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Participatory ActParticipatory Action Researchion Research
(PAR)(PAR)



Participatory Action Research คือการวิจัยเชิง

ปฏิบตัิการแบบมีสวนรวม 

PARPAR

ใชหลักการวิจัยและหลักการมีสวนรวม 

มีความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับคุณคาของประชาธปิไตย 

(Democracy) และความเปนจริง 





ขบวนการพัฒนาความรูในการปฏิบัติ และการตระหนัก

ถึงปรากฏการณทางสังคม การเมือง สิ่งแวดลอมและ

เศรษฐกิจ เปนการวางแบบวิจัยที่เชื่อมโยงกระบวนการ 

วิจัยสูกระบวนการทางสังคม โดยเชื่อมโยงคําถามวิจัยกับ

การปฏิบัตใินชุมชนที่ประยุกตใชความรูจากกระบวนการ 

วิจัย

PARPAR



PhilosophyPhilosophy
ปรัชญาพื้นฐานคือ แนวคิดเชิงปรากฏการณนิยม 

(Phenomenology) ที่เชื่อวาความจริงแทแนนอน ไมจําเปน 

ตองเปนไปตามกฎธรรมชาตทิี่เปนสากลที่สามารถพิสูจน

ไดเสมอไป แตจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเขาใจ

ปรากฎการณทางสังคม รับรู ใหความหมายและแสดงออก

ตามบริบทที่อยูอาศัยนัน้ๆ ซึ่งผูที่อยูในสถานการณนั้นจะรู

ความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณที่เกดิขึ้นไดดีที่สุด



ทฤษฎีที่ชี้แนวทางในการทําวิจัยเชิงปฏิบัตกิารคือ ทฤษฎี

วิพากษ (Critical Theory) ที่เชื่อวา ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติถูกกาํหนดโดยสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กลุมชน

เพศ วัฒนธรรม และการใหคุณคา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาและมีความขัดแยงเกิดขึ้น ความเขาใจและ

เอาชนะความขัดแยงนั้นจะทําใหสังคมอยูไดอยางมี

ความสุข

TheoryTheory



PPrinciplerinciple
 เนนการมีสวนรวมทั้งของบุคคลและผูปฏิบัติงานเพื่อมุงใหเกิด
การพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและกลุม ชุมชนหรือองคกร โดย
ไมมีการบังคับ
 เนนการพัฒนาโดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตางๆ 
รวมทั้งศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 เนนการลงมือปฏิบัติกจิกรรมและสะทอนคิดการปฏิบัตนิัน้ๆ 
โดยการวิเคราะหวิจารณอยางลึกซึ้งและอธิบายการปฏิบัตดิวย
แนวคิด



PPrinciplerinciple
 เปนการสรางองคความรูจากการปฏิบัติงานและประยุกต
ความรูทางทฤษฎีเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

 เปนการสรางทฤษฎีของการทํางาน ที่ชี้แนะแนวทางในการ
ปฏิบัติ

 เปนการวิจัยที่ใชวิธีการวิจัยหลายแบบ เชน การวิจัยแบบ
ปรากฏการณวิทยา (Phenomenology), การวิจัยเชิงชาติพันธุ

วรรณา (Ethnography), กรณีศึกษา (Case study), และ

โครงสรางที่เปนองครวม (Plural structure)



PPrinciplerinciple
 เปนการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานเปน
กลุม

 เปนกระบวนการทางการเมืองและอาศัยกระบวนการทาง
การเมืองที่มีการขัดแยงเพื่อความเขาใจและลดความขัดแยง

 เปนการวิจัยที่ใชสติปญญาเพื่อพัฒนาโครงการระดับ
ปฏิบัตกิารเพื่อลดชองวางระหวางทฤษฎี ปฏิบัติและการวิจัย
เปนการวิจัยในขณะปฏิบัติงาน



Type of PARType of PAR
Technical Action Research เปนการวิจัยที่อาศยัปรัชญาพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรเชิงประจักษ (Empirical Science) เชนการวิจัย

เพื่อพัฒนาระบบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีกรอบทฤษฎี

อธิบายชัดเจน ผูวิจัยออกแบบวิจัยโดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี

แลวนําไปทดลองหาวิธีการที่เหมาะสมกับผูเขารวมวิจัย



Type of PARType of PAR
Practical Action Research เปนการวิจัยที่อาศัยปรัชญาพื้นฐาน

ของปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) ซึ่งเปน Hermeneutic 

หรือ Interpretive Science โดยอาศยัการมีสวนรวมของ

ผูปฏิบัติงานหลายฝายที่ทําความเขาใจสถานการณอยางแทจริง 

จนเกดิความเขาใจปญหาและหาวิธีการแกปญหารวมกัน มี

ความยั่งยืนของโครงการ



Type of PARType of PAR
Emancipatory Action Research เปนการวิจัยที่อาศัยปรัชญา

พื้นฐานของ Critical Social Science  ที่เนนกระบวนการคิด

วิเคราะหอยางอิสระของผูวิจัยในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

โครงสรางและกระบวนการขององคกรเพื่อใหเกดิการพัฒนาใน

การปฏิบัติงาน มักอาศยัอํานาจทั้งของผูวิจัยและผูบริหาร ทําให

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความรูความเขาใจในกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาสตปิญญาและความคิดสรางสรรค

อยางแทจริง และมีความยั่งยืนของโครงการ



รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

 ดานสถานการณสังคม เพื่อแกปญหา 

 ดานการพัฒนาชุมชน/องคกรตางๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ 

 ดานการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ

 ดานการพยาบาล เพื่อคนหาปญหา แนวทางแกไข
 ปรับปรุง เนนการมีสวนรวมใหมีการพัฒนางาน และลด
ชองวางระหวางทฤษฎี การปฏิบัติและการวิจัย



รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

 ไมใชการปฏิบัติงานตามปกต ิ

 ไมใชการแกปญหาตามปกต ิ

 ไมใชการวิจัยที่ทําโดยคนอืน่
 ไมใชการศึกษาแงมุมเดียว แตเปนองครวม 

PAR ตางจากกระบวนการพยาบาลที่ PAR ใช

หลักปรัชญา 

องคความรูเฉพาะ

อธิบายเหตผุลขององคความรู

อธิบายวิธีการไดมาซึ่งองคความรู



แนวคิดขั้นตอน PAR

(Kemmis & Mc Taggert, 1988) 

Action Research Spiral
Planning
Acting
Observing
Reflecting
Re-planning



แนวคิดขั้นตอน PAR

ใชหลักการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
การสังเกต
การสัมภาษณ
การใชแบบสอบถาม
การใชขอมูลเอกสาร
การประชุมกลุม

การจดบันทึกภาคสนาม
การถายรูป
การบนัทึกแถบเสียง
การบนัทึกวิดิทศัน



แนวคิดขั้นตอน PAR

เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อ
หาคาํตอบที่อธิบายสถานการณหรือธรรมชาติของ
กิจกรรม
เขาใจโครงสราง วิธีการปฏบิัติ หลักการ เหตุผล 
ความสัมพันธกันในสังคม รวมถึงความเขาใจ ความรูสึก 
ความหมาย คุณคา วิธีการปฏิบัตแิละบทบาทของบุคคล
ไดความรูเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมในสถานการณนัน้ๆ
เขาใจธรรมชาติของการเปลีย่นแปลง การวางแผน 
ดําเนนิการและติดตาม



แนวคิดขั้นตอน PAR

การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนกิ Triangulation

ขอมลูเชิงปรมิาณ

ขอมลูเชิงคุณภาพ 



แนวคิดขั้นตอน PAR

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

เปรียบเทียบขอเหมอืนและแตกตางของขอมูลแตละ
ประเภทโดยการวิเคราะหกับผูรวมวจิัย

กําหนดรหัสและจัดหมวดหมูขอมลู (Coding and 
classification) แยกประเภทตามกลุมหวัขอ (Theme)

นํามาประมวลสรุปเปนหลักการหรอืขอเสนอเชิงทฤษฎี
(Proposition) หรอืทฤษฎี (Theory)



แนวคิดขั้นตอน PAR

Validity in Action Research

Triangulation of data 

Face validity
Member checking

Peer review



แนวคิดขั้นตอน PAR

Goals of Action Research and Validity Criteria:

Outcome validity 

Dialogic and process validity
Goal: Generation of new knowledge

Goal: Achievement of action-oriented outcomes

(Herr & Handerson, 2005: p55) 

Catalytic validity 
Goal: Education of both researcher and participants

Democratic validity 
Goal: Results that are relevant to the local setting

Process validity 
Goal: A sound and appropriate methodology



Major Major stepssteps
 ตั้งประเดน็ปญหาที่ตองการแกไข/ปรับเปลี่ยน (Agenda)

 วางแผน/กาํหนดวาจะดําเนนิการวิจัยอยางไร (Planning)

ดําเนนิการ ติดตามและประเมินผล (Acting)

