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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการถือเป็นเครื่องมือสอดแทรกที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์การที่มีการน�ำไปใช้ในองค์การ
หลายประเภท การวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส�ำคัญอย่างหนึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงานขององค์การ รวมทัง้ องค์การธุรกิจ ราชการ และสถาบันการศึกษา เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารด�ำเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
และน�ำไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานขององค์การให้มากขึน้ บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์
ที่จะตอบค�ำถาม เจ็ด ประการดังต่อไปนี้ (1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีความเป็นมาอย่างไร ? (2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการมี
ความหมายว่าอย่างไร ? (3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีลักษณะที่ส�ำคัญอย่างไรบ้าง ? (4) การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ท�ำอย่างไร ? (5) ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการท�ำอย่างไร ? (6) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การ
อย่างไร ? (7) ปัญหาและอุปสรรคในการท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาองค์การมีอย่างไรบ้าง ? เพื่อตอบค�ำถาม
เจ็ดประการดังกล่าวข้างต้น บทความนี้จะได้น�ำเสนอโดยแบ่งเป็นเก้าส่วนดังต่อไปนี้ (1) บทน�ำ เพื่อน�ำเสนอประเด็นปัญหา
และความส�ำคัญของปัญหารวมทั้งสาระส�ำคัญของบทความนี้ (2) ต้นก�ำเนิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (3) ความหมาย
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (4) ลักษณะส�ำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (5) การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (6) ขั้นตอน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (7) การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการพัฒนาองค์การ (8) ปัญหาและอุปสรรคในการท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในการพัฒนาองค์การ (9) สรุปและเสนอแนะ
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Abstract
Action research (AR) is one of the interventions applied in organization development (OD). It is considered
one of the most important tools for improving organizational effectiveness and efficiency. Although AR originated
in a business environment, it has been applied mostly in educational research, such as classroom research and
teachers’ professional development. To promote the expansion of AR applications, this paper aims to answer
the following seven questions: (1) What is the origin of AR?; (2) How is AR defined?; (3) What are the unique
characteristics of AR?; (4) How is an AR study designed?; (5) What are the important steps in conducting AR?;
(6) How may AR be applied in OD?; and (7) What are the major problems and challenges in conducting AR in
OD? To answer these seven questions, this paper is divided into nine parts: (1) Introduction to the problems and
the significance of the problems, including outlining the content of the paper; (2) The origin of AR; (3) Some
AR Definitions; (4) The unique characteristics of AR; (5) Research design in AR; (6) Steps in conducting AR;
(7) Application of AR as an intervention of OD; (8) Problems and challenges in conducting AR in OD; (9) Conclusion
and recommendations.
Keywords : Action research, organization development, Change, Performance, Participatory, Efficiency,
Effectiveness
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บทน�ำ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research: AR)
ถือว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขององค์การ
(Cummings & Worley, 2001; Swanson & Holton III,
2001) มีต้นก�ำเนิดมาจากการวิจัยแบบกึ่งทดลองในโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาผลิตภาพหรือประสิทธิภาพการ
ผลิตและความเป็นระเบียบเรียบร้อยขององค์การโดยวิธีการ
มีสว่ นร่วมแบบประชาธิปไตยแทนวิธกี ารบังคับแบบเผด็จการ
(Adelman, 1993) การวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงมีชื่อเรียกอีก
อย่างหนึง่ ว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในอุตสาหกรรม (Industrial
Action Research) (Kemmis & McTaggart, 2005) หลักการ
ส�ำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือ “ไม่มีการปฏิบัติโดย
ไม่มีการวิจัย: ไม่มีการวิจัยโดยไม่มีการปฏิบัติ” (Adelman,
1993) การวิจัยเชิงปฏิบัติการได้รับการยอมรับให้เป็นวิธีการ
พื้นฐานในการพัฒนาองค์การ (Maurer & Githens, 2010)
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่มคือ (1) การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบดั้งเดิม (Conventional Action Research)
(2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ (Critical Action
Research) และ (3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงสนทนา
(Dialogic Action Research) ดังนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จึงถือว่าเป็นเครื่องมือสอดแทรก (Intervention) ที่ส�ำคัญ
อย่างหนึง่ ในการพัฒนาองค์การ (Organization Development:
OD) มาตั้งแต่ต้น (Cummings & Worley, 2009; Lurey &
Griffin, 2002) เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์การในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบนั และจะยิง่ รุนแรงมากขึน้ ในอนาคต องค์การจ�ำเป็น
ต้องปรับตัวให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งยังต้องเตรียมการเพื่อรองรับ
หรือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้องค์การ
สามารถอยูร่ อดและเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตอีกด้วย แม้วา่
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารจะเริม่ ต้นจากการด�ำเนินการในองค์การ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ต่อมาได้มีการน�ำไปใช้อย่าง
หลากหลายในองค์ ก ารประเภทต่ า งๆ รวมทั้ ง ราชการ
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รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา (Ferrance, 2000) ซึ่ง
เป็ น การท� ำ วิ จั ย ในห้ อ งเรี ย น (Classroom Research)
(Brown, 2004; Khasinah, 2013) และการพัฒนาวิชาชีพครู
(Teachers Professional Development) (Banegas,
Pavese, Velazquez, & Velez, 2013; Garces &
Granada, 2016)
อย่างไรก็ตาม การน�ำการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้
ในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะเน้นที่การวิจัยเกี่ยวกับงาน
ด้ า นการศึ ก ษา (Boonruksa, Anunnavee, &
Sompongtum, 2017; Kaewwiset, Pienthanyakorn,
& Boonmeethongyoo, 2013) การพั ฒ นาชุ ม ชน
(Putjjorm, Veranavin, Kheovichai, & Unaromlert,
2013; Topanurakkun & Paiwithayasiritham, 2016) และ
ด้ า นสุ ขภาพ (Phuphaibul et al., 2012; Yueran &
Waratwichit, 2018) ส่วนการใช้ในการพัฒนาองค์การใน
ภาครัฐก็มีอยู่บ้าง เช่น Putjorn (2011) และในภาคธุรกิจ
เอกชนก็มีอยู่บ้างเช่นกัน เช่น Nonthaleerak & Hendry
(2007) เป็นการวิจัยในองค์การธุรกิจภาคเอกชนโดยตรง
และ Banjongpru, Kamonlimsakun, Tanawut, &
Charoen (2018) เป็นการวิจัยในวิสาหกิจชุมชน นอกจาก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมีต้นก�ำเนิดควบคู่มากับการพัฒนา
องค์การแล้วก็ยงั เป็นการวิจยั ทีม่ คี วามเหมาะสมทีจ่ ะใช้ในการ
พัฒนาองค์การหลายประการ ซึง่ Zentis (2017) ได้นำ� เสนอไว้
10 ประการคือ (1) เป็นวิธีการที่เป็นระบบในการแก้ไข
ปัญหาทางธุรกิจ (2) ช่วยในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
ออกแบบเครื่องมือสอดแทรกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
(3) ส่งเสริมวัฒนธรรมในการเรียนรู้ (4) ผู้น�ำระดับสูงและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญต้องเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องด้วย
(5) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม (6) ช่วยปรับแต่งวัฒนธรรมองค์การ
(7) ช่วยปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ านในทุกระดับ (8) ช่วยเชือ่ ม
ประสานการปฏิบัติกับกลยุทธ์ขององค์การ (9) ช่วยพัฒนา
ผูน้ ำ� (10) มององค์การเป็นระบบรวมทัง้ หมด ซึง่ แม้วา่ การวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารจะมีจดุ อ่อนอยูบ่ า้ ง เช่น ผลการวิจยั ไม่สามารถ

สรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่นๆ ได้ เป็นต้น (Boonchiang, nd)
แต่ก็มีจุดเด่นหลายประการที่เหมาะสมที่จะน�ำมาใช้ในการ
พัฒนาองค์การดังกล่าวมาแล้ว เนื่องจากการพัฒนาองค์การ
ในภาครัฐมีการด�ำเนินการโดยส�ำนักงานพัฒนาระบบราชการ
(กพร) อยูแ่ ล้ว (Office of the Public Sector Development
Commission: OPDC. nd) การศึกษาในบทความวิชาการ
ฉบับนี้จึงเน้นที่การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในองค์การธุรกิจ
ภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้มีการน�ำการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มาใช้ในองค์การธุรกิจภาคเอกชนในประเทศไทยให้แพร่หลาย
มากขึ้น บทความนี้จะได้น�ำเสนอสาระส�ำคัญโดยแบ่งเป็น
เก้าส่วนดังต่อไปนี้ (1) บทน�ำ เพื่อน�ำเสนอประเด็นปัญหา
และความส�ำคัญของปัญหารวมทัง้ สาระส�ำคัญของบทความนี้
(2) ต้นก�ำเนิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อน�ำเสนอความ
เป็นมาและพัฒนาการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการศึกษาในประเด็นต่างๆ ต่อไป (3) ความหมาย
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มี ค วามแตกต่ า งจากการวิ จั ย แบบอื่ น และมี ก ารพั ฒ นา
และขยายตัวมากขึ้นโดยมีการแบ่งเป็นประเภทต่างๆ หลาย
ประเภท จึงจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจในความหมายและ
ประเภทของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้
อย่ า งเหมาะสมต่ อ ไป (4) ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ของการวิ จั ย
เชิงปฏิบัติการ เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีลักษณะ
เฉพาะที่ส�ำคัญหลายอย่าง นักวิจัยจึงต้องท�ำความเข้าใจกับ
ลักษณะส�ำคัญต่างๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วย
ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น การในการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารได้ ดีขึ้ น
(5) การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การด�ำเนินการวิจัย
ทุกโครงการจะต้อ งมีการออกแบบการวิจัย โดยจะต้ อง
ท�ำความเข้าใจกับกระบวนทัศน์ ประเภทหรือรูปแบบของ
การวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้
สามารถเลือกใช้กระบวนทัศน์ รูปแบบการวิจัย ยุทธศาสตร์
และระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสมจึงจ�ำเป็นต้องท�ำความ
เข้าใจกับการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (6) ขั้นตอน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

