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Action Research

Action Research  อิงกบัปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ ์(critical 
social theory) และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม (theories of 

postmodernism) ที�เชื�อเกี�ยวกบัประสบการณ์ที�มีอยูจ่ริงของมนุษย ์และการดึง
ศกัยภาพของมนุษยอ์อกมาใชใ้หเ้ตม็ที�  การใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมและความเป็น

ประชาธิปไตยในการกระทาํ และการส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงทางการศึกษาในทางบวก การ
มีอาํนาจในการตดัสินใจถึงสิ�งที�จะใหมี้การเปลี�ยนแปลงและไม่เปลี�ยนแปลง การเชื�อมโยง

ความรู้ที�มีอยูก่่อนกบัสารสนเทศที�ไดรั้บใหม่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ทั�งที�สาํเร็จและไม่
สาํเร็จ การตั�งคาํถามและการแสวงหาคาํตอบอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนใชว้ิธีการพรรณนาถึง

สิ�งที�กาํลงัเกิดขึ�น และทาํความเขา้ใจผลของการใชต้วัสอดแทรกทางการศึกษา



แนวคดิพื �นฐาน - สังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ และ ปฏิบัตนิิยม

ในศตวรรษที� 20 ช่วงปี 1960-1970 นกัวิจยักลุ่มสงัคมศาสตร์เชิงวิพากษ ์(critical 
social sciences) หรือปฏิบติันิยม (pragmatism) ไดเ้กิดความคิดต่อตา้นความคิดการ
วิจยัทางสงัคมศาสตร์สองกระแสแรก  นกัวิจยักลุ่มนี� มีความเห็นวา่ วิธีการวิจยัเชิงปริมาณไม่สามารถ
เขา้ถึงความหมายที�แทจ้ริงของสิ�งที�ศึกษาได ้อีกทั�งละเลยความสาํคญัของบุคคลซึ�งเป็นปัจเจกบุคคลทั�ง
ในดา้นความรู้สึกและความนึกคิด ไม่สนใจบริบททางสงัคมในเชิงพลวตัร ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพมี
แนวทางที�เป็นอตัวิสยั ขาดความชดัเจน ประเด็นที�วิจยัเลก็เกินไป มองบริบทระยะสั�น  และประเด็น
สาํคญัวิธีการวิจยัทั�งสองเป็นการวิจยัเพื�อรู้ธรรมชาติและมนุษยม์ากกว่าที�จะปฏิรูปรังสรรคแ์ละก่อใหเ้กิด
การเปลี�ยนแปลงทางที�ดีขึ�นในสงัคม นกัวิจยักลุ่มนี� เชื�อวา่การวิจยัควรเป็นกระบวนการศึกษาคน้ควา้เชิง
ปฏิรูปที�มุ่งใหเ้ห็นโครงสร้างที�แทจ้ริงของปัญหา เพื�อนาํไปสู่การปฏิรูปหรือการเปลี�ยนแปลงให้ดีขึ�น 
โดยใชท้ั�งวิธีการวิจยัเชิงปริมาณและวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกนั และเนน้การวิจยัให้มีส่วนร่วมคิดร่วม
ทาํและวิภาษวิธี (dialectic method) 



ความเป็นมา

• การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบเทคนิค (Technical Action Research)  มี
แนวคิดที�สาํคญั คือ ผูว้ิจยัทาํตวัเป็นผูเ้ชี�ยวชาญจากภายนอก (outside expert) ที�
นาํแนวคิด แผนงาน หรือโครงการที�คิดหรือจดัทาํขึ�นไปให้ผูร่้วมวิจยัเป็นผูป้ฏิบติั

• การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบปฏิบัต ิ(Practical Action Research)  มี
แนวคิดที�สาํคญั คือ ผูว้ิจยัมีส่วนร่วมกบัผูร่้วมวิจยัมากขึ�น ไม่นาํเอาแนวคิด แผนงาน หรือ
โครงการของตนไปให้ปฏิบติัตามแบบแรก แต่จะทาํหนา้ที�เป็นที�ปรึกษา เป็นผูก้ระตุน้ ตั�ง
ประเดน็ และกาํกบัให้มีการร่วมกนัคิด ปฏิบติั สังเกตผล และสะทอ้นผล

• การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบอสิระ (Emancipatory Action Research) 
มีแนวคิดที�สาํคญั คือ ผูว้ิจยัมีส่วนร่วมในการวิจยักบัผูร่้วมวิจยัในลกัษณะเป็นความ
ร่วมมือ (collaboration) ที�ทั�งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัต่างมีสถานะที�เท่าเทียมกนั 
(equally) ในการร่วมกนัคิด ปฏิบติั สังเกตผล และสะทอ้นผล