สรุปแนวคิดขั้นตอน PAR



 เปนไปตามความตองการและความสนใจของผูเขารวมวิจัย  
รวมทั้งความตอเนือ่งในอนาคต

RoleRoless
 ผูวิจัยมีบทบาทเปน facilitator หรือ expert ที่ใหคําแนะนาํเมื่อ

สรุปแนวคิดขั้นตอน PAR

          
ผูเขารวมวิจัยตองการ

 ผูเขารวมวิจัยเรียนรูเกีย่วกับการทําวิจัย



ขั้นตอนของ PAR

ความรูระเบียบวิธีวิจัย แนวคิด หลักการวจิัย

เตรียมความพรอมกอนการทําวิจัย

การสรางสัมพันธภาพกับหนวยงานองคกรที่ทําวิจัย
เพื่อใหมีแนวคดิและหลักการเดียวกัน
ฝกอบรมนักวจิัยและผูรวมวิจัยเกี่ยวกับหลักการ
พื้นฐาน



ขั้นตอนของ PAR

เรื่อง/สถานการณที่ศึกษามีความเปนมาอยางไร

ศึกษาขอมูลเบื้องตน (Reconnaissance)

มีปญหาหรือความขัดแยงอะไรบางระหวางหลักการ
และการปฏบิัติ
สรุปปญหาที่นาํมาสูการวจิัย

แนวคิดในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

วิธีการศึกษา เชน focus group

การทบทวนวรรณกรรม



ขั้นตอนของ PAR

กําหนดคาํถามเพื่อนําไปสูกรอบแนวคิดและการ
แกปญหา

กําหนดปญหาและกรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดเปนแนวทางที่ชวยใหการวจิัย
ประสบผลสําเร็จ แนวคดิเปลี่ยนแปลงได 
ตางจากแนวคิดในการควบคุมการวิจัย



ขั้นตอนของ PAR

จัดลําดับปญหาและกิจกรรมอยางเปนระบบ 
ไดแผนงานที่เปน benchmark ที่ระบุกิจกรรม
และระยะเวลาดาํเนินการ ประกอบดวยหลักการ
เหตผุล ผูรบัผิดชอบ แผนการปฏิบัติ การเก็บรวบ
รวมขอมลู ตัวชี้วดั การตดิตามและการประเมินผล
กอนดําเนนิการจริง

การวางแผน

อาจมกีารอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อเพิ่มทักษะการ
ปฏิบตัิกิจกรรม การเก็บและวิเคราะหขอมูล



ขั้นตอนของ PAR

นําแผนไปปฏิบตัิ (Acting) ตามลําดับเวลาและ
เทคนคิวิธีการ

การปฏิบตัิตามแผน

การสังเกต (Observing) 

การตดิตาม (Monitoring)



ขั้นตอนของ PAR

ทบทวนแผน

การสะทอนการปฏิบัต ิ(Reflection)

วิเคราะห 
กิจกรรม ผลเปนอยางไร อะไรทําได/ทําไมได

เสนอขอมลู การวิเคราะหขอมลู รายงานผลการปฏิบตัิ

ใชแหลงประโยชนอะไร ไดขอคิดอะไร

ปญหาที่เกิดขึ้น แนวทางแกไข

เกิดการเรียนรูอะไร กิจกรรมทีจ่ะพัฒนาตอไป

ผลตอนักวิจัย ผูเขารวมวจิัย



ขั้นตอนของ PAR
การปรบัปรุงแผน (Revise plan) และทดลอง
ปฏิบตัิใหม (Re-implementing)

ปรับปรุงแกไขปญหาเดิมใหเปนวงจรที่ตอเนื่อง ให
เหมาะสมตามเงื่อนไข ปจจัยและบริบทที่เกิดขึ้น

กําหนดกิจกรรมใหมเพื่อสนองตอปญหา/ความตองการ
ที่เกิดขึ้น



ประโยชนของ PAR

ไดแนวทาง/รปูแบบของการปฏิบตัิที่สามารถใชได
กับสถานการณจริง 

ไมเกิดปญหาการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช

เกิดการพฒันาอยางตอเนื่องยั่งยืน



ขอจํากดัของ PAR

การนําผลการวิจัยไปใชในสถานการณทัว่ไปอื่นๆ 
(Generalization)



การเขียนรายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

บทคัดยอ

ชื่อโครงการ
สั้นแตไดใจความ ชัดเจน เขาใจงาย

สอดคลองกับลักษณะโครงการ บอกถึงการพัฒนาทีต่องการ

ปญหา เหตุผลและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค

การดําเนนิการวิจัย (กลุมตัวอยาง การเกบ็ขอมูล 
ระยะเวลาดําเนนิการ ผลการวิเคราะหขอมูล)
ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย



ปญหาวิจัย

หลักการและเหตุผล/ความสําคัญของปญหา
บอกถึงลักษณะปญหาและความรุนแรง 

ความจําเปนทีต่องทําวิจัย จะมีการพัฒนา/ไดความรูอะไร

วัตถุประสงคทั่วไป

วัตถุประสงคเฉพาะ

วัตถุประสงค

การเขียนรายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ



การทบทวนวรรณกรรม

กรอบแนวคิด
ระบุกรอบแนวคิด/ทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
วิธีการวิจัย 