มี ขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น การที่ แ ตกต่ า งจากการวิ จั ย แบบอื่ น
จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งท� ำ ความเข้ า ใจกั บ ขั้ น ตอนของการวิ จั ย
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ช่ ว ยให้ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ ดีขึ้ น
(7) การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาองค์การ
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเป็นเครือ่ งมือสอดแทรกของการพัฒนา
องค์การ เพื่อน�ำการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การผ่าน
กระบวนการพัฒนาองค์การจึงจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจ
ในความสัมพันธ์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการพัฒนา
องค์การ (8) ปัญหาและอุปสรรคในการท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในการพัฒนาองค์การ เพื่อน�ำไปใช้ในการป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการท�ำวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในการ
พัฒนาองค์การอันจะท�ำให้การพัฒนาองค์การมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น (9) สรุปและเสนอแนะ เพื่อสรุป
ผลการศึ ก ษาและจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ เป็ น แนวทาง
ในการท�ำการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์การให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ต้นก�ำเนิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการถือก�ำเนิดขึ้นโดย Kurt Lewin
ในปลายทศวรรษที่ 1932 ได้น�ำศิษย์ปริญญาเอกจ�ำนวนหนึ่ง
ท� ำ การวิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลองในโรงงานแห่ ง หนึ่ ง และใน
สถานที่อื่นในบริเวณใกล้เคียงเพื่อแสดงให้เห็นว่าการได้มา
ซึง่ การเพิม่ ผลิตภาพและความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเกิดขึน้
โดยวิธีการท�ำงานแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมากกว่า
การใช้วิธีการแบบเผด็จการโดยการบังคับ (Adelman, 1993)
กระบวนการในการด�ำเนินการวิจัยนี้กลายมาเป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งเขาได้อธิบายเกี่ยวกับ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในบทความชื่อ “Action Research
and Minority Problems: 1946” (Lewin, 1948) ต่อจากนั้นมา
ก็ได้มีการน�ำเอาการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปใช้อย่างแพร่หลาย
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาองค์การ (Asumeng &
Osae-Larbi, 2015; Lurey & Griffin, 2002) ด้านการศึกษา
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ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาการเรียนการสอน (Banegas et al., 2013; Ferrance, 2000; Garces &
Granada, 2016) การพัฒนาชุมชน (Dickens & Watkins, 1999; Sarri & Sarri, 1992) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการขยาย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเป็นหลายแบบ เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:
PAR) (Amaya & Yeates, 2014; Baum, MacDougall, & Smith, 2006) การวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม
(Community-Based Participatory Research: CBPR) (Fontaine, 2006; Winterbauer, Bekemeier, VanRaemdonck,
& Hoover, 2016) การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม (Community-Based Participatory Action
Research: CBPAR) (Burns, Cooke, & Schweidler, 2011; Maiter, Simich, Jacobson, & Wise, 2008) เป็นต้น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในปัจจุบันมีการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ซึ่งมีวารสารวิชาการหลายฉบับ
รวมทั้ง International Action Research Journal ด้วย นอกจากนี้ ยังมีสมาคมเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เป็นแม่ข่าย
นักวิจัยเชิงปฏิบัติการทั่วโลกคือ Action Learning Action Research Association ส�ำหรับในประเทศไทยมีการน�ำเอา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้หลายด้านดังกล่าวมาแล้ว แต่การน�ำมาใช้ในการพัฒนาองค์การในภาคธุรกิจเอกชนยังจ�ำเป็นต้อง
มีการขยายให้เพิ่มมากขึ้น
ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้หลากหลาย เช่น Gall, Gall, & Borg (2003); James,
Slater, & Bucknam (2012); Johnson (2012); Koshy (2005); Mertler (2014); Stringer (2004); Tripp (2005); Vaccarino,
Comrie, Murray, & Sligo (2007) แต่ในที่นี้จะได้น�ำเสนอความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยจะคัดเลือกมาเพียง
บางส่วนตามที่น�ำเสนอไว้ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ประเภท/ผู้เขียน/ปีที่พิมพ์
ความหมาย
ความหมายโดยทั่วไป (Laelin, การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเป็ น กระบวนการที่ นั ก วิ จั ย เข้ า ร่ ว มในการศึ ก ษาวิ จั ย ทั้ ง ใน
ฐานะที่เป็นนักวิจัย เป็นผู้ถูกวิจัย ด้วยเจตนาที่ชัดเแจ้งที่จะน�ำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
1999)
ผ่านกระบวนการวิจัย
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารทีผ่ เู้ ข้าร่วมในการวิจยั ท�ำการพิจารณาวิธปี ฏิบตั ทิ างการศึกษาของ
ความหมายทางการศึกษา
(Watts, 1985 cited in Ferrance, ตนเองอย่างรอบคอบและเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบต่างๆ ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักการดังต่อไปนี้ (1) ครูและครูใหญ่ท�ำงานแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาได้
2000)
ระบุปัญหาออกมาด้วยตนเอง (2) ครูและครูใหญ่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อได้รับการ
สนับสนุนให้ทำ� การตรวจสอบและประเมินผลการท�ำงานของตนเองแล้วหาวิธกี ารท�ำงาน
ที่แตกต่างออกไป (3) ครูและครูใหญ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยท�ำงานแบบร่วมมือกัน
(4) การท�ำงานกับเพื่อนร่วมงานช่วยให้ครูและครูใหญ่ พัฒนาวิชาชีพของตนเอง
ความหมายที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ การสะท้อนภาพตนเองเป็นศูนย์กลางของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในการวิจัยแบบ
(McNiff & Whitehead, 2002) ดั้งเดิมนั้นนักวิจัยท�ำวิจัยผู้อื่น แต่การวิจัยเชิงปฏิบัติการนักวิจัยท�ำวิจัยตนเอง นักวิจัย
เชิงประจักษ์ศึกษาวิจัยชีวิตของผู้อื่น แต่นักวิจัยเชิงปฏิบัติการศึกษาชีวิตของนักวิจัยเอง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเป็นการศึกษาวิจัยตนเองด้วยตนเอง ตัวคุณเองในฐานะที่เป็น
ผูป้ ฏิบตั คิ ดิ และพิจารณาชีวติ และงานของตัวคุณเองและนีจ่ งึ หมายความว่าคุณตัง้ ค�ำถาม
กับตัวคุณเองว่าท�ำไมคุณจึงท�ำในสิ่งที่คุณท�ำอยู่ ท�ำไมคุณจึงเป็นอย่างที่คุณเป็น เมื่อ
คุณจัดท�ำรายงานการวิจัยของคุณมันจะแสดงให้เห็นว่าคุณได้ท�ำการศึกษาอย่างเป็น
ระบบในพฤติกรรมของตัวคุณเอง เหตุผลของพฤติกรรมนั้น รายงานการวิจัยแสดง
กระบวนการที่คุณได้ด�ำเนินการไปเพื่อให้บรรลุผลในการที่จะมีความเข้าใจตัวคุณเอง
ได้ดีขึ้นเพื่อที่คุณจะสามารถพัฒนาตัวคุณเองและงานของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
ความหมายในการพัฒนาองค์การ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยที่มีลักษณะเป็นการมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการแบบ
(Reason & Bradbury (2001, ประชาธิปไตยเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ทางปฏิบัติ ที่ใช้กระบวนทัศน์การวิจัยแบบมี
cited in Reason & McArdle, ส่วนร่วม เป็นสิ่งที่น�ำการปฏิบัติและการสะท้อนผลเข้าด้วยกัน น�ำทฤษฎีและการปฏิบัติ
เข้ามาหากัน ในการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ เพือ่ ค้นหาแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ แก้ไขปัญหาทีก่ ดดัน
nd)
และเป็นความกังวลใจของคนและโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องทั้งรายบุคคลและชุมชน
ที่มา : สร้างตารางโดยใช้ข้อมูลจาก Ferrance (2000); Laelin (1999); McNiff & Whitehead (2002); Reason & McArdle (nd)
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จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเป็นการวิจยั ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเป็นผูว้ จิ ยั เองโดยท�ำงานร่วมกันเพือ่ ค้นหาปัญหา
และแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาในการท�ำงานและพัฒนางานและพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จากความหมายต่างๆ
ดังกล่าวท�ำให้สามารถน�ำไปเป็นฐานในการออกแบบการวิจัยในการด�ำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์การได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนของความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาองค์การ ส่วนการแบ่งประเภทของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ในที่นี้จะน�ำเสนอการแบ่งเป็นสามแบบตามที่น�ำเสนอโดย Masters (1995) กับการ
แบ่งเป็นสี่แบบตามแบบของ Lewin ที่น�ำเสนอโดย Marrow (1969, cited in Skinner, 2017) ดังในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประเภทของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ผู้เขียน/ปีที่พิมพ์
ประเภทและค�ำอธิบาย
การแบ่งเป็นสามประเภท โดย 1. แบบวิชาการ (Technical) การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมแบบนีจ้ ะใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ
จากภายนอกเข้ามาช่วยด�ำเนินการเนือ่ งจากปัญหาอาจจะซับซ้อนมาก พลังขับเคลือ่ นที่
Masters (1995)
ส�ำคัญคือพลังอ�ำนาจของความคิดเป็นหัวใจส�ำคัญของกระบวนการ
2. แบบร่วมมือกันร่วมกัน (Mutual-Collaboration) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบนี้ต้อง
ใช้ผู้ด�ำเนินการเช่นกัน แต่จะกระท�ำโดยกลุ่มของผู้เข้าร่วมที่มีฐานะเท่าเทียมกัน แต่
จุดเน้นจะอยู่ที่พลังอ�ำนาจการปฏิบัติของรายบุคคล
3. แบบแนวทางการเพิม่ พูน (Enhancement) การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบนีถ้ อื ว่าอ�ำนาจ
ทั้งปวงจะอยู่ที่กลุ่มไม่ใช่อยู่ที่ผู้ด�ำเนินการ (Facilitator) หรือรายบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม
การแบ่งเป็นสี่ประเภทตามแบบ 1. แบบวินิจฉัย (Diagnostic Action Research) เพื่อวินิจฉัยปัญหาและช่วยก�ำหนด
Lewin เสนอโดย Marrow (1969, แนวทางแก้ไขปัญหาทีจ่ ะเป็นทีย่ อมรับโดยผูเ้ กีย่ วข้องในปัญหาทีป่ รากฏอยูใ่ นสถานการณ์
ผูท้ เ่ี ข้าร่วมในการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบนีอ้ าจไม่ใช่ผทู้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากปัญหา
(cited in Skinner, 2017)
2. แบบการวิจัยของผู้เข้าร่วม (Participant Action Research) ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาโดยตรงเข้าร่วมในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบนี้มีแนวโน้มที่จะจ�ำกัดอยู่ในวงแคบและไม่สามารถน�ำไปใช้ทั่วไปได้
3. แบบเชิงประจักษ์ (Empirical Action Research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบนี้จะ
ไม่มีการใช้วิธีการทดลองและควบคุม แต่จะใช้วิธีการเก็บรวบรวมและท�ำบันทึกข้อมูล
รายวันของประสบการณ์ชีวิตของกลุ่ม เพื่อที่จะสร้างความรู้ที่สามารถน�ำไปใช้ทั่วไปได้
ซึ่งควรท�ำการวิจัยกับกลุ่มต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
4. แบบทดลอง (Experimental Action Research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบนี้ใช้
การควบคุมเพื่อทดสอบสมมุติฐานในสภาพกึ่งทดลอง เป็นแบบที่สลับซับซ้อนและ
ยากแก่การด�ำเนินการ
ที่มา : สร้างตารางโดยใช้ข้อมูลจาก Masters (1995); Marrow (1969, cited in Skinner, 2017)
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จากตารางที่ 2 การแบ่งประเภทการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารดังกล่าวนีเ้ พือ่ ประโยชน์ในการพิจารณาเลือกใช้ แบบทีเ่ หมาะสม
ในการด�ำเนินงาน การแบ่งตาม Masters (1995) เสนอไว้นั้นทุกแบบจะมีจุดเน้นที่ส�ำคัญสี่ประการคือ (1) การให้อ�ำนาจแก่
ผู้เข้าร่วม (Empowerment of participants) (2) การร่วมมือกันผ่านการเข้าร่วม (Collaboration through participation)
(3) การได้มาซึ่งความรู้ (Acquisition of knowledge) และ (4) การเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งเป็นการแบ่งเพื่อให้เห็นลักษณะ
ส�ำคัญ ส่วนการแบ่งตามแบบของ Lewin ที่น�ำเสนอโดย Marrow (1969, cited in Skinner, 2017) นั้นแบ่งให้เห็นภาพของการ
ด�ำเนินการจึงเหมาะที่จะใช้กับการพัฒนาองค์การซึ่งจะได้น�ำเสนอในส่วนของการออกแบบการวิจัยของบทความนี้ต่อไป
ลักษณะส�ำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ลักษณะส�ำคัญของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารสามารถพิจารณาได้จากผลงานของ Bargal (2006) ทีไ่ ด้ทำ� การสังเคราะห์แนวคิด
ของ Lewin ออกมาแล้วได้ลักษณะส�ำคัญแปดประการคือ (1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการรวมเอาวิธีการศึกษาที่เป็นระบบซึ่งบางครั้ง
ใช้การทดลองเพือ่ หาทางแก้ไขปัญหาและด�ำเนินการแก้ไขปัญหาของสังคม (2) การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารรวมถึงวิธกี ารพิเศษในการ
รวบรวมข้อมูลเพือ่ ก�ำหนดเป้าหมายและการปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายและการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามเครือ่ งมือสอดแทรก
(3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการต้องมีการให้ข้อมูลป้อนกลับของผลของการใช้เครื่องมือสอดแทรกแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการวิจัย
(4) การวิจัยเชิงปฏิบัติการต้องมีการร่วมมือกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ปฏิบัติ (5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการอาศัยหลักการของ
กลุ่มพลวัตและน�ำมาเป็นศูนย์กลางในช่วงของการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การละลายพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลง และ
การรักษาการเปลี่ยนแปลงให้คงอยู่ต่อไป การตัดสินใจกระท�ำร่วมกันและด�ำเนินการอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ (6) การวิจัย
เชิงปฏิบัติการค�ำนึงถึงค่านิยม วัตถุประสงค์ และความต้องการอ�ำนาจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (7) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เป็นการสร้างความรู้ เพือ่ สร้างหลักการของเครือ่ งมือสอดแทรก และเพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือส�ำหรับการคัดเลือกเครือ่ งมือสอดแทรก
และการฝึกอบรม (8) การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีการเน้นย�้ำมากในเรื่องการสรรหา การฝึกอบรม และการสนับสนุนต่อผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง
หลักการทัง้ แปดประการนีน้ บั ว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญในการท�ำวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงและน�ำไปใช้ในการพัฒนาองค์การ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยที่ดำ� เนินการในองค์การและด�ำเนินการโดยบุคลากรขององค์การ
ร่วมกันแม้วา่ ในบางกรณีอาจจะมีผเู้ ชีย่ วชาญจากภายนอกเข้ามาร่วมด�ำเนินการ แต่การตัดสินใจและการด�ำเนินการยังเป็นของ
กลุ่มผู้เข้าร่วมด�ำเนินการวิจัย ดังนั้น จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานประจ�ำ (Routine Practice) ทั้งนี้ Tripp (2005) ได้แสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างระหว่างงานประจ�ำกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยทางวิชาการ ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความแตกต่างระหว่างงานประจ�ำกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยทางวิชาการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

