
 

 SE 651 (751)                                                                                        9 

Pa
ge

9 

 

 

 

 

 

 ประเภทของผลงานวิจัยบทที่ 1 ยงัไม่ได้ลงรายละเอียดถึงถึงขัน้ตอนการทํา 

จุดเดน่และจุดดอ้ยของงานวจิยัของแต่ละประเภท ดงันัน้ในบทน้ีจงึไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนของ

การวจิยัของแต่ละประเภท รวมทัง้จุดเดน่จุดดอ้ยของประเภทงานวจิยันัน้ๆ รวมทัง้การนํา

ผลงานมาประยุกตใ์ช ้

การวจิยัเชงิปรมิาณ โดยเฉพาะการวจิยัเกีย่วกบัการทดลองสอนดว้ยวธิกีารต่างๆ

และผลงานวจิยัก็จะออกมาดีกว่าการสอนแบบปกติ แต่ทําไมเด็กไทยยงัมผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนวทิยาศาสตรต์ํ่าอยู่ซึง่กแ็สดงว่า ครูผูท้ําวจิยัไม่ไดนํ้าผลการวจิยัของตนเอง

ไปใชแ้ละก็ไม่ต้องหวงัเลยว่าครูที่ไม่ได้ทําวจิยัจะนําผลการวจิยัของครูคนอื่นมาใช้หรอื

ประยุกตใ์ช ้

 

1. การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 

 การวิจยัเชิงคุณภาพ มกัจะประกอบด้วยตัวแปรที่วดัด้วยการสงัเกตและการ

สมัภาษณ์ ค่าของตวัแปรทีว่ดัไดจ้ะถูกนําเสนอในรูปของขอ้เขยีนบรรยาย และอาจจะลง

รายละเอยีดถงึความถีข่องขอ้ความทีไ่ดจ้ากการวดัดว้ยการสงัเกตหรอืสมัภาษณ์ 

 เครื่องมือของการวิจัยเชิงคุณภาพอยู่ที่ตัวผู้วิจ ัย ดังนัน้การหาคุณภาพของ

เครื่องมอืวจิยัเชงิคุณภาพจงึอยู่ที่ผูว้จิยัเอง โดยเฉพาะการสงัเกตผูว้จิยัต้องวางตวัเป็น

กลางในการสงัเกตพฤตกิรรมหรอืเหตุการณ์ โดยไมใ่สอ่ารมณ์หรอืความรูส้กึลงไป 

 การวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยัเชงิคุณภาพจะทําการวเิคราะหไ์ปพรอ้มๆกบัการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู 

1.1 จุดดอ้ยของการวจิยัเชงิคุณภาพ 

 การวจิยัเชงิคุณภาพลว้นๆเป็นการตอบคําถามผูว้จิยัทีไ่ดจ้ากการสงัเกต และการ

สมัภาษณ์จากผูว้จิยัเอง ดงันัน้จงึทาํใหง้านวจิยัเชงิคุณภาพอาจมจุีดดอ้ยบางประการดงัน้ี 

บทท่ี 2 
ประเภทของการวิจยัทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์
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1. ผู้วิจ ัยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องหรือตัวแปรที่

ศกึษาเป็นอย่างด ีมฉิะนัน้แล้วผลที่ได้จากการสงัเกตหรอืการสมัภาษณ์ก็ด ีจะเกดิการ

ตคีวามหมายทีผ่ดิพลาดเพราะรูไ้มจ่รงิ 

2. การวจิยัเชงิคุณภาพมกัจะไมว่งขอบเขตของตวัแปรทีจ่ะตอ้งการศกึษา 

ดงันัน้ผูว้จิยัทีไ่ม่มคีวามชํานาญในการวจิยัเชงิคุณภาพ จะพบกบัปญัหาของการวจิยัไม่

สิน้สดุ การวจิยัจะบานปลายเกนิขอบเขตของการวจิยั 

3. ผูว้จิยัเชงิคุณภาพจะตอ้งเป็นผูท้ีม่ทีกัษะทัง้การอ่านและการเขยีน มิ

เช่นนัน้แลว้ผลการวจิยัอาจเกดิการตคีวามทีค่ลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิและสรุปความ

ไมไ่ด ้

1.2 จุดเดน่ของการวจิยัเชงิคุณภาพ 

 การวจิยัเชงิปรมิาณลว้นๆเป็นการตอบคําถามวจิยัตามตวัเลขทีว่เิคราะหอ์อกมา

ได้ ซึ่งตวัเลขที่วเิคราะห์ออกมาไดน้ัน้กข็ึน้อยู่กบัเครื่องมอืหรอืแบบวดัทีถู่กตกีรอบด้วย

คาํถามในแบบวดั ทาํใหข้าดในสว่นของความรูส้กึนึกคดิทีแ่ทจ้รงิของกลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษา 

ซึง่การวจิยัเชงิคุณภาพกจ็ะมจุีดเด่นในการแกไ้ขปญัหาต่างๆทีก่ารวจิยัเชงิปรมิาณลว้นๆ

ทาํไมไ่ด ้ดงัน้ี 

  1. กรณีทีก่ลุ่มตวัอย่างถูกกระทําโดยรูต้วัวา่เป็นผูถู้กทดลองหรอืถูกศกึษา 

ทําใหเ้กดิความลําเอยีงในผลลพัธ์ทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่การวจิยัเชงิคุณภาพทีผู่ว้จิยัฝงัตวัอยู่ใน

กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษานัน้ ผูถู้กวจิยัจะไม่รูต้วัสภาพทีเ่กดิขึน้กเ็ป็นสภาพทีแ่ทจ้รงิ ไม่มกีาร

เสแสรง้ ผลการเกบ็ขอ้มลูจงึมคีวามถูกตอ้งใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมากกวา่ 

2. การวจิยัเชงิคุณภาพ มกัจะวางกรอบของตวัแปรทีศ่กึษาไวก้วา้งๆ ทํา

ใหผู้ว้จิยัมอีสิระศกึษาหรอืเกบ็ขอ้มูลอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งโดยไม่ต้องเกรงว่าจะทําใหง้านวจิยั

ผดิวตัถุประสงคข์องการเกบ็ขอ้มลู 

3. การวจิยัเชงิคุณภาพ สามารถอธบิายตวัแปรทีศ่กึษาไดล้กึซึง้กว่าการ

วจิยัเชงิปรมิาณตวัอย่าง เช่น การศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ถา้ใชก้ารสงัเกตสี

