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แนวทางการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

สําหรับครูปฐมวัย พ่ีเล้ียงวิชาการ และศึกษานิเทศก  

โครงการพัฒนากิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีปฐมวัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

 

1. กิจกรรมสะทอนการเรียนรูจากการทดลองใชชุดกิจกรรมบูรณาการปฐมวัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

เวลา 3 ช่ัวโมง 

จุดประสงคของหัวขอการอบรม 

1. อภิปรายและสรุปขอคนพบหรือสิ่งท่ีผูรับการอบรมไดเรียนรูจากการนําชุดกิจกรรมบูรณาการปฐมวัย 

สสวท. ไปทดลองจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 

2. อภิปรายและสรุปปญหาในการเรียนการสอนท่ีพบหรือสิ่งท่ีอยากเรียนรูหรือพัฒนาตอจากการนําชุด

กิจกรรมบูรณาการปฐมวัย สสวท.ไปทดลองจัดกิจกรรมในชั้นเรียน   

 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ การประเมิน 

1. ผูรับการอบรมแบงกลุมยอย แตละกลุมอภิปรายรวมกันในประเด็น

ตอไปนี้ 

1) สิ่งท่ีไดเรียนรูจากการนําชุดกิจกรรมบูรณาการปฐมวัย สสวท.ไปใช

ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 

2) ปญหาในการเรียนการสอนท่ีพบจากการนําชุดกิจกรรมบูรณาการ

ปฐมวัย สสวท.ไปจัดกิจกรรมในชั้นเรียน โดยจัดแบงออกเปน 4 

ดานตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และในดานสติปญญา ให

แบงเปน 3ดานภาษา การคิด และ ทักษะตางๆ   

3) สิ่งท่ีอยากเรียนรูหรือพัฒนาตอจากการนําชุดกิจกรรมบูรณาการ

ปฐมวัย สสวท.ไปจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 

2. เขียนสรุปประเด็นบนกระดาษ A4 หรือ กระดาษบรูฟ 

3. ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอ  

4. ผูใหการอบรมรวบรวมและสรุปขอคนพบหรือสิ่งท่ีไดเรียนรู  

- Power point 

ชี้แจงหัวขอการ

อภิปราย 

- กระดาษ A4 หรือ     

กระดาษบรูฟ 

- ปากกาเคมี 

- ผูเขาอบรม

สามารถทํา

เสนอสิ่งท่ีได

เรียนรู ปญหา

ในการเรียน

การสอน และ 

สิ่งท่ีอยากรู

หรือพัฒนาตอ

จากการนําชุด

กิจกรรมฯ ไป

ทดลองใช 
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2. กิจกรรมการบรรยายเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

เวลา 3 ช่ัวโมง 

จุดประสงคของหัวขอการอบรม 

อภิปรายและวิเคราะหความหมายและกระบวนการของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ การประเมิน 

1. ผูใหการอบรมนําอภิปรายวา ในความเขาใจของทาน การวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research) คืออะไร มี

วัตถุประสงคเพ่ืออะไร และมีกระบวนการอยางไร 

2. ผูรับการอบรมเขียนคําตอบในกระดาษ Post it คนละ 1 แผน 

3. ใหผูรับการอบรมรวมกันจัดกลุมคําตอบเปนหมวดหมู โดยผูใหการ

อบรมอาจมีหัวขอแนะนําเบื้องตน เชน 

• การวิจัย 5 บท  

• การวิจัยหนาเดียว 

• การวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรม 

• การวิจัยเพ่ือแกปญหาของผูเรียนและผูสอน 

4. ผูใหการอบรมนําอภิปรายรวมกันวา จากแตละกลุมคําตอบ ทานคิดวา

คําตอบใดคือคําตอบท่ีสอดคลองกับความหมายและกระบวนการของ

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมากท่ีสุด 

5. ผูใหการอบรมนําเสนอนิยามของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และ

อธิบายยกตัวอยางกระบวนการในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

6. ใหผูรับการอบรมอานตัวอยางรายงานการวิจัย 1 เรื่อง และรวมกัน

วิเคราะหวารายงานการวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

หรือไม อยางไร 

  

- กระดาษ Post it  

- กระดาษบรูฟและ 

กระดาน 3 ขา 

- Power point 

ความหมายและ

กระบวนการของ

การวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียน 

- ตัวอยางรายงาน

การวิจัย 1 เรื่อง  
 

- ผูเขาอบรม

สามารถอาน

รายงานการ

วิจัยและระบุได

วางานวิจัยนี้

เปนการวิจัย

ปฏิบัติการใน

ชั้นเรียนหรือไม 
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3. กิจกรรมฝกการกําหนดคําถามการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน นําเสนอและวิพากษคําถามการวิจัย 

เวลา 5 ช่ัวโมง 

จุดประสงคของหัวขอการอบรม 

วิเคราะหและระบุท่ีมาและคําถามการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ การประเมิน 

1. ผูใหการอบรมนําอภิปรายวา เราจะไดมาซ่ึงคําถามของการวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียนไดอยางไร และคําถามของการวิจัยปฏิบัติการใน

ชั้นเรียนควรมีลักษณะเปนอยางไร 

2. ผูใหการอบรมแนะนําใบกิจกรรมท่ี 1: การวิเคราะหปญหาเพ่ือการวิจัย

ในชั้นเรียน 

3. ผูใหการอบรมแนะนําขอควรพิจารณาถึงท่ีมาและลักษณะของคําถาม

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามประเด็นตางๆ ในใบกิจกรรม เชน ใน

การพิจารณาท่ีมาของคําถามการวิจัย ควรพิจารณาวา  

- เราอยากรูอะไรหรือมีปญหาอะไร  

- เรารูไดอยางไรวาเรื่องนั้นเปนปญหา  

- มีหลักฐานอะไรยืนยัน  

- ทําไมเราจึงอยากจะแกปญหาในเรื่องนั้น  

- ปญหานั้น serious ไหม ถาไม serious อาจไมตองถึงกับวิจัย

เพราะแกปญหาไดเองทันที 

4. ใหผูรับการอบรมจัดกลุมตามสังกัดของตนเอง (แตละกลุมประกอบดวย 

ครูปฐมวัย ครูพ่ีเลี้ยง และศึกษานิเทศก) รวมกันวิเคราะหปญหาและ

กําหนดคําถามการวิจัยตามความสนใจของกลุม โดยใชใบกิจกรรมท่ี

แจกให 

5. ใหผูรับการอบรมแตละกลุม รวมกันเปนกลุมใหญตามพัฒนาการแตละ

ดานของเด็กปฐมวัย ไดแก ดานรางกาย ดานสังคม ดานอารมณจิตใจ 

และดานสติปญญา และนําเสนอการวิเคราะหปญหาและคําถามการ

วิจัยภายในกลุม จากนั้นคัดเลือกตัวแทนกลุมเพ่ือออกมานําเสนอใน

ภาพรวมอยางนอย 2 เรื่องตอกลุมพัฒนาการ 

6. ผูใหการอบรมและผูรับการอบรมกลุมอ่ืนๆ รวมกันวิพากษและให

ขอเสนอแนะ  

- Power point ท่ีมา

และคําถามการวิจัย

ปฏิบัติการในชั้น

เรียน 

- ใบกิจกรรมท่ี 1: 

การวิเคราะห

ปญหาเพ่ือการวิจัย

ปฏิบัติการในชั้น

เรียน 
 

- ผูเขาอบรม

สามารถระบุ

ท่ีมาและคําถาม

การวิจัย

ปฏิบัติการใน

ชั้นเรียนตาม

ความสนใจของ

ตนเอง 
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4. กิจกรรมการออกแบบวางแผนการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนและเครื่องมือการวิจัย นําเสนอและ

วิพากษ เวลา 8 ช่ัวโมง 

จุดประสงคของหัวขอการอบรม 

1. วิเคราะหและระบุกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

2. ออกแบบและกําหนดเครื่องมือในการแกปญหาเพ่ือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

3. ออกแบบและกําหนดเครื่องมือในการเก็บขอมูลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ การประเมิน 

1. ผูใหการอบรมนําอภิปรายวา เม่ือไดปญหาการวิจัยแลว ในข้ันตอไปควร

ทําอยางไร เพ่ือท่ีจะไดมาซ่ึงคําตอบของปญหาการวิจัย  

2. ผูใหการอบรมแนะนําใบกิจกรรมท่ี 2: การออกแบบวางแผนการ

ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน และชี้แจงยกตัวอยางในขอท่ี 1 การกําหนด

กรอบแนวคิดท่ีจะใชในการแกปญหาหรือหาคําตอบของคําถามการวิจัย 

3. ใหผูรับการอบรมแตละกลุม รวมกันกําหนดกรอบแนวคิดท่ีจะใชในการ

แกปญหาตามคําถามการวิจัยของกลุมของตนเอง โดยใชใบกิจกรรมท่ี

แจกให 

4. ผูใหการอบรมแนะนําพรอมยกตัวอยางในหัวขอท่ี 2 การกําหนด

แนวทางในการแกปญหาหรือหาคําตอบของคําถามการวิจัย ในประเด็น

ตางๆ เชน  

- จะทํากิจกรรมอะไร กับใคร ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร เพ่ือแกปญหา

หรือหาคําตอบของคําถามการวิจัย 

- จะเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลอยางไรเพ่ือติดตามผลของการ

แกปญหาหรือหาคําตอบของคําถามการวิจัย 

5. ใหผูรับการอบรมแตละกลุม รวมกันกําหนดแนวทางในแกปญหาหรือหา

คําตอบตามคําถามการวิจัยของกลุมของตนเอง โดยใชใบกิจกรรมท่ีแจก

ให 

6. ใหผูรับการอบรมแตละกลุม รวมกันเปนกลุมใหญตามพัฒนาการแตละ

ดานของเด็กปฐมวัย ไดแก ดานรางกาย ดานสังคม ดานอารมณจิตใจ 

และดานสติปญญา และนําเสนอการออกแบบวางแผนการดําเนินการ

วิจัยภายในกลุม จากนั้นคัดเลือกตัวแทนกลุมเพ่ือออกมานําเสนอใน

ภาพรวมอยางนอย 2 เรื่องตอกลุมพัฒนาการ 

7. ผูใหการอบรมและผูรับการอบรมกลุมอ่ืนๆ รวมกันวิพากษและให

ขอเสนอแนะ  

- Power point การ

ออกแบบวาง

แผนการดําเนินการ

วิจัยปฏิบัติการใน

ชั้นเรียน 

- ใบกิจกรรมท่ี 2: 

การออกแบบวาง

แผนการดําเนินการ

วิจัยปฏิบัติการใน

ชั้นเรียน 
 

- ผูเขาอบรม

สามารถระบุ

กรอบแนวคิด

เพ่ือการวิจัย

ปฏิบัติการใน

ชั้นเรียน 

- ผูเขาอบรม

สามารถกําหนด

เครื่องมือในการ

แกปญหาเพ่ือ

การวิจัย

ปฏิบัติการใน

ชั้นเรียน 

- ผูเขาอบรม

สามารถกําหนด

เครื่องมือในการ

เก็บขอมูลการ

วิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียน 
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5. กิจกรรมศึกษาตัวอยางการเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

เวลา 3 ช่ัวโมง 

จุดประสงคของหัวขอการอบรม 

วิเคราะหและระบุหัวขอและลักษณะสําคัญของการเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ การประเมิน 

1. ผูใหการอบรมนําอภิปรายวา เม่ือไดขอมูลตางๆ มาแลว ในรายงานการ

วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควรเขียนอะไรหรือนําเสนออะไรบาง และ

ควรเขียนอยางไร 

2. ใหผูรับการอบรมอานศึกษาตัวอยางรายงานการวิจัยปฏิบัติการ 1-2 

เรื่อง และวิเคราะหวาในรายงานพบหัวขออะไรบาง และ ลักษณะการ

เขียนเปนอยางไร  

3. ผูใหการอบรมแนะนําหัวขอรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และ

แนะนําเก่ียวกับการเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ิมเติม  

 

- Power point การ

เขียนรายงานการ

วิจัยปฏิบัติการใน

ชั้นเรียน 

- ตัวอยางรายงาน

การวิจัยปฏิบัติการ 

1-2 เรื่อง 
 

- ผูเขาอบรม

สามารถระบุ

หัวขอและ

ลักษณะสําคัญ

ของการวิจัย

ปฏิบัติการใน

ชั้นเรียน 

 

 

 