ทบทวนความรู หลักและวิธีการ

ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การเขียนรายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ



การดํารงชีวิตอยู

อยางพอเพียง

การดํารงชีวิตอยู

อยางพอเพียง

กระบวนการเรยีนรู

แบบมสีวนรวม

กระบวนการเรยีนรู

แบบมสีวนรวม

โครงการกินอยู

พอเพียง

โครงการกินอยู

พอเพียง

การดํารงชีวิตอยาง

ไมสมดุล

การดํารงชีวิตอยาง

ไมสมดุล

(นพวรรณ เปยซื่อ, 2547)



วิธีการวิจัย
ระบุลักษณะของการวิจัย 

จํานวนผูเขารวมการวิจัย 

สถานที่ทําวิจัย 

ขั้นตอนการวิจัย 
ระยะเวลาดําเนนิการ 
การวิเคราะหขอมูล 

การเขียนรายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ



ขอพิจารณาจริยธรรม
หลักผลประโยชน 

หลักการเคารพความเปนบุคคล 

หลักความยุตธิรรม 

ผลการวิจัย
ลักษณะกลุมตัวอยาง สถานการณ 

รูปแบบกิจกรรม/การมีสวนรวม 

การเปลี่ยนแปลง/พัฒนา 

การเขียนรายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

อภิปรายผล

ขอเสนอแนะ



ตัวอยางงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ผลของการมีสวนรวมของชุมชนตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสงเสรมิสุขภาพของผูสูงอายุ
(เยาวลักษณ จิตตะโคตร  นันทพันธ ชินล้ําประเสริฐ, 2546)

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของการมีสวนรวมของชุมชน
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 
กลุมตวัอยาง ผูสูงอายุ 50 คน 

ผูนําชุมชน 4 คน
ผูดูแลผูสูงอายุ 11 คน
จนท สาธารณสุข 3 คน
นักวิจยัทองถิ่น 4 คน



ตัวอยางงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การดําเนินการวิจัย  
ขั้นเตรียมการ: ตดิตอประสานงาน สรางสัมพันธภาพ ศึกษา

ขอมูลเบื้องตน คนหานกัวิจัยทองถิ่น 
ขั้นดําเนนิการ:
-เตรียมความพรอม จัดอบรมวธิีการวจิัย การใชแบบสัมภาษณ 
การจัดประชมุกลุม การประเมินและตดิตามผล
-เก็บขอมลู pretest ของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
-จัดประชุมประชาชนเพื่อหาปญหาการสงเสริมสุขภาพ
-สรุปปญหา/ความตองการ จัดทําแผนโครงการ จัดกิจกรรม
-เก็บขอมลู posttest หลังกจิกรรม 1 เดือน
-วิเคราะหขอมลู



ตัวอยางงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การจัดประสบการณการเรียนรูทกัษะชีวิต อนามัยการเจรญิ
พันธุเพื่อสงเสริมอนามัยการเจรญิพันธุ สําหรับกลุมวัยรุน
ตอนปลาย กรณีศึกษาแบบมีสวนรวม ในสถาบันอดุมศกึษา
แหงหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร (อรามศรี กฤษณเศรณี )
วัตถุประสงค 

-เพื่อศึกษาสภาวะอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุนตอนปลาย ประเด็น
 สัมพันธภาพระหวางเพศ และการดูแลตนเองดานอนามัยการเจริญพันธุ 
-พัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทกัษะชวีิตที่สัมพนัธกับอนามัย
 การเจริญพันธุที่จะนาํไปสูการเสริมสรางพฤติกรรมเพศ ที่พึงประสงค 
-ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาทกัษะชวีิตที่สัมพนัธกับ 
 อนามยัการเจริญพันธุ 



ตัวอยางงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

 ศึกษาสภาวะอนามัยการเจริญพันธุของกลุมวยัรุนตอนปลาย 

การดําเนินการวิจัย  

 การพฒันากจิกรรมการเรียนรู  
 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู  

สถานการณผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธของวัยรุนในวัยเรียน
ทาํใหเกิดการวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีสวนรวม จนไดขอคนพบที่
ตรงกับความตองการเรียนรูของวัยรุน ที่ใชกิจกรรมนาํบริการ สูการ
รับรูขอมลูขาวสาร การใชกระบวนการเรียนรูเชิงปฏิบัตกิาร แบบมี
สวนรวม ซึ่งพบวามีความเหมาะสมทีส่ามารถนาํไปใชเพื่อสรางความ
เขาใจเรื่องเพศ ในบรรยากาศแหงความเปนมติร 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ  


