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หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาการบริหารการศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี

Action Research

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

postmodernism) ทีเชือเกยีวกบัประสบการณ์ทีมีอยูจ่ริงของมนุษย ์และการดึง

ศกัยภาพของมนุษยอ์อกมาใชใ้ห้เต็มที  การให้ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมและความเป็น

ประชาธิปไตยในการกระทาํ และการส่งผลต่อการเปลียนแปลงทางการศึกษาในทางบวก การ

มีอาํนาจในการตดัสินใจถึงสิงทีจะให้มีการเปลียนแปลงและไม่เปลียนแปลง การเชือมโยง

ความรู้ทีมีอยูก่อ่นกบัสารสนเทศทีไดร้ับใหม่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ทงัทีสาํเร็จและไม่

สาํเร็จ การตงัคาํถามและการแสวงหาคาํตอบอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนใชวิ้ธีการพรรณนาถึง

สิงทีกาํลงัเกดิขึน และทาํความเขา้ใจผลของการใชต้วัสอดแทรกทางการศึกษา
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แนวคิดพนืฐาน - สังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ และ ปฏิบัตนิิยม

ในศตวรรษที 20 ช่วงปี 1960-1970 นกัวิจยักลุ่มสงัคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ (critical 
social sciences) หรือปฏิบตัินิยม (pragmatism) ไดเ้กดิความคิดตอ่ตา้นความคิดการ

วิจยัทางสงัคมศาสตร์สองกระแส กระแสแรก  นกัวิจยักลุ่มนีมีความเห็นว่า วิธีการวิจยัเชิงปริมาณไม่

สามารถเขา้ถึงความหมายทีแทจ้ริงของสิงทีศึกษาได ้อีกทงัละเลยความสาํคญัของบุคคลซึงเป็นปัจเจก

บุคคลทงัในดา้นความรู้สึกและความนึกคิด ไม่สนใจบริบททางสงัคมในเชิงพลวตัร ส่วนการวิจยัเชิง

คุณภาพมีแนวทางทีเป็นอตัวิสยั ขาดความชดัเจน ประเด็นทีวิจยัเล็กเกนิไป มองบริบทระยะสนั  และ

ประเด็นสาํคญัวิธีการวิจยัทงัสองเป็นการวิจยัเพือรู้ธรรมชาติและมนุษยม์ากกวา่ทีจะปฏิรูปรังสรรคแ์ละ

กอ่ให้เกดิการเปลียนแปลงทางทีดีขนึในสงัคม นกัวิจยักลุ่มนีเชือว่าการวิจยัควรเป็นกระบวนการศึกษา

คน้ควา้เชิงปฏิรูปทีมุ่งให้เห็นโครงสร้างทีแทจ้ริงของปัญหา เพือนาํไปสู่การปฏิรูปหรือการเปลียนแปลง

ให้ดีขึน โดยใชท้งัวิธีการวิจยัเชิงปริมาณและวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกนั และเนน้การวิจยัให้มีส่วน

ร่วมคิดร่วมทาํและวิภาษวิธี (dialectic method) 

ความเป็นมา

• การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action Research)  มี

แนวคิดทีสําคญั คือ ผูว้จิยัทาํตวัเป็นผูเ้ชียวชาญจากภายนอก (outside expert) ที

นาํแนวคิด แผนงาน หรือโครงการทีคิดหรือจดัทาํขึนไปใหผู้ร่้วมวจิยัเป็นผูป้ฏิบติั

• การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (Practical Action Research)  มี

แนวคิดทีสําคญั คือ ผูว้จิยัมีส่วนร่วมกบัผูร่้วมวจิยัมากขึน ไม่นาํเอาแนวคิด แผนงาน หรือ

โครงการของตนไปใหป้ฏิบตัิตามแบบแรก แต่จะทาํหนา้ทีเป็นทีปรึกษา เป็นผูก้ระตุน้ ตงั

ประเด็น และกาํกบัใหม้ีการร่วมกนัคิด ปฏิบตัิ สังเกตผล และสะทอ้นผล

• การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอิสระ (Participatory Action Research) มี