Action Research เริ�มมี
การพฒันาขึ�นครั� งแรกใน

ปี 1952 โดยนกัวิชาการชื�อ 
Lewin  แลว้ไดรั้บการพฒันา
โดยนกัวิชาการคนอื�น ๆ ในระยะ

ต่อมาอีกหลายท่าน  
เช่น Kolb ในปี 1984 และ 
Carr and Kemmis ใน
ปี 1986 เป็นตน้   ในกรณีของ 
Carr and Kemmis ได้

จาํแนกการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ออกเป็นสามระดบั คือ



ข้อสังเกต

• การวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบเทคนิค (Technical Action Research) เป็นการปฏิบตัิแบบบนลงลา่ง 
(top-down) ที�ผู้ ร่วมวิจยัมีลกัษณะเป็นผู้ถกูกระทําหรือเป็นผู้ตาม (passive/ follower)  เป็นรูปแบบที�
มคีวามเป็นอํานาจนิยม

• การวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบอิสระ (Emancipatory Action Research) เป็นรูปแบบล่างขึ �นบน 
(bottom-up) ที�ทั �งผู้วิจยัและผู้ ร่วมวิจยั ต่างมีความเทา่เทียมกนัทั �งในการแสดงความคิดเห็นและการ
ปฏิบตัิ จงึมีความเป็นประชาธิปไตยสงู ต่างฝ่ายตา่งแสดงบทบาทในการเป็นผู้กระทําหรือเป็นผู้ นํา 
(active/leader) ต่อไปจะเรียกชื�อว่า การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) หรือที�นิยมเรียกกนัย่อๆ ว่า พาร์ (PAR) เพื�อให้สอดคล้องกบัชื�อที�นิยมเรียกกนัทั�วไป

• สําหรับ การวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบปฏบิัต ิ(Practical Action Research) มีลกัษณะปนกนัระหว่าง
การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบเทคนิค และการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม  อยู่กึ�งกลางของเส้น
ต่อเนื�อง (continuum)



Action Research

Top-down 
model

•Technical Action Research

Mixed 
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•Practical Action Research

Bottom-up 
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•Participatory Action Research



คาํถาม – เมื�อรูปแบบหนึ�งเป็น top-down หรืออํานาจนิยม  แต่อีกรูปแบบหนึ�งเป็น bottom-up หรือ

ประชาธิปไตยนิยม  ในศตวรรษที� 21 ซึ�งเน้นหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ควรทําวิจยัในรูปแบบใด 

ระหว่าง Technical Action Research และ Participatory Action Research (รูปแบบ Practical Action 

Research คงยากที�ออกแบบให้ปนกนัระหว่าง Top-down + Bottom-up)

เส้นต่อเนื�อง (continuum)

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ
แบบเทคนิค

(Top-down Model)

 ผู้วิจยัทําตวัเป็นผู้ เชี�ยวชาญจาก
ภายนอก  ที�นําแนวคิด นําแผนงานหรื
อนําโครงการ ที�ตนเองคิดหรือจดัทําขึ �น 

ไปให้ผู้ ร่วมวิจยัเป็นผู้ปฏิบตัิ

การวิจัยเชิงปฏบิัติการ
แบบปฏิบตั ิ

(Mixed Model)
ผู้วิจยัไม่นําเอาแนวคิด แผนงาน หรือ
โครงการของตนไปให้ปฏิบตัิตามแบบ
แรก แต่จะทําหน้าที�เป็นที�ปรึกษา ผู้
กระตุ้น ตั �งประเด็น กํากบัให้มีการ
ร่วมกนัคิด ปฏิบตัิ สงัเกตผล และ

สะท้อนผล

การวิจัยเชิงปฏบิัติการ
แบบมีส่วนร่วม

(Bottom-up Model) 
ผู้วิจยัมีส่วนร่วมในการวิจยักบัผู้ ร่วม

วิจยั ในลกัษณะเป็นความร่วมมือกนั ที�
ทั �งผู้วิจยัและผู้ ร่วมวิจยัต่างมีสถานะที�
เท่าเทียมกนัในการร่วมกนัคิด ปฏิบตัิ 

สงัเกตผล และสะท้อนผล

คาํตอบ – เป็น Participatory Action Research (PAR) 



เมื�อเป็น PAR… วตัถปุระสงค์การวิจยัเป็นเช่นไร

การกําหนดวตัถปุระสงค์การวิจยัของ Participatory Action Research แตกตา่งจากการ
กําหนดวตัถปุระสงค์การวิจยัของ Technical Action Research 

