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การวิจัยและพฒันา
Research & Development

ขอบเขตเนื้อหา

• ความหมายและคณุค่า
• ลักษณะของงานวิจัย R&D
• การออกแบบการวิจัย
• ตัวอยา่งงานศกึษา
• ขอ้ดีและขอ้จ ากัดของการวิจัยและพฒันา
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ค าถามชวนคิด

การวิจัยและพฒันาท่านคิดถึงอะไร
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โทมัส อัลวา เอดิสันไอแซก นิวตัน

สองพี่น้องตระกูล ไรต์ สตีฟจ๊อบส์

อีริค หยวน
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ความหมายและคณุค่า

6

04

• กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินการทดสอบใน สภาพจริงและท า

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลายๆ รอบ จนได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณภาพ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนากลุ่มคน หน่วยงาน

หรือองค์การให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน



ความหมายและคุณค่า
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• การวิจัยและพัฒนา เป็นลักษณะหน่ึงของการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ท่ีมุ่งพัฒนา

ทางเลือก หรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการยกระดับ

คุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต และผลท่ีได้จาก 

การวิจัยและพัฒนา คือ นวัตกรรม



ความหมายและคณุค่า
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•การวิจัยและพัฒนา เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมี

การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (ส่ือ ส่ิงประดิษฐ์ หรือ

วิธีการ) แล้วมีการทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพใน

เชิงประจักษ์ 



ความหมายและคุณค่า

การวิจัยและพัฒนา หมายถึง การวิจัยท่ีมุ่งน าเอาความรู้จาก

การวิจัยวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิไปวิจัยต่อโดยพัฒนาเป็น

เทคนิคหรือวิธีการท่ีสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและทดลอง

ใช้จนได้ผล เป็นท่ีน่าพอใจแลว้จึงน าไปเผยแพรใ่ช้ในวง

กว้างเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (ทิศนา แขม

มณี )

9
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สรุป งานวิจัยและพฒันา R&D 
เป็นงานวิจัยท่ีมุ่งเน้นน าผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ได้

โดยตรง อย่างเป็น รูปธรรม เห็นผลท่ีชัดเจนในการ พัฒนา

ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยผ่านการทดลอง และ

ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ ท้ังท่ี

เป็นรูปของผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ กระบวนการใหม่
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1. การวิจัยและพัฒนาท่ีเน้นข้ันตอนการวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเป็นระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสรา้งนวัตกรรมหรอืประดิษฐกรรม

โดยมวิีธดี าเนนิการ 3 ข้ันตอน ประกอบด้วย

1) ข้ันตอนการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

2) ข้ันตอนการวิจัยประยุกต์เพื่อน าความรู้ใหม่มา

ประยุกต์ใช้ในการสร้างวิธีการ(วิธีการปฏิบัติ) หรือผลผลิต

(สิ่งประดิษฐ์) และ

3) ข้ันตอนการพัฒนาเพื่อเปล่ียนแปลงปรับปรุงและแก้ไขวิธีการ

หรือผลผลิตจนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ประ เภทของการ วิ จัยและพัฒนา

โดย รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อ านวยการวิจัยด้านนโยบายทรัพยากรมนุษย์ 09



1.การวิจัยและพัฒนาท่ีเนน้ข้ันตอนการวิจัย

ประยุกต์ภาพจากงานของ เดชกุล มัทวานุกูล
10



2) การวิจัยและพัฒนาท่ีเนน้กระบวนการพฒันา
การวิจัยและ พัฒนาเป็นระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสรา้งนวัตกรรมหรอื

ประดิษฐกรรม ผา่นกระบวนการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง โดยเริม่จากความ
ต้องการของผูใ้ชจ้ากนั้นจึง

1) ออกแบบประดิษฐกรรม เบื้องต้นแบบลองถูกลองผิด
2) ออกแบบประดิษฐกรรมอย่างเป็นระบบ
3) ท าการวิจัย การทดลองและการปรับปรุง
4) พัฒนาประดิษฐกรรมออกสู่ตลาด และผู้ใช้น าผลผลิต
ไปใช้ประโยชน์

ประเภทของการวิจ ัยและพัฒนา

โดย รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อ านวยการวิจัยด้านนโยบายทรัพยากรมนุษย์ 11



2) การวิจัยและพัฒนาท่ีเน้นกระบวนการพัฒนา

ประยุกต์ภาพจากงานของ เดชกุล มัทวานุกูล
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3) การวิจัยและพัฒนาท่ีเนน้การออกแบบการพฒันา

การวิจัยและพัฒนาเป็นระเบยีบวิธีวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม

หรือ ประดิษฐกรรม โดยใชก้ระบวนการ ออกแบบและ

ปรบัปรุง พฒันาควบคู่กันไปจนได้ผลผลิตท่ีพงึประสงค์และ

เปน็ ประโยชนอ์ยา่งกว้างขวาง

ประเภทของการวิจ ัยและพัฒนา

โดย รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อ านวยการวิจัยด้านนโยบายทรัพยากรมนุษย์ 13



3.1) สงัเคราะหอ์งค์ความรู้ ออกแบบและพฒันาผลผลิต

3.2) การวิจัยพื้นฐาน ออกแบบ และพฒันาผลผลิต

ประยุกต์ภาพจากงานของ เดชกุล มัทวานุกูล
14

สังเคราะห์
และบูรณา
การองค์
ความรู้



4) การวิจัยและพัฒนาท่ีเนน้แหล่งความคิดของการพัฒนา การ

วิจัยและพัฒนาเปน็ระยะวิจัยเพื่อพฒันาแนวคิดใหม่ โดยการใช้

การผสมผสานความคิดจากหลายแหล่งมา ใช้ในการออกแบบ

ทดสอบ และพัฒนาปรับปรุง แนวความคิดอาจได้มาจากการวิจัย

ท่ีจัดท าข้ึน การวิจัยท่ี ผ่านมา ความต้องการของตลาด หรือ

ความคิดสร้างสรรค์ ของผู้วิจัย หน่วยงานหรือ สถาบัน น ามา

ผสานการ ออกแบบและพฒันาผลผลิต

ประเภทของการวิจ ัยและพัฒนา

โดย รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อ านวยการวิจัยด้านนโยบายทรัพยากรมนุษย์
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4) การวิจัยและพฒันาท่ีเนน้แหล