งานประจ�ำ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ตามปกติวิสัย
นวัตกรรม
ต่อเนื่องตลอด
ต่อเนื่องตามกระบวนการ
ตามปกติและตอบสนองเหตุการณ์ มองไปข้างหน้าและเป็นแบบ
ยุทธศาสตร์
รายบุคคล
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
เป็นไปตามธรรมชาติ
ใช้เครื่องมือสอดแทรก
ไม่มีการตรวจสอบ
เป็นการค้นหาปัญหา
อาศัยประสบการณ์
จงใจกระท�ำ
ไม่เป็นการสร้าง
มีการบันทึก
ปฏิบัตินิยม
ความเข้าใจ
น�ำความรู้มาปฏิบัติ
สร้างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
มีบริบทเฉพาะ
ส่วนตัว
เผยแพร่

การวิจัยทางวิชาการ
ต้นก�ำเนิดความรู้
เป็นครั้งคราว
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อน
ร่วมมือกัน เป็นแบบผู้ร่วมงาน
การทดลอง
ท�ำตามที่ได้รับมอบหมาย
การโต้แย้ง
ตรวจทานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิบาย สร้างทฤษฎี
น�ำความรู้สู่สามัญการ
สามัญการ
ตีพิมพ์

ที่มา : Tripp (2005)

จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าช่องที่หนึ่งเป็นงานที่ท�ำเป็นปกติประจ�ำจนเป็นนิสัย งานประจ�ำอาจเคยเป็นนวัตกรรมมาก่อน
แต่เมื่อได้มีการปฏิบัติกันจนเป็นปกติธุระแล้วก็จะกลายเป็นงานประจ�ำซึ่งจะเป็นฐานในการที่จะกลายเป็นนวัตกรรมต่อไป
งานประจ�ำจะเป็นงานทีเ่ ป็นความรูอ้ ยูใ่ นเฉพาะตัวคนใดคนหนึง่ ส่วนช่องทีส่ องจะเป็นงานทีใ่ ช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเข้ามาช่วย
เพือ่ ปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ กลายเป็นนวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมองค์การอีกด้วย โดยมีการ
เผยแพร่กระจายออกไปยังทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนช่องทีส่ ามเป็นการวิจยั ทางวิชาการเพือ่ สร้างความรูแ้ ละเผยแพร่โดยการตีพมิ พ์
นอกจากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการวิจัยประเภทอื่นๆ ดังปรากฏในตารางที่ 3
ข้างต้นแล้วยังสามารถพิจารณาความแตกต่างของการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการวิจัยเชิงวิชาการในรายละเอียดเพิ่มขึ้น
โดยพิจารณาในมิติต่างๆ ตามที่วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์ (Chatakarn, 2015) น�ำเสนอไว้ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงวิชาการกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ประเด็นพิจารณา
โอกาสในการท�ำวิจัย
บทบาทของผู้วิจัย
จุดมุ่งหมาย
แบบแผนการวิจัย

การวิจัยเชิงวิชาการ
เป็น โครงการวิจัย วิ ทยานิ พ นธ์ รายงานที่
ได้รบั เงินทุนสนับสนุนการท�ำวิจยั ตามความสนใจ
ของนักวิจัยหรือแหล่งทุน
มีการควบคุมมีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน
บางส่วนหรือทั้งหมด และอาจมีความรู้ในเรื่อง
ที่ท�ำวิจัยหรือไม่ก็ได้
เพื่อพัฒนาทฤษฎีทางการศึกษาและการปฏิบัติ
ตอบสนองความต้องการทางวิชาการ
การวิจัยมีการจัดกระท�ำตัวแปร และใช้ตัวแปร
นั้ น จนสิ้ น สุ ด การทดลอง เน้ น การควบคุ ม
สภาวการณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันความล�ำเอียง

เครื่องมือและวิธีการเก็บ จะต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวแปรที่
รวบรวมข้อมูล
ศึกษา
การเลื อ กตั ว อย่ า งจาก อิงทฤษฎีความน่าจะเป็น
ประชากร
การก� ำ หนดตั ว อย่ า ง ใช้วธิ กี ารสุม่ หน่วยตัวอย่างเข้ากลุม่ ทีศ่ กึ ษาวิจยั
เข้ากลุ่มศึกษาวิจัย
การรวบรวมข้อมูล
จะต้องใช้เครือ่ งมือทีม่ คี วามตรงและความเทีย่ ง
รวมทัง้ ปราศจากค่านิยมหรือความล�ำเอียงใดๆ
แอบแฝง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมโดยปกติจะใช้
สถิติเชิงอนุมาน หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์
มักเป็นกลุ่มหรือบางครั้งอาจเป็นกลุ่มย่อย

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เกิดจากความสนใจของนักวิจัย บางครั้งอาจ
เป็นโครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
จากแหล่งทุน
มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในการด�ำเนินงานวิจัย
และมีความรู้ในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี
น�ำผลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ บางครั้งอาจตอบสนอง
เงื่อนไขทางวิชาการ
มีการจัดกระท�ำตัวแปร แต่ในระหว่างการ
ทดลองนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และต้อง
พยายามไม่ ร บกวนสภาวการณ์ ป กติ ที่ เ ป็ น
อยู่จริงในสนามการวิจัย
ใช้เครื่องมือเช่นเดียวกับการวิจัยเชิงวิชาการ
แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขณะด�ำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
ค�ำนึงถึงจุดมุ่งหมายและความสะดวก กลุ่ม
ตั ว อย่ า งอาจจะเป็ น ตั ว แทนของประชากร
หรืออาจมีกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวหรือ
หน่วยเดียวก็ได้
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการสุ่มหน่วยตัวอย่างเข้า
กลุ่มที่ศึกษาวิจัย
ควรใช้วิธีการที่มีความไว้วางใจและเชื่อถือได้
และให้ตระหนักต่อความล�ำเอียงจากแหล่ง
ต่างๆ
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาวิธีการทางสถิติง่ายๆ
หรือหลายวิธรี วมกัน หน่วยทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
อาจเป็นกลุ่ม รายบุคคล หรือกลุ่มย่อย

ที่มา : Chatakarn (2015)
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จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นเป็นการวิจัยที่มีรูปแบบและการด�ำเนินการวิจัยที่เป็นแบบไม่เป็น
ทางการมาก มีความยืดหยุ่นสูง เป็นลักษณะการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์การหรือนักวิจัยกับบุคคลในองค์การ
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) (Kemmis & McTaggart, 2005)
การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในการท�ำวิจยั ใดๆ ก็ตามจ�ำเป็นต้องมีการออกแบบการวิจยั การออกแบบการวิจยั มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการด�ำเนินการ
วิจัยทุกโครงการ ทั้งนี้ มีความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (Joungtrakul, 2010; Joungtrakul, 2017) การออกแบบการ
วิจยั เป็นการวางแผนเพือ่ ด�ำเนินการวิจยั เพือ่ ตอบค�ำถามการวิจยั (Holsti, 1969) เริม่ ตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้น จนกระทัง่ ไปสิน้ สุดโครงการ
วิจัย (Joungtrakul, 2010; Joungtrakul, 2017; Whiteley, 2004) ตามทัศนะของ Creswell (2009) นั้นการออกแบบการวิจัย
มีส่วนประกอบ (Component) ที่ส�ำคัญสามส่วน คือ (1) การก�ำหนดกระบวนทัศน์การวิจัย (2) การก�ำหนดยุทธศาสตร์
การวิจัย และ (3) การก�ำหนดระเบียบวิธีการวิจัย อย่างไรก็ตาม จ�ำเนียร จวงตระกูล (Joungtrakul, 2017) ได้นำ� เสนอ
แบบจ�ำลองการออกแบบการวิจัยโดยได้แบ่งส่วนประกอบส�ำคัญออกเป็นสี่ส่วนคือ (1) การก�ำหนดกระบวนทัศน์การวิจัย
(2) การก�ำหนดประเภทของการวิจัย (3) การก�ำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย และ (4) การก�ำหนดระเบียบวิธีการวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบที่สาคัญภาพที
ของการออกแบบการวิ
่ 1 ส่วนประกอบทีจ่สัยาคัญของการออกแบบการวิจัย

ภาพทีที่ ่ม1 าส่:Joungtrakul
วนประกอบที่ส(2017,p.
�ำคัญของการออกแบบการวิ
จัย
178)
ที่มา :Joungtrakul (2017,p. 178)
ที่มา : Joungtrakul (2017)
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วิจัย ซึ่งหมายถึงความเชื่อพื้นฐานหรื
วิจัย อซึโลกทั
่งหมายถึ
ศน์งขความเชื
องนักวิจ่อัยพืที้น่มฐานหรื
ีความเชือโลกทั
่อแบบใดแบบหนึ
ศน์ของนักวิ่งจแล้
ัยทีว่มนีคาความเชื
วามเชื่อแบบใดแบบหนึ
่อนั้นมาเป็น ่งแล้วนาความเชื่อนั้น