หากเป็น Technical Action Research  ซึ�งเป็นแบบ Top-down ผู้วิจยัสามารถกําหนดเป็นสิ�งที�
คาดหวงัจากการวิจยัไว้ในวตัถปุระสงค์การวิจยัได้เลยว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ �น เพราะเป็นการ
กําหนดจากตวัผู้วิจยัเอง (เป็นเช่นกรณีงานวิจยัเชิงปริมาณหรือเชิงคณุภาพทั�วๆ ไป)

แต่หากเป็น Participatory Action Research ผู้วิจยัยงัไม่สามารถกําหนดสิ�งที�คาดหวงัจากการ
วิจยัไว้ได้ เพราะสิ�งนั �นยงัไม่เกิดขึ �น จะเกิดขึ �นในขั �นตอน “การวางแผน” กบัผู้ ร่วมวิจยั ถือเป็น 
“ผลลพัธ์”/คําตอบ” ที�ต้องการทราบจากการวิจยั ไม่ใช่เป็น “โจทย์/คําถาม” ที�ตั �งไว้ก่อนล่วงหน้า 

ตัวอย่าง - หากเทียบเคียงกบัข้อแนะนําของ Creswell (2009) และ Glatthorn (1998)  ที�กําหนด “เพื�อวางแผน พฒันา 
และประเมินหลกัสตูรการแก้ปัญหาความขดัแย้งสําหรับนกัศึกษาในวิทยาลยัชมุชน” แต่อาจกําหนดเป็น 2 ประเด็นดงันี � คือ 
• เพื�อศึกษาผลการดําเนินงานตามขั �นตอนต่าง ๆ ของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (คือขั �นตอนที� 1-9 ) 
• เพื�อศึกษาผลการเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที�เกิดขึ �นจากการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม

(หรืออาจกําหนดเฉพาะประเด็นที�สอง ที�จะนําไปสู่การสรุปและอภิปรายผลเฉพาะการเปลี�ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่)



PAR – Research for Changing, 
Learning, Creating new knowledge

PAR เป็นการวิจยัแบบ Bottom-up 
ผู้วิจยัและผู้ ร่วมวิจยั มีความเสมอภาค
กนัในทกุขั �นตอน

มีจดุมุ่งหมายเพื�อให้เกิด -:
1) การเปลี�ยนแปลง (change) 
2) การเรียนรู้ (learning) 

3) ความรู้ใหม่ (new Knowledge)



PAR: 
Problem–based research

PAR มุ่งแก้ปัญหาที�เกิดขึ �น อาจ
เป็นระดบังาน ระดบักลุ่มงาน 
ระดบัทั �งหน่วยงาน

การจะกําหนดทําวิจยัในระดบั
ใดควรคํานึงถึงสภาพปัญหา 
ความคาดหวงั และความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบตัิ 



แนวคดิพื �นฐานเพื�อ PAR

Decision-making process

Problem solving process



แนวคิดพื �นฐานเพื�อ PAR

Management 
process Administrative 

process

ดงันั �น PAR อยู่บนฐานแนวคิดของ Problem 

solving process, Decision-making 
process, Management process, 
Administrative process, Development 
process ซึ�งต่างมีระบบการคิดเพื�อปฏิบตัิที�
คล้ายคลงึกนั เพียงแต่มีคําอธิบายแตกต่างกนั

Development 
process



SO… PAR on the processes of  problem solving, 

management, administration, development….. for
Changing, Learning, Creating new knowledge

PAR’s P-A-O-R spiral 
cycle….. เป็นวงจรแบบเกลียว
สว่าน ไม่มีวันสิ�นสุด  แม้ว่าการ
วิจัยจะกาํหนดเป็น 1 หรือ 2 หรือ 
3 วงจร อันเนื�องจากความจาํกัด
ในเรื�องเวลาและทรัพยากร



PAR’s P-A-O-R spiral cycle
ร่วมกนัวางแผน 

ร่วมกนัปฏิบตัิ 
ร่วมกนัสงัเกตผล 

ร่วมกนัสะท้อนผล



10 ขั �นตอนในการทาํวิทยานิพนธ์ (สมมตมีิ 2 วงจร)

วงจรที� 2 (1 ภาคเรียน)
1. วางแผน (planning)
2. การปฏิบตัิ (acting)
3. การสงัเกต (observing)
4. การสะท้อนผล (reflecting)
5. สรุปผลการวิจยั (reporting)วงจรที� 1 (1 ภาคเรียน)

1. เตรียมการ (preparation)
2. วางแผน (planning)
3. การปฏิบตัิ (acting)
4. การสงัเกต (observing)
5. การสะท้อนผล (reflecting)

