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...ปราชญ์สว่นใหญ่ท่ีขา้พเจา้รูจ้กั 

มกัด�าเนินชวีติอยา่งสมถะ เรยีบง่าย และเป็นนักปฏิบติัตัวจรงิ 

คือ ลงมอืท�าจรงิ และเรยีนรูจ้ากสิง่ท่ีท�าอยา่งจรงิจงั 

จนเกิดเป็นปัญญาแหง่การปฏิบติั โดยมเีรื่องราว 

ผา่นความทกุขย์ากของผูค้นในสงัคมเป็นประจกัษ์พยาน 

ของการใชปั้ญญานัน้ เสมอืนรอยนิ้วมอืของปราชญ ์

ท่ีประทับบนประติมากรรมแหง่ปัญญาชิน้แล้วชิน้เล่า...



โภคะทั้งหลายของหญิงก็ตาม ของชายก็ตาม 

มิได้สำาเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้น1 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ. 2470 - 2559) สดุดีมหาราชานักวิจัย

1 ภูมิพลอดุลยเดช, พ. (2552). พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

  เรื่องพระมหาชนก (The story of Mahajanaka). กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง.



สดดีุมหาราชานักวจิยั 

 สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมีพระราชพิธีบวงสรวงขอฝนตามตำารา 

พระพิรุณศาสตร์ที่ถือปฏิบัติเป็นประจำาทุกปี สืบเนื่องมาถึงกรุงศรีอยุธยา และ

รัตนโกสินทร ์ตอนกลาง ฟากฝั ่งชาวบ้านก็มีพิธีกรรมขอฝนที่ทำากันต ่อเนื่อง 

จนเป็นประเพณี เช่น พิธีจุดบั้งไฟพญานาคบูชาพญาแถน พิธีบวงสรวงพระอุปคุต 

ประเพณีแห่นางแมว 

 ไม ่ว ่ าจะเป ็นพระราชพิธีหลวงหรือเป ็นพิธีกรรมของสามัญชนก็ล ้วน 

มีความหวังเดียวกันคือ อ้อนวอนขอฝนจากเทพยดาเบื้องบน เพราะไร้ความหวัง 

ที่จะหาผู้ใดในเบื้องล่างจะท�าให้เกิดฝนตกลงมาได้

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

เม่ือปี พ.ศ. 2489 ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ท่ีจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย หนึ่งในพระราชปณิธานที่วัฒนา 

เป็นพระราชกรณียกิจท่ีสำาคัญยิ่งในรัชสมัยของพระองค์ก็คือ โครงการพระราชดำาร ิ

ฝนหลวง เกิดขึ้นเมื่อคราวเสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานเม่ือประมาณ

ปี พ.ศ. 2498 ทรงประจักษ์ถึงความเดือดร้อนและความทุกข์ยากที่ต้องเผชิญปัญหา                    

ภัยแห้งแล้งซำ้าซากที่เป็นสาเหตุทำาให้ขาดแคลนนำ้าดื่มนำ้าใช้ ขาดโอกาสทำามาหากิน 

และขาดโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง   



 ในขณะเดียวกนักบัทีใ่นหลวงทอดพระเนตรเหน็ทกุข์ยากของประชาราษฎร์ 

พระองค์ก็ทรงเห็นโอกาสทางวิทยาศาสตร์ เมื่อเหนือขึ้นไปจากเบ้ืองล่างอันแห้งแล้ง 

ยังมีมวลเมฆจำานวนมากท่ีกระจัดกระจายกันอยู่ แต่จะทำาอย่างไรให้หมู ่มวลเมฆ 

มารวมตัวกันและตกเป็นฝนลงมาได้ นี่คือคำาถามการวิจัยของในหลวงที่เป็นจุดเริ่มต้น

ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการฝนหลวง นับตั้งแต่น้ันเรื่อยมาอีก 14 ปี พระองค์ทรงม ี

พระวิริยอุตสาหะอย่างต่อเน่ือง ทรงเริ่มต้นด้วยการค้นคว้าและทบทวนงานวิจัย 

เชิงเอกสารจำานวนมาก แล้วทรงคัดสรรคณะทำางานที่ มีความรู ้ความสามารถ 

เพื่อร่วมพิจารณาไตร่ตรองถึงเหตุผลและความเป็นไปได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

จนเกิดสมมติฐานท่ีเช่ือถือได้และนำาไปสู ่การทดลองเชิงปฏิบัติการบนท้องฟ้า 

เป็นครั้งแรกเม่ือ ปี พ.ศ. 2512 และทรงประเมินผลของโครงการจากราษฎร 

ที่อาศัยทำากินอยู่เบ้ืองล่างใต้ท้องฟ้าน้ัน จนได้ผลปรากฏชัดว่า มนุษย์บนผืนแผ่นดิน 

ก็สามารถบังคับเมฆบนฟ้าให้รวมตัวกันและกลายเป็นฝนตกลงมายังพื้นท่ีแห้งแล้ง 

ได้ส�าเร็จ  

 หากเรียกสิ่ ง ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงปฏิบัตินี้ได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พระองค์ก็ทรงเป็นนักวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ต้นแบบ เพราะท่ามกลางความเชื่อที่มืดบอดและภาวะไร้ความหวังของสังคมไทย 