จากภาพที่ 1 จะเห็นว่าส่วนประกอบที่ส�ำคัญของการ
ออกแบบการวิจัยมีสี่ส่วน ประกอบด้วยกระบวนทัศน์การ
วิจัย ซึ่งหมายถึงความเชื่อพื้นฐานหรือโลกทัศน์ของนักวิจัย
ที่มคี วามเชือ่ แบบใดแบบหนึง่ แล้วน�ำความเชือ่ นัน้ มาเป็นฐาน
การคิดหรือเป็นสิ่งน�ำทางการวิจัย (Guba, 1990; Guba &
Lincoln, 1989, 1994, 2005; Joungtrakul, 2010) กระบวนทัศน์
การวิจยั แบ่งได้เป็นห้ากลุม่ ใหญ่ดงั ปรากฏในภาพที่ 1 กระบวนทัศน์
ถือว่าเป็นความเชือ่ พืน้ ฐานทีไ่ ม่ตอ้ งมีการพิสจู น์ เป็นความเชือ่
ที่ นั ก วิ จั ย ยึ ด ถื อ เป็ น ตั ว ตั้ ง เพื่ อ ที่ จ ะก� ำ หนดประเภทหรื อ
รูปแบบการวิจัย จากการก�ำหนดรูปแบบการวิจัยจะน�ำไปสู่
การก�ำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย และการก�ำหนดระเบียบ
วิธีการวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์การมี
ส่วนร่วม (Creswell, 2003, 2009, 2014; Denzin & Lincoln,
2005; Heron & Reason, 1997; Joungtrakul, 2010; Reason
& McArdle, nd) ทั้งนี้ เนื่องจากโดยลักษณะธรรมชาติของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้ในการพัฒนาองค์การนั้นเป็นการ
วิ จั ย ที่ จ ะต้ อ งกระท� ำ ร่ ว มกั น โดยนั ก วิ จั ย กั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในองค์ ก ารรวมทั้ ง ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ขององค์ ก ารตาม
ความหมายของการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ ใ น
ตารางที่ 1
ส่วนรูปแบบการวิจัยนั้นสามารถใช้ได้ทั้งสามรูปแบบ
คือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Antonellis & Berry, 2017) การวิจัย
เชิงปริมาณ (Marti, 2015) และแบบผสม (Lingard, Albert,
& Levinson, 2008) อย่างไรก็ตาม การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้
ในการพัฒนาองค์การนั้นจะมีแบบจ�ำลองเฉพาะเรียกว่าแบบ
จ�ำลองการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research Model)
(Cummings & Worley, 2009) มีส่วนส�ำคัญประกอบด้วย
(1) การระบุปญั หา (Problem Identification); (2) การปรึกษา
กับผู้ช�ำนาญการด้านพฤติกรรมศาสตร์ (Consultation with
Behavioral Science Expert); (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวินจิ ฉัยเบือ้ งต้น (Data Gathering and Preliminary
Diagnosis); (4) การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกค้าที่ส�ำคัญหรือ

กลุ่ม (Feedback to Key Client or Group); (5) การวินิจฉัย
ปัญหาร่วมกัน (Joint Diagnosis of Problem); (6) การจัดท�ำ
แผนปฏิบตั ริ ว่ มกัน (Joint Action Planning); (7) การด�ำเนินการ
ตามแผน (Action); (8) การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการด�ำเนิน
การตามแผน (Data Gathering after Action) และกลับไป
สู่ขั้นตอนที่สี่อีกครั้งหนึ่ง
ส�ำหรับยุทธศาสตร์การวิจยั ทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
นั้นสามารถใช้ได้หลายรูปแบบเช่นกันดังที่แสดงไว้ในภาพ
ที่ 1 ส่วนระเบียบวิธีการวิจัยนั้นสามารถใช้วิธีการตามปกติ
ทั่วไปได้ กล่าวคือเริ่มตั้งแต่การก�ำหนดประชากรและการ
สุม่ ตัวอย่างไปจนถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนรายงาน
การวิจัย (Joungtrakul, 2017) ส่วนขั้นตอนในภาพรวมนั้น
จะได้พิจารณาในตอนต่อไป
ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีผู้น�ำเสนอไว้หลาย
แบบ เช่น Gall et al. (2003); James et al. (2012); Johnson
(2012); Koshy (2005); Mertler (2014); Stringer (2004); Tripp
(2005); Vaccarino et al. (2007) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ใน
ทีน่ จี้ ะได้นำ� เสนอขัน้ ตอนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารทีน่ ำ� เสนอโดย
Ferrance (2000) ทัง้ นี้ เนือ่ งจากเห็นว่าเป็นการแบ่งขัน้ ตอนที่
กระชับและง่ายแก่การท�ำความเข้าใจ โดยมีห้าขั้นตอน และ
เมื่อรวมกับขั้นตอนต่อไปอีกหนึ่งขั้นตอนรวมเป็นหกขั้นตอน
ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ferrance (2000)

จากภาพที่ 2 จะเห็นว่าขั้นตอนในการท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นมีขั้นตอนหลักห้าขั้นตอน คือ (1) การก�ำหนดปัญหา ต้อง
มีความส�ำคัญและเร่งด่วน ใช้ภาษาง่ายๆ ไม่เป็นทางการ มีความรัดกุมและกระชับ มีความหมายสูง ต้องไม่มีค�ำตอบอยู่แล้ว
(2) การเก็บข้อมูลและการจัดระเบียบข้อมูล ใช้วิธีการต่างๆ รวมทั้ง การสัมภาษณ์ การลงบันทึกประจ�ำวัน การจัดท�ำประวัติ
แฟ้มประวัติบุคคล การจดบันทึก สมุดนัดประชุม ใบบันทึกภาคสนาม แถบวีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง กรณีศึกษา รูปภาพ
การส�ำรวจ การเขียนบันทึก เอกสาร หลักฐาน การทดสอบ บัตรรายงาน แบบสอบถาม บันทึกการมาท�ำงาน การสนทนากลุ่ม
การประเมินตนเอง หลักฐานที่ปรากฎ ตัวอย่างผลงาน โครงการ ผลการปฏิบัติงาน แบบตรวจสอบรายการ (3) การตีความ
ข้อมูล (4) การด�ำเนินการตามข้อมูลที่ปรากฏ (5) การสะท้อนภาพ หรือการประเมินผลการด�ำเนินการ และเพิ่มขึ้นมาอีก
ขั้นหนึ่งเป็น (6) ก้าวต่อไป คือการด�ำเนินการต่อไปอีก
ขั้นตอนที่น�ำเสนอโดย Ferrance (2000) ถือว่าเป็นแบบจ�ำลองที่มีความชัดเจนและเรียบง่ายดังได้อธิบายไว้ข้างต้น
ซึง่ จะเห็นได้จากค�ำอธิบายกิจกรรมส�ำคัญทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ นแต่ละขัน้ ตอนนัน้ มีความชัดเจนและเข้าใจได้งา่ ย ไม่มคี วามสลับซับซ้อน
อันเป็นคุณลักษณะทีส่ ำ� คัญของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารซึง่ เป็นการวิจยั ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเป็นผูว้ จิ ยั เองหรือเป็นผูร้ ว่ มวิจยั ดังได้อธิบาย
ไว้ในตารางที่ 1 จึงสามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการด�ำเนินการในทางปฏิบัติได้ ซึ่งจะได้น�ำไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์การ
ให้เห็นภาพว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นส่วนส�ำคัญของการพัฒนาองค์การได้อย่างไรในตอนต่อไป
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การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาองค์การ
เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นเครื่องมือส�ำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์การ (Cummings & Worley, 2009;
Swanson & Holton III, 2001) การพัฒนาองค์การมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายมาก เฉพาะที่ Egan (2000, cited in
Swanson & Holton III, 2001; Joungtrakul, 2010) รวบรวมไว้มีถึง 26 ความหมาย แต่ความหมายที่อธิบายว่า การพัฒนา
องค์การเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงระบบที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าที่พยายามกระท�ำเพื่อให้องค์การมีความสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวได้ดีขึ้น (French, Bell, & Zawacki, 2005) กับค�ำอธิบายว่า การพัฒนาองค์การ
เป็นการน�ำเอาความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ทั่วทั้งระบบเพื่อพัฒนาและเสริมแรงยุทธศาสตร์ โครงสร้าง และกระบวนการ
องค์การโดยการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การ (Cummings & Worley, 2009) เป็นค�ำอธิบายที่
เข้าใจง่ายและมีความชัดเจน
จากความหมายของการพัฒนาองค์การดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการพัฒนาองค์การเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ในการ
พัฒนาองค์การนั้นจ�ำเป็นต้องใช้กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีหลากหลาย เช่น แบบที่เสนอไว้โดย McLean (2006)
และแบบ Analysis; Design; Development; Implementation; Evaluation: ADDIE (Joungtrakul, 2010; Molenda, 2003;
Swanson & Holton III, 2001) เป็นต้น เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงจึงได้มีการน�ำไปใช้
ในกระบวนการพัฒนาองค์การดังกล่าวข้างต้น ในล�ำดับต่อไปจะได้น�ำเสนอการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาองค์การ
ทัง้ นี้ การน�ำเอากระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารมาใช้ในการพัฒนาองค์การนัน้ มีผนู้ ำ� เสนอไว้อย่างหลากหลาย เช่น กระบวนการ
ที่ใช้ในงานของ Coughlan & Coghlan (2002); Maestrini, Luzzini, Shani, & Canterino (2016) เป็นต้น แต่ในที่นี้จะได้
น�ำเสนอแนวทางของ Lurey & Griffin (2002) ดังปรากฏในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ขั้นตอนการพัฒนาองค์การ
ขั้นที่
ค�ำอธิบาย
1 การเริ่มต้น (Entry) เริ่มต้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับที่ปรึกษาและยืนยันความเข้ากันได้ระหว่าง
ทั้งสองฝ่าย
2 การท�ำสัญญา (Contracting) ตัดสินว่าจะด�ำเนินการตามความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาต่อไปหรือไม่และเจรจา
เงื่อนไขต่างๆ ในขั้นสุดท้ายของการด�ำเนินการตามสัญญา
3 การเก็บข้อมูลและวินิจฉัย (Data Gathering and Diagnosis) ท�ำการเก็บข้อมูลที่จ�ำเป็นและวิเคราะห์ข้อมูล
4 การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) น�ำเสนอข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่
องค์การลูกค้า
5 การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (Planning Change) ระบุชุดของข้อปฏิบัติที่ชี้ให้เห็นสภาพปัจจุบันของลูกค้าและ
จัดท�ำแผนปฏิบัติเพื่อน�ำสู่การปฏิบัติจริง
6 การสอดแทรก (Intervention) น�ำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงเข้าแก้ไขปัญหาในองค์การลูกค้า
7 การประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลการด�ำเนินการโครงการ และก�ำหนดชุดของการปฏิบัติในอนาคต
รวมทั้งการปิดโครงการหรือท�ำสัญญาใหม่เพื่อด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนาต่อไปอีก
ที่มา : ดัดแปลงจาก Lurey & Griffin (2002, p. 17)
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จากตารางที่ 5 จะเห็นว่ากระบวนการในการพัฒนาองค์การโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเข้ามาเป็นเครื่องมือในการ
ด�ำเนินการนั้นประกอบด้วยขั้นตอนที่ส�ำคัญเจ็ดขั้นตอน คือ ขั้นแรก เป็นการติดต่อปรึกษาหารือกันในเบื้องต้นระหว่าง
ทีป่ รึกษากับองค์การลูกค้าเพือ่ ท�ำความเข้าใจในความต้องการและความเหมาะสมไปกันได้ทงั้ สองฝ่ายแล้วท�ำความตกลงกันใน
เบื้องต้นระหว่างที่ปรึกษากับองค์การลูกค้า ขั้นที่สอง เมื่อได้ปรึกษาหารือกันในเบื้องต้นแล้วจะมีการปรึกษาหารือกันเพิ่มเติม
อีกในรายละเอียด อาจมีการน�ำเสนอโดยที่ปรึกษาว่าจะด�ำเนินการอะไรบ้างอย่างไร รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ แล้วพิจารณาว่าจะ
ด�ำเนินโครงการต่อไปหรือไม่ ถ้าหากทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันและตกลงกันก็จะมีการท�ำสัญญาเพื่อด�ำเนินการต่อไป ขั้นที่
สาม เป็นการเริ่มด�ำเนินการจริงโดยใช้การวิจัยคือการเก็บข้อมูลที่จ�ำเป็นและท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นตามกระบวนการ
ทางการวิจยั ขัน้ ทีส่ ี่ เป็นการน�ำเสนอรายงานเบือ้ งต้นทีไ่ ด้จากการวิจยั แก่ลกู ค้าเป็นการให้ขอ้ มูลป้อนกลับว่าพบปัญหาอะไรบ้าง
ทีส่ มควรด�ำเนินการแก้ไข ขัน้ ทีห่ า้ เป็นการน�ำเอาประเด็นปัญหาต่างๆ มาพิจารณาก�ำหนดความส�ำคัญเร่งด่วนและวิธกี ารต่างๆ
ที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาแก่องค์การลูกค้า ขั้นที่หก เป็นการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย ขั้นที่เจ็ด เป็นการ
ประเมินผลการด�ำเนินโครงการซึ่งอาจปิดโครงการถ้างานเสร็จสิ้นแล้วหรืออาจมีการท�ำสัญญาต่อไปอีก
กระบวนการในการพัฒนาองค์การโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Lurey & Griffin (2002) เป็นกระบวนการที่เรียบง่าย
และมีความชัดเจนในทางปฏิบตั ทิ สี่ ามารถน�ำไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้ ประเด็นส�ำคัญคือการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนา
องค์การ กล่าวคืออยู่ในขั้นตอนที่สามคือขั้นการเก็บข้อมูลและวินิจฉัย (Data Gathering and Diagnosis) ท�ำการเก็บข้อมูลที่
จ�ำเป็น และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถแสดงเป็นภาพได้ดังภาพที่ 3