ข้อสงัเกต –การสงัเกต (observing) ควรกระทําทกุ
ขั �นตอน เพื�อบนัทกึว่า ขั �นตอนนั �นๆ ทําอะไร ได้ผล
อย่างไร มีการเรียนรู้ และความรู้ใหม่อะไรเกิดขึ �น



การเตรียมการ
(Preparing)

• ผู้วิจยัลงภาคสนามก่อน เพื�อสร้างความคุ้นเคย

• ผู้วิจยัจดัอบรมผู้ ร่วมวิจยัเพื�อความรู้และความ
เข้าใจใน “หลกัการ แนวคิด และทกัษะ” ที�
จําเป็นใช้ในการวิจยั เช่น

 หลกัการและแนวคิดเกี�ยวกบั PAR

 แนวคิดและเทคนิคการวางแผน

 แนวคิดและเทคนิคการสงัเกต

 แนวคิดและเทคนิคการนําแผนไปปฏิบตัิ

 แนวคิดและเทคนิคการสะท้อนผล

  ข้อตกลงร่วมกนัในการดําเนินการวิจยั

 อื�นๆ 



การวางแผน 

(Planning)

Past - เดิมเป็นอย่างไร ? 
Present - ปัจจบุนัเป็นอย่างไร ?
Future - คาดหวงัให้เป็นอย่างไร ?
All solutions - ทางเลือกเพื�อบรรลผุลมีอะไรบ้าง ?
Selected solutions - ทางเลือกที�เลือกสรรคืออะไร ? 

กําหนดเป็นแผนปฏิบตัิการ (Action Plan)
และอาจมีแผนพฒันาส่วนบคุคลด้วย (Individual 

Development Plan: IDP)



หลักคิด - Participants First !!

PAR เป็นการบรรจบกนัของธาร 2 สาย คือ สาย
ประสบการณ์จากการทํางานในพื �นที�ที�ทําวิจยั (ของผู้ ร่วม
วิจยั) และสายทฤษฎีจากการศกึษาวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง
ในบทที� 2 (ของผู้วิจยั) ในการวางแผนควรให้กลุม่ผู้ ร่วม
วิจยัได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นตา่ง ๆ อย่างเตม็ที�

ก่อน จนได้เค้าร่าง action plan ของพวกเขาออกมา  
จากนั �นผู้วิจยัจึงนําเสนอ “ทฤษฎี” ให้พวกเขา เพื�อ
ประกอบการพิจารณาเพิ�มเติม ซึ�งอาจจะมีผลให้ร่วมกนั

ปรับปรุง action plan นั �นให้มีความเหมาะสมยิ�งขึ �น เป็น
การบรูณาการระหว่างแนวคิดภาคประสบการณ์กบั
แนวคิดภาคทฤษฎี



หากผู้วิจยันําเสนอแนวคิดเชิง “ทฤษฎี” กบัพวกเขาก่อน 

หากผู้วิจยันําเสนอแนวคิดเชิง “ทฤษฎี” 
กบัพวกเขาก่อน โอกาสที�พวกเขาจะคิด

และกําหนด action plan ตามทฤษฎีนั �น
มีสงู ก็จะขาดโอกาสดงึ “ความรู้จาก
ประสบการณ์” ของพวกเขาออกมาใช้ไป

อย่างน่าเสียดาย เพราะ PAR ได้ให้
คณุค่ากบัความรู้จากประสบการณ์นั �น
ด้วย ไม่เน้นแต่ความรู้ภาคทฤษฎี เพราะ
จะทําให้เกิดการพฒันาที�ไมย่ั�งยืน ไม่
ก่อให้เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และ
ความรู้ใหม่ๆ 



การบรรจบกนัของธาร 2 สาย มีความหมายตอ่ “การวิจยั” อย่างไร ?

• การบรรจบกันของธาร 2 สาย คือ สายความรู้
จากประสบการณ์ของผู้ ร่วมวิจยั และสายทฤษฎีของ
ผู้วิจยั โดยให้ “ผู้ ร่วมวิจยั” ได้คิดวางแผนกนัอย่างเต็มที�
ก่อน แล้วจึงรับแนวคิดเชิงทฤษฎีจากผู้วิจยัเสริมใน
ภายหลงันั �น จะทําให้ “ผู้วิจยั + ผู้ ร่วมวิจยั” สามารถ

สงัเกต (observe) ได้ถึง “เดิมพวกเขาคิดกนัอย่างไร 
หลงัจากได้รับความรู้เชิงทฤษฎีแล้ว พวกเขาคิดใหม่กนั
อย่างไร ได้ร่วมกนัปรับเปลี�ยนเป็นอะไร ทําไมถึง
ปรับเปลี�ยนเป็นเช่นนั �น” 

• เป็นผลจากการสงัเกตที�จะนําไปเขียน “รายงานเป็น
ผลการวิจยัในขั �นตอนการวางแผน” รวมทั �งการให้
ข้อสงัเกตได้ถึง “การเรียนรู้” และ “ความรู้ใหม่” ที�เกิดขึ �น
ในขั �นตอนนี �ได้ 



การบรรจบกนัของธาร 2 สาย มีความหมายตอ่ “ผู้วิจยั” อย่างไร ?