แนวคิดทีสําคญั คือ ผูว้จิยัมีส่วนร่วมในการวจิยักบัผูร่้วมวจิัยในลกัษณะเป็นความร่วมมือ 

(collaboration) ทีทงัผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างมีสถานะทีเท่าเทียมกนั 

(equally) ในการร่วมกนัคิด ปฏิบตัิ สังเกตผล และสะทอ้นผล

Action Research เริมมี

การพฒันาขึนครังแรกใน

ปี 1952 โดยนกัวิชาการชือ 

Lewin  แลว้ไดรั้บการพฒันา

โดยนกัวิชาการคนอืน ๆ ในระยะ

ต่อมาอีกหลายท่าน  

เช่น Kolb ในปี 1984 และ 

Carr and Kemmis ใน

ปี 1986 เป็นตน้   ในกรณีของ 

Carr and Kemmis ได้

จาํแนกการวิจยัเชิงปฏิบติัการ

ออกเป็นสามระดบั คือ
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Action Research

Top-down 
model

•Technical Action Research

Mixed 
model

•Practical Action Research

Bottom-up 
model

•Participatory Action Research

คําถาม – เมือรูปแบบหนงึเป็น top-down หรืออํานาจนยิม  แต่อีกรูปแบบหนงึเป็น bottom-up หรือ

ประชาธิปไตยนยิม  ในศตวรรษที 21 ซงึเน้นหลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วม ควรทําวจิยัในรูปแบบใด 

ระหวา่ง Technical Action Research และ Participatory Action Research (รูปแบบ Practical Action 
Research คงยากทีออกแบบให้ปนกนัระหวา่ง Top-down + Bottom-up)

เส้นต่อเนือง (continuum)

การวิจัยเชิงปฏบัิตกิาร
แบบเทคนิค

(Top-down Model)

 ผู้ วิจยัทําตัวเป็นผู้ เชียวชาญจาก

ภายนอก  ทีนําแนวคิด นําแผนงานหรื

อนําโครงการ ทีตนเองคิดหรือจดัทาํขนึ 

ไปให้ผู้ ร่วมวิจยัเป็นผู้ปฏิบติั

การวิจัยเชิงปฏบัิตกิาร
แบบปฏบัิต ิ

(Mixed Model)
ผู้ วิจยัไม่นําเอาแนวคิด แผนงาน หรือ

โครงการของตนไปให้ปฏิบติัตามแบบ

แรก แต่จะทําหน้าทีเป็นทีปรึกษา ผู้

กระตุ้น ตังประเด็น กํากับให้มีการ

ร่วมกันคิด ปฏิบติั สงัเกตผล และ

สะท้อนผล

การวิจัยเชิงปฏบัิตกิาร
แบบมีส่วนร่วม

(Bottom-up Model) 
ผู้ วิจยัมีส่วนร่วมในการวิจยักับผู้ ร่วม

วิจยั ในลกัษณะเป็นความร่วมมือกัน ที

ทงัผู้ วิจยัและผู้ ร่วมวิจยัต่างมีสถานะที

เท่าเทียมกันในการร่วมกนัคิด ปฏิบติั 

สงัเกตผล และสะท้อนผล

คําตอบ – เป็น Participatory Action Research (PAR) 



09/11/61

4

เมือเป็น PAR… วตัถปุระสงค์การวิจยัเป็นเช่นไร

การกําหนดวตัถุประสงค์การวจิยัของ Participatory Action Research แตกต่างจากการ

กําหนดวตัถุประสงค์การวจิยัของ Technical Action Research 
หากเป็น Technical Action Research  ซงึเป็นแบบ Top-down ผู้วจิยัสามารถกําหนดเป็นสงิที

คาดหวงัจากการวจิยัไว้ในวตัถุประสงค์การวจิยัได้เลยว่าต้องการให้เกิดอะไรขึน เพราะเป็นการ

กําหนดจากตวัผู้วจิยัเอง (เป็นเช่นกรณีงานวจิยัเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพทวัๆ ไป)