การเริ่มต้น 01

การ
ท�ำสัญญา

07

06

06
02

การ
ประเมินผล
การพัฒนาองค์การ

การ
สอดแทรก
05 การวางแผน
การ
เปลี่ยนแปลง

04

ก�ำหนด
ปัญหา

การเก็บข้อมูล
และการวินิจฉัย
03
การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ

เก็บรวบรวม
ข้อมูล

ด�ำเนินการ
ขั้นต่อไป

02

การวิจัย
เชิงปฏิบัติการ

05

ตีความ
ข้อมูล

ประเมินผล

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการพัฒนาองค์การ
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01

04

ปฏิบัติ
ตามหลักฐาน

03

จากภาพที่ 3 จะเห็นว่าการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารมีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาองค์การอย่างชัดเจนคือการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
จะอยูใ่ นขัน้ ทีส่ ามของการพัฒนาองค์การ ซึง่ ขัน้ การวิจยั นีน้ บั ว่าเป็นส่วนส�ำคัญยิง่ เพราะเป็นการด�ำเนินการวิจยั เพือ่ ใช้เป็นฐาน
ในการวินิจฉัยปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งถ้าข้อค้นพบจากการวิจัยออกมามีความถูกต้อง เที่ยงตรง และแม่นย�ำ
การยอมรับก็มีสูง และสามารถที่จะก�ำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถด�ำเนินการบรรลุ
เป้าหมายได้ แต่ถ้าผลเป็นตรงกันข้ามก็อาจท�ำให้โครงการล้มเหลวได้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญของการ
พัฒนาองค์การเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
เพื่อให้เห็นภาพและเพื่อเป็นแนวทางในการน�ำการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปใช้ในองค์การธุรกิจภาคเอกชนให้มากขึ้น
ในส่วนนี้จะได้น�ำเสนอตัวอย่างการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในองค์การธุรกิจเอกชนจ�ำนวนสองโครงการ เป็นโครงการวิจัย
ในต่างประเทศหนึ่งโครงการและในประเทศไทยหนึ่งโครงการ ดังที่ได้สรุปแสดงไว้ในตารางที่ 6 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 ตัวอย่างผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในองค์การธุรกิจเอกชนในต่างประเทศและในประเทศไทย
ชื่อผู้วิจัยและปีที่พิมพ์
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
โครงการที่ 1 :
Sankaran, S. & Ranjan,
M. (2010). Implementing
organizational change
using action research
in two Asian cultures.
Paper presented
at PMI(R) Research
Conference Defining
the Future of Project
Management.
Washington. DC.
Newtown Square. PA.
Project Management
Institute

ชื่อเรื่องและบริบทการวิจัย
Implementing organizational
change using action research
in two Asian cultures เป็นการ
น�ำเสนอโครงการวิจัยที่ใช้การวิจัย
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในการด� ำ เนิ น งาน
จ� ำ นวนสองโครงการโดยนั ก วิ จั ย
ที่ ห นึ่ ง เสนอโครงการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารในองค์ ก ารธุ ร กิ จ
ภาคเอกชนซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติ
ของประเทศญี่ปุ่นที่ด�ำเนินธุรกิจใน
ประเทศสิงคโปร์ ส่วนนักวิจัยที่สอง
น�ำเสนอโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในองค์ ก ารขนาดใหญ่ ใ นภาครั ฐ
ในประเทศอิ น เดี ย เนื่ อ งจาก
บทความนี้ มี จุ ด มุ ่ ง เน้ น ที่ ก ารวิ จั ย
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในองค์ ก ารธุ ร กิ จ
ภาคเอกชนจึ ง จะน� ำ เสนอเฉพาะ
โครงการวิจัยที่น�ำเสนอโดยนักวิจัย
ทีห่ นึง่ เท่านัน้ ปัญหาทีเ่ ป็นตัวตัง้ หลัก
ของงานวิจยั โครงการนีป้ ระกอบด้วย