• ในช่วงพฒันา “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” (บทที� 1-3) ผู้วิจยัจะต้อง review 
“หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี” ในเรื�องที�ทําวิจยัหรือเรื�องที�มุง่แก้ปัญหานั �น 
อยา่งมีคณุภาพ คือ สอดคล้องกบัเรื�องที�ทําวิจยั จากหลากหลายแหลง่ 
ทั �งจากตําราและจากอินเตอร์เน็ต ไม่ล้าสมยั เอาที�ทนัสมยั ควรย้อนหลงั
ประมาณ 5 ปี เพราะวิทยาการในปัจจบุนัมีการเปลี�ยนแปลงเร็วมาก  
หากศกึษาแหลง่ข้อมลูที�ล้าสมยั จะทําให้การวิจยัมีความล้าสมยัไปด้วย 
จะเสียเวลาเพราะมวัแตนํ่าเอาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่าๆ มาใช้



การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ จากธาร 2 สายมาบรรจบกนั

การเรียนรู้ (learning) เป็นการเรียนรู้จากการกระทําจริง มกัเป็นประเด็นเชิง
เปรียบเทียบว่าเดิมเคยคิดเคยทํากนัอย่างไร แต่หลงัจากเรียนรู้ภาคทฤษฎี
เพิ�มเติมแล้ว  ได้คิดและทํากนัใหม่อย่างไร ในลกัษณะเป็น “บทเรียน” ถึงสิ�งที�ควร

ทํา/ไม่ควรทํา ไม่ได้หมายถึงว่า ได้รู้..อะไร (know what..) จากทฤษฎีของผู้วิจยั
ความรู้ใหม่ (new knowledge) เป็นความรู้ใหม่จากการกระทําร่วมกนั ซึ�งอาจ
เป็นผลสรุปจาก “การเรียนรู้” โดยภาพรวมในลกัษณะเป็น mind map  ไม่ใช่
ความรู้ใหม่เชิงทฤษฎีที�ได้รับจากผู้วิจยั



การปฏิบัต ิ(Acting)  

นํา action plan 
สู่การปฏิบัตร่ิวมกัน

การปฏิบัต ิ(acting)

  ผู้วิจยัควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม
และเป็นผู้ส่งเสริมสนบัสนนุและอํานวยความ
สะดวกให้มีการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการ 
(action plan) และแผนพฒันาส่วนบคุคล 
(individual development plan) ที�กําหนดไว้นั �น 
โดยมุ่งให้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ที�กําหนด 
ตามหลกัการ “มุ่งการเปลี�ยนแปลง และมุ่งให้
เกิดการกระทําเพื�อบรรลุผล”   พยายามไม่ให้
ความช่วยเหลือใดๆ ที�ได้อย่างง่ายๆ หรือ
สําเร็จรูปเกินไป คอยให้กําลงัใจและกระตุ้นให้
เกิดการปฏิบตัิอย่างจริงจงั



การสังเกตผล

(Observing)

นอกจากการสงัเกตผล (observing) ที�แนะนําให้ปฏิบตัิในทกุ
ขั �นตอนของการวิจยัแล้ว  การสงัเกตผลในขั �นตอนนี � ถือเป็น
การสงัเกตผลที�ต่อเนื�อง ยาวนาน และซบัซ้อน เป็นการสงัเกต
ผลในขั �นตอนการปฏิบัต ิ(ขั �นตอนที� 3) ที�ใช้ระยะเวลาที�
ยาวนานกว่าขั �นตอนอื�น มีกิจกรรมเกิดขึ �นมากมาย 
สลบัซบัซ้อน และต่อเนื�อง ผู้วิจยัและผู้ ร่วมวิจยัต้องมีการ
สงัเกตผล (observing) เป็นกิจกรรมควบคู่ขนาน (parallel) กบั               
ทกุโครงการและทกุกิจกรรม เช่นเดียวกบัขั �นตอนการ
เตรียมการและขั �นตอนการวางแผน เพื�อบนัทึกผลการปฏิบตัิ

ตามแผนปฏิบตัิการ  (action plan) ไปเป็นระยะๆ  
โดยอาจใช้เทคนิควิธีและเครื�องมือต่างๆ – บนัทึก ถ่ายภาพ 
วิดีโอ สมัภาษณ์ สงัเกต .........................



