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ความหมาย 
• “Action Research” = “การวจิัยเชิง

ปฏิบัติการ/การวจิัยปฏิบัติการ”  

• เป็นการวจิัยเพือ่ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า(อนันต์ ศรีโสภา, 
2521 และลดัดา อะยะวงศ์, 2533) 

 



ความหมาย 

• อเมริกา : Kurt Lewin (1946) ศึกษาปัญหาของชนกลุ่มน้อยในอเมริการะยะเพิง่
ยุติสงครามโลกคร้ังทีส่อง โดยใช้กระบวนการศึกษาในลกัษณะกลุ่ม รวมกนั
ทํางานและตัดสินใจ อย่างมพีนัธะต่อกนัเพือ่มุ่งม่ันให้เกดิการเปลีย่นแปลงทีด่ี
ขึน้ ใช้การปฏิบัติการ 3 ขั้นตอน คอืการวางแผน การปฏิบัติการ และการ
สะท้อนผลการปฏิบัต ิ

• องักฤษ: Elliott and Adelman (1973) เน้นการปฏิบัติงานด้วยการควบคุม
ตนเอง หรือด้วยกลุ่ม(self or group control) มากกว่าการใช้ผู้ควบคุมคุณภาพ
ที่มาจากภายนอก (quality controller) 

 



ความหมาย 

• ออสเตเรีย : Kemmis and Mc Taggart(1982) ได้เสนอกระบวนการวจิัยเชิง
ปฏิบัติการที่มรูีปแบบสมบูรณ์มากขึน้ เป็นแบบหน่ึงของการรวบรวม ร่วมมือ 
สะท้อนตนเอง โดยผู้ปฏบัิติ เพือ่ปรับปรุง 

         : Zuber-Skerrit (1996) เป็นกระบวนการทีม่ีขั้นตอนเป็นวงจร
ต่อเน่ือง 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติ 3) การสังเกต และ 4) การ
สะท้อนผล  โดย 1-3 จะมีการทาํงานเป็นวงจรที่ 2 ซ่ึงจะปรับการทํางาน แล้ว
นําไปปฏิบัต ิสังเกต และสะท้อนผล เพือ่ปรับปรุงต่อไป 

 

 



ความหมาย 

ไทย: ล้วน และ องัคณา สายยศ (2538) เป็นการวจัิยทีมุ่่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็น
คร้ังๆไป ไม่สามารถใช้อ้างองิกบักลุ่มอืน่ 
         ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกลู (2544) เป็นการค้นคว้หาคาํตอบอย่างมีระบบแบบ
แผนเช่ือถือได้ แล้วเอาขั้นตอนน้ันไปทดลองปฏิบตัิในสถานการณ์จริงเพือ่ยืนยนั
ผล  
            สุวมิล ว่องวานิช (2551) มีการสะท้อนกลบัเกีย่วกบัผลการปฏิบตัิ แล้วเปิด
โอกาสผู้ทีมี่ส่วนเกีย่วข้องมีส่วนร่วม ร่วมวพิากษ์การปฏบัิติงาน และผลทีไ่ด้รับ 
โดยใช้กระบวนการดําเนินการอย่างเป็นวงจรต่อเน่ือง แล้วนําผลไปเปลีย่นแปลง 
ปรับปรุงการปฏิบัตงิานต่อไป 

 



วจิัยเชิงปฏิบัติการกบัพยาบาล 

• Hard and Bond (1995) กล่าวว่า เป็นความสามารถสะท้อนส่ิง
ปฏิบัติเพือ่การพฒันาและสร้างทฤษฎีจากการปฏิบัติ เป็นเคร่ืองมือ
สําหรับนักปฏบัิติ ความรู้ทีไ่ด้เป็นส่ิงจําเป็นสําาหรับชีวติเพือ่พฒันาการ
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพให้ดขีึน้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้กบัพืน้ที่
ได้อย่างเต็มที ่ 