ผลการวิจัย
ผลทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั โครงการนีแ้ บ่งออกได้เป็นสามระดับ
คือ ระดับจัดการ ระดับการวิจยั และระดับส่วนบุคคล และ
ในแต่ละระดับแบ่งออกได้เป็น ผลลัพธ์ทางตรง ผลลัพธ์
ทางอ้อม สรุปได้ดังต่อไปนี้
ในระดับจัดการนั้น ผลลัพธ์ทางตรงคือ มีแบบจ�ำลองการ
ท�ำงานแบบใหม่ใช้งานได้อย่างดี ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
เกือบทั้งหมดได้เลื่อนต�ำแหน่งสูงขึ้น ส่วนผลลัพธ์ทางอ้อม
คือ ศูนย์เทคนิคนานาชาติด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้
โดยสามารถเพิ่มรายได้จากเดิม 2.5 เท่าในขณะที่ต้นทุน
ลดลงครึ่งหนึ่งและสามารถรักษาระดับจ�ำนวนพนักงานไว้
เท่าเดิม
ในระดั บ การวิ จั ย นั้ น ผลทางตรงคื อ เกิ ดข้ อ ก� ำ หนด
กฎเกณฑ์ส�ำหรับการจัดการการเรียนรู้ของฝ่ายจัดการ
ในสถานที่ท�ำงาน การเรียนรู้ของฝ่ายจัดการน�ำไปสู่การ
มีผู้จัดการที่มีประสิทธิผลมากขึ้น สิ่งที่น่าประหลาดใจคือ
เป็นการจุดชนวนการเรียนรู้ให้แก่ฝ่ายจัดการ มีแนวทาง
หรือคู่มือการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติไว้ใช้งาน การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการกับการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการน�ำไปสู่การพัฒนาให้เป็นผู้จัดการที่
มีประสิทธิผลมากขึ้น ส่วนผลทางอ้อมคือ การเรียนรู้
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ชื่อผู้วิจัยและปีที่พิมพ์

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
โ ค ร ง ก า ร ที่ 2 :
Nonthaleerak, P. and
Hendry, L. C. (2007).
Six Sigma action
research in Thailand :
a comparative
study. Int. J. Services
Technology and
Management. 8(6)

ชื่อเรื่องและบริบทการวิจัย
เหตุ ผ ลส� ำ คั ญ คื อ ประการแรก
องค์ ก ารประสบกั บ ปั ญ หาการ
แข่งขันอย่างสูงด้านราคา ประการ
ทีส่ อง จ�ำนวนบุคลากรทีเ่ ป็นชาวญีป่ นุ่
มีจ�ำนวนมากท�ำให้ต้นทุนสูง จึง
จ� ำ เป็ น ต้ อ งลดจ� ำ นวนลงและ
ต้องพัฒนาคนท้องถิ่นขึ้นมาแทน
ค� ำ ถามการวิ จั ย ในโครงการนี้ มี
สองข้อประกอบด้วย (1) การสร้าง
การเรียนรู้อย่างมีสติ (Conscious
Learning) ในกลุ่มผู้จัดการจะช่วย
ท�ำให้ผู้จัดการมีประสิทธิผลมากขึ้น
หรือไม่ ? (2) ผู้จัดการอาวุโสที่มี
ภูมิหลังทางด้านวิศวกรรมและการ
บริ ห ารที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นระดั บ
นานาชาติจะสามารถส่งผ่านความรู้
เหล่ า นั้ น ไปยั ง ผู ้ จั ดการในระดั บ
ถัดลงมาด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
หรือไม่ ?
Six Sigma action research in
Thailand: a comparative study
การวิ จั ย โครงการนี้ เ ป็ น การวิ จั ย
เชิงปฏิบัติการในการใช้ซิกส์ซิกมา
ในบริ ษั ท ร่ ว มทุ น ของบริ ษั ท แม่
ในสหรั ฐ อเมริ ก าและอั ง กฤษ ที่
ประกอบกิ จ การในประเทศไทย
บริษัทที่หนึ่งเป็นบริษัทด�ำเนินธุรกิจ
การผลิตเครื่องปรับอากาศ ส่วน
บริษัทที่สองด�ำเนินธุรกิจการขาย
และบริการ ค�ำถามการวิจัยคือ (1)
จะสร้างแนวทางการด�ำเนินการใหม่
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ผลการวิจัย
เชิงปฏิบัติการกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถน�ำมาใช้
ในวัฒนธรรมเอเซียได้โดยการปรับให้เข้ากับสภาพของ
ท้องถิน่ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพธรรมชาติมปี ระสิทธิผล
ในการน� ำ มาใช้ ใ นกระบวนการเปลี่ ย นแปลงองค์ ก าร
การถ่ายโอนการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ในระดับส่วนบุคคลนั้นผลที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนผ่านไปสู่
การเป็นที่ปรึกษาเป็นไปด้วยความราบรื่น นักวิจัยกลาย
มาเป็นผู้ปฏิบัติในการสะท้อนความคิด ส่วนผลทางอ้อม
คือ ได้เรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อน�ำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในฐานะ
ที่เป็นนักเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ได้เรียนรู้ทักษะในการ
อ�ำนวยการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผลการวิจัยโดยสรุป แบ่งออกเป็นสี่ส่วนดังต่อไปนี้
ประการแรก มีแนวทางใหม่ในการด�ำเนินงาน
(Roadmap) ทีท่ ำ� ให้สามารถลดระยะเวลาด�ำเนินโครงการ
ลงได้ ก่อให้เกิดประสิทธิผลและน�ำไปสู่ประสิทธิภาพ
ท�ำให้ใช้เวลาด�ำเนินโครงการสั้นลง เนื่องจากบทบาทของ
ฝ่ายจัดการและผู้ปฏิบัติมีความชัดเจนมากขึ้น ความ
คลุ ม เครื อ ในกระบวนการด� ำ เนิ น งานลดน้ อ ยลง การ
สนับสนุนทางวิชาการมีความจ�ำเป็นน้อยลง มีการจัดสรร
ทรัพยากรที่ดีขึ้น
ประการที่สอง มีการบูรณาการในการใช้เครื่องมือ
แบบลีน (Lean Tools) และซิกส์ซิกมาที่สามารถใช้ใน
ภาคบริการได้

ชื่อผู้วิจัยและปีที่พิมพ์

ชื่อเรื่องและบริบทการวิจัย
ทีจ่ ะช่วยให้สามารถใช้ในการด�ำเนิน
โครงการซิกส์ซกิ มาโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในงานการบริการให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถเร่งระยะเวลาในการ
ด� ำ เนิ น โครงการให้ เ ร็ ว ขึ้ น ได้
อย่ า งไร ? (2) จะใช้ เ ครื่ อ งมื อ
แบบลีนชนิดใดทีส่ ามารถบูรณาการ
เข้ า กั บ ระเบี ย บวิ ธี ข องซิ ก ส์ ซิ ก มา
ที่ จ ะมี ค วามเหมาะสมต่ อ สภาพ
แวดล้อมงานบริการที่ยั่งยืน ? (3)
วัฒนธรรมและค่านิยมของชาติมี
ผลกระทบต่อการน�ำซิกส์ซกิ มาสูก่ าร
ปฏิบัติอย่างไร ? (4) มีความรู้ใหม่
อะไรบ้างเกีย่ วกับการน�ำซิกส์ซกิ มาสู่
การปฏิบัติในองค์การสององค์การ
ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในกระบวนการงานการบริการ ?
งานวิ จั ย นี้ ด�ำ เนิ น การในองค์ ก าร
ภาคธุ ร กิ จ เอกชนซึ่ ง อยู ่ ภ ายใต้
วั ฒ นธรรมทางการบริ ห ารแบบ
ตะวันตก คือการน�ำเอาทฤษฎีตะวันตก
ซึ่งเป็นทฤษฎีต่างชาติเข้ามาใช้กับ
บริบทที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมและ
ค่ า นิ ย มของชาติ ไ ทย ในขณะ
เดียวกันในการศึกษาครั้งนี้เน้นไปที่
ภาคบริการแม้จะมีการเปรียบเทียบ
กับภาคการผลิตก็ตาม

ผลการวิจัย
ประการที่สาม ปัจจัยด้านวัฒนธรรมมีผลกระทบ
ต่อการน�ำซิกส์ซิกมามาใช้ในประเทศไทย เช่น ด้านการ
ยึดถืออาวุโสการเชื่อฟังผู้อาวุโส จึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับ
วิธีการด�ำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประการทีส่ ี่ ค้นพบความรูใ้ หม่ในการใช้ซกิ ส์ซกิ มา
คือ ต้องเน้นที่ประเด็นการควบคุมและการส่งต่องาน
ในแต่ละช่วง ทีมฝ่ายการเงินต้องเข้าร่วมรับผิดชอบใน
ระดับสูงเพราะการรับผิดชอบในระดับต�่ำของทีมการเงิน
มีผลเป็นการลดค่าความเชื่อมั่นของผลประโยชน์ทาง
การเงินของซิกส์ซิกมา ต้องมีระดับการสนับสนุนทางด้าน
ไอที (IT) สูง การขาดการสนับสนุนด้านไอทีส่งผลให้เกิด
คอขวด (Bottleneck) ในการด�ำเนินงานในขั้นการปรับปรุง