หน้าและการโต้ตอบของผูใ้ห้บรกิารกบัผูร้บับรกิาร จะบอกความรูส้กึที่แท้จรงิ มากกว่า

การเกบ็จากแบบสอบถามความพงึพอใจ ซึ่งผูต้อบบางครัง้เกดิความเกรงใจไม่กลา้ตอบ

ความจรงิลงในแบบสอบถาม เป็นตน้ 



 

 SE 651 (751)                                                                                        11 

Pa
ge

11
 

4. ในการศกึษาตวัแปรทีว่ดัยาก เช่น ตวัแปรคุณธรรม จรยิธรรม ผูต้อบ

แบบวดัคุณธรรมจรยิธรรม จะมโีอกาสตอบไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ เพราะป้องกนัตวัเอง

ขอ้มลูจงึเป็นขอ้มลูทีไ่มเ่สแสรง้ ตวัแปรประเภทน้ีจงึมกัจะใชก้ารสงัเกตมากกวา่ โดยอาจมี

การจดัสถานการณ์สมมุติขึ้น โดยที่ผู้ถูกวดัไม่รู้ตวั แล้วสงัเกตพฤติกรรมที่ตอบสนอง

ออกมาจรงิๆ โดยผูว้จิยัต้องซ่อนตวัและ/หรอืเกบ็ภาพไว ้โดยทีผู่ถู้กทดลองไม่เหน็ เป็น

ตน้ 

5. การวจิยัเชงิคุณภาพ เหมาะสาํหรบัการวจิยัแบบเจาะลกึลงรายละเอยีด 

เช่น การวจิยัทีต่้องการตอบคําถามการวจิยัในชัน้เรยีน ที่มปีญัหาเกดิขึน้กบัผูเ้รยีนเป็น

รายบุคคล การวจิยัเชงิคุณภาพแบบเจาะลกึเป็นรายบุคคลจะไดค้วามจรงิทีม่รีายละเอยีด

ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั การแกป้ญัหากจ็ะสามารถแกไ้ขไดต้รงประเดน็กว่าการวจิยั

เชงิคุณปรมิาณทีไ่ดแ้ต่ปรมิาณของปญัหาโดยรวมมากกว่าการไดป้ญัหาแบบเจาะลกึเป็น

รายบุคคล พรอ้มทัง้สาเหตุของปญัหา 

1.3 ขัน้ตอนของการวจิยัเชงิคุณภาพ 

  1. ขัน้การเตรยีมพรอ้มของผูว้จิยั ผูว้จิยัตอ้งมคีวามพรอ้มในการวงกรอบ

หรอืเป้าหมายของการศกึษาให้ชดัเจน โดยผูว้จิยัเองจะต้องศกึษาค้นควา้วรรณกรรมที่

เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรหรอืสิง่ทีต่อ้งการศกึษา จนแน่ใจว่าตนเองมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญใน

เรือ่งนัน้ๆเป็นอยา่งด ีเชน่ ตอ้งสามารถระบุไดว้า่ การแสดงออกของพฤตกิรรมแบบใดของ

กลุ่มตวัอย่าง จงึจะบอกไดว้่าเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เป็น

ตน้ เพราะผูว้จิยัเองกค็อื เครือ่งมอืวดัและวเิคราะหข์อ้มลูทีส่งัเกตได ้

  2. ขัน้วางแผนจดัเกบ็ขอ้มูล ผูว้จิยัจะตอ้งวางแผนไวล้่วงหน้าว่าจะเกบ็

ขอ้มลูดว้ยวธิกีารใดจะสมัภาษณ์หรอืสงัเกต ซึง่ไมว่า่จะเป็นวธิใีด ผูว้จิยัจะตอ้งวางแผนให้

ถี่ถ้วน ว่าทําอย่างไร กลุ่มตวัอย่างจงึจะแสดงหรอืพูดในสิง่ทีเ่ป็นของแทแ้น่จรงิในตวัเขา 

โดยไมใ่หก้ลุม่ตวัอยา่งไมรู่ต้วัวา่กาํลงัถูกวดัพฤตกิรรมอยู ่

  3. ขัน้จดัเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มูล ผูว้จิยัควรมเีทปบนัทกึภาพหรอื

บนัทกึเสยีงในระหวา่งจดัเกบ็ขอ้มลู 

3.1 กรณีใชก้ารสงัเกตในการเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัควรมี

เทปบนัทกึภาพทีผู่ถู้กสงัเกตจะตอ้งไมรู่ ้หากไมม่โีอกาสบนัทกึภาพ กค็วรจะเฝ้าสงัเกตอยู่
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ห่างๆไม่ใหผู้ถู้กสงัเกตรูต้วั การเตรยีมรายการสงัเกตไวล้่วงหน้า เป็นสิง่ทีด่แีต่ควรมี

รายการอื่นๆเวน้วา่งไว ้เผือ่ไวว้า่อาจจะมพีฤตกิรรมบางอยา่งทีเ่ราไมไ่ดท้าํรายการไว ้

   3.2 กรณใีชก้ารสมัภาษณ์ ผูว้จิยัจะตอ้งไมใ่หผู้ถู้กสมัภาษณ์รูต้วัวา่

ตนเองกําลงัถูกสมัภาษณ์เรื่องอะไร ดงันัน้การสมัภาษณ์จงึควรเป็นการสมัภาษณ์แบบไม่

มรีูปแบบ คือ ผู้วิจยัควรพูดสนทนากบักลุ่มตวัอย่างอย่างเป็นกนัเองและคุ้นเคย การ

พดูคุยในครัง้แรกควรเป็นลกัษณะสรา้งความคุน้เคยมากกว่ามุ่งเกบ็ขอ้มูล เมื่อผูว้จิยัรูส้กึ

ว่ากลุ่มตวัอย่างเริม่คุ้นเคยแลว้จงึค่อยๆเริม่ถามสิง่ที่ต้องการรูแ้ทรกเขา้ไปทลีะเลก็ทลีะ

น้อย เทคนิคการสมัภษณ์แบบน้ี ผูว้จิยัตอ้งไดร้บัการฝึกฝนมาก่อน เพราะการสมัภาษณ์

แบบน้ีต้องใชค้วามสามารถเฉพาะตวัจงึจะทําได ้และการสมัภาษณ์ควรมกีารบนัทกึเทป 

เพือ่นํามาทาํการวเิคราะหห์าคาํตอบของคาํถามวจิยั 

  4. ขัน้เขยีนสรุปผลงานวจิยั การจิยัเชงิคุณภาพมจุีดสาํคญัทีต่รงการเขยีน

สรุปผลการวจิยั เพราะผูว้จิยัจะตอ้งมทีกัษะการเขยีนทีส่ ือ่ความใหเ้หน็ภาพความเป็นจรงิ 