พระองค์ทรงเลือกใช้วิทยาศาสตร์เป็นแสงสว่าง นำาทาง ทรงใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือ 

แก ้ไขป ัญหา ทรงตั้งคำาถามท่ีท ้าทาย ถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงไปสู ่สิ่ งที่ดีกว ่า 

และทรงปฏิบัติการจริงด้วยความเพียรที่บริสุทธิ์ โดยทรงเร่ิมต้นด้วยสุตมยปัญญา 

ด้วยการศกึษาค้นคว้าจากตำารับตำาราและงานวจิยัจำานวนมาก แล้วจึงใช้จนิตามยปัญญา

เพือ่วเิคราะห์และไตร่ตรองถงึสาเหตแุละแนวทางแก้ไขปัญหา จากนัน้จงึปฏบิตักิารจรงิ

และประเมินผลจนได้บทเรียนเพื่อนำาไปพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

และนี่เองที่เป็นปัญญาระดับสูงสุดหรือที่เรียกว่า ภาวนามยปัญญา    



 เหนืออื่นใด พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่แน ่วแน่เพื่อบรรเทา 

ความทุกข์ร้อนของประชาชนผู้ยากไร้ให้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเสมอภาค 

และใช้โอกาสนัน้ยกระดบัคณุภาพชีวติของตนเองด้วยตนเอง ซึง่นีค่อืเจตนารมณ์เดยีวกนั 

กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยแท ้ 

                                                         ธ สถิตในดวงใจไปนิรันดร์

                                                              จักรพันธ์  เพ็ชรภูมิ

                                                          



ค�าน�า

 สมัยพุทธกาล โคตมพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงปัญญาไว้ 3 ระดับ เปรียบได้กับ

บันได 3 ขั้น ขั้นแรกเรียกว่า สุตมยปัญญา หมายถึง ปัญญาที่เกิดจากการค้นคว้า 

หาความรู้ การสดับรับฟังคำาสอน และการศึกษาเล่าเรียนจากผู้อื่น ปัญญาขั้นที่ 2 

เรียกว่า จนิตามยปัญญา หมายถงึ ปัญญาทีเ่กิดจากการใช้ความคดิไตร่ตรองหาคำาอธบิาย 

ที่สมเหตุสมผลให้กับความรู้ที่ได้จากปัญญาขั้นแรก  

 ปัญญาทั้ง 2 ขั้นนี้เป็นเพียงปัญญาระดับพื้นฐาน เพราะแม้จะช่วยสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ท่ีศึกษาได้มากเพียงใด แต่ก็ยังเป็นเพียงการศึกษาใคร่ครวญ

ผ่านปัญญาของผู้อื่น และไม่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งสุตมย

ปัญญาและจินตามยปัญญาจะมีประโยชน์ ก็ต่อเมื่อถูกนำาไปใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

และให้แนวทางกับบุคคล ให้พัฒนาไปถึงปัญญาขั้นที่ 3 ซึ่งเป็นปัญญาขั้นสูงสุด 

ที่เรียกว่า ภาวนามยปัญญาท่ีหมายถึง ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการลงมือ 

ปฏบิตัจิรงิ จนได้บทเรยีนทีช่่วยให้บคุคลหลดุพ้นจากความทกุข์ได้ด้วยปัญญาของตนเอง

 

 ทกุวนันี ้ระบบสขุภาพชมุชนกำาลงัเผชญิหน้ากบัภัยคุกคามเหนอืการคาดเดา 

ทั้งปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเอง เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติ การระบาด

ของโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่และโรคติดต่อเชื้อเก่าท่ีหวนกำาเริบ ผลกระทบจากสารเคมี

ในการเกษตรท่ีทยอยปรากฏชดัเจนขึน้ และผลลพัธ์ของพฤตกิรรมสขุภาพทีไ่ม่เหมาะสม

ซำ้าซาก และบั่นทอนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างเรื้อรัง รวมถึงการทำางาน

ท่ามกลางความคาดหวังสูงลิบลิ่วถึงการให้บริการที่เป็นเลิศและการบริหารงาน 

ที่เป็นธรรมจากประชาชน ขณะเดียวกันกับท่ีเรากำาลังตื่นตระหนกกับปัญหาในชุมชน 

ของเราเองอยู ่นั้น รู ้ตัวอีกทีเราก็ได้กลายเป็นหน่วยประชากรในสังคมที่ใหญ่ขึ้น 



และอยู่ใต้สภาพกดดันไม่แตกต่างไปจากกัน ท้ังความผันผวนทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมอืง การปฏิวตัแิละล่มสลายของเทคโนโลย ีและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ของอีกฟากโลก

   

 ในขณะที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกชุมชนอยู่นั้น 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมการทำางานแบบเดิม 

หรือปรับเปล่ียนไปจากเดิมอย่างเนิบช้า อำานาจบริหารจัดการนโยบายและทรัพยากร 

ยังคงมาจากส่วนกลาง พอ ๆ กับความรู้และความจริงที่ยังถูกครอบงำาอย่างเข้มงวด 

ต่อไป เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนส่วนใหญ่จึงเป็นได้เพียงคนงาน - แรงงาน 

ที่คอยทำางานตามคำาสั่ง ตามตัวชี้วัดท่ีถูกวางไว้ล่วงหน้าจากผู้ห่างไกล และส่ันไหว 

จากภายในถึงความหมายของการดำารงอยู่ คุณค่าของการทำางาน และความไม่รู้ที่ทาง

ของตนเองในโลกสมัยใหม่

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการถูกสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำาหรับใช้แก้ไข

ปัญหาสงัคมสมยัใหม่ทีเ่กดิจากพหปัุจจยัอนัซบัซ้อน ด้วยการเหนีย่วนำาผูค้นทีเ่ป็นเจ้าของ

ปัญหาตัวจริงให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา ตั้งแต่รับรู้ปัญหา  

วางแผนแก้ไขปัญหา ลงมือแก้ไขปัญหา และสะท้อนย้อนกลับเพื่อนำาไปปรับปรุง 

แผนงานและวิธีแก้ไขปัญหาซำ้า ๆ จนกว่าจะได้ผลตามที่ปรารถนา ซึ่งความรู้ ความคิด 

รวบยอด และบทเรียนท่ีเกิดข้ึนระหว่างเข้าร่วมกระบวนการวิจัยนี้เองที่จะเสริมพลัง

อำานาจให้กับผู้คนในสังคมได้มองเห็นโอกาส และทางเลือกใหม่ ๆ ที่จะนำาพาตนเอง 

ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ด้วยตนเอง 

 ท่ามกลางภาระหนักอึ้งท่ีมีปลายทางยังคลุมเครือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนได้ใช้ศักยภาพที่มี 



อย่างสูงสุด ทั้งต้นทุนภูมิปัญญาในการจัดการและแก้ไขปัญหาในชุมชน และต้นทุน 

ความสมัพันธ์ทัง้ในแนวราบและแนวลกึ ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นจดุเปลีย่น ทำาให้เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในชุมชนได้ทำางานในที่ทางที่เหมาะสม คือ อยู่ในจุดที่สามารถเป็นได้ทั้ง 

นักปฏิบัติงาน นักวิชาการ และนักปฏิบัติการทางสังคม เพื่อออกไปเปลี่ยนแปลงสังคม      

สูส่ิง่ทีด่กีว่า ด้วยกระบวนการวจิยัท่ีมชีวีติชวีา เสรมิสร้างพลังอำานาจประชาชนให้เข้ามา

มส่ีวนร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณสขุของตนเอง และร่วม ไตร่ตรองสะท้อนคดิจนเกดิปัญญา

จากการปฏิบัติจริง เป็นภาวนามยปัญญา ที่เป็นปัญญาขั้นสูงสุดที่ช่วยปรับเปล่ียน 

การให้ความหมายกบัทกุ ๆ  ปัญหาสงัคมทีร่มุเร้า ให้กลายเป็นเรือ่งท้าทายและสร้างสรรค์

ได้ด้วยความเปี ่ยมหวัง น่ีเองท่ีถือว่าเป็นหัวใจของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในงาน

สาธารณสุข และเป็นหัวใจดวงเดียวกับการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน 

 เน้ือหาในหนังสือเล่มน้ี ผู้เขียนนำาแนวคิดเรื่อง คุณงามความดีทางปัญญา

ของ Aristotle ที่เชื่อว่าเป็นต้นกำาเนิดแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้เป็นโครงร่าง

ดำาเนินเรื่อง เนื้อหามี 3 ส่วน รวม 9 บท ส่วนแรกว่าด้วยเรื่อง ความรู้เชิงศาสตร ์

มี 4 บท เนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ กระบวนทัศน์ ธรรมชาติ และรูปแบบของการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ ส่วนต่อมาเป็นเรื่องของเทคนิค มี 4 บท เนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบ 

วางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล และสะท้อนผลและประเมินผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

และส่วนสดุท้ายเป็นเรือ่งของปัญญาแห่งการปฏบิตัซิึง่เป็นบทเรยีนโดยตรงจากการวิจยั                 

เชิงปฏิบัติการที่ผ่าน ๆ มาในรอบเกือบ 20 ปีของผู้เขียน 

 ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร 

อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอดีตคณบดีผู ้ก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหา วิทยาลัยนเรศวร และรองศาสตราจารย ์  ดร .  ณรงค ์ ศักดิ์  หนูสอน 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เป็นต้นแบบของนักสาธารณสุข



ที่ดี คือ เป็นได้ทั้งนักวางแผนเชิงนโยบายที่วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นนักวิชาการที่รอบรู้ 

และเป็นนักปฏิบัติการทางสังคมที่แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหาสาธารณสุข 

ของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอขอบพระคุณสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนทุนวิจัยสำาหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา

สาธารณสุขในชุมชนอย่างต่อเน่ือง ขอขอบพระคุณ ดร.ชัยณรงค์ สังข์จ่าง ที่ช่วยให้ 

คำาแนะนำาและปรับแก้ไขเนื้อหาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และขอบใจคุณรุ่งนภา แย้มกลีบ 

ทีช่่วยจดัรูปแบบหนงัสอืให้สำาเรจ็ลลุ่วง ทัง้นี ้หากหนงัสอืเล่มนีม้ข้ีอบกพร่องอนัเนือ่งจาก

ความไม่รอบคอบและความรู้ท่ียังไม่ดีพอ ผู้เขียนขอน้อมรับคำาชี้แนะเพื่อปรับปรุง 

ให้มีความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

         จักรพันธ์  เพ็ชรภูมิ
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อิสรภาพ ไม่ได้หมายถึงแค่การหลุดพ้นจากโซ่ตรวน

หากแต่หมายถึงการใช้ชีวิตที่เคารพ และยกระดับอิสรภาพของผู้อื่น2 

Nelson Mandela (ค.ศ. 1918 - 2013)

2 Mandela, N. (2011). Nelson Mandela by himself: The authorised book of qoations. 

  Macmillan: Main Market edition.
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   ววิฒันาการของการวจิยั 

เชงิปฏิบติัการ

3 00 ปีก่อนคริสตกาล Aristotle ได้กล่าวถึงคุณงามความด ี

ทางปัญญาไว้ 3 ประการ กาลต่อมา 2 ใน 3 ประการนี ้

มีความเจริญก้าวหน้าอย่างที่สุด ประการแรกเรารู้จักกันดีในนาม 

ของความรู้เชิงศาสตร์ (Episteme) ที่หมายถึง ความรู้ที่เป็น 

สากลหรือเป็นทฤษฎี และประการถัดมาคือ เทคนิค (Techne) 

ที่หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการที่ปฏิบัติได้จริง 

 

ในขณะที่คุณงามความดีทางปัญญาประการสุดท้ายคือ ปัญญา 

ที่เกิดจากการปฏิบัติ (Phronesis) หมายถึง ความรู้ และคุณค่า 

ทีเ่กิดจากการลงมอืปฏบิัต ิทีเ่ปน็สมดลุระหว่างความรูเ้ชงิศาสตร์

และเทคนิค 

ในสังคมที่นิยมความสุดโต่ง  ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติจึงไม่ได ้

ถูกให้ค่ามากนัก ท้ังยังไม่มีท่ีทางที่เหมาะสมในการน�าไปใช้

สร้างสรรค์สิ่งที่ดีได้เท่าที่ควร 

กระทั่งวิจัยเชิงปฏิบัติการถือก�าเนิดขึ้น



โลกที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นเกิดจากกระบวนการความคิดของเรา

มันไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากเราไม่เปลี่ยนความคิด3

Albert Einstein (ค.ศ. 1879 - 1955)

3  Gibbons, L. (2013). Take 2: Your guide to creating happy endings and new beginnings.   

   London: Hay House, Inc.  



02 
กระบวนทัศน์การวจิยัเชงิปฏิบติัการ 

เสน้ทางสายปรชัญา

ป  รัชญานั้นกินไม่ได้

แต่มนุษย์ทุกวันน้ีจะเป็นอย่างไร ถ้ามนุษย์ในอดีตไม่รู้จัก

ไตร ่ตรองถึงเหตุผลของการด�ารงอยู ่  ไม ่เคยตั้งค�าถามถึง 

การด�าเนินชีวิต และไม่พยายามคิดที่จะเปล่ียนแปลงไปสู  ่

สิ่งท่ีดีกว่า น่ีคือความส�าคัญของปรัชญาที่ท�าให้ส่วนหนึ่งของเรา

มีอายุยืนยาวมากว่า 2,000 ปี 

ปรัชญา (Philosophy) มาจากรากศัพท์ภาษากรีกค�าว่า Sophia 

ที่แปลว่า ความรักและความปราดเปรื่องทางปัญญา ปรัชญา 

จึงเป็นวิถีทางท่ีมนุษย์ใช้ค้นหาสัจจะหรือความรู้ความจริงแท ้

เก่ียวกับโลก (Truth of seeking) เพราะหากสามารถล่วงรู ้

ถึงกลไกการท�างานของสรรพสิ่งได้อย่างถ่องแท้ มนุษย์ก็จะ

สามารถควบคุมและใช้ประโยชน์จากสรรพสิ่งได้มากขึ้นเท่านั้น 

เฉกเช่นเดียวกับการเริ่มต้นจากการท�าความเข้าใจถึงปรัชญา 

ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ



ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด

หากแต่เป็นผู้ที่ปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดที่จะอยู่รอด4

Charles Darwin (ค.ศ. 1809 - 1882)

4 Wharam, J. (2009). Emotional Intelligence: Journey to the Centre of Your Self. English: 

  Psyche Books.

 



03 
ความหมาย ธรรมชาติ และความส�าคัญ

ของการวจิยัเชงิปฏิบติัการ 
ในงานสาธารณสขุ

ค ำว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) หรือ 

บางครั้งเรียกว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research) หรือการศึกษาโดยใช้ชุมชน

เป็นฐาน (Community - based study) หรือการวิจัยโดยใช ้

ความร่วมมือ (Collaborative inquiry) (Koshy,  Koshy, & 

Waterman, 2011)

ค�าว่า วิจัยเชิงปฏิบัติการ เกิดจากการสมาสระหว่างค�าว่า วิจัย 

ท่ีหมายถึง การแสวงหาความรู้ความจริง กับค�าว่า ปฏิบัติการ 

ท่ีหมายถึง การกระท�าหรือการลงมือปฏิบัติ เมื่อรวมความแล้ว 

จึงได้ความหมายกว้าง ๆ ว่าหมายถึง การแสวงหาความรู  ้

ความจริงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง หรือการลงมือปฏิบัติจริง 

จนเกิดความรู้ความจริง  

ถึงกระนั้น ค�าว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการก็ยังมีความหมายที่ลุ่มลึก

ไปกว่านั้นมาก



เธอจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเธอสามารถรับรู้ถึงความเชื่อมโยงของเธอกับคนอื่น ๆ 

และสรรพชีวิตทั้งปวง5

Thich Nhat Hanh (ค.ศ. 2469 - ปัจจุบัน)

5 ติช นัท ฮันห์. (2552). ศิลปะแห่งอ�านาจ (The art of power) (พิมพ์ครั้งที่ 5). แปลโดย 

  จิตร์ ตัณฑเสถียร. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์ฟรีมายด.์
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หลักการ กระบวนการ และรูปแบบ 

ของการวจิยัเชงิปฏิบติัการ
  

จ ากวันแรกที่ Lewin พัฒนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการขึ้นมา 

เพื่อเปลี่ยนการวิจัยเชิงบริสุทธ์ิที่เป็นเร่ืองของการทดสอบ

ทฤษฎีให้กลายเป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ที่ เน ้นปฏิบัติการ 

ทางสังคมท่ีปฏิบัติได ้จริงและแก ้ไขป ัญหาสังคมได ้อย ่าง 

เป็นรูปธรรมโดยมีหลักการส�าคัญ คือ มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลง 

สู่สิ่งที่ดีกว่า (It is change) ด้วยกระบวนการ วิจัยที่มีชีวิตชีวา 

(It is organic) โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับกลุ่ม 

ที่เป็นเจ้าของปัญหา (It is collaborative) (Lewin, 1946)

ถึงวันนี้ อาจกล่าวได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการได้ผ่านจุดของการ

ถูกท้าทายจากคนละฟากฝั่งทางความคิด จนมีจุดยืนที่เข้มแข็ง 

ในหลากหลายวิชาชีพ และระยะเวลาเกือบศตวรรษที่ผ่านมา 

หลกัการของการวจิยัเชงิปฏิบตักิารนบัแต่แรกเริม่กย็งัคงโลดแล่น

อยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ต่อไป



วิธีการพยากรณ์อนาคตที่ดีที่สุดคือการสร้างมันขึ้นมา6 

Peter F. Drucker (ค.ศ. 1909 – 2005)

6 ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์. (2560). ปัญญางาน จัดการตน (Manageing oneself) (พิมพ์ครั้งที่ 2).  

  แปลโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา. กรุงเทพฯ: โอเพนบุ๊ค.



05 
การออกแบบการวจิยัเชงิปฏิบติัการ

รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีอยู่จ�านวนมาก แตกต่างกัน 

ตามวตัถปุระสงค์และขัน้ตอนการวจิยั ส่วนใหญ่มกัจะเริม่ต้น

จากข้ันตอนการวางแผน ข้ันลงมือปฏิบัติ ขั้นสังเกตผลและ 

เก็บรวบรวมข้อมูล และจบลงที่ขั้นตอนการสะท้อนผลและ

ประเมินผล  

แต่ความจรงิแล้ว ยงัมีอกีข้ันตอนหนึง่ทีเ่ป็นหวัใจแห่งความส�าเรจ็ 

ที่อยู ่เบื้องหลังการด�าเนินการวิจัยทั้ง 4 ขั้นตอนข้างต้นก็คือ 

การออกแบบการวิจัย

การวิจัยทุกประเภทล้วนเริ่มต้นจากการออกแบบการวิจัย 

แต ่ส� าหรับการวิจัย เ ชิงปฏิ บัติการมี ลักษณะพิ เศษตรงที่ 

การออกแบบการวิจัยจะวางกรอบไว้อย่างหลวม ๆ อย่างมี     

พลวัต หรือเป็นเพียงภาพร่างที่เ ร่ิมจากนักวิจัยมีจินตภาพ 

ถึงการวิจัยในภาพรวมก่อน แล้วค่อย ๆ เพ่ิมเติมรายละเอียด 

ให้ชัดเจนมากขึ้นเร่ือย ๆ จนสามารถเขียนเป็นโครงร่างการวิจัย

หรือโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น



ในโกลาหลยังมีจักรวาล

ในความไร้ระเบียบยังมีระเบียบซ่อนเร้น7

Carl Jung (ค.ศ. 1875 - 1961)

7 Jung, C.G. (2014). The Archetypes and the Collective Unconscious, Taylor&Francis. 
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การวางแผน 

และการน�าแผนงานไปปฏิบติั               

ไ ม่มคีวามส�าเรจ็ใดทีเ่กดิขึน้โดยบังเอญิ การวางแผนจึงถกูยกให้

เป็นกลยุทธ์ส�าคัญท่ีช่วยให้มีหลักประกันถึงความส�าเร็จ 

และมักเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหารจัดการ

องค์กรหรือแก้ไขปัญหาใด ๆ และอาจเกิดขึ้นซ�้า ๆ ไปจนกว่าจะ

บรรลุเป้าหมายที่พอใจ 

การวางแผน หมายถึง การคาดการณ์ถึงกิจกรรมที่จ�าเป็นต้องท�า

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนด หัวใจส�าคัญอยู ่ที่การสร้าง 

ความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับขั้นตอนการด�าเนินงานและความรับ

ผดิชอบของสมาชกิทีม่ส่ีวนสมัพนัธ์อยูก่บัเป้าหมาย (Dignan and 

Carr, 1992)  การวางแผนส่วนใหญ่มจีดุมุง่หมายเพือ่ตอบค�าถาม 

4 ข้อ ตามล�าดับคือ ปัจจุบันนี้สถานการณ์เราเป็นอย่างไร ? เป้า

หมายท่ีเราต้องท�าคืออะไร ?  ท�าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย 

ท่ีต้องการ ? และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

แล้ว ? (Hubley, 1993)



ไม่มีสิ่งภายนอกใดที่จะช่วยให้เราดีขึ้น แข็งแกร่งขึ้น รำ่ารวยขึ้น รวดเร็วขึ้น 

หรือฉลาดขึ้น ทุกสิ่งแสวงหาได้จากภายใน8

Miyamoto Musashi (ค.ศ. 1584 - 1645)

8 Miyamoto, M. (1982). A book of five rings: [the classic guide to strategy]. Woodstock, N.Y:  

  Overlook Press.
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การเก็บรวบรวมขอ้มูลและ 

วเิคราะห์ขอ้มูล

ก ารเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือ

ข้อมูลทั้ง 2 ประเภท จากแหล่งข้อมูลที่ก�าหนด แล้วน�าไป 

วิเคราะห์หาค�าตอบเชิงประจักษ์ที่จะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ 

และตอบปัญหาการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเกิดขึ้นได้ตลอด

ระยะเวลาของการวิจัย ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการวิจัย 

โดยส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการเชิงคุณภาพเป็นหลักเพราะท�าให้ได้

ข้อมูลท่ีลุ ่มลึกและรอบด้านเพียงพอที่จะท�าความเข้าใจและ

ถ่ายทอดความรู้สึก ประสบการณ์ และมุมมองของกลุ่มคนที่เป็น

เจ้าของปัญหาท่ีมีต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่ง แต่ก็มีงานวิจัยเชิง

ปฏิบัติการอีกจ�านวนไม่น้อยท่ีใช้วิธีการเชิงปริมาณเป็นหลัก 

เพื่อพิสูจน์ผลของการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้น หรืออาจใช้ร่วมกัน 

ทั้งสองวิธีเพื่อตอบค�าถามการวิจัยที่ก�าหนดไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม 



เมื่อเราได้ให้ความอ่อนโยนทะนุถนอมแก่ผู้อื่น

ความรู้สึกอันดีงามของเราจะงอกงามและแผ่ขยายกว้างออกไป

ผู้อื่นก็จะตอบสนองกลับคืนมาด้วยความรักและความอิ่มเอมของประสบการณ ์

ซึ่งรวมกันนี้จะยกระดับคุณภาพชีวิตในทุก ๆ แห่ง9

Tarlthang Tulku (ค.ศ. 1934 - ปัจจุบัน)

9 ตุลกู, ตาร์ถัง. (2551). แห่งการงานอันเบิกบาน (Skillful means). แปลโดย โสรีช์ โพธิแก้ว.    

 กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.



08 
การสะท้อนกลับ และการประเมนิผล

การวจิยัเชงิปฏิบติัการ

ใ   นแนวคิดเร่ือง วิธีคิดเชิงระบบได้กล่าวถึงวงจรป้อนกลับ 

(Feedback loops) ว่าเป็นกระบวนเรยีนรูร้ปูแบบใหม่ทีช่่วย

ให้บุคคลสามารถเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์แบบย้อนกลับ จนเกิด 

มมุมองใหม่ ๆ  เกีย่วกบัความสมัพนัธ์ จากแบบทศิทางเดียวไปเป็น

แบบไร้ทศิทาง และช่วยให้เกดิความเข้าใจใหม่ ๆ  เกีย่วกบัสถานะ

ของบุคคลว่าสามารถเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ได้ในคราวเดียวกัน 

การสื่อสารในลักษณะดังกล่าวยังช่วยปรับเปล่ียนโครงสร้าง 

ความสัมพันธ์ทางสังคมจากแนวดิ่งไปเป็นความสัมพันธ์แนวราบ 

ทีเ่สมอภาคและเป็นประชาธปิไตย  พร้อมกบัเอือ้ให้บคุคลสามารถ

เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและการท�างานของตนเอง และของ

เพื่อนร่วมสังคมเดียวกัน จนเกิดบทเรียนที่มีคุณค่าสามารถน�าไป

ใช้จัดการตนเอง ควบคุมก�ากับตนเอง และลงมือเปลี่ยนแปลง

ตนเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่า  (Capra, 1997)



ความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเดียวที่แน่นอน10

Yval Noah Harari (ค.ศ. 1976 – ปัจจุบัน)

10 ยูวัล โนอาห์ แฮรารี. (2562). บทเรียนสำาหรับศตวรรษที่ 21 (21 lessons for the 21st century). 

   แปลโดย นำาชัย ชีววิวรรธน์ และธิดา จงนิรามัยสถิต.  กรุงเทพมหานคร: ยิปซีกรุ๊ป.
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ปัญญาแห่งการปฏิบติั

มนุษย์มีศักยภาพในการจดจ�า เรียนรู้ และคิดพิจารณา

หาเหตุผล แต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่จะน�าศักยภาพที่มีอยู่ 

ไปใช้ให้เกิดผลส�าเร็จ 

น่ีคือความส�าคัญของภาวนามยป ัญญาตามค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า และอาจเป็นสิ่งเดียวกันกับปัญญาแห่งการปฏิบัติ 

ที่ Aristotle กล่าวไว้ โดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

ทรงประพฤติให้เห็นเป็นแบบอย่าง

การปฏิบัติก็ยังหาใช่เครื่องรับประกันความส�าเร็จ หากแต ่

การปฏิบัติได้ให้บทเรียนกับคนที่รู้ค่า  ได้น�าไปใช้ปรับปรุงความรู ้

ความคิด และวิธีปฏิบัติของตนซ�้า ๆ จนกว่าจะได้ผลส�าเร็จตาม 

ท่ีปรารถนา หัวใจของการวิ จัยเชิงปฏิบัติการก็อยู ่ตรงนี ้

ตรงทีก่ารให้คณุค่ากบัปัญญาทีเ่กดิกบัผูท้ีล่งมอืปฏบิตัด้ิวยตนเอง 

เท่านั้น 



หนังสือแนะนำ�
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้แต่ง: รศ. ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์

ร่างกายร่างนี้ คือ โรงละครโรงใหญ่…มีตัวละคร

มากมาย กระโดดโลดเต้นไปมา… ตามบทบาทของ

ตนเองอยู่ตลอดเวลาทุกการแสดงที่เกิดขึ้น ณ โรง

ละครแห่งนี ้มเีสน่ห์ของศาสตร์ด้าน “สรรีวทิยา” ซ่อน

ตัวอยู่ศาสตร์ท่ีสะท้อนกระบวนการแห่งการมีชีวิต 

ศาสตร ์ที่หลายเหตุการณ ์ ไม ่อาจมองเห็นได ้

ด้วยตาเปล่าศาสตร์ทีไ่ม่อาจเข้าถงึได้… โดยการอาศัย 

เพียงความจะเป ็นตัวหนังสือ หรือภาพนิ่งเชิง

กายวิภาคศาสตร ์แต ่… ต ้องถูกเติมแต ่งด ้วย  

“จิตนาการ” ที่เป็นภาพเคล่ือนไหว มีชีวิตชีวา  

รวมกบัการคดิวเิคราะห์ทัง้จากเหตไุปสูผ่ลและจากผล

ไปหาเหต ุจงึจะท�าให้ความเข้าใจและความประทับใจ

ในศาสตร์ด้านสรีรวิทยาเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง”  

ขอผู้อ่านจงมีอิสระในการสร้างสรรค์จิตนาการควบคู่ 

ไปกับการอ่านต�าราเล่มนี้

590
บาท

ปีพิมพ์ : 1/2560

ปีพิมพ์ : 2/2561

ปีพิมพ์ : 3/2561

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด

กับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา

     สมองเป็นอวยัวะทีส่�าคญัในการควบคมุการท�างานทัง้หมด

ของร่างกาย และยังควบคุมไปถึงจิตใจความคิด ความจ�า และ

พฤติกรรม การควบคุมการท�าหน้าที่เหล่านี้นั้น สิ่งส�าคัญที่สุด

ในสมองท่ีท�าให้เซลล์ในสมองส่งสัญญาณสื่อสารกันได้โดย

อาศยั สารสือ่ประสาทหนังสอืเล่มน้ีจะท�าให้ผูอ่้านได้เรียนรู้ถึง

โครงสร้างของสมอง และชนิดของสารสื่อประสาทในสมองท่ี

ไปควบคุมการท�างานของร่างกายและจิตใจ ซึ่งเมื่อเกิดความ

ผิดปกติกับ สารสื่อประสาท ก็จะท�าให้คนเราแสดงความผิด

ปกติทางความคิด และพฤติกรรม และมีอาการแสดงที่

เก่ียวข้อง กับโรคทางจิตเวชได้ ดังเช่นการได้รับสารเสพติด  

ซึ่งท�าให้เกิดความผิดปกติของสารสื่อประสาท และโครงสร้าง

ของสมอง   

      หนังสือเล่มนี้ ยังได้รวบรวมผลการศึกษาวิจัยผลของสาร

เสพติดต่อสมองและกลไกความผิดปกติ ของสารสื่อประสาท

และความสมัพนัธ์ของความผดิปกตเิหล่านัน้กบัอาการผดิปกติ

ทางจิต อีกด้วย

530
บาท ผู้แต่ง: รศ. ดร.สุทิสา ถาน้อย

ปีพิมพ์ : 1/2561

สมองและสารสื่อประสาท:  
ความผิดปกติในภาวะติดสารเสพติด

160
บาท

ปีพิมพ์ : 1/2561

ผู้แต่ง: รศ. ดร.ดำารงพันธุ์ ทองวัฒน์

ผศ. รศ. ขอได้แน่ แค่ตีโจทย์ให้แตก

หนังสือเล่มน้ีไม่ใช่คู่มือแต่เป็นการบอกเล่าประสบการณ์  

ในการขอต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย  

คนหนึง่ ซึง่บอกกล่าวถงึวธิกีารปฏบิตัทิีไ่ม่ยาก ท�าได้จริง และ

ประสบผลส�าเร็จจริงแนวทางที่น�าเสนอนี้จะถูกหรือผิดไม่มี

ใครอาจตัดสิน แต่อย่างน้อยก็มีอาจารย์คนหนึ่งท�าได้จนเป็น

ผลส�าเรจ็ จงึมาเขียนบอกกล่าวเล่าให้ฟัง “จดุหมายหน่ึงจะมี

หนทางมากมายให้ไปถึง จงเลือกเดินในเส้นทางที่สั้นที่สุด 

เพราะเวลามีค่ายิ่ง”



สมองและสารสื่อประสาท:  
ความผิดปกติในภาวะติดสารเสพติด

พรมมิเป็นสมุนไพรที่มีการใช้มานาน ท้ังในการแพทย์

อายุรเวทและการแพทย์แผนไทย โดยมีสรรพคุณเด่นคือ

การบ�ารุงสมองและบ�ารุงความจ�าหนังสือเล่มนี้ ประกอบ

ด้วยองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับพรมมิในด้านต่าง ๆตั้งแต่

ด้านการใช้พรมมิทางการแพทย์พืน้บ้าน องค์ประกอบทาง

เคมีในพรมมิการควบคุมคุณภาพ การเพาะปลูกและเก็บ

เกี่ยว ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาการศึกษา

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของพรมมิในมนุษย์  

รวมถึงขั้นตอนการวิจัยพัฒนาพรมมิให้อยู่ในรูปแบบที ่

ทันสมัยและสะดวกในการน�าไปใช้ นอกจากนี้ในท้ายเล่ม

ยงัมโีมโนกราฟอนัแสดงการก�าหนดมาตรฐานของวตัถดุบิ

พรมมิในประเทศไทยรวมอยู่ด้วย

     จุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่หนึ่งชีวิตในมนุษย์เกิดจาก 

ส่ิงส�าคัญ 2 สิ่ง คือเซลล์ไข่ (Oocyte) ของผู้เป็นแม่  

และสเปิร์ม (Sperm) ของผู้เป็นพ่อ ด้วยจุดเริ่มต้นดัง

กล่าวหากหนึ่งชีวิตใหม่เร่ิมต้นด้วยเซลล์ไข่และสเปิร์ม 

ท่ีมีคุณภาพดย่ีอมท�าให้ได้ชวีติใหม่ทีม่คุีณภาพดเีช่นกนั

     หนังสือเล่มนี้จะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกระบวนการส

ร้างสเปิร์ม และคุณภาพของสเปิร์ม ในหลาย ๆ  แง่มุมที่

จะมีผลต่อความสามารถในการเจรญิพนัธุข์องสเปิร์ม ทัง้

ในภาวะปกติและภาวะที่หลายคนต้องเผชิญในปัจจุบัน 

คือ ภาวะการมีบุตรยากหนังสือเล่มนีจ้ะให้ข้อมูลแก่นัก

วิชาการ นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ หรือ

ก�าลังค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสเปิร์ม ทั้งในแง่ของ

โครงสร้างและความสามารถในการเจริญพันธุ ์ของ

สเปิร์มได้เป็นอย่างดี

350 320
บาท บาทผู้แต่ง: รศ. ดร. ภญ.กรกนก อิงคนินันท์

ผู้แต่ง: รศ. ดร.เสมอ ถาน้อยปีพิมพ์ : 1/2561

ปีพิมพ์ : 1/2561

พรมมิ สมุนไพรบำารุงความจำา
สเปิร์ม 
โครงสร้างและความสามารถ

ในการเจริญพันธุ์

220
บาท

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.แพรวพรรณ สุวรรณกิจ

เครื่องหัวใจและปอดเทียม: 

หลักการและการปฏิบัติ

หนังสือเรื่อง “เครื่องหัวใจและปอดเทียม: หลักการและการปฏิบัติ” เล่มนี้  

น�าเสนอความรู้ทางด้านทฤษฎี เทคนิคขั้นตอนการปฏิบัติงานของ เครื่องหัวใจ

และปอดเทียม และผลจากการท�า Cardiopulmonary Bypass รวมทั้งเครื่อง

ล้างและเก็บเม็ดเลือดแดง เครื่องพยุงหัวใจชนิดลูกโป่งเสริม ความดันในหลอด

เลือดแดง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นต้องใช้ในการผ่าตัดหัวใจ

แบบเปิด คณุค่าทีส่�าคญัของหนงัสอืเล่มน้ี ยงัได้กล่าวถึงการประเมนิผูป่้วย ก่อน

และหลังผ่าตัดหัวใจ ตลอดจนประวัติและสถิติการผ่าตัดหัวใจและทรวงอกใน

ประเทศไทย เพื่อให้นิสิตหรือนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และ

สาขาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจใช้ศึกษาหรือทบทวนความรู้ เพื่อไม่เกิดข้อ

ผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน



สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สั่งซื้อหนังสือออนไลน์
จัดส่งถึงบ้านสะดวกรวดเร็ว

nu_publishing

 กรณีต้องการสั่งซื้อหนังสือปริมาณมาก หรือเข้าชั้นเรียนติดต่อได้ที่
ฝ่ายจัดจำหน่ายสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สั่งซื้อทันที


