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การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) 

•  การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (participatory 
research)  

•  การวิจัยการสืบค้นความรู้ด้วยการประสาน
ความร่วมมือ (collaborative inquiry)  

•  การวิจัยแบบปลดปล่อย (emancipatory 
research)  

•  การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (action learning)  
•  การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่อิงบริบทของการวิจัย 

(contextual action research)  



ฐานคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(paradigm of praxis)  

•  ความจริงมาจากการปฏิบัติ  
•  นักปราชญ์ Aristotle ที่เน้นว่า ความรู้มาจาก
การปฏิบัติ  

นักวิจัยจะเข้าไปมีส่วนร่วม เป็นผู้
ผลักดันให้เกิดกิจกรรมเพื่อนําไป
สู่การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาสังคมนั้น  



คนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
•  ผ่ายที ่1 คือ นักวิจัยที่ตนเองมีค่านิยมความเชื่อ 
เป็นนักกิจกรรม นักแสวงหาความรู้ที่พร้อมในการ
เรียนรู้เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติ เปิดใจรับเรียนรู้เพื่อ
แสวงหาความรู้กับผู้ร่วมวิจัย  

•  ฝ่ายที ่2 ได้แก่ คณะผู้ร่วมวิจัยที่เป็นผู้ปฏิบัติพร้อมที่
จะเรียนรู้ร่วมกันกับฝ่ายที่  1 โดยการสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกันเรียนรู้ ค้นหาองค์ความรู้และการปฏิบัติ
ควบคู่กันไป เพื่อเกิดประโยชน์ฝ่ายที่ 3 

•  ฝ่ายที ่3 ที่เป็นผู้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ 



                      คําถามการวิจัย 
              ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการ 

สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
ในหน้างาน 

 - ทีมงานต้องการ 
       ปรับปรุงการ 
       ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

การทบทวนวรรณกรรม 
- สิ่งที่ต้องการศึกษามี 
    ความเป็นนามธรรม 
    สูง 



               คําถามการวิจัย 
              ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 ปัญหาด้านนโยบายกับการปฏิบัติ 
    - ทํางานอย่างไรให้บรรลุนโยบาย/ 
       ตัวชี้วัดของการให้บริการ 
    - นโยบายกับการปฏิบัติไปด้วยกัน 
       ไม่ได ้
    - นโยบาย การปฏิบัติ ทฤษฎี  
       ไปด้วยกันไม่ได้ 
    - ทีมงานต้องการปรับปรุง พัฒนา 
       บริการ/งานให้ดีขึ้น 

                 

(คําถามการวิจัยจะเขียนอย่างไร) 

การวิจัย 
ระดับการ
ปฏิบัติ 



ตัวอย่างคําถามการวิจัยระยะที่  1 

•  จะค้นหาวิธีการสอนอย่างไรเพื่อให้นักศึกษา 
   มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
•  เราจะปฏิบัติการพยาบาลอย่างไรให้ดีขึ้นกว่าเดิม  
•  จะปฏิบัติการพยาบาลอย่างไรที่สะท้อนว่าเป็นการให้
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

•  จะสอนนักศึกษาอย่างไรเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะ
ทางวัฒนธรรม 

•  ระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล
เป็นอย่างไร 

 
!



คําตอบวิจัยที่ต้องการในระยะที่ 1 

•  ผู้ร่วมวิจัยมีต้นทุนอะไรอยู่บ้าง  
•  ยังขาดอะไรที่ต้องการพัฒนาหรือร่วม
กันศึกษาค้นคว้า  
•  กําหนดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ว่าเป้าหมายที่ต้องการปฏิบัติให้ดีขึ้น
คืออะไร  



•  มีวิธีการสอนอย่างไรหรือสร้างบรรยากาศการ
เรียนการสอนอย่างไรเพื่อให้อาจารย์และ
นักศึกษามีสมรรถนะทางวัฒนธรรม 

•  มีวิธีการพัฒนาอาจารย์ และนักศึกษาอย่างไร
เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษามีสมรรถนะทาง
วัฒนธรรม 

•  บรรยากาศการเรียนการสอนอย่างไรที่สะท้อน
ว่าเป็นบรรยากาศที่นําไปสู่การพัฒนาสมรรถนะ
ทางวัฒนธรรม 

ตัวอย่างคําถามการวิจัยระยะที่ 2 



•  วิธีการร่วมกันเรียนรู้เพื่อให้ได้วิธีการปฏิบัติตาม
ที่พวกเรามีการปฏิบัติที่ดีขึ้นกว่าเดิม  