โดยไมใ่สอ่ารมณ์หรอืความรูส้กึสว่นตวั (ซึง่ทาํไดย้ากมาก) ความรูส้กึทีต่คีวามออกมานัน้ 

จะตอ้งเป็นความรูส้กึทีเ่ป็นกลาง การเขยีนสรปุจงึมกัจะเขยีนสรปุทัง้ในแงบ่วกและแงล่บ 

 

2. การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitive Research) 

 การวจิยัเชงิปรมิาณ เป็นการตอบคําถามวจิยัโดยมตีวัเลขเชงิปรมิาณกํากบั เพื่อ

ระบุความน่าเชื่อถือ ดังนัน้ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั สามารถวดัได้ด้วยเครื่องมือวดัที่

สามารถบอกปริมาณได้ แม้จะเป็นปริมาณเชิงสมมุติ เช่น เครื่องมือวดัที่เป็นมาตรา

ประมาณค่า (Rating Scale) หรอืเป็นคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบที่กําหนด

คะแนนของคาํตอบไวล้ว่งหน้า 

 2.1 จุดดอ้ยของการวจิยัเชงิปรมิาณ 

 จุดดอ้ยของการวจิยัเชงิปรมิาณอยูท่ี ่

1. เครื่องมือวัด ถ้าเครื่องมือวัดขาดความตรงภายนอก (External 

Validity) คอืไม่สามารถวดัไดต้รงตามสิง่ทีต่อ้งการวดัไดถู้กตอ้ง ตวัเลขทีไ่ดจ้ากการวดัก็

ไม่มคีวามหมาย นอกจากน้ีเครือ่งมอืวดัตวัแปรยงัคงมคีวามคงเสน้คงวาภายใน (Internal 

Consistency) นัน้กค็อืไม่ว่าจะวดัคนคนเดยีวกนักีค่ร ัง้กจ็ะไดป้รมิาณตวัเลขเท่าเดมิ และ

เมื่อพิจารณารายข้อคําถามของเครื่องมือวดัแต่ละข้อคําถาม ต้องสามารถแยกแยะ 
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(Discriminate) ระหว่างบุคคลทีม่คีุณลกัษณะตามทีต่วัแปรระบุกบับุคคลทีไ่ม่มคีุณสมบตัิ

ตามทีต่วัแปรระบุออกมาได ้

 ดงันัน้เครือ่งมอืทีไ่มม่คีุณภาพ กจ็ะไดต้วัเลขเชงิปรมิาณทีข่าดความเชือ่ถอืได ้

2. การออกแบบงานวจิยัเชงิปรมิาณ จะตอ้งมกีารควบคุมตวัแปรเกนิหรอื

ตวัแปรแทรกซ้อนใหม้ผีลน้อยทีสุ่ด ในขณะทีต่วัแปรจดักระทําจะ้องส่งผลถงึตวัแปรตาม

ใหม้ากทีสุ่ดและผลทีเ่กดิขึน้กจ็ะตอ้งเกดิจากตวัแปรจดักระทาํเท่านัน้ ซึง่ในความเป็นจรงิ

โดยทัว่ไปแล้ว ตวัแปรตามหน่ึงๆอาจจะเป็นผลจากตวัแปรสาเหตุหลายตวั ดงันัน้หาก

ควบคุมและออกแบบการวจิยัไม่ดีก็จะได้ข้อมูลเชงิปรมิาณที่มคีวามคลาดเคลื่อนมาก 

ผลการวจิยักจ็ะไมน่่าเชือ่ถอื 

3. ตัวสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอาจให้ผลที่คลาดเคลื่อนอัน

เน่ืองมาจากผลกระทบของวธิกีารทางสถติ ิดงันัน้การเลอืกสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู

จงึมสีว่นสาํคญัทีท่าํใหก้ารวจิยัผดิพลาดได ้

 2.2 จุดเดน่ของการวจิยัเชงิปรมิาณ 

 อย่างไรกต็าม การวจิยัเชงิปรมิาณหากรูแ้ละเขา้ใจวธิกีารดําเนินการทีถู่กตอ้งกจ็ะ

ใหข้อ้ดดีงัน้ี 

1. มตีวัเลขซึง่เป็นเชงิปรมิาณ มาชว่ยในการตดัสนิใจทาํใหม้คีวามเชือ่มัน่

วา่ผูว้จิยัไมไ่ดต้ดัสนิใจเองตามความคดิของผูว้จิยั 

2. ผูว้จิยัทีส่ามารถอธบิายผลทีเ่กดิตามขอ้มลูเชงิประจกัษ์ทีเ่กบ็รวบรวม

มาได ้โดยไมล่าํเอยีงไปตามความรูส้กึของผูว้จิยั 

3. การวจิยัเชงิปรมิาณสามารถกําหนดความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเ้กดิขึน้

ได ้โดยไม่ใหเ้กนิค่าทีก่ําหนด เช่น กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนในการปฎเิสธสมมุตฐิาน

ทีเ่ป็นจรงิ โดยคดิเป็นโอกาสทีจ่ะทาํผดิไมเ่กนิ .05 หรอืมคีวามเชือ่มัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์ใน

การตดัสนิใจตามคาํถามวจิยั 

 2.3 ขัน้ตอนของการวจิยัเชงิปรมิาณ 

 การวจิยัเชงิปรมิาณที่ทํากนัอยู่ในวงการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์แบ่งเป็น 2 

ประเภท ดงัน้ี 

  1) การวจิยัเชงิสาํรวจ (Survay Research) 

2) การวจิยัเชงิทดลอง (Qusi Experimental Research) 
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1) การวจิยัเชงิสาํรวจ ไดแ้ก่ การวจิยัทีเ่น้นการศกึษาเพือ่ตอบคาํถามวจิยัดงัน้ี 