ที่มา : แปลสรุปและดัดแปลงจาก Sankaran & Ranjan (2010); Nonthaleerak & Hendry (2007)
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จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
สามารถน�ำมาใช้ในการพัฒนาองค์การเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์การในภาคธุรกิจเอกชนได้และ
มีสิ่งส�ำคัญที่จะต้องเน้นในการด�ำเนินการคือการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการค�ำนึงถึงประเด็นวัฒนธรรม
(Joungtrakul, 2009) ที่มีความจ�ำเป็นจะต้องปรับให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของการด�ำเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในการพัฒนาองค์การ
การด�ำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแม้จะมีการท�ำกัน
อย่างแพร่หลาย แต่ยังมีปัญหาหรือความท้าทายอยู่ หลาย
ประการต่อไปนี้
ประการแรก ปั ญ หาเรื่ อ งการรั บ รู ้ ถึ ง คุ ณ ค่ า หรื อ
คุณประโยชน์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารงาน
ในองค์การต่างๆ เนื่องจาก “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็น
งานที่ต้องใช้เวลามากในการด�ำเนินการและมีความเสี่ยง”
(Simonsen, 2009) จึงมักท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องลังเลที่จะเข้าร่วม
ด�ำเนินการ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานของ
ผู้เกี่ยวข้องมาด�ำเนินการและต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและ
ปัญหาในการด�ำเนินการ นักวิจัยจึงจ�ำเป็นต้อง “สร้างความ
สัมพันธ์อันดี” (Tanhakorn & Pasunon, 2018) กับผู้มี
ส่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ให้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้
โครงการสามารถด�ำเนินการไปได้ด้วยดี
ประการที่ ส อง ปั ญ หาเรื่ อ งความรู ้ ค วามสามารถ
ในการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร กล่ า วคื อ ยั ง ขาดผู ้ ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถในการท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการ แม้ว่าจะมีความ
ตั้ ง ใจ และประสงค์ จ ะท� ำ การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร แต่ ก็
ไม่สามารถด�ำเนินการได้จึง “ยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
จั ด การฝึ ก อบรมสั ม มนาการวิ จั ย ” (Ulla, Barrera, &
Acompanado, 2017) เพื่อให้สามารท�ำการวิจัยได้ แม้ว่า
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการผู้วิจัยจะ “ไม่จ�ำเป็นต้องได้รับ
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การฝึกอบรมอย่างเข้มข้น” เหมือนการวิจยั ทางวิชาการก็ตาม
(Simon, 2012) แต่เพื่อให้มีสมรรถนะที่จ�ำเป็นห้าประการ
ประกอบด้วย “การจัดการข้อมูล การก�ำหนดปัญหาและการ
วางแผนแก้ปัญหา การใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม
การใช้เทคโนโลยี และจรรยาบรรณการวิจัย” (Cortes,
2019) นอกจากนี้ ยัง “ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการถ่ายทอดความรู้ของการ
ลงมือปฏิบัติการวิจัยหลากหลายแนวทาง และการพัฒนา
หลักสูตรการวิจัยให้มีการเข้าถึง เข้าใจได้ง่าย” (Yueran &
Waratwichit, 2018) อีกด้วย
ประการที่สาม ปัญหาด้านการจัดการและบริหาร
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารบุคคลที่เข้าร่วม
โครงการ เนื่องจากโดยหลักการแล้วการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วม ปัญหาจึงมัก
เกิดขึ้นในเรื่องของความร่วมมือ ความทุ่มเทในการท�ำงาน
ของผู้เข้าร่วมท�ำการวิจัย จ�ำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ทีด่ ี ความเสีย่ งทีก่ ารบริหารโครงการจะไม่เป็นไปตามแผนนัน้
มีสูงจึงจ�ำเป็นต้องมี “แผนส�ำรอง” (Simonsen, 2009)
เพื่ อรองรั บปั ญ หาที่ อาจเกิ ด ขึ้ นโดยไม่ ค าดคิ ด เอาไว้ด้วย
นอกจากนี้ ยังจ�ำเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลโครงการ
อย่างต่อเนื่องและในบางกรณีนักวิจัยอาจมีความ “จ�ำเป็น
ต้องก�ำหนดเกณฑ์ในการประเมินในงานวิจัยของตนด้วย”
(Khan & Tzortzopoulos, 2016)
สรุปและเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส รุ ป ได้ ดัง นี้ (1) การวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการมีจุดก�ำเนิดจากการค้นหาแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การธุรกิจ และต่อมา
ถือว่าเป็นเครื่องมือส�ำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์การ
(2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการที่ผู้ปฏิบัติงานท�ำการ
วิ จั ย ด้ ว ยตนเองโดยร่ ว มมื อ กั น ท� ำ การวิ จั ย มี ลั ก ษณะเป็ น
ประชาธิปไตย (3) ลักษณะส�ำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

คือการมุง่ เน้นทีห่ าหนทางแก้ไขปัญหาให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
เป็นลักษณะที่ว่าไม่มีการปฏิบัติที่ปราศจากการวิจัย และ
ไม่มีการวิจัยที่ปราศจากการปฏิบัติ (No action without
research and no research without action) (4) การ
ออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการใช้กระบวนทัศน์การวิจัยแบบ
มีสว่ นร่วม ประเภทการวิจยั ใช้ได้ทงั้ สามแบบ คือ เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ และแบบผสม (5) ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบ่งเป็นหกขั้นตอน คือ (5.1) การก�ำหนดปัญหา (5.2) การ
เก็บรวบรวมข้อมูล (5.3) การตีความข้อมูล (5.4) การ
ด�ำเนินการตามหลักฐานที่ปรากฏ (5.5) การประเมินผล
การด�ำเนินการ และ (5.6) การด�ำเนินการขั้นต่อไป อาจ
ปิดโครงการหรือด�ำเนินโครงการใหม่ต่อไป (6) การวิจัย
เชิงปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การที่สามารถ
น�ำไปใช้ในการพัฒนาองค์การได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สร้างนวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมองค์การ ดังที่ได้
น�ำเสนอตัวอย่างการน�ำการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารไปใช้ในองค์การ
ธุ ร กิ จ ภาคเอกชนสองโครงการโดยเป็ น โครงการวิ จั ย ใน
ต่างประเทศหนึ่งโครงการและในประเทศไทยหนึ่งโครงการ
(7) ปัญหาในการท�ำการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ส�ำคัญคือ (7.1)
การรับรู้ยังไม่กว้างขวาง เน้นการใช้ในเรื่องปรับปรุงการเรียน
การสอน และการพัฒนาชุมชน ขาดการรับรู้ที่แพร่หลาย
ที่ จ ะน� ำ ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก ารในภาคธุ ร กิ จ เอกชน
(7.2) ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และทักษะทางการวิจัย แม้ว่า
ในการท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นผู้วิจัยจะไม่จ�ำเป็นต้องมี
ความรู้และทักษะทางการวิจัยอย่างลึกซึ้งเหมือนกับการ
วิจัยทางวิชาการก็ตาม (7.3) มีความยุ่งยากในการบริหาร
โครงการซึ่งเป็นแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จ�ำเป็น
ต้องค�ำนึงถึงประเด็นทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการด�ำเนินการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาองค์การประกอบด้วย

และพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ อีกทั้ง
ยังเป็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมกระบวนการ และ
นวัตกรรมองค์การได้ ในขณะที่ประเทศไทยก�ำลังเร่งรัดการ
พัฒนาด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม
ทุกรูปแบบ จึงสมควรน�ำการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเน้นการขยายการใช้งานไปยังส่วนของ
การพัฒนาองค์การในภาคธุรกิจเอกชน จึงมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ (1) ภาครัฐควรก�ำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้มีการ
น�ำการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปใช้ด�ำเนินการเพื่อพัฒนาองค์การ
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจเอกชน เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมองค์การ
ให้มากขึ้นทั้งในภาครัฐ และเอกชน (2) ควรจัดให้มีการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ เพื่อปูพื้นฐานให้
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาน�ำการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปด�ำเนินการใน
อนาคต (3) ควรขยายการจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้สอนที่มี
ความสนใจในการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารให้มากขึน้ เพือ่ เพิม่ ทักษะ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อน�ำไปถ่ายทอดต่อไปได้ดียิ่งขึ้น
(4) องค์การต่างๆ ควรจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ของตนในปั จ จุ บั น ให้ มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะในการท� ำ วิ จั ย
เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างนวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรม
องค์การเพิ่มมากขึ้น (5) สมาคมหรือองค์การภาคเอกชน
(เอ็ น จี โ อ: NGO) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนควร
ส่งเสริมให้มีการท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์การ
ในการพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น (6) สมาคมวิจัยต่างๆ ควร
ส่งเสริ มสนั บสนุ นให้มีการจั ด ฝึ กอบรม และท� ำการวิจัย
เชิงปฏิบัติการให้มากขึ้น (7) สถาบันหรือองค์การที่ให้ทุน
สนั บ สนุ น การวิ จั ย ควรขยายการให้ ทุ น ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย
เชิงปฏิบัติการให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญ
ที่เชื่อมต่อกับการพัฒนาองค์การที่สามารถใช้เพื่อปรับปรุง
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