สะท้อนผล

(Reflecting)
นําข้อมลูจากการสงัเกตผล (observing) มาถกเถียง
อภิปรายร่วมกนั ซึ�งอาจมีทั �งความเห็นที�สนบัสนนุ
สอดคล้องกนัหรือขดัแย้งกนั แต่ใช้หลกัความมีเหตมุีผล 
ที�มีจดุมุ่งหมายจะหาบทสรุปว่า สิ�งที�ร่วมกนัคาดหวงัไว้
ก่อนหน้านั �น มีการเปลี�ยนแปลงไปอย่างไร มีอะไรที�
ประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร อะไรที�ยงัไม่ประสบ
ผลสําเร็จ เพราะอะไร หากจะดําเนินการแก้ไขปัญหานั �น
ต่อไปอีก อะไรที�ยงัเหมาะสมอยู่ควรดําเนินการต่อเนื�อง 
อะไรที�ไม่เหมาะสมควรตดัออก และอะไรที�ควรนํามา
เสริมเข้าไปอีก และจากผลการปฏิบัติงานร่วมกันมา
ตั �งแต่ต้นนั�น ได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในระดับตัว
บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงานอะไรบ้าง 
และได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่อะไรขึ �นมาบ้าง เพื�อเป็น
ข้อมลูสารสนเทศที�จะนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจใน
การวางแผนเพื�อดําเนินการใหม่ในขั �นตอนต่อไป  



• Re-planning

• Acting

• Observing
• Reflecting

วงจรที� 2

ดําเนินงานด้วยหลกัการ
และแนวคิดเช่นเดียวกบั
วงจรที� 1



รายงานผลการวิจัย (บทที� 4)

คําแนะนํา ---- การนําเสนอผลการวิจัยในบทที� 4 ผู้วิจัยควรนํามาเสนอเป็น
ระยะๆ หรือหลงัเสร็จสิ �นการทําวิจยัแต่ละขั �นตอน ไม่รอจนกว่าเสร็จสิ �นทั �ง 10 
ขั �นตอน มิฉะนั �นจะเกิดสภาพของภูเขาข้อมลู หรือสภาพได้หน้าลืมหลงั อาจมี
ผลทําให้นําเสนอข้อมลูไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ตามที�ปฏิบตัิจริง มีความสบัสน อนั
เนื�องจากความเร่งรัดของเวลา ความเหนื�อยล้า ความท้อแท้ใจ ความหลงลืม 

และความมากมายของข้อมลู



บทที� 4 นําเสนออะไร.... 
1. ผลการดาํเนินงานตามขั �นตอน 1-9 

เป็นการเลา่เรื�องจากงานที�ทํา (stories at work) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง
(factual and neutral manner) ของแต่ละขั �นตอนว่า  “ทําอะไร ได้ผลเป็น
อย่างไร” โดยอาจมีภาพถ่าย ข้อมลู คําสมัภาษณ์ หรือหลกัฐานอื�นๆ แสดง
ประกอบให้เห็นชดัเจนขึ �นได้



บทที� 4 นําเสนออะไร.... 
2. ผลการเปลี�ยนแปลง

• การเปลี�ยนแปลง (change)  ทั �งที�สําเร็จและไม่สําเร็จ ทั �งที�คาดหวงัและไม่คาดหวงั  ซึ�งในการวิจยั
เชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมนั �น ไม่ควรกําหนดความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงเฉพาะในระดบั
โครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบตัิการ (action plan) และแผนพฒันาส่วนบคุคล (individual 
development plan) เท่านั �น แต่ควรกําหนดความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงในระดบัที�เป็นภาพรวม
ทั �งหน่วยงานหรือทั �งสถานศกึษาด้วย    เช่น การเปลี�ยนแปลงใน 1) คน วฒันธรรมองค์การ 
บรรยากาศองค์การ) 2) โครงสร้างองค์การ 3)  เทคโนโลยี 4) กระบวนการและระบบการทํางาน  เป็น
ต้น (หรืออาจเป็นมิติอื�นๆ แล้วแต่จะกําหนด)  ทั �งนี � การเปลี�ยนแปลงในตวัคนนั �น ควรคํานึงถึงทั �ง
ระดบัตวับคุคล (self) ระดบักลุม่ (group/team) และระดบัทั �งองค์การ (entire organization) 
ด้วย โดยพิจารณาทั �งด้านความรู้ความเข้าใจ ทกัษะ ทศันคติ พฤติกรรม  และการนําไปใช้ประโยชน์ 
นอกจากนั �น เนื�องจากการดําเนินการใดๆ ในสถานศกึษา มุ่งไปที�เป้าหมายสดุท้าย (ultimate goal)  
คือ นกัเรียน ดงันั �น หากส่งผลถึงนกัเรียนด้วย ความคาดหวงัการเปลี�ยนแปลงในการวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมจึงควรพิจารณาการเปลี�ยนแปลงในนกัเรียนด้วย



