research report
◦ ทกัษะการทําวิจยั Research Study Skills
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Action research

การวิจัยในชัน้เรียนและการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
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What is action research?

การวิจยัในชัน้เรียนคืออะไร 
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แกปั้ญหาในชั้นเรียน Problem-focused
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มุ่งแกปั้ญหาเฉพาะเร่ือง –solve specific problem
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แสวงหาการเปล่ียนแปลง – Looking for changes
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ใชน้วตักรรม – innovation 
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มีลกัษณะเฉพาะ -
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Problem: Students’ motivation
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Using media to motivate students
CYCLE ONE CYCLE TWO
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ลกัษณะของการวจิยัในชั้นเรียน
Characteristics of action research
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กระบวนการของการวจิยัในชั้นเรียน
(Kemmis & McTaggart, 1988, p.10)

• develop a plan of action to improve what is already 
happening Phase 1: Plan

• act to implement the planPhase 2: Act

• observe the effects of action in the context in which it 
occursPhase 3: Observe

• reflect on effect as a basis for further planning,                        
subsequent action and so on, through a succession of cyclesPhase 4: Reflect
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บทบาทของครู -Role of teacher

เป็นทัง้ครู และนักวจิยัในขณะเดียวกัน

Teacher-researcher
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ผลท่ีได้ - Results

นําไปสู่ความรู้ใหม่

Construct new knowledge
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แหล่งขอ้มูลวจิยั  Research data sources
เชิงปริมาณ QUANTITATIVE DATA เชิงคณุภาพ   QUALITATIVE DATA
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ขอ้มูลเชิงคุณภาพ Qualitative Data
การสงัเกต Observation 

การสมัภาษณ์  Interview

บนัทกึหลงัสอน Teacher’s journal

การเขียนบนัทกึของนร. Student’s diary

การบนัทกึเสียง Audio recording

การบนัทกึภาพ Video recording
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การเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ

ก่อนใช้นวตักรรม ระหวา่งใช้นวตักรรม หลงัใช้นวตักรรม
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การสงัเกต - Observation
1. แบบสงัเกตท่ีเป็นรายการ Observation checklist

2. บนัทกึการสงัเกตแบบเปิด Opened-fieldnotes 
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บนัทึกหลงัสอน – Teacher’s journal

มีวัตถุประสงค์ หรือขอบเขตชัดเจนว่าจะจดบันทีกเกี่ยวกับอะไรบ้าง

มีลักษณะเป็นการบันทึกเชิงวิเคราะห์ (Reflective writing)
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การสมัภาษณ์ - Interviews

แบบโครงสร้าง Structured interview

แบบกึง่โครงสร้าง  Semi-structured interview

แบบไมมี่โครงสร้าง  Unstructured interview
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ส่ิงท่ีไม่ใช่ลกัษณะของวจิยัในชั้นเรียน

 พิสจูน์สมมตุฐิาน

 การวิจยัแบบมีกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ

 ผลการวิจยัขึน้อยูเ่พียงแค ่Pretest/Posttest
 การวิเคราะห์ข้อมลูขึน้อยูก่บัทฤษฎีทางสถิตเิป็นหลกั

 มีผลการวิจยัท่ีนําไปใช้อ้างอิงได้ทัว่ไป
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การวเิคราะห์ขอ้มูล – Data Analysis

มีทฤษฎีรองรับ

• Grounded Theory (Strauss and Corbin, 1998)

การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา

• การใช้เทคนิคใสร่หสัระบายสี Colour coding technique

• การใช้เทคนิคตารางวเิคราะห์ข้อมลู Data matrix techniques
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การแปลผล - Data Presentation

นําเสนอในรูปแบบ การเขียนแบบโต้แย้ง/ตาราง

Argumentative writing/Table
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สรุป Steps in action research
1 Setting a goal Identify issues, problems, 

challenges
2 Planning an action devise action research plan, 

research question
3 Acting on the plan carry out the plan
4 Observing the action collect the evidence
5 Reflecting on the observation describe and explain the evidence, 

draw conclusions
6 Setting the next goal re-identify and posture the 

problem concerned
7 Reporting share result, methodology and 

professional empowerment
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การเขียนโครงร่างงานวจิยั
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การเขียนโครงร่างงานวจิยั
ความสําคญัของปัญหา

ระบปัุญหาการวิจยั

วตัถปุระสงค์การวิจยั และคําถามวิจยั

กรอบการวิจยั

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากการวิจยั

ขอบเขตการวิจยั

นิยามคําศพัท์

การเขียนบรรณานกุรม
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การเขียนบรรณานุกรม

Using Endnote Program
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ตวัอยา่งการใช ้Endnote ในการเขียนบรรณานุกรม
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QUESTION & ANSWER

วิจยัในชัน้เรียน_ปฐมวยั 34


	การอบรมวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาฝึกสอนหลักสูตรปฐมวัย�คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต� 
	English as an International Language Program (EIL)
	Kasetsart University �Kamphaeng Saen Campus
	Outline of the session
	Action research
	�What is action research?�
	แก้ปัญหาในชั้นเรียน Problem-focused
	มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง –solve specific problem
	แสวงหาการเปลี่ยนแปลง – Looking for changes
	ใช้นวัตกรรม – innovation 
	มีลักษณะเฉพาะ - 
	Problem: Students’ motivation
	Using media to motivate students
	ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน Characteristics of action research�
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	���������กระบวนการของการวิจัยในชั้นเรียน                                  (Kemmis & McTaggart, 1988, p.10)�
	บทบาทของครู -Role of teacher
	ผลที่ได้ - Results
	แหล่งข้อมูลวิจัย  Research data sources
	ข้อมูลเชิงคุณภาพ Qualitative Data
	การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
	การสังเกต - Observation
	บันทึกหลังสอน – Teacher’s journal
	การสัมภาษณ์ - Interviews
	สิ่งที่ไม่ใช่ลักษณะของวิจัยในชั้นเรียน
	การวิเคราะห์ข้อมูล – Data Analysis
	การแปลผล - Data Presentation
	สรุป Steps in action research
	การเขียนโครงร่างงานวิจัย
	การเขียนโครงร่างงานวิจัย
	การเขียนบรรณานุกรม
	ตัวอย่างการใช้ Endnote ในการเขียนบรรณานุกรม
			