แต่หากเป็น Participatory Action Research ผู้วจิยัยงัไม่สามารถกําหนดสงิทีคาดหวงัจากการ
วจิยัไว้ได้ เพราะสงินนัยงัไม่เกิดขึน จะเกิดขึนในขนัตอน “การวางแผน” กบัผู้ ร่วมวจิยั ถือเป็น 

“ผลลพัธ์”/คําตอบ” ทีต้องการทราบจากการวจิยั ไม่ใช่เป็น “โจทย์/คําถาม” ทีตงัไว้ก่อนลว่งหน้า 

ตวัอย่าง - หากเทียบเคียงกบัข้อแนะนําของ Creswell (2009) และ Glatthorn (1998)  ทีกําหนด “เพือวางแผน พฒันา 
และประเมินหลกัสตูรการแก้ปัญหาความขดัแย้งสาํหรับนกัศึกษาในวิทยาลยัชุมชน” แต่อาจกําหนดเป็น 2 ประเด็นดงันี คือ 

• เพือศึกษาผลการดําเนินงานตามขนัตอนต่าง ๆ  ของการวิจัยเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม (คือขนัตอนที 1-9 ) 

• เพือศึกษาผลการเปลยีนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ทีเกิดขึนจากการวิจัยเชิงปฏบิตัิการแบบมีสว่นร่วม

(หรืออาจกําหนดเฉพาะประเด็นทีสอง ทีจะนําไปสูก่ารสรุปและอภิปรายผลเฉพาะการเปลียนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่)

PAR – Research for Changing, 
Learning, Creating new knowledge

PAR เป็นการวจิยัแบบ Bottom-up 
ผู้วจิยัและผู้ ร่วมวจิยั มีความเสมอภาค

กนัในทกุขนัตอน

มีจุดมุ่งหมายเพือให้เกิด -:
1) การเปลียนแปลง (change) 
2) การเรียนรู้ (learning) 
3) ความรู้ใหม่ (new Knowledge)
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PAR: 
Problem–based research

PAR มุ่งแก้ปัญหาทีเกิดขึน อาจ
เป็นระดบังาน ระดบักลุม่งาน 

ระดบัทงัหนว่ยงาน

การจะกําหนดทําวจิยัในระดบั

ใดควรคํานงึถึงสภาพปัญหา 

ความคาดหวงั และความเป็นไป

ได้ในทางปฏิบตัิ 

แนวคิดพืนฐานเพือ PAR

Management 
process Administrative 

process

ดงันนั PAR อยู่บนฐานแนวคิดของ Problem 
solving process, Decision-making 
process, Management process, 
Administrative process, Development 
process ซงึต่างมีระบบการคิดเพือปฏิบติัที
คล้ายคลงึกนั เพียงแต่มีคําอธิบายแตกต่างกนั

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

ร่วมกนัปฏิบติั 

ร่วมกนัสงัเกตผล 

ร่วมกนัสะท้อนผล

10 ขันตอนในการทาํวิจัยปฏิบัติการ (สมมติมี 2 วงจร)

วงจรที 2 (1 ภาคเรียน)

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

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

ข้อสงัเกต –การสงัเกต (observing) ควรกระทําทกุ
ขนัตอน เพือบนัทกึว่า ขนัตอนนนัๆ ทําอะไร ได้ผล

อย่างไร มีการเรียนรู้ และความรู้ใหม่อะไรเกิดขนึ
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การเตรียมการ
(Preparing)

• ผู้วจิยัลงภาคสนามก่อน เพือสร้างความคุ้นเคย

• ผู้วจิยัจดัอบรมผู้ ร่วมวจิยัเพือความรู้และความ

เข้าใจใน “หลกัการ แนวคิด และทกัษะ” ที

จําเป็นใช้ในการวจิยั เช่น

 หลกัการและแนวคิดเกียวกับ PAR
 แนวคิดและเทคนิคการวางแผน

 แนวคิดและเทคนิคการสงัเกต

 แนวคิดและเทคนิคการนําแผนไปปฏิบติั

 แนวคิดและเทคนิคการสะท้อนผล

  ข้อตกลงร่วมกนัในการดําเนินการวิจยั

 อืนๆ 

การวางแผน 

(Planning)

Past - เดิมเป็นอย่างไร ? 