- สภาพการณ์หรอืตวัแปรทีส่นใจศกึษาของกลุ่มประชากรว่ามสีภาพการณ์ที่

เป็นอยูเ่ป็นอยา่งไร 

- ปญัหาของตวัแปรทีส่นใจศกึษาของกลุม่ประชากรมอีะไรบา้ง 

- คุณลกัษณะของประชากรทีส่นใจมปีระกอบดว้ยกีอ่งคป์ระกอบ 

2) การวจิยัเชงิทดลอง ไดแ้ก่ การวจิยัเน้นการตอบคําถามว่าวธิสีอนแบบ A จะสามารถ

แกป้ญัหาผูเ้รยีนในเรือ่งต่างๆไดอ้ยา่งไร 

 ขัน้ตอนของการวจิยัเชงิสาํรวจและเชงิทดลอง มกัเริม่ตน้มาจาก 

1. ปญัหาอาจจะเป็นปญัหาโดยตรงหรอืโดยออ้มทีผู่ว้จิยัประสบอยู่แลว้เกดิเป็น

คาํถามอยา่งน้อย 3 คาํถามคอื 

 - ปญัหาทีเ่กดิขึน้แทจ้รงิแลว้มทีีม่าหรอืสาเหตุอะไร 

 - ปญัหาทีเ่กดิขึน้นัน้แทจ้รงิแลว้มอีะไรบา้ง 

 - จะมวีธิการใดในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ 

2. ขัน้ต่อมาของการตัง้คําถามวจิยัแลว้ กเ็ป็นเรื่องของการศกึษาคน้ควา้เพื่อหา

วธิกีารตอบคาํถาม โดยศกึษาจากวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ระบุตวัแปรทีศ่กึษาและนิยามตวัแปรใหช้ดัเจน 

4. วงขอบขา่ยของการศกึษาใหม้กีรอบของการวจิยัหรอืแนวคดิ เพือ่มใิหก้ารวจิยั

บานปลายออกไป 

5. สรา้งเครือ่งมอืวดัตวัแปรทีศ่กึษา โดยสรา้งจากกรอบนิยามของตวัแปร ขัน้ตอน

น้ีเป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัทีสุ่ดของการวจิยัเชงิสาํรวจ เพราะเครื่องมอืวดัตวัแปรคอืหวัใจของ

การวิจัยเชิงปริมาณ หากเครื่องมือไม่มีความตรง (Validity) และไม่มีความเที่ยง 

(Reliability) แลว้ ผลการวจิยักจ็ะไม่มคีวามหมาย ซึง่ข ัน้ตอนในการหาคุณภาพเครื่องมอื

จะกลา่วอยูใ่นบทที ่4  

6. ขัน้เกบ็รวมรวบขอ้มลู การเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างประชากรนัน้ จาํเป็นตอ้ง

เป็นกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนจรงิๆของประชากร โดยไม่มกีารลาํเอยีงและเพื่อหลกีเลีย่ง

ความลาํเอยีงดงักลา่วจงึตอ้งใชเ้ทคนิควธิกีารชกัตวัอยา่ง แบบอาศยัความน่าจะเป็น เชน่ 

 - ใชว้ธิกีารชกัตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling)  

 - ใชว้ธิกีารชกัตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling) 
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 - ใชว้ธิกีารชกัตวัอยา่งแบบมรีะบบ (Systematic Random Sampling) 

 - ใชว้ธิกีารชกัตวัอยา่งแบบชัน้ภมู ิ(Cluster Random Sampling) 

เทคนิคการชกัตวัอย่างทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้นกัศกึษา สามารถหาอ่านรายละเอยีดไดจ้าก

หนงัสอืวธิกีารวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตรท์ัว่ไป 

7. ขัน้วเิคราะห์ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลนัน้ผูว้จิยัจะต้องเลอืกสถติวิเิคราะห์

ขอ้มลูทีส่ามารถตอบคําถามวจิยัไดอ้ย่างตรงไปตรงมา ซึง่บางครัง้แค่การวเิคราะหข์อ้มูล

ดว้ยการหาค่าเฉลีย่หรอืรอ้ยละกส็ามารถตอบคําถามไดแ้ลว้ สว่นการวเิคราะหเ์พือ่อา้งองิ

ไปยังระชากรก็ควรเลือกสถิติทดสอบสมมุติฐานที่สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล 

นักศกึษาสามารถหาความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติทิดสอบไดจ้าก

หนงัสอื สถติแิละวจิยัทัว่ไป 

8. ขัน้รายงานผลการวเิคราะหข์อ้มลู เป็นขัน้ตอนของการนําเสนอผลการวเิคราะห์

ทีต่อบคาํถามวจิยั มกัจะนําเสนอในรปูของตาราง 

9. ขัน้สรุปผลการวจิยัและอภปิรายผล ในขัน้ของการสรุปผลผูว้จิยัเพยีงรายงาน

ขอ้สรุปยงัไม่ต้องใส่เหตุผลหรอืความคดิเหน็ ผูว้จิยัจะเริม่ใหข้อ้คดิของผลการวจิยัในขัน้

ของการอภปิรายผล โดยหาเหตุผลมาอ้างองิว่าทําไมจงึได้ผลการวจิยัเป็นเช่นน้ี ในบท

อภปิรายน้ีเป็นเรือ่งทีย่ากสาํหรบันกัวจิยัมอืใหม่เพราะไม่รูว้่าควรจะอภปิรายอย่างไร เป็น

อภปิรายผลเป็นขัน้ที่โชว์ถงึความสามารถของผูว้จิยัที่สามารถหาหลกัฐานมาสนับสนุน

ผลการวจิยัทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้คุณค่าของงานวจิยัจะแสดงออกมาในขัน้ของการอภปิรายผล

นัน้เอง 

 

3. การวิจยัในชัน้เรียนวิทยาศาสตร ์

 บรรยากาศของชัน้เรยีนวทิยาศาสตรท์ีค่วรจะเป็นคงไมใ่ชช่ ัน้เรยีนทีเ่งยีบสงบหรอื

ดงัจนควบคุมชัน้เรยีนไมไ่ด ้บรรยากาศของชัน้เรยีนวทิยาศาสตรท์ีด่คีวรเป็นอย่างไร ลอง

พจิารณาสภาพชัน้เรยีนวทิยาศาสตรด์งัต่อไปน้ี 

 1. มปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน ปฏสิมัพนัธด์งักลา่วน้ีเป็นการถามโตต้อบ

กนัในระหว่างครูกบันักเรยีน บางครัง้ครูอาจจะเป็นผูถ้าม และบางครัง้นักเรยีนจะเป็นผู้

ถาม แต่อย่างไรกต็ามจะตอ้งเน้นผูเ้รยีนเป็นผูต้อบ ไมใ่ช่ครเูป็นผูต้อบ แมว้า่คาํถามจะมา

จากผู้เรยีน ครูก็ควรใช้คําถามย้อนกลบัเพื่อให้ผู้เรยีนเกิดคําตอบเอง แทนที่ครูจะเป็น
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ผูต้อบ ในชัน้เรยีนทัว่ไปทีเ่คยพบ ครมูกัจะรบีตอบคาํถามทีผู่เ้รยีนถาม แทนทีค่รคูวรจะตัง้

คาํถามยอ้นกลบัไปใหผู้เ้รยีนคดิ แลว้ไดค้าํตอบดว้ยการคดิเอง 

 2. ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ปฏสิมัพนัธด์งักล่าวน้ีจะเป็นการอภปิราย