บทที� 4 นําเสนออะไร.... 
3. ผลการเรียนรู้

• การเรียนรู้  (learning) เป็นการเรียนรู้ที�เกิดขึ �นทั �งในระดบับคุคล ระดบักลุม่ 
และระดบัหน่วยงาน ถือเป็นการเรียนรู้จากการกระทํา (action learning)  หรือ
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential learning) จากการร่วมกนัแก้ปัญหา
นั �นๆ ในทกุขั �นตอนจากการวิจยั วา่มีอะไรบ้าง เน้นการเรียนรู้เพื�อที�รู้อนัจะนําไปสู่
การคิดวิธีการแก้ปัญหาที�ดียิ�งขึ �น

อย่าลืม !! …  การเรียนรู้ (learning) เป็นการเรียนรู้จากการกระทําจริง มกัเป็น
ประเด็นเชิงเปรียบเทียบว่าเดิมเคยคิดเคยทํากนัอย่างไร แต่หลงัจากเรียนรู้ภาคทฤษฎี
เพิ�มเติมแล้ว  ได้คิดและทํากนัใหม่อย่างไร ในลกัษณะเป็น “บทเรียน” ถึงสิ�งที�ควรทํา/

ไม่ควรทํา ไม่ได้หมายถึงว่า ได้รู้..อะไร (know what..) จากทฤษฎีของผู้วิจยั



บทที� 4 นําเสนออะไร.... 
4. ความรู้ใหม่ที�เกิดขึ �น

• ความรู้ใหม่ (new knowledge) เป็นความรู้ใหม่ที�เกิดจากการกระทํา (action) เป็นความรู้

ชั�วคราวชั�วขณะในบริบทหนึ�งๆ ซึ�งหากพิจารณา “ความรู้” ภายใต้วิธีคิดปฏิบตัินิยม ก็หมายถึง 
“การเรียนรู้เพื�อที�รู้”  อนัจะนําไปสู่ “การคิด”   ที�ดียิ�งขึ �น    ซึ�งนกัคิดปฏิบตัินิยมจะไม่ตดัสินสิ�งที�
ค้นพบตอ่วิธีการแก้ปัญหาที�ดีปัญหาหนึ�งๆ ว่า “ถกู” หรือ “ผิด”แต่จะเรียกสิ�งนั �นว่า “ความจริง
ชั�วขณะ” (temporary truth) เพราะเมื�อเวลาผ่านไปและสงัคมเปลี�ยนไป คําตอบที�เกิดขึ �น ณ 
เวลาหนึ�งก็จะล้าสมยั ไม่ใช่คําตอบสําหรับเวลาใหม่ที�ตามมา

อย่าลืม !!   ความรู้ใหม่ (new knowledge) เป็นความรู้ใหม่จากการกระทํา
ร่วมกนั ซึ�งอาจเป็นผลสรุปจาก “การเรียนรู้” โดยภาพรวมในลกัษณะเป็น 

mind map  ไม่ใช่ความรู้ใหม่เชิงทฤษฎีที�ได้รับจากผู้วิจยั

http://www.google.co.th/imgres?q=new+knowledge&start=92&hl=th&biw=1440&bih=708&tbm=isch&tbnid=SN3v_Sy7ytdATM:&imgrefurl=http://www.uakron.edu/ar/report2007/htdocs/section6.php&docid=LPt64ssBI6u_sM&imgurl=http://www.uakron.edu/ar/report2007/images/newKnowledge.png&w=512&h=121&ei=0BJTUIDpLIborQfupoHgCw&zoom=1&iact=hc&vpx=950&vpy=59&dur=391&hovh=96&hovw=409&tx=206&ty=65&sig=108469383652628819062&page=5&tbnh=48&tbnw=205&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:92,i:18


กรณีศึกษา
http://www.mbuisc.ac.th/phd/case%20study.htm

http://ednet.kku.ac.th/~edad/OLD/Dissertation_Pdf/sirikul.pdf
http://ednet.kku.ac.th/~edad/OLD/chayanon%5B1%5D%5B1%5D.pdf
http://phd.mbuisc.ac.th/case%20study.htm

http://www.mbuisc.ac.th/phd/case study.htm
http://ednet.kku.ac.th/~edad/OLD/Dissertation_Pdf/sirikul.pdf
http://ednet.kku.ac.th/~edad/OLD/chayanon[1][1].pdf
http://phd.mbuisc.ac.th/case study.htm


ปัญหา...อยู่ตรงไหน ??
• นิยามของปัญหา คือ ช่องว่าง (gap) ระหวา่งสิ�งที�เป็นจริง (reality) กบัสิ�งที�

คาดหวงั (expectation) หากช่องว่างยิ�งห่าง แสดงว่าสิ�งนั �นเป็นปัญหาที�ควรต้อง
รีบแก้ไข หากละเลย ทอดทิ �ง นบัวนัจะยิ�งห่างไกลออกจากนัทกุที จนจะสายเกินแก้

http://www.cocatalyst.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/reality-expectation-gap.png


• หัวใจสาํคัญ ทางเลือกเพื�อแก้ปัญหา (solutions) ที�ไม่ล้าสมัย .... คํา
กลา่วของสองท่านข้างบนมีความหมาย .... หากตดัสินใจทําวิจยัประเภทนี � แนะนําให้ “review” 

หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ในประเด็นที�เกี�ยวข้องให้ครอบคลมุและทนัสมยั เสียแต่เนิ�นๆ เพื�อให้
ผู้วิจยัเป็น “ธารสายทฤษฎี”  หรือ “สายธารวิชาการ” ที�จะนําไปแลกเปลี�ยนกบั “ธารสาย

ประสบการณ์” อย่างเป็นประโยชน์  ไม่จบัเสือมือเปล่า  ไม่ขาดหลกัวิชาการ เพราะแม้
ประสบการณ์ของผู้ ร่วมวิจยัมีคณุคา่ แต่ต้องอิงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เพราะเป็นแหล่งของ

แนวคิดเชิงนวตักรรม หากขาดทฤษฎีก็เสมือนคนตาบอด  ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่ที�เดิม หาก
มีทฤษฎีมากระตุ้นจะก่อให้เกิดการเปรียบเทียบ แลกเปลี�ยน  เกิดการเปลี�ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ 
และเกิดความรู้ใหม่ โดยเฉพาะในปัจจบุนัเกิดกระบวนทศัน์ใหม่ๆ ทางการศกึษาสําหรับศตวรรษที� 

21 มากมาย และที�สําคญัไม่ยึดติดกบักระบวนทศัน์เก่าๆ ที�เขาไม่ใช้กนัแล้ว  



ตรวจสอบหน่วยงานของท่าน...
ความคาดหวงัมีมากมายหลายแหลง่

• จาก...พระบรมราโชวาท...พระราชดํารัส ...
• จาก พ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาติ
• จากแผนการศกึษาแหง่ชาติ
• จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
• จากนโยบายของรัฐบาล จากกระทรวงศกึษาธิการ จากต้นสงักดั
• จากหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี
• จากกระบวนทศัน์ใหม่ทางการศกึษาศตวรรษที� 21
• จากทศันะของนกัวิชาการ จากงานวิจยั จากการประชมุสมัมนาทางวิชาการ
• จากกรรมการสถานศกึษา จากประชาชน จากผู้ปกครอง จากชมุชน
• จากผู้บริหาร จากคณะครู จากบคุลากร และจากนกัเรียน
• ฯลฯ

แหลง่กําหนด 

“ปัญหา” (problem) 
และ “ทางเลือกเพื�อแก้ปัญหา” 

(solutions) 



คุณลักษณะผู้วิจัย PAR

• เป็นผู้นําการเปลี�ยนแปลง (leading change)
• เป็นนกัแก้ปัญหาที�กล้าคิดกล้าทํา (solving problem)
• เป็นนกัตดัสินใจที�มีเหตผุล (rational decision making)
• เป็นนกัทฤษฎีที�มีความไว (theoretical sensitivity)
• เป็นนกัพฒันาประชาธิปไตย (democratic developing)
• เป็นนกัเรียนรู้จากการกระทํา (learning by doing)
• เป็นนกัสร้างความรู้ใหม่จากการกระทํา (new knowledge constructing)
• เป็นนกัถอดบทเรียนและสะท้อนผล (lesson distilling & reflecting)
• เป็นนกัพฒันาจากข้างใน (inside-out approach) ใช้พลงัพฒันาจากคนในพื �นที� พึ�งตนเอง 

พฒันาตนเอง และเป็นการพฒันาที�ยั�งยืน
• เป็นนกับรูณาการทฤษฎีกบัประสบการณ์ (integrating experience & theory)
• เป็นนกัวิจยัศตวรรษที� 21 ที�ให้ความสําคญักบั problem-based learning
• ฯลฯ