•  วิธีการเรียนรู้จากการกระทํา  
•  ประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ หากไม่ดีขึ้นก็
แสวงหาอีก  

•  เป็นวงจรของการปฏิบัติที่มีการประเมินผลย่อย 
(formative evaluation) เป็นระยะ  

คําตอบวิจัยที่ต้องการในระยะที่ 2 



คําตอบวิจัยที่ต้องการในระยะที่ 2 



•  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาให้อาจารย์ 
และนักศึกษามีสมรรถนะทางวัฒนธรรม
เป็นอย่างไร  
•  ความพึงพอใจของผู้รับบริการสุขภาพที่
เกิดจากการให้บริการของอาจารย์ และ
นักศึกษาพยาบาลเป็นอย่างไร!

คําถามการวิจัยระยะที่ 3 



คําตอบการวิจัยที่ต้องการในระยะที่ 3 

•  นักวิจัยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติอย่างไร 
•  ผู้ร่วมวิจัยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติอย่างไร 
•  ผู้รับประโยชน์จากการวิจัย ได้รับประโยชน์อะไร!

•  ทําให้คนถึงบางอ้อ  
•  อ๋อพบแล้วว่าทํายังไง  
•  รู้แล้วว่าทําอย่างไร  
•  มีความสุขที่ได้ทําเช่นนั้น ที่เรียกว่า 

emancipate knowledge เป็นความรู้
ที่นํามนุษย์ไปสู่เสรีภาพ หรือถึงพระ
นิพพานที่เป็นความสุขสงบเย็น 



การออกแบบการวิจัย 
•  ระยะที1่  
    ฝ่ายที ่1 กับฝ่ายที่ 2 ร่วมกันศึกษา 
    ต้นทุน ช่องว่างการปฏิบัติของตนเอง 
    กําหนดวิสัยทัศน์ พบว่าตระหนัก 
    ต้องการพัฒนาการปฏิบัติร่วมกัน  
•  ระยะที ่2 
   ฝ่ายที ่1 กับฝ่ายที่ 2 ร่วมกันปฏิบัติ 
   สะท้อนการเรียนรู้ ผลลัพธ์ของการ 
   ปฏิบัติ 



การออกแบบการวิจัย 
•  ระยะที ่3  
•      ฝ่ายที ่1 และ 2 เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 
       อย่างไร 
•      องค์กรเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
•      ฝ่ายที ่3 ได้ประโยชน์อย่างไร 
 



ตัวอย่างการออกแบบการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการ  

 
 เรื่อง 

 
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรม

สําหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พระพุทธบาท 



ตัวอย่าง 
การออกแบบการวิจัยระยะที่ 1  
(ระยะวิเคราะห์สถานการณ์) 

รูปแบบการวิจัย ใช้การวิจัยเชิงบรรยาย  

พื้นที่ศึกษา เลือกแบบเจาะจงศึกษาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พระพุทธบาท  

ผู้ร่วมวิจัย (participants)  ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลชั้น
ปีที่ 2 จํานวน 68 คน  ปี 3 จํานวน.. 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาเชิงปริมาณ  
                                      เชิงคุณภาพ  

วิธีการรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  



ตัวอย่าง 
การออกแบบการวิจัยระยะที่ 2 (ระยะดําเนินการ) 

รูปแบบการวิจัย ใช้การวิจัยแบบผสม/เชิงคุณภาพ  
พื้นที่ศึกษา เลือกแบบเจาะจงศึกษาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พระพุทธบาท  
ผู้ร่วมวิจัย (participants)  ได้แก่ อาจารย ์
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จํานวน .. คน  ปี 3 จํานวน.. 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การศึกษาเชิงปริมาณ(วัดการเปลี่ยนแปลง ของแต่ละวงจร)  
เชิงคุณภาพ (ศึกษากระบวนการพัฒนา/ขั้นตอนการพัฒนา)  



ตัวอย่าง 
การออกแบบการวิจัยระยะที่ 3 (ระยะประเมินผล) 

รูปแบบการวิจัย เชิงคุณภาพ  
พื้นที่ศึกษา เลือกแบบเจาะจงศึกษาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พระพุทธบาท  
ผู้ร่วมวิจัย (participants)  ได้แก่ อาจารย ์นักศึกษา ผู้รับ
บริการสุขภาพ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การศึกษาเชิงปริมาณ(วัดประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับบริการ)  
เชิงคุณภาพ (วิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่แสดงว่ามีสมรรถนะทาง
วัฒนธรรม ผลลัพธ์ที่เป็น emancipate knoewledge)  



ขอบคุณที่สนใจรับฟัง 