ร่วมกนัในระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนัในเรื่องทีเ่ป็นประเดน็ทีค่รูตัง้ขึน้หรอืผูเ้รยีนตัง้ขึน้กต็าม 

การคุยกนัเองของผูเ้รยีนเป็นกลุ่มๆ โดยที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัประเด็นคําถามที่ตัง้ไว ้ไม่ใช่

บรรยากาศทีด่ ี

 3. สภาพบรรยากาศในชัน้เรยีนวทิยาศาสตร ์อาจมชี่วงเวลาของการทําการ

ทดลอง ซึ่งผู้เรยีนก็ให้ความร่วมมอืในการทําการทดลอง และครูผู้สอนจะมีการเดินดู

ผูเ้รยีนทํากจิกรรมเป็นกลุ่มๆ ซึ่งตอนน้ีจะมกีารตัง้คําถามโดยครูหรอืโดยนักเรยีนกต็าม 

แต่คาํถามตอ้งเกดิจากการคดิของผูเ้รยีนและผูเ้รยีนเป็นผูต้อบเอง 

 4. สภาพบรรยากาศในชัน้เรยีนวทิยาศาสตร ์อาจดูพลุกพล่าน เพระผูเ้รยีนในแต่

ละกลุ่มเดนิไปดูการทดลองหรอืทํากจิกรรมของกลุ่มอื่น เพื่อนําขอ้มูลมาเปรยีบเทยีบกบั

ผลการทดลองหรอืกจิกรรมของตนเอง การเดนิรอบหอ้งโดยไม่สนใจการทํากจิกรรมของ

กลุม่ตนเองหรอืกลุม่อื่นเลยกไ็มใ่ชบ่รรยากาศทีด่ ี

 5. สภาพชัน้เรยีนวทิยาศาสตร ์จะต้องมชี่วงของการทําหน้าทีเ่ป็นผูฟ้งัทีด่ขีอง

ผูเ้รยีน ไม่ว่าผูท้ีอ่อกมาพดูนัน้จะเป็นเพื่อนหรอืคร ูเพราะการเป็นผูเ้รยีนวทิยาศาสตรท์ีด่ ี

ตอ้งรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

 6. สภาพบรรยากาศในชัน้เรยีนวทิยาศาสตรท์ีข่าดไม่ไดค้อื ตอ้งมสีือ่การเรยีนรู้

หรอืสือ่การสอนทีท่า้ทาย น่าสนใจ เรยีกความสนใจของผเูรยีนไดเ้ป็นอย่างด ีในชัน้เรยีน

วทิยาศาสตรท์ีข่าดสือ่ เป็นบรรยากาศทีแ่หง้แลง้ แมค้รผููส้อนจะถ่ายทอดดอีย่างไร ผูเ้รยีน

กไ็มเ่กดิการเรยีนรูอ้ยา่งยัง่ยนืจะเขา้ขา่ยของลกัษณะทอ่งจาํเสยีมากกวา่ 

 7. สภาพบรรยากาศในชัน้เรยีนวทิยาศาสตร ์ตอ้งมวีนิยั มขีอ้ตกลงเบือ้งตน้ก่อน

เริม่การเรยีนการสอน เพราะความเป็นวทิยาศาสตรจ์ะขาดวนิยัไมไ่ด ้เพราะนอกจากจะทาํ

ใหช้ัน้เรยีนไมเ่ป็นระเบยีบแลว้ ผลการทดลองหรอืกจิกรรมจะออกมาอย่างคลาดเคลื่อนไม่

ตรงกบัผลลพัธ์ทีค่วรจะเป็นจรงิ ตวัอย่างเช่นผูเ้รยีนยงัไม่เคยฝึกให้มวีนิัยในการทําการ

ทดลองหรอืการใชอุ้ปกรณ์การทดลอง ผูเ้รยีนจะขาดความระมดัระวงัในการตกัสาร ตวง

สาร ขาดการควบคุมตวัแปรแทรกซอ้น เช่น ความสะอาดของอุปกรณ์ทีใ่ช ้ผลทีอ่อกมาก็



 

 SE 651 (751)                                                                                        17 

Pa
ge

17
 

ไม่สอดรบักบัความเป็นจรงิ ซึง่เมื่อเกดิกรณ๊เช่นน้ี ครผููส้อนตอ้งใหผู้เ้รยีนบอกสาเหตุของ

ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ 

 8. สบืเน่ืองมากจากสภาพบรรยากาศในชัน้เรยีนวทิยาศาสตรต์อ้งมวีนิัย ทําให้

สภาพชัน้เรยีนหลงัการเรยีนการสอนจะตอ้งมคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย วางอุปกรณ์เกบ็เขา้ที ่

เพื่อสรา้งนิสยัความรบัผดิชอบ ดงันัน้สภาพบรรยากาศในชัน้เรยีนวทิยาศาสตรก์จ็ะตอ้งมี

ความสะอาดและเป็นระเบยีบ 

3.1 มโนทศัน์ของการวจิยัในชัน้เรยีน (Classroom Research) 

  การวิจยัในชัน้เรียนวิทยาศาสตร์นัน้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นการวิจยัภายใน

หอ้งเรยีนวทิยาศาสตร ์แต่เป็นการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ไม่

ว่าจะอยู่ในหอ้งเรยีนหรอืนอกหอ้งเรยีน คําว่า“ชัน้เรยีน”โดยปกตปิระกอบดว้ยหอ้งเรยีน 

ผูเ้รยีน และผูส้อน และเมื่อขยายความออกไปใหก้วา้งขวางกว่าน้ีกจ็ะรวมถงึปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีนและผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน หรอืทีเ่รยีกว่าบรรยากาศของการเรยีนการ

สอน David Nunan (Nunan,1989) เหน็ว่าความหมายของชัน้เรยีน เป็นแค่งานภายใน

ห้องเรยีนนัน้มนัแคบเกนิไป ความหมายของชัน้เรยีนเพื่อการวจิยัสามารถกนิความไปถงึ

การศกึษาทีเ่กดิขึน้นอกหอ้งเรยีนดว้ย 

  สว่นคาํว่า วจิยันัน้ โดยทัว่ไปมอียู่ 2 ค่าย คอื ค่ายของการวจิยัเชงิการวดัทาง

จติวทิยา (หรอืทีเ่รยีกว่าเชงิปรมิาณ) ทีม่กีารควบคุมตวัแปรเพื่อการทดลอง กบัค่ายของ