• Rolfe (1996) กล่าวว่า การนํานักปฏบัิติในคลนิิกเข้าสู่การวจัิยใน
การพืน้ที่การปฏิบัติงานของตนเอง จะเอาชนะช่องว่างระหว่างทฤษฎกีบั
การปฏิบัติได้ และทาํให้การปฏิบัติงานดีขึน้โดยตรง และสร้างองค์
ความรู้ทางการพยาบาล 



รูปแบบ 

• ประเภทที ่1 การวจิัยทีย่ดึเทคนิค หรือทฤษฎ ี(Technical action research) โดยอาศัย
บุคคลภายนอกมาช่วยปรับปรุงในหน่วยงาน ผู้ปฏิบตัิจะอยู่ภายใต้การควบคุมของนักวจิัย –ผู้
ปฏิบตัิไม่ค่อยมบีทบาทเสนอความคดิ 

• ประเภทที ่2 เป็นการวจิัยเชิงปฏิบตัิทีเ่กดิจากประสบการณ์ปฏิบตัิ (Practical action 
research) เป็นการวจิัยทีนั่กวจิัยทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกระบวนการทาํงาน เน้นส่งเสริมผู้
ปฏิบตัิสะท้อนผลและคดิวเิคราะห์ พฒันาปรับปรุงการทาํงานด้วยตนเอง 

• ประเภทที ่3 เป็นอสิระปลดปล่อยจากพนัธการทั้งปวง (Emancipatory action 
research)  หรือการวจิัยเชิงปฏิบตัิการแบบมส่ีวนร่วม (Participatory action 
research : PAR ) เป็นการวจิัยทีเ่กดิการร่วมกนัระหว่างนักวจิัยภายและผู้ปฏิบตัิงานใน
หน่วยงาน 

 

Carr and Kemmis (1986) 





เปรียบเทียบ 
กระบวนการ

บริหาร 
 

กระบวนการพฒันา
คุณภาพ 

 

กระบวนการพยาบาล กระบวนการวจิัย
ปฏิบตัิการ 

 

1. การวางแผน(P) 
 

1. Plan 
 
 

1. Health Assessment 
2. Nursing Diagnosis 
3. Nursing Planning 

1. Planning  วางแผน 
 

2. การนําแผนไป 
    ปฏิบตัิ(I) 

2. Do 
 

4. Nursing   
     Implementation 

2.  Acting    ปฏิบตัิ 
 

3. การกาํกบั 
    ประเมนิผล(E) 

3. Check 
 

 
 
5. Nursing Evaluation 

3. Observing 
        สังเกต,บันทกึ 
 

4. การย้อนกลบั 
        (F) 

4.  Act  4. Reflecting สะท้อนผล 



วงจรคุณภาพภายใน 

วงจรการวิจัยปฏิบัติการ 

การวางแผน(P) 

การปฏิบตัิ(D) การปรับปรุง(A) 

การประเมนิ(C) 

การวางแผน(P) 

การปฏิบัติ
(A) 

การสะท้อนผล 

และปรับปรุง(R) 

การสังเกต(O) 

หากยังไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหา 
จําเป็นต้องสืบค้นด้วยการวิจยั 

นําข้อค้นพบจากการวจัิยสู่การปฏิบัติอกี 



ตวัอย่างวจิัยปฏิบัตกิารกบัพยาบาล 

• การพฒันาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยวณัโรค โรงพยาบาลระนอง (ธารารัตน์ สัจจา และกลัยาณ ี
นาคฤทธ์ิ, 2555) 
- จดุประสงค์ เพือ่พฒันาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยวณัโรคและศึกษาผลลพัธ์ของการพฒันาระบบบริการ

พยาบาลผู้ป่วยวณัโรค 

- 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้เตรียมการทดลอง 2) ขัน้ด าเนินการทดลอง (4 ขัน้ตอน ของ เคมมิสและแมคทาการ์ด
ประกอบด้วย การวางแผน (planning) การปฏิบัติ (action) การสังเกต (observation) และการ
สะท้อนการปฏิบัติการ (reflecting) ซ่ึงด าเนินการอยู่ 2 วงจร  ) และ 3) ขัน้ประเมินผลการทดลอง 