Present - ปัจจุบนัเป็นอย่างไร ?

Future - คาดหวงัให้เป็นอย่างไร ?

All solutions - ทางเลือกเพือบรรลผุลมีอะไรบ้าง ?

Selected solutions - ทางเลือกทีเลือกสรรคืออะไร ? 

กําหนดเป็นแผนปฏิบตัิการ (Action Plan)
และอาจมีแผนพฒันาสว่นบคุคลด้วย (Individual 
Development Plan: IDP)
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หลักคิด - Participants First !!

PAR เป็นการบรรจบกนัของธาร 2 สาย คือ สาย
ประสบการณ์จากการทํางานในพืนทีทีทําวจิยั (ของผู้ ร่วม

วจิยั) และสายทฤษฎีจากการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้อง

ในบทที 2 (ของผู้วจิยั) ในการวางแผนควรให้กลุม่ผู้ ร่วม

วจิยัได้แสดงความคิดเหน็ในประเด็นต่าง ๆ อย่างเต็มที

ก่อน จนได้เค้าร่าง action plan ของพวกเขาออกมา  
จากนนัผู้วจิยัจึงนําเสนอ “ทฤษฎี” ให้พวกเขา เพือ

ประกอบการพจิารณาเพมิเติม ซงึอาจจะมีผลให้ร่วมกนั

ปรับปรุง action plan นนัให้มีความเหมาะสมยิงขึน เป็น
การบรูณาการระหวา่งแนวคิดภาคประสบการณ์กับ

แนวคิดภาคทฤษฎี

หากผู้วิจยันําเสนอแนวคิดเชิง “ทฤษฎี” กบัพวกเขาก่อน 

หากผู้ วิจยันําเสนอแนวคิดเชิง “ทฤษฎี” 

กบัพวกเขาก่อน โอกาสทีพวกเขาจะคิด

และกําหนด action plan ตามทฤษฎีนนั
มีสงู ก็จะขาดโอกาสดงึ “ความรู้จาก

ประสบการณ์” ของพวกเขาออกมาใช้ไป

อย่างน่าเสยีดาย เพราะ PAR ได้ให้
คณุค่ากบัความรู้จากประสบการณ์นนั

ด้วย ไม่เน้นแต่ความรู้ภาคทฤษฎี เพราะ

จะทําให้เกิดการพฒันาทีไม่ยงัยืน ไม่

ก่อให้เกิดการแลกเปลยีนเรียนรู้ และ

ความรู้ใหม่ๆ 
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การบรรจบกนัของธาร 2 สาย มีความหมายต่อ “การวิจยั” อย่างไร ?

• การบรรจบกันของธาร 2 สาย คือ สายความรู้

จากประสบการณ์ของผู้ ร่วมวจิยั และสายทฤษฎีของ

ผู้วจิยั โดยให้ “ผู้ ร่วมวจิยั” ได้คิดวางแผนกนัอย่างเต็มที

ก่อน แล้วจึงรับแนวคิดเชิงทฤษฎีจากผู้วจิยัเสริมใน

ภายหลงันนั จะทําให้ “ผู้วจิยั + ผู้ ร่วมวจิยั” สามารถ

สงัเกต (observe) ได้ถึง “เดิมพวกเขาคิดกนัอย่างไร 
หลงัจากได้รับความรู้เชิงทฤษฎีแล้ว พวกเขาคิดใหม่กนั

อย่างไร ได้ร่วมกนัปรับเปลียนเป็นอะไร ทําไมถึง

ปรับเปลียนเป็นเช่นนนั” 

• เป็นผลจากการสงัเกตทีจะนําไปเขียน “รายงานเป็น

ผลการวจิยัในขนัตอนการวางแผน” รวมทงัการให้

ข้อสงัเกตได้ถึง “การเรียนรู้” และ “ความรู้ใหม่” ทีเกิดขึน

ในขนัตอนนีได้ 

การบรรจบกนัของธาร 2 สาย มีความหมายต่อ “ผู้วิจยั” อย่างไร ?