การวจิยัตามธรรมชาติ (Naturalislic Research) หรอืที่เรยีกว่าการวจิยัเชงิคุณภาพ 

(qualitative Research) ทีม่เีป้าหมายเพือ่เขา้ถงึความซบัซอ้นทางการเรยีนการสอน โดย

ผา่นการสงัเกตทีไ่มม่กีารควบคุมตวัแปรใด ๆ และเน้นการบรรยายมากกวา่การพสิจูน์วธิี

สอน ดงันัน้ Nunan จงึไดต้คีวามหมายของการวจิยัในชัน้เรยีน เช่นเดยีวกบัแนวคดิของ 

Van Lier (Lier, 1988 อา้งถงึใน Nunan) ทีเ่น้นการวจิยัในชัน้เรยีนวา่เป็นการวจิยัคุณภาพ

ทีม่สีว่นประกอบสาํคญัอยู ่5 องคป์ระกอบ คอื 

 1. ความรูค้อืสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิในชัน้เรยีนทีไ่มต่กีรอบเฉพาะในหอ้งเรยีน 

 2. เกีย่วขอ้งกบัการเพิม่พนูความรูแ้ละใหคุ้ณคา่ความรู ้

 3. สามารถทาํไดง้า่ยโดยการเกบ็ขอ้มลูไปพรอ้ม ๆ กบัการดาํเนินในชัน้เรยีน 

 4. ขอ้มลูทัง้หมดจะตอ้งตคีวามในบรบิทของชัน้เรยีน คอื บรบิททีเ่กดิขึน้ของครู

และนกัเรยีน 
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 5. บรบิทไมใ่ชเ่พยีงแคค่วามรูแ้ต่รวมถงึบรบิททีจ่าํเป็น คอื บรบิททางสงัคมดว้ย 

  การวจิยัในชัน้เรยีนทีเ่น้นการทดลองซึง่ Van Lier เรยีกวา่เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ

นัน้จะใหข้อ้มลูทีถู่กจาํกดัโดยเงือ่นไขต่าง ๆ การเรยีนการสอนไมเ่ป็นไปตามธรรมชาตขิอง

หอ้งเรยีนตอ้งมกีารควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นต่าง ๆ ผูเ้รยีนตอ้งมสีมาธจิดจ่อกบัสิง่ทีค่รู

กําหนดขึน้แมก้ารวจิยัเชงิทดลองน้ีจะใหผ้ลการทดสอบหลงัเรยีน (Post test) ดกีวา่ผลการ

ทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) กต็าม แต่ตอ้งตามดว้ยเงือ่นไขของผูว้จิยัทีต่อ้งทําการสอนเอง

ดงันัน้วธิสีอนที่นํามาทดลองใชน้ัน้ไม่ได้หมายความว่าครูผูส้อนคนอื่นนําไปใชจ้ะให้ผล

เช่นเดยีวกนั เพราะการเกบ็ขอ้มลูไม่ไดดู้รายละเอยีดของธรรมชาตขิองผูส้อนและผูเ้รยีน

สว่น Grotjahn (1987) ไดก้ล่าวถงึขอ้แตกต่างระหวา่งการวจิยัเชงิปรมิาณ (quantitative) 

กบัการวจิยัเชงิคุณภาพ (qualitative) อยู ่3 ประเดน็ คอื 

 

ขอ้เปรยีบเทยีบ เชงิปรมิาณ เชงิคุณภาพ 

1. การออกแบบการวจิยั 

2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

3. การวเิคราะหข์อ้มลู 

แบบทดลอง 

เกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติิ

วเิคราะห ์

แบบไมท่ดลอง 

เกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพ 

วเิคราะหข์อ้มลูจากการ

ตคีวามหมายขอ้มลู 

 

  ดว้ยความแตกต่างของการวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพน้ีทาํใหส้ามารถจบัมา

ผสมกนัไดร้ปูแบบผสม 6 รปูแบบ QI Fang (2007) ไดใ้ชค้าํวา่ การวจิยัทีเ่น้นชัน้เรยีนเป็น

ศนูยก์ลาง (Classroom Centered Research : CCR) แทนคาํวา่ Classroom Research 

และใหค้วามหมาของ CCR ว่า การวจิยัทุกอย่างทีเ่น้นปฎสิมัพนัธใ์นชัน้เรยีนระหวา่งครู

และนกัเรยีน และทาํไปเผือ่เพิม่ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเรยีน ไม่วา่จะเป็นรปูแบบ

ของการวจิยัเชงิทดลองหรอืเชงิคุณภาพ และไม่ว่าวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติวิเิคราะหห์รอื

ดว้ยการตคีวามหมายขอ้มลู กถ็อืวา่เป็นการวจิยัในชัน้เรยีนทัง้สิน้ 

3.2 มโนทศัน์ของการวจิยัปฏบิตักิาร (Action Research) 

  ความหมายของการวจิยัปฏบิตักิารคอือะไร แตกต่างจากการวจิยัทีเ่น้นชัน้เรยีน

เป็นศนูยก์ลาง (CCR) หรอืไม ่LoCastro กลา่ววา่ การวจิยัปฏบิตักิารเป็นรปูแบบหน่ึงของ
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การวจิยัทีเ่น้นชัน้เรยีนเป็นศนูยก์ลาง ซึง่ดเูหมอืนวา่จะเป็นงานวจิยัขนาดเลก็ทีเ่น้นปญัหา

เฉพาะเจาะจงและพยายามแกไ้ขปญัหาซึง่เกดิขึน้กบัครผููส้อนในชัน้เรยีนเป็นคน ๆ ไป 

  แนวคดิของการวจิยัปฏบิตักิารก็คอืการนําการวจิยัมาร่วมดาํเนินการกบัการ

ปฏบิตังิาน การวจิยัจงึเกดิขึน้พรอ้ม ๆ กบัการทาํงานตามปกต ิถา้เป็นการสอน การวจิยั

ปฏบิตักิารกค็อืการทาํการแกป้ญัหาระหว่างการสอนและยงัมนีักการศกึษาบางคน ทีใ่ห้

ความหมายของการวจิยัปฏบิตักิารว่า นอกจากจะต้องดาํเนินการวจิยัไปในระหว่างการ

ทาํงานแลว้ยงัตอ้งมกีารปรกึษาหรอืกบักลุม่ผูเ้กีย่วขอ้งดว้ย 

  Nunan (1989) ไดใ้หร้ายการสรปุเป็นขอ้ ๆ วา่การกระทาํดงัต่อไปน้ี คอื การวจิยั

ปฏบิตักิาร 

 1. ระบุปญัหา ทีส่าํคญั คอื ปญัหาจะตอ้งแคบและมคีวามชดัเจน 

 2. วางแผนการวจิยัโดยมกีารอภปิรายรบัขอ้เสนอแนะจากกลุม่ครดูว้ยกนัและ

ผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก 

 3. ทบทวนวรรณกรรมในสิง่ทีม่ผีูเ้ขยีนไวแ้ลว้เกีย่วกบัประเดน็ปญัหานัน้ๆ 

 4. กลา่วถงึปญัหาอกีครัง้ในรปูของสมมตุฐิานหรอืคาํถามวจิยั 

 5. เลอืกวธิดีาํเนินการวจิยัสือ่ และแหลง่การเรยีนรู ้และอื่นๆ 

 6. เลอืกวธิทีีด่ทีีส่ดุทีจ่ะมาประเมนิผลลพัธข์องทา่น 

 7. รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู และประเมนิผลโครงการของทา่น 