- เกบ็ข้อมูล ---แบบสอบถามการปฏิบัตติวัในการดูแลตนเองของผู้ป่วยวณัโรค  แบบสอบถามความพงึพอใจของ
ผู้ป่วยวณัโรค แบบสอบถามความพงึพอใจของทีม สหสาขาวชิาชีพ  แบบประเมินผลแนวทางปฏิบัตกิารดูแล
ผู้ป่วยวณัโรค 

- วเิคราะห์---1) วเิคราะห์ข้อมูลการปฏิบัตขิองพยาบาลตามระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยวณัโรค การดูแลตนเอง 

                      ของผู้ป่วยวณัโรคและอตัราการกลบัมารักษาซ้ํา ของผู้ป่วยวณัโรค โดยใช้ความถีแ่ละร้อยละ 

                                    2) ความ พงึพอใจของทีมสหสาขาวชิาชีพและผู้ป่วยวณัโรคต่อระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยวณัโรค  

                               ใช้สถติค่ิาเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

                                   3) ศึกษาเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ด้วยสถติ ิpaired-samples t-test 



ตวัอย่างวจิัยปฏิบัตกิารกบัพยาบาล 

• การพฒันาระบบการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยห้องตรวจอายุรกรรม งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
บุรีรัมย์ (วสิาร์กร มดทอง, พรรณนิภา รักพาณชิย์, อุรชา อาไพพศิ, 2556) 
- จดุประสงค์ 1) เพือ่เปรียบเทียบอุบัตกิารณ์ผู้รับบริการอาการทรุดลงขณะรอตรวจจนต้องนอน รพ.  
                       หรือ เสียชีวติก่อนและหลงัการพฒันา 

           2) เพือ่เปรียบเทียบระยะเวลารอรับบริการของผู้รับบริการทั่วไปและผู้รับบริการเร่งด่วน 

                           ก่อนและหลงัการพฒันา 
        - 4 ขั้นตอน (PDCA)คอื 1) ขั้นวางแผน (ปัญหาอุบัตกิารณ์ ทบทวนวรรณกรรม ร่างแนวทางปฏิบัตกิาร)  
                                     2) ขั้นดาํเนินการ (การประชุมเชิงปฏิบัติ การทดลองใช้ ) 
                                     3) ขั้นตรวจสอบศึกษาผล (ประเมินผลการปฏิบัติการหลงัทดลองใช้) 
          4) ขั้นดาเนินการรักษาคุณภาพ (จัดทําแนวทางการ ตดิตามเป็นระยะ) 
         -เกบ็ข้อมูล ---แบบรายงานอุบัตกิารณ์ และ บบเกบ็ระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ โดยสุ่มเกบ็ทุกเดอืนและ 
                       นํามาหาค่าเฉลีย่ 
          -วิเคราะห์---เปรียบเทียบตวัช้ีวดัในแต่ละปี วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิร้อยละ ค่าเฉลีย่ 



ตวัอย่างวจิัยปฏิบัตกิารกบัพยาบาล 

• การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือ่พฒันารูปแบบการเสริมสร้าง
ความตระหนักในพษิภัยบุหร่ีสําาหรับเยาวชนไทย (ผ่องศรี ศรีมรกต 
และ  รุ้งนภา ผาณติรัตน์, 2550) 

• การพฒันาแนวทางปฏบัิตใินการดูแลผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาโดยการใส่
วสัดุยดึตรึงจากภายนอก (วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง
และโรงพยาบาลลาปาง, 2552) 

• การศึกษาแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วยรุ่ัน (แม่วยัใส) (ศิริพร จริวฒั น์กล และคณะ, 2554) 

 



ตวัอย่างวจิัยปฏิบัตกิารกบัพยาบาล 

• การใช้การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกนั และแก้ไข
ปัญหาการดื่มสุราในชุมชนหมู่บ้านหนองเต่าคาํใหม่ ตําบลป่าไผ่ อาํเภอ
สันทราย จังหวดัเชียงใหม่ (สุพมิล ขอผลและคณะ, 2557 ) 

