
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
(Action research) 

อรทัย  ศรีทองธรรม 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 



การวจิัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) 

• Kurt Lewin เป็นผู้ ใช้ค าวา่  “action research” 
เป็นครัง้แรก ในปี 1934 และในต้นปี 1940 หลงัจากได้
ประสบการณ์จากการลงมือท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการแล้ว  เขาให้
ข้อคิดวา่  “วจัิยเชิงปฏบัิตกิารเป็นกระบวนการทีมี่ความ
น่าเช่ือถือได้ในการพัฒนาความสามารถของการ
สะท้อนคิด การอภปิรายการตัดสินใจ และการลงมือท า
เพื่อให้เกดิการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในทางทีด่ขีึ้น”  

(Adelman, 1993 อ้างใน กิตติพร  ปัญญาภิญโญผล, 2549)  



การวจิัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) 

• เป็นขั้นตอนการด าเนินงานแบบบนัไดเวยีน  คือการวางแผน การ
ปฏิบัต ิประเมินผล และสะท้อนผลสู่การวางแผนใหม่ จนคงที ่  

• เร่ิมต้นด้วยแนวคดิทีต้่องการปรับปรุงเปลีย่นแปลง โดยกลุ่ม
ผู้ร่วมงานเป็นผู้ก าหนดว่าอะไรเป็นปัญหาทีแ่ท้จริงและผลทีต่ามมา   

• เพ่ือให้กลุ่มผู้ปฏิบตักิารวจิยัปฏิบัตกิารน าไปก าหนดแผนในการ
ปฏิบัติ เพ่ือจดัการปัญหา   

( Kurt Lewin, citing Kemmis and Mc Taggart, 1990: 8-9, อา้งถึงใน ธีรวฒิุ เอกะกลุ. 2551 p.35) 



การวจิัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) 

• การวจิยัทีท่ าโดยนักวจิยัและคณะบุคคลทีเ่ป็นผู้ปฏิบัตงิานใน
หน่วยงาน องค์กร หรือชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายหลกัเพ่ือน าผลการ
ศึกษาวจิยัทีค้่นพบหรือสร้างสรรค์ขึน้ไปใช้ปรับปรุง แก้ไข หรือ 
พฒันาคุณภาพการปฏิบัตงิานได้อย่างทนัเหตุการณ์ สอดคล้องกบั
สภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข รวมทั้งกลมกลืนกบัโครงสร้างการ
บริหารงาน ตลอดจนบริบททางด้านสังคมและวฒันธรรม และด้าน
อ่ืนๆ ทีแ่วดล้อมหรือเกดิขึน้ในสถานที่เหล่าน้ัน  

(องอาจ นัยพฒัน์, 2548) 



ทฤษฎเีบ้ืองหลงัการวจิัยเชิงปฏิบัติการ 
มีรากเหงา้มาจากสังคมศาสตร์เชิงวิพากษ ์(Critical Social  Science) โดย
ทฤษฎีเชิงวิพากษ ์(Critical Theory) มีลกัษณะดงัน้ี 
1. ปฏิเสธจุดยนื Positivism ดา้น Value free อยา่งส้ินเชิง 
2. ถือวา่ การวิจยั (ความรู้) ตอ้งเป็นไปเพื่อปลดปล่อยมนุษย ์จากสภาพท่ี
ไม่พึงปรารถนาสู่สภาพท่ีพึงปรารถนา   (ชาย โพธิสิตา. 2550) 
และ ความสนใจร่วมในกระบวนการน าไปสู่การรู้แจง้(enlightment)และ
แต่ละคนเป็นอิสรเสรีจากวฒันธรรมเดิม(emacipation) กระบวนการทาง
ประชาธิปไตย  (Kemmis, 1990 อา้งในกิติพร ปัญญาภิญโญผล, 2549) 
 



รูปแบบของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารทีส่ าคญั 

 การวจิัยเชิงปฏิบัติการ (action research) 
 การวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมส่ีวนร่วม (participatory 

action research) 
 การวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบวพิากษ์ (critical action 

research) 
 การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบองิชุมชน (community-

based action research) 



  กระบวนการด าเนินงานวจิัยเชิงปฏิบัติการ 
 

 มีขั้นตอนที่แตกต่างกนัไปตามแนวคดิของนักวชิาการแต่ละ
คน แต่กพ็บว่าจะมีขั้นตอนหลกัทีค่ล้ายคลงึกนัคือ 

 1. การวางแผน (planning: P ) 
 2. การลงมือปฏิบัตงิาน (action: A ) 
 3. การสังเกตผลการปฏิบัติ/การประเมินผล(observation: O ) 
 4. การสะท้อนกลบัการปฏิบัติงาน (reflection: R ) 
 กจิกรรมการวจิยัทีม่ีลกัษณะวงจรต่อเน่ืองกนัไป  
(spiral of step) เป็นวฏัจกัรของกระบวนการวจิยั 

7 





ขั้นตอนการวจิัยปฏิบัติการของ  
อเีลยีต  

 
            (Elliot., 1992:69-77) (อา้งถึงใน ธีรวฒิุ เอกะกลุ. 2551 หนา้ 39) 

 

 



  กระบวนการด าเนินงานวจิัยเชิงปฏิบัติการ 
 

 กระบวนการวจิัย จึงเป็นเสมือนแหล่งทีก่่อให้เกดิ
ความรู้เชิงปฏิบัตกิาร และกลไกการน าความรู้ทีไ่ด้รับ
ไปใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเน่ือง 

 กระบวนการวจิัย จึงประกอบด้วยกจิกรรมการสืบ
ค้นหาความรู้ความจริงและกจิกรรมการพฒันา 
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ขั้นตอนการด าเนินวจิัยเชิงปฏิบัติการ  

 
 ระบุแนวคดิและนิยามปัญหาให้ชัดเจน 
 รวบรวมข้อมูลพืน้ฐานเพ่ืออธิบายข้อเทจ็จริงของ
สภาวการณ์ทีเ่ป็นปัญหาทีต้่องการได้รับการแก้ไขปรับปรุง 

 วางแผนเพ่ือก าหนดยุทธวธีิปฏิบัตกิารแก้ไขปัญหา 
 น าแผนยุทธวธีิปฏิบัตทิีว่างไว้ไปลงมือปฏิบัตจิริง 
 สังเกตการณ์ ตดิตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัตงิานตามยุทธวธีิทีไ่ด้ลงมือกระท าไปแล้ว 

(องอาจ นัยพฒัน์, 2548) 

 



ขั้นตอนการด าเนินวจิัยเชิงปฏิบัติการ 
 สะท้อนกลบัผลจากการปฏิบัติ โดยอาศัยการคดิใคร่ครวญในเชิงวพิากษ์

ด้วยทศันะอนัหลากหลายของนักวจัิยและผู้มีส่วนร่วมในการวจัิยบน
พืน้ฐานของข้อมูลจากขั้นตอนทีผ่่านมา 

 ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธวธีิปฏิบัตกิารแก้ไขปัญหา 

 น าแผนยุทธวธีิปฏิบัติทีป่รับแล้วไปลงมือปฏิบัตจิริง 

 สะท้อนกลบัผลของการน ายุทธวธีิปฏิบัติทีป่รับและลงมือปฏิบัตไิปแล้ว 

 ด าเนินการเช่นนีต่้อไปเร่ือยๆ จนกระทัง่สถานการณ์ที่เป็นปัญหาน้ันได้รับ
การแก้ไขจนอยู่ในระดับทีพ่อใจ ภายใต้ข้อจ ากดัด้านเวลาและทรัพยากร
ของการวิจัย 



 
การวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(participatory action research) 
 



ขั้นตอนการวจิัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม (PAR) 

 ระยะก่อนท าวิจัย (Pre-research phase) :  

         ขั้นตอนการเตรียมชุมชน” 

 ระยะของการท าวจิัย (Research phase) :  

        ขั้นตอนการศึกษาปัญหาของชุมชน 

 ระยะของการจัดท าแผน (Planning phase) :  

      การท าแผนงาน/โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน  

 ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation phase) 

 ระยะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and 
evaluation phase)    (ชอบ เขม็กลดัและโกวทิย์ พวงงาม, 2547) 

 



ขั้นตอนการวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม (ปรับปรุงจาก อมรวชิช ์ นาครทรรพ และดวง
แกว้ จทัร์สระแกว้, 2541) (อา้งถึงใน ธีระภทัรา เอกผาชยัสวสัด์ิ. 2553: p365 ) 

 



PAR ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการวจิัยกบัการพฒันาแบบมส่ีวนร่วม  
(ส านกัมาตรฐาน, ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั กระทรวงศึกษา และส านกัมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลยั, 

2545) (อา้งถึงใน ธีระภทัรา เอกผาชยัสวสัด์ิ. 2553: p363 ) 
 



เปรียบเทยีบบทบาทผู้มส่ีวนร่วมในปฏิบัตกิาร 

 

 

  

            

        
      

      
        

 

 

  

         

                 

รูปแบบที่ 3 PAR 

AR PR 



การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบวิพากษ์  
(critical action research) 

กรณีตัวอย่างทางการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 

critical action research  & practical action research 

  



วิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีเนน้การวิพากษ ์
(Critical Action Research) 

วิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีเนน้การปฏิบติั 
(Practical Action Research) 

1.ลกัษณะของการมีส่วนร่วมและเป็น
ประชาธิปไตย 
2.มีการตอบสนองทางสังคมและ
ด าเนินการในบริบทเฉพาะนั้น ๆ 
3.กระบวนการช่วยใหน้กัวจิยัตอ้ง
ตรวจสอบทุกวนัด าเนินการตามท่ีไดรั้บ
อนุมติัใหป้ฏิบติัทางวิชาชีพ 
4.ความรู้ท่ีไดรั้บเม่ือผา่นการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการ ผูใ้หข้อ้มูลคือนกัเรียน ครูและ
ผูบ้ริหารมี อิสระเสรีภาพจากสาระความรู้
ท่ีไดรั้บพร้อมกบัไดเ้พ่ิมพูนการเรียนรู้ 
การสอนและการจดัท านโยบาย 

1.นกัวจิยัมีอ  านาจในการตดัสินใจ เป็นตวั
ของตวัเองอยา่งอิสระ 
2.นกัวจิยัมีขอ้ผกูมดักบัการพฒันาทาง
วิชาชีพและการปรับปรุงโรงเรียน 
3.นกัวจิยัตอ้งสะทอ้นส่ิงท่ีตนปฏิบติั 
4.นกัวจิยัจะใชว้ิธีการท่ีเป็นระบบในการ
สะทอ้นงานท่ีปฏิบติัของครูเอง 
5.นกัวจิยัเป็นผูเ้ลือกประเดน็ปัญหาท่ี
ตอ้งการท าวจิยัเอง พิจารณาเทคนิคการ
รวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์และแปล
ความหมายขอ้มูลและรวมถึงพฒันา
แผนการปฏิบติัเองดว้ย 



การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอิงชุมชน 
 (community-based action research) 
• เกิดจากการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์การศึกษาชุมชน 

• “ศ.นพ. ประเวศ วะสี กล่าววา่ “กระแสใหญ่ในโลกจะมี
แต่กระแสโลกาภิวตัน์กห็าไม่ แต่จะมีกระแสของชุมชน
ภิวฒัน์ หรือความเป็นชุมชนเกดิขึน้ ในขณะเดียวกนัดว้ย
ความเข้มแขง็ของชุมชน จะแก้ปัญหาทุกชนิดและพฒันา
ทุกอย่างพร้อมกนัไปอย่างบูรณาการ” 

 



* กระบวนทศันแ์บบเก่า คิดแบบเก่า แยกกนัท า ตวัใครตวัมนั 
* ขอ้เสนอแนวกระบวนทศันใ์หม่ในการพฒันา 

      (new development paradigm)  

“การพฒันาชุมชนจะไม่ส าเร็จโดยผูเ้ช่ียวชาญ (expert) เขา้ไปดูปัญหา 
และผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูบ้อกวธีิแกปั้ญหาและท าการแกปั้ญหา” เพราะ
ปัญหาชุมชนไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยความรู้ทางวชิาการอยา่งเดียว 
จะต้องอาศัย “การเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีปฏิสัมพนัธ์จากการกระท า 
(interactive learning through action)” นั้นคือ การเรียนรู้วชิาการ
เพียงอยา่งเดียวจะไม่พอท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาไดส้ าเร็จ 

 



การวิจัยและพัฒนา  
(Research & Development) 

  กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพฒันา
ทางเลือกหรือวธีิการใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการยกระดบั

คุณภาพงานหรือคุณภาพชีวติ 

 



กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
• อาจเร่ิมด้วยการวเิคราะห์สภาพปัญหาให้ชัดเจน  

• การพฒันาทางเลือก หรือวธีิการใหม่ๆ ซ่ึงระยะนีจ้ะมี
ขั้นตอนคล้ายคลงึกบัการวจิัยโดยทัว่ไป แต่เป็นการ
พฒันาต้นแบบนวตักรรมให้ได้มาตรฐานก่อนทีจ่ะท าการ
ทดลองใช้ในสภาพจริง  

• ตรวจสอบคุณภาพของนวตักรรม  

 



 
ขั้นตอนส าคัญของการวิจัยและพัฒนา 

 ขั้นที่ 1 การค้นหาความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบันวตักรรมที่
ต้องการ พฒันา (Research/Retrieval) 

ขั้นที่ 2 พฒันาต้นแบบ (Conversion/design) 

ขั้นที่ 3 ทดลองใช้นวตักรรม (Development) 

ขั้นที่ 4 การเผยแพร่ (Diffusion)  

(Rothman, 1980) 

 



ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา 

• ก าหนดนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา 

• ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 

• การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (D1 = Development ครั้งที่ 1) 

• ตรวจสอบประสิทธิภาพในกลุ่มตัวอยา่งขนาดเล็ก 

•  (R1 = Research ครั้งที่ 1) 

• ปรับปรุงต้นแบบ (D2) 

• ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (R2) 

• ด าเนินการจนได้ต้นแบบนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 