 8. แปลความหมายขอ้มลูและนําเสนอสาระสนเทศ และเบือ้งหลงัของการสอนกบั

คนอื่น ๆ ซึง่อาจจะอยูใ่นรปูของการประชุมปฏบิตักิารหรอืการเขยีนรายงาน 

  Cohen และ Manion (1980) ได้ให้คาํนิยามของการวจิยัปฏบิตักิารว่า “เป็น

เครื่องมอืเลก็ ๆ ทีด่าํเนินการบนโลกชวีติจรงิและปิดลงดว้ยการตรวจสอบผลสะทอ้นจาก

เครือ่งมอืนัน้” 

  Reynaldo O. Joson (2002) ไดนิ้ยาม การวจิยัปฏบิตักิารไวใ้นรปูแบบต่าง ๆ 

ดงัน้ี 

  วจิยัปฏบิตักิารเป็นสภาพการทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนิิจฉยัปญัหาทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง 

และพยายามทีจ่ะแกไ้ขปญัหานัน้ การวจิยัปฏบิตั ิ คอื การทาํงานดว้ยกนัภายใตโ้ครงการ

หน่ึง ๆ คาํวา่การมสีว่นรว่ม หมายถงึ สมาชกิของกลุม่มสีว่นรว่มในการดาํเนินการวจิยัไม่
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โดยทางตรงกโ็ดยทางออ้ม การวจิยัปฏบิตักิารประเมนิตนเองอยา่งต่อเน่ือง โดยมเีป้าหมาย

สงูสดุทีจ่ะปรบัปรงุการปฏบิตังิาน 

  ในขณะทีก่ารวจิยัเชงิทดลองมุ่งเน้นการสรา้งความสมัพนัธแ์ละทดสอบทฤษฎ ี

การวจิยัปฏบิตักิารจะเน้นทีป่ญัหาเฉพาะทีร่ะบุขึน้มาอยา่งเฉพาะเจาะจง ในขณะที ่Marguler 

(อา้งถงึใน Joson, 2002) ชปูระเดน็ทีต่รง “การเชือ่มโยงกระบวนการ (การวางแผน, การนํา 

ไปปฏบิตั ิการประเมนิ) ผลลพัธก์ค็อืผลของขัน้ตอนและกจิกรรมทีร่ะบุเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการรเิริม่และนําการเปลีย่นแปลง” 

  Joson ไดส้รปุขัน้ตอนของการวจิยัปฏบิตักิารไว ้ดงัน้ี 

 1. วเิคราะหป์ญัหา 

 2. ออกแบบการวจิยัถงึวธิกีารแกป้ญัหา 

 3. ลงมอืปฏบิตัติามแผน  

 4. ประเมนิผลลพัธข์องการนําไปปฏบิตั ิ

 Wikipedia จาก encyclopedia ไดใ้หค้วามหมายของการวจิยัปฏบิตักิารวา่เป็น

กระบวนการสะทอ้นความกา้วหน้าในการแก้ปญัหาโดยบุคคลหน่ึงทีท่าํร่วมกบัคนอื่น ๆ 

เป็นทมีหรอืเป็นสว่นหน่ึงของชุมชนนกัปฏบิตั ิเพือ่ปรบัปรุงหนทางทีพ่วกเขากําหนดประเดน็

ขึน้มาและแกป้ญัหา วจิยัปฏบิตักิารยงัสามารถดาํเนินการภายใตอ้งคก์ารหรอืสถานทีใ่หญ่ ๆ 

ไดโ้ดยมนีกัวจิยัระดบัมอือาชพีใหค้าํแนะนําและชว่ยเหลอื ซึง่เป้าหมายกเ็พือ่ปรบัปรงุยุทธวธิี

การปฏบิตังิานและปรบัปรุงความรูข้องพวกเขาเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ขาปฏบิตัอิยู ่

  อยา่งไรกต็าม คาํวา่ Action research ในพจนานุกรมศพัทศ์กึษาศาสตร ์ฉบบั

ราชบณัฑติยสถาน (2551, หน้า 7) ไดแ้ปลวา่ “การวจิยั การปฏบิตักิาร” และใหค้วามหมาย

วา่ “การวจิยัเพือ่แกป้ญัหาหรอืพฒันาการปฎบิตังิานของบุคคลหรอืหน่วยงานทีใ่ชก้ระบวนการ 

วจิยัและปฏบิตักิารจรงิเป็นกระบวนการเดยีวกนัโดยคาํนึงถงึบรบิททางการศกึษา” 

3.3 มโนทศัน์ของการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน (Classroom Action Research: 

CAR) 

  การวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนเป็นสว่นหน่ึงของการบรูณาการระหวา่ง การวจิยั

ปฏบิตักิาร (Action Research : AR) กบัการวจิยัทางการศกึษา ซึง่เป็นการปฏบิตักิารทาง

สงัคม ทัง้น้ีเป็นเพราะวา่ Elliot (1982) กลา่ววา่การวจิยัปฏบิตักิารทีท่าํรว่มกบัสถานภาพ

ทางสงัคมเพือ่ปรบัปรงุคุณภาพ ดว้ยกระบวนการทบทวน วนิิจฉยั ออกแบบ การนําไปใช ้
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ผลของการตดิตาม และการเชื่อมกนัระหว่างการพฒันามอือาชพีและการประเมนิตนเอง 

น่ีคอืเหตุผลทีว่่าทาํไมจงึจะเป็นไปไม่ไดท้ีค่นระดบัมอือาชพีจะกลายมาเป็นเป้าหมายของ

การวจิยัเวน้เสยีแต่วา่มคีวามรว่มมอืกนัระหวา่งสองสว่น คุณคา่ AR วางอยูบ่นขอ้เทจ็จรงิ