• การพฒันาแบบแผนการนิเทศทางคลนิิกแบบมีส่วนร่วมของพยาบาล
วชิาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร (วนัทนีย์ ตันติ
สุข, 2556) 

• การพฒันารูปแบบการบันทกึทางการพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน (ฐิติมา 
ปลืม้ใจ, เผอญิ ณ พทัลุง, 2558) 

• การวจัิยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม (เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพลและคณะ, 2557) 

 



จุดเด่นและจุดด้อยของการวจัิยปฏิบัตกิาร 

• จุดเด่น 
- เป็นการวิจัยทีม่ีชีวติชีวา เพราะคาํนึงถึงการมีส่วนร่วม 

- ผลการวจัิยคอืความเจริญก้าวหน้าของทุกฝ่าย  

- ผลการวจัิยคอืความต้องการของผู้เกีย่วข้อง 

• จุดด้อย 
- ผลการวจัิยไม่สามารถสรุปอ้างองิไปยงักลุ่มอืน่ๆได้ เฉพาะเทคนิควธีิ

เท่าน้ันทีจ่ะนําไปประยุกต์กบักลุ่มอืน่ๆได้  แต่อาจได้ผลไม่เหมือนกนั 



วธีิการวจิัยปฏิบัติการ 



ตัวอย่างคาํถามวจิัยจากการวเิคราะห์ตัวป้อน 

  
  ผู้ปฏิบัตมีิความต้องการ หรือสนใจในเร่ืองใดบ้าง  อย่างไร? 
  ผู้ปฏิบัตมีิปัญหาเกีย่วกบังานในเร่ืองใดบ้าง ? 
  ผู้ปฏิบัตมีิพืน้ฐานความรู้ความสามารถ เพยีงไร ? 
 วธีิที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏบัิติกลุ่มนีค้อื วธีิใด ? 
 
                                     ฯลฯ 



คาํถามเกีย่วกบักระบวนการ 
 
 การใช้กจิกรรม...X.. ทาํให้พฤติกรรม Y ของผู้ปฏิบัติ
เปลีย่นแปลงเพยีงใด? 
 การใช้วธีิการ... และวธีิการ ... แก้ปัญหา .. ทําให้เกดิผล
แตกต่างกนัหรือไม่ ? 
 สาเหตุของพฤตกิรรมเบ่ียงเบน ... เกดิจากอะไรบ้าง ? 
                                 ฯลฯ 

1 

2 

3 



คาํถามเกีย่วกบัผลลพัธ์ 
ผู้ปฏิบัตทิีไ่ด้รับการสอนโดยวธีิ.....มพีฤติกรรม...ถึงเกณฑ์ขั้น
ตํ่าหรือไม่ ? 
 ภายหลงัจากการเรียนรู้เร่ือง...ผู้ปฏิบัตมิเีจตคตเิป็นอย่างไร ? 
 วธีิการแก้ปัญหาแบบ...ให้ผลดกีว่าแบบ...หรือไม่ ? อย่างไร ? 
 ผู้ปฏิบัตมิีพฤตกิรรม...ภายหลงัการสอนดกีว่าก่อนการสอน
จริงหรือไม่ ?     ฯลฯ 
   
พทุธิพสัิย: ความรู้, ผลการเรียนรู้, การคดิวเิคราะห์, การแก้ปัญหา ฯ 
ทกัษะพสัิย : ออกแบบ, ประดษิฐ์, สาธิต, ทกัษะ... 
จติพสัิย : สนใจ, พงึพอใจ, เจตคต,ิ ตระหนัก, ค่านิยม,ความรับผดิชอบฯ 

1 

2 

ตัวอย่างพฤติกรรมทีค่าดหวงั 

3 

4 



เคร่ืองมือสําคญัที่ใช้ในการวจิัย 

แผนการปฏิบัติ 

เคร่ืองมอืวดัผล นวตักรรม 

เคร่ืองมือแต่ละประเภทนําไปพฒันาเป็นผลงานทางวชิาการได้ 



ตัวบ่งช้ีของผู้ปฏบัิติ 
1.ให้ผู้ปฏบัิตสิร้างความรู้เอง (Construct) 

2.ให้ผู้ปฏบัิตใิช้ทักษะกระบวนการ(Process skill)หรือ
กระบวนการคดิ(Thinking  process)และกระบวนการกลุ่ม 
(Group process)สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

3.ให้ผู้ปฏบัิตมิีส่วนร่วมในการปฏิบัต(ิParticipation)ลงมือ
คดิปฏิบัต ิสรุปความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งให้มีปฏิสัมพนัธ์
(Interaction)ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 



การเขียนโครงการวิจัย  3 บท 

บทที ่ 1  บทนํา 

บทที ่ 2  วรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

บทที ่ 3  วธีิดาํเนินการวจิัย  

                                  



บทที ่1  บทนํา 
 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา( 3-5 หน้า) 

 คาํถามวจิัย (เขยีนเป็นข้อๆ) 
 วตัถุประสงค์ของการวจิยั (เขยีนให้สอดคล้องกบัคาํถามวจิัย) 

 สมมุตฐิานการวจิยั (เขียนจากวตัถุประสงค์ข้อท่ีมีการเปรียบเทียบ) 

 ขอบเขตการวจิัย   
 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 นิยามปฏิบตัิการ  



คาํถามวจิัย 
1. เขียนเป็นข้อๆ และเขยีนเป็นประโยคคาํถาม 

2. ถ้าเป็นวจิัยปฏิบัตกิารมกัจะตั้งคาํถามวจิัยว่า การปฏิบัติงาน
อย่างนีจ้ะทาํให้เกดิผลลพัธ์ทีต่วัผู้ปฏิบัตถิึงเกณฑ์ขั้นตํา่ 
หรือไม่ ? หรือผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้หลงัการปฏิบัตจิะดกีว่า/สูงกว่า
ก่อนปฏิบัติน้ัน หรือไม่ เพยีงใด ?   

3. ถ้าเป็นวจิัยปฏิบัตกิารทางการบริหาร กม็ักจะตั้งคาํถามวจิัยว่า 
การแก้ปัญหา/พฒันาจะทาํให้เกดิผลลพัธ์ที่กลุ่มเป้าหมายถึง
เกณฑ์ขั้นตํ่า หรือไม่ ? หรือผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้หลงัการแก้ปัญหา
จะดกีว่า/สูงกว่าก่อนการแก้ปัญหาหรือไม่ เพยีงใด ? 



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
     1. เป็นการแปลงคาํถามวจิยัให้เป็นประโยคบอกเล่าว่าจะทําอะไรที่
จะเป็นการตอบคาํถามน้ันๆ 

     2. มักจะเกีย่วข้องกบัการเปรียบเทียบ  เพราะจะเป็นวธีิที่จะตอบ
คาํถามเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้จากการแก้ปัญหา/พฒันา
งานน้ันๆ  

     3. กล่าวครอบคลุมพฤตกิรรมทีจ่ะเกดิขึน้ในกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ครบถ้วน  หรือแสดงให้เห็นถึงผลลพัธ์หลายๆอย่างที่เกดิขึน้จากการ
วจิยัคร้ังนี ้



สมมุติฐานการวจัิย 
     1. เป็นการนําเอาคาํถามวจัิย หรือวตัถุ ประสงค์แต่ละ
ข้อมาเขยีนเพือ่คาดคะเนคาํตอบ 

     2. นิยมเอาเร่ืองทีเ่ป็นการเปรียบเทียบมาเขียน
คาดคะเนคาํตอบ 



ขอบเขตการวจิัย 
1. กลุ่มเป้าหมายการวจิัย   
     ระบุว่ามีกีก่ลุ่ม  กีค่น   
2. พฤติกรรมผู้ปฏิบัติ หรือตัวแปรท่ีต้องการให้เกดิขึน้ ปกติจะปรากฏอยู่ใน 
    ช่ือเร่ืองวจิัย 
 
3. เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
 
 ระบุเนือ้หาสาระท่ีนํามาศึกษา ถ้าเป็นการสอนกร็ะบุเนือ้หา  ถ้าเป็นงานวจิัย

ทางบริหารกห็มายถึงสาระต่างๆที่นํามาใช้ในการแก้ปัญหา หรือพฒันา         
 
4. ระยะเวลาการดาํเนินการ  ระบุว่าเป็นช่วงวนั  เดอืน ปีใด    



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประโยชน์ทางวชิาการ   
    ระบุว่าจะทาํให้ได้อะไรเกดิขึน้บ้างเมื่องานวจัิยเสร็จลง 
       
  ประโยชน์ต่อการนําไปใช้ 
     เป็นการกล่าวถึงการนําผลการวจิัยไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ หรือกลุ่มคนทีเ่กีย่วข้อง) 



นิยามปฏิบัติการ 

  เป็นการเลอืกคาํสําคญัมาอธิบายไว้ให้เข้าใจตรงกนั  
เพือ่ป้องกนัปัญหาการตีความไปต่างๆกนัได้ 

 .......... หมายถงึ........ 

.........  หมายถงึ................ 

 ......... หมายถงึ............ 

 ......... หมายถงึ......... 



    วรรณกรรม และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
เอกสาร และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

มีหวัข้อหลักต่อไปนี ้
1. แนวคดิ และทฤษฎทีี่เกีย่วกบั......... 
2. นโยบายที่เกีย่วข้อง 
3. บริบทสถานปฏิบัต ิ
4. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
5. กรอบแนวคดิการวจิยั (ถ้ามี) 

บทที่ 2 



กรอบแนวคดิการวจิัย 

การ
เตรียม    
การวจิัย 

วงจรการวจิัยปฏิบัติการ   

•  การวางแผน(Planing) 

•  การปฏิบัตติามแผน(Acting) 

•  การสังเกตและบันทกึผล
(Observing) 

•  การสะท้อนผล(Reflecting) 

ผลลพัธ์ 

• ความรู้    

• ทกัษะ 

• ความพงึ
พอใจ 

    ฯลฯ 



วธีิดําเนินการวจิัย 

1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
2. ขั้นตอนการวจิัย 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
5. การวเิคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย 

บทที่ 3 



ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
การวจิัยคร้ังนีก้าํหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็น   3    
กลุ่ม และมส่ีวนร่วมในการวจิัยดงันี ้

    1.  หน้าที่เป็นผู้วจิัย 

    2. หน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติ 

    3.  ...........      



ขั้นตอนการวจิัย 

ขั้นตอนที ่ 1  การเตรียมงาน                      

          เป็นขั้นตอนการศึกษาบริบทสถานที่ปฏิบัติ 
การวเิคราะห์ผู้ปฏิบัต ิ การเตรียมส่ือ/วธีิการเพือ่การ
สร้างความตระหนัก  ต่อดําเนินงานร่วมกนั ของ
ปฏิบัติ   เป็นต้น 



ขั้นตอนที่  2  การปฏิบัติการวจิัย 
การวิจัยปฏิบัติการจะแบ่งออกเป็น  2  วงจร ดงันี ้

วงจรที ่ 1  

ขั้นที่  1  การวางแผน 

ขั้นที่  2  การปฏิบัติ 

ขั้นที่  3  การสังเกต 

ขั้นที่  4  การสะท้อนผล 

ขั้นที ่ 1  ทบทวนวางแผน 

ขั้นที ่ 2  การปฏิบัต ิ

ขั้นที ่ 3  การสังเกต 

ขั้นที่  4  การสะท้อนผล 

วงจรที ่ 2  



ขอหายใจก่อนนะค่ะ  



ขอบคุณค่ะ 