• ในช่วงพฒันา “เค้าโครงการวิจยั” (บทที 1-3) ผู้ วิจยัจะต้อง review 
“หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี” ในเรืองทีทําวิจยัหรือเรืองทีมุง่แก้ปัญหานนั 

อย่างมีคณุภาพ คือ สอดคล้องกบัเรืองทีทําวิจยั จากหลากหลายแหลง่ 

ทงัจากตําราและจากอินเตอร์เน็ต ไมล้่าสมยั เอาทีทนัสมยั ควรย้อนหลงั

ประมาณ 5 ปี เพราะวิทยาการในปัจจบุนัมีการเปลียนแปลงเร็วมาก  

หากศกึษาแหลง่ข้อมลูทีล้าสมยั จะทําให้การวิจยัมีความล้าสมยัไปด้วย 

จะเสียเวลาเพราะมวัแตนํ่าเอาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่าๆ มาใช้
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การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ จากธาร 2 สายมาบรรจบกนั

การเรียนรู้ (learning) เป็นการเรียนรู้จากการกระทําจริง มกัเป็นประเด็นเชิง
เปรียบเทียบวา่เดิมเคยคิดเคยทํากนัอย่างไร แต่หลงัจากเรียนรู้ภาคทฤษฎี

เพมิเติมแล้ว  ได้คิดและทํากนัใหม่อย่างไร ในลกัษณะเป็น “บทเรียน” ถึงสงิทีควร

ทํา/ไม่ควรทํา ไม่ได้หมายถึงวา่ ได้รู้..อะไร (know what..) จากทฤษฎีของผู้วจิยั

ความรู้ใหม่ (new knowledge) เป็นความรู้ใหม่จากการกระทําร่วมกนั ซงึอาจ

เป็นผลสรุปจาก “การเรียนรู้” โดยภาพรวมในลกัษณะเป็น mind map  ไม่ใช่
ความรู้ใหม่เชิงทฤษฎีทีได้รับจากผู้วจิยั

การปฏิบัติ (Acting)  
นํา action plan 

สู่การปฏิบัตร่ิวมกัน

การปฏิบัติ (acting)

  ผู้วจิยัควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม

และเป็นผู้สง่เสริมสนบัสนนุและอํานวยความ

สะดวกให้มีการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการ 

(action plan) และแผนพฒันาสว่นบคุคล 

(individual development plan) ทีกําหนดไว้นนั 

โดยมุ่งให้บรรลผุลตามวตัถุประสงค์ทีกําหนด 

ตามหลกัการ “มุ่งการเปลียนแปลง และมุ่งให้

เกิดการกระทําเพือบรรลผุล”   พยายามไม่ให้

ความช่วยเหลือใดๆ ทีได้อย่างง่ายๆ หรือ

สําเร็จรูปเกินไป คอยให้กําลงัใจและกระตุ้นให้

เกิดการปฏิบตัิอย่างจริงจงั
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การสังเกตผล

(Observing)

นอกจากการสงัเกตผล (observing) ทีแนะนําให้ปฏิบติัในทกุ
ขนัตอนของการวิจยัแล้ว  การสงัเกตผลในขนัตอนนี ถือเป็น

การสงัเกตผลทีต่อเนือง ยาวนาน และซบัซ้อน เป็นการสงัเกต

ผลในขันตอนการปฏิบัติ (ขนัตอนที 3) ทีใช้ระยะเวลาที
ยาวนานกว่าขนัตอนอืน มีกิจกรรมเกิดขนึมากมาย 

สลบัซบัซ้อน และต่อเนือง ผู้ วิจยัและผู้ ร่วมวิจยัต้องมีการ

สงัเกตผล (observing) เป็นกิจกรรมควบคู่ขนาน (parallel) กับ               
ทกุโครงการและทกุกิจกรรม เช่นเดียวกับขนัตอนการ

เตรียมการและขนัตอนการวางแผน เพือบนัทกึผลการปฏิบติั

ตามแผนปฏิบติัการ  (action plan) ไปเป็นระยะๆ  

โดยอาจใช้เทคนิควิธีและเครืองมือต่างๆ – บนัทกึ ถ่ายภาพ 
วิดีโอ สมัภาษณ์ สงัเกต .........................

สะท้อนผล

(Reflecting) นําข้อมูลจากการสงัเกตผล (observing) มาถกเถียง
อภิปรายร่วมกนั ซงึอาจมีทงัความเหน็ทีสนบัสนนุ

สอดคล้องกนัหรือขดัแย้งกนั แต่ใช้หลกัความมีเหตุมีผล 

ทีมีจุดมุ่งหมายจะหาบทสรุปวา่ สงิทีร่วมกนัคาดหวงัไว้

ก่อนหน้านนั มีการเปลียนแปลงไปอย่างไร มีอะไรที

ประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร อะไรทียงัไม่ประสบ

ผลสําเร็จ เพราะอะไร หากจะดําเนนิการแก้ไขปัญหานนั

ต่อไปอีก อะไรทียงัเหมาะสมอยู่ควรดําเนนิการต่อเนือง 

อะไรทีไม่เหมาะสมควรตดัออก และอะไรทีควรนํามา

เสริมเข้าไปอีก และจากผลการปฏบัิตงิานร่วมกันมา

ตังแต่ต้นนัน ได้ก่อให้เกดิการเรียนรู้ในระดับตัว

บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงานอะไรบ้าง 

และได้ก่อให้เกดิความรู้ใหม่อะไรขึนมาบ้าง เพือเป็น

ข้อมูลสารสนเทศทีจะนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจใน

การวางแผนเพือดําเนนิการใหม่ในขนัตอนต่อไป  
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• Re-planning
• Acting
• Observing
• Reflecting

วงจรท ี2

ดําเนินงานด้วยหลกัการ

และแนวคิดเช่นเดียวกบั

วงจรที 1

รายงานผลการวิจัย (บทที 4)

คําแนะนํา ---- การนําเสนอผลการวิจัยในบทที 4 ผู้ วิจัยควรนํามาเสนอเป็น

ระยะๆ หรือหลงัเสร็จสนิการทําวิจยัแต่ละขันตอน ไม่รอจนกว่าเสร็จสินทัง 10 
ขนัตอน มิฉะนนัจะเกิดสภาพของภูเขาข้อมูล หรือสภาพได้หน้าลืมหลงั อาจมี

ผลทําให้นําเสนอข้อมลูไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ตามทีปฏิบัติจริง มีความสบัสน อัน

เนืองจากความเร่งรัดของเวลา ความเหนือยล้า ความท้อแท้ใจ ความหลงลืม 

และความมากมายของข้อมลู
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บทท ี4 นําเสนออะไร.... 

1. ผลการดาํเนินงานตามขนัตอน 1-9 

เป็นการเลา่เรืองจากงานทีทํา (stories at work) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง

(factual and neutral manner) ของแต่ละขนัตอนว่า  “ทําอะไร ได้ผลเป็น
อย่างไร” โดยอาจมีภาพถ่าย ข้อมลู คําสมัภาษณ์ หรือหลกัฐานอืนๆ แสดง

ประกอบให้เห็นชดัเจนขนึได้

บทท ี4 นําเสนออะไร.... 
2. ผลการเปลียนแปลง

• การเปลียนแปลง (change)  ทงัทีสําเร็จและไม่สําเร็จ ทงัทีคาดหวงัและไม่คาดหวงั  ซงึในการวจิยั
เชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมนนั ไม่ควรกําหนดความคาดหวงัการเปลียนแปลงเฉพาะในระดับ
โครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบตัิการ (action plan) และแผนพฒันาสว่นบคุคล (individual 
development plan) เทา่นนั แต่ควรกําหนดความคาดหวงัการเปลียนแปลงในระดบัทีเป็นภาพรวม
ทงัหนว่ยงานหรือทงัสถานศึกษาด้วย    เช่น การเปลียนแปลงใน 1) คน วฒันธรรมองค์การ 
บรรยากาศองค์การ) 2) โครงสร้างองค์การ 3)  เทคโนโลยี 4) กระบวนการและระบบการทํางาน  เป็น
ต้น (หรืออาจเป็นมิติอืนๆ แล้วแต่จะกําหนด)  ทงันี การเปลียนแปลงในตวัคนนนั ควรคํานงึถึงทงั
ระดบัตวับคุคล (self) ระดบักลุม่ (group/team) และระดบัทงัองค์การ (entire organization) 
ด้วย โดยพจิารณาทงัด้านความรู้ความเข้าใจ ทกัษะ ทศันคติ พฤติกรรม  และการนําไปใช้ประโยชน์ 
นอกจากนนั เนืองจากการดําเนนิการใดๆ ในสถานศึกษา มุ่งไปทีเป้าหมายสดุท้าย (ultimate goal)  
คือ นกัเรียน ดงันนั หากสง่ผลถึงนกัเรียนด้วย ความคาดหวงัการเปลียนแปลงในการวจิยัเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมจึงควรพจิารณาการเปลียนแปลงในนกัเรียนด้วย
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บทท ี4 นําเสนออะไร.... 
3. ผลการเรียนรู้

• การเรียนรู้  (learning) เป็นการเรียนรู้ทีเกิดขนึทงัในระดบับคุคล ระดบักลุม่ 

และระดบัหน่วยงาน ถือเป็นการเรียนรู้จากการกระทํา (action learning)  หรือ

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential learning) จากการร่วมกนัแก้ปัญหา
นนัๆ ในทกุขนัตอนจากการวิจยั ว่ามีอะไรบ้าง เน้นการเรียนรู้เพือทีรู้อนัจะนําไปสู่

การคิดวิธีการแก้ปัญหาทีดียิงขนึ

อย่าลืม !! …  การเรียนรู้ (learning) เป็นการเรียนรู้จากการกระทําจริง มกัเป็น
ประเด็นเชิงเปรียบเทียบวา่เดิมเคยคิดเคยทํากนัอย่างไร แต่หลงัจากเรียนรู้ภาคทฤษฎี

เพมิเติมแล้ว  ได้คิดและทํากนัใหม่อย่างไร ในลกัษณะเป็น “บทเรียน” ถึงสงิทีควรทํา/

ไม่ควรทํา ไม่ได้หมายถึงวา่ ได้รู้..อะไร (know what..) จากทฤษฎีของผู้วจิยั

บทท ี4 นําเสนออะไร.... 
4. ความรู้ใหม่ทีเกิดขนึ

• ความรู้ใหม่ (new knowledge) เป็นความรู้ใหม่ทีเกิดจากการกระทํา (action) เป็นความรู้

ชวัคราวชวัขณะในบริบทหนงึๆ ซงึหากพจิารณา “ความรู้” ภายใต้วธีิคิดปฏิบตัินยิม ก็หมายถึง 

“การเรียนรู้เพือทีรู้”  อนัจะนําไปสู ่ “การคิด”   ทีดียิงขึน    ซงึนกัคิดปฏิบตัินยิมจะไม่ตดัสนิสงิที

ค้นพบต่อวธีิการแก้ปัญหาทีดีปัญหาหนงึๆ วา่ “ถูก” หรือ “ผดิ”แต่จะเรียกสงินนัวา่ “ความจริง

ชวัขณะ” (temporary truth) เพราะเมือเวลาผา่นไปและสงัคมเปลียนไป คําตอบทีเกิดขึน ณ 

เวลาหนงึก็จะล้าสมยั ไม่ใช่คําตอบสําหรับเวลาใหม่ทีตามมา

อย่าลืม !!   ความรู้ใหม่ (new knowledge) เป็นความรู้ใหม่จากการกระทํา
ร่วมกนั ซงึอาจเป็นผลสรุปจาก “การเรียนรู้” โดยภาพรวมในลกัษณะเป็น 

mind map  ไม่ใช่ความรู้ใหม่เชิงทฤษฎีทีได้รับจากผู้วจิยั
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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

ปัญหา...อยู่ตรงไหน ??
• นิยามของปัญหา คือ ช่องว่าง (gap) ระหว่างสงิทีเป็นจริง (reality) กบัสงิที

คาดหวงั (expectation) หากช่องว่างยิงห่าง แสดงว่าสงินนัเป็นปัญหาทีควรต้อง
รีบแก้ไข หากละเลย ทอดทิง นบัวนัจะยิงห่างไกลออกจากนัทกุที จนจะสายเกินแก้
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• หวัใจสําคัญ ทางเลือกเพือแก้ปัญหา (solutions) ทไีม่ล้าสมัย .... คํา
กลา่วของสองทา่นข้างบนมีความหมาย .... หากตดัสนิใจทําวจิยัประเภทนี แนะนําให้ “review” 

หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ในประเด็นทีเกียวข้องให้ครอบคลมุและทนัสมยั เสียแต่เนนิๆ เพือให้
ผู้วจิยัเป็น “ธารสายทฤษฎี”  หรือ “สายธารวชิาการ” ทีจะนําไปแลกเปลียนกบั “ธารสาย

ประสบการณ์” อย่างเป็นประโยชน์  ไม่จบัเสือมือเปลา่  ไม่ขาดหลกัวชิาการ เพราะแม้
ประสบการณ์ของผู้ ร่วมวจิยัมีคุณค่า แต่ต้องอิงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เพราะเป็นแหลง่ของ

แนวคิดเชิงนวตักรรม หากขาดทฤษฎีก็เสมือนคนตาบอด  ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่ทีเดิม หาก
มีทฤษฎีมากระตุ้นจะก่อให้เกิดการเปรียบเทียบ แลกเปลียน  เกิดการเปลียนแปลง เกิดการเรียนรู้ 
และเกิดความรู้ใหม่ โดยเฉพาะในปัจจุบนัเกิดกระบวนทศัน์ใหม่ๆ ทางการศึกษาสําหรับศตวรรษที 

21 มากมาย และทีสําคญัไม่ยึดติดกบักระบวนทศัน์เก่าๆ ทีเขาไม่ใช้กนัแล้ว  

ตรวจสอบปัญหาวิจยัหน่วยงานของ

ท่าน...

• จาก...พระบรมราโชวาท...พระราชดํารัส ...
• จาก พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
• จากแผนการศึกษาแห่งชาติ
• จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
• จากนโยบายของรัฐบาล จากกระทรวงศึกษาธิการ จากต้นสงักัด
• จากหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี
• จากกระบวนทศัน์ใหมท่างการศึกษาศตวรรษที 21
• จากทศันะของนกัวิชาการ จากงานวิจยั จากการประชมุสมัมนาทางวิชาการ
• จากกรรมการสถานศึกษา จากประชาชน จากผู้ปกครอง จากชมุชน
• จากผู้บริหาร จากคณะครู จากบคุลากร และจากนกัเรียน
• ฯลฯ

แหลง่กําหนด 

“ปัญหา” (problem) 
และ “ทางเลือกเพือแก้ปัญหา” 

(solutions) 
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คุณลักษณะผู้วิจัย PAR
• เป็นผู้นําการเปลียนแปลง (leading change)
• เป็นนกัแก้ปัญหาทีกล้าคิดกล้าทํา (solving problem)
• เป็นนกัตดัสนิใจทีมีเหตุผล (rational decision making)
• เป็นนกัทฤษฎีทีมีความไว (theoretical sensitivity)
• เป็นนกัพฒันาประชาธิปไตย (democratic developing)
• เป็นนกัเรียนรู้จากการกระทํา (learning by doing)
• เป็นนกัสร้างความรู้ใหม่จากการกระทํา (new knowledge constructing)
• เป็นนกัถอดบทเรียนและสะท้อนผล (lesson distilling & reflecting)
• เป็นนกัพฒันาจากข้างใน (inside-out approach) ใช้พลงัพฒันาจากคนในพืนที พงึตนเอง 

พฒันาตนเอง และเป็นการพฒันาทียงัยืน
• เป็นนกับรูณาการทฤษฎีกบัประสบการณ์ (integrating experience & theory)
• เป็นนกัวจิยัศตวรรษที 21 ทีให้ความสําคญักบั problem-based learning
• ฯลฯ