ทีว่า่ไมม่กีารแยกออกจากกนัระหวา่ง การศกึษาภาคปฎบิตักิบัการศกึษาภาคทฤษฎ ี และ

ยงัเป็นการสะทอ้นถงึการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมในการสาํรวจตรวจสอบกบับรบิททาง

เทคนิคทีไ่ปดว้ยกนั 

  ลกัษณะทีเ่น้นเฉพาะเจาะจงของ CAR คอื ตอ้งเกดิขึน้ในชัน้เรยีนและมกีารศกึษา

ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูว้จิยักบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งและผูว้จิยัจะตอ้งเขา้ไปมสีว่นรว่มในกระบวนการ

และเขา้ไปมปีระสบการณ์รว่มกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

  พจนานุกรมศพัทศ์กึษาศาสตร ์ ฉบบัราชบณัฑติยสถานไดใ้หค้วามหมายของ

การวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนวา่ “การวจิยัทีม่หีลกัการและวธิกีารมุง่เน้นการพฒันาการเรยีน

การสอน ทาํใหค้รมูบีทบาทเป็นทัง้ครแูละนกัวจิยั ศกึษาวธิแีกป้ญัหา หรอืพฒันาการเรยีน

การสอนทีต่นรบัผดิชอบใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เป็นการวจิยัทีท่าํไปพรอ้มกบัการเรยีน

การสอน” (2551, หน้า 66) 

  จาก Website ของ Gwynn Mettetal ไดเ้ขยีนขัน้ตอนของการวจิยัปฏบิตักิารใน

หอ้งเรยีนไวด้งัน้ี 

 1. เลอืกคาํถามวจิยั ซึง่เป็นคาํถามทีม่คีวามหมายและสาํคญัสาํหรบัผูว้จิยั 

 2. อ่านวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัหวัขอ้วจิยั 

 3. วางแผนวจิยัและวางแผนเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 4. เกบ็รวบรวมขอ้มลู (ปรบัวธิกีารวจิยัไดต้ามตอ้งการ) 

 5. ทาํขอ้มลูใหม้คีวามหมาย (เป็นเชงิปรมิาณและ/หรอืเชงิคุณภาพ) 

 6. ทาํการสรปุคาํถามวจิยั อะไรคอืขอ้คน้พบของผูว้จิยั จากการปฏบิตังิานของ

ผูว้จิยัเอง 

 7. ลงมอืปฏบิตัติามขอ้สรุปของผูว้จิยั 

 8. แบง่ปนัขอ้คน้พบใหก้บัคนอื่น ๆ 

  การทาํวจิยัปฎบิตักิารในชัน้เรยีนวทิยาศาสตรค์่อนขา้งเน้นการวจิยัเชงิคุณภาพ 

แต่จะมกีารผสมผสานของเชงิปรมิาณเรื่องของความถี่ รอ้ยละและค่าเฉลี่ยเท่านัน้ 
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ภายใต้หวัขอ้มโนทศัน์ของการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน ต้องการให้นักศกึษาทําความ

เขา้ใจอกี 2 เรือ่ง ดงัต่อไปน้ี 

ความแตกต่างระหวา่งวจิยัปฏบิตักิารกบัวจิยัทัว่ไป 

  เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีช่ดัเจนของการวจิยัปฏบิตักิารมากยิง่ขึน้ จงึใหห้ยบิยก

ขอ้เขยีนทีอ่ยู่บนเวบ็ไซตข์องภาควขิาการศกึษามหาวทิยาลยั Indiana South Bend โดย 

Gwynn Mettetal (2009) ดงัน้ี 

 

ประเดน็เปรียบเทียบ วิจยัทัว่ไป วิจยัปฏิบติัการ 

ความตอ้งการฝึกฝนของ

นกัวจิยั 

ตอ้งการแบบเขม้ ตอ้งการเพยีงปรกึษาหารอื 

เป้าหมายของการวจิยั ความรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยั

สามารถสรุปอา้งองิไปยงั

ประชากรได ้

ความรูท้ีไ่ดป้ระยุกตใ์ชไ้ด้

เฉพาะสถานการณ์ทีท่าํ

วจิยั 

วธิกีารระบุปญัหาเพือ่

การศกึษา 

ทบทวนงานวจิยัทีม่มีาก่อน ปญัหาหรอืเป้าหมายเป็นสิง่

ทีเ่ผชญิอยูใ่นปจัจุบนั 

วธิกีารทบทวนวรรณกรรม แบบเขม้และใชแ้หลง่ปฐม

ภมู ิ

ทบทวนอยา่งเครา่ ๆ  

ใชแ้หลง่ทุตยิภมู ิ

วธิกีารสุม่ตวัอยา่ง มกีารสุม่ตวัอยา่งแบบสุม่

หรอืตวัแทน 

ผูเ้รยีนหรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบั

งานทีท่าํอยู ่

การออกแบบการวจิยั เฉียบขาดเขม้งวด เป็นอสิระไมไ่ดผ้กูไว้

เปลีย่นแปลงไดใ้นระหวา่ง

การวจิยั ใชเ้วลาสัน้ ๆ

ควบคุมดว้ยวธิกีารสามเสา้ 

วธิกีารวดั ประเมนิและวดัผลก่อน วดังา่ย ๆ 

การวเิคราะหข์อ้มลู ใชส้ถติทิดสอบเทคนิคเชงิ

ปรมิาณ 

เน้นการปฎบิตั ิไมม่กีาร

ทดสอบนบัสาํคญัทางสถติ ิ

นําเสนอดว้ยคะแนนดบิ 

การประยุกตใ์ชผ้ลการวจิยั เน้นนยัสาํคญัทางทฤษฎ ี เน้นนยัสาํคญัทางปฏบิตั ิ
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การวจิยัในชัน้เรยีนวทิยาศาสตร ์มเีป้าหมายทีส่าํคญัคอืการพฒันาการสอนของคร ู

และไดแ้กป้ญัหาซํ้าซากทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีน การวจิยัในชัน้เรยีนวทิยาศาสตร ์จงึเน้นการ

แกป้ญัหาในชัน้เรยีนดว้ยวธิกีารปรบัพฤตกิรรมการสอนของครใูหเ้หมาะกบัผูเ้รยีน ซึง่ใน

แต่ละชัน้เรยีนจะมภีูมหิลงัไม่เหมอืนกนั ดงันัน้ การปรบัพฤตกิรรมการสอนของครูจงึมี

ความหลากหลายไมม่วีธิกีารใดวธิกีารหน่ึงทีจ่ะใชไ้ดผ้ลสาํหรบัทุกชัน้เรยีน 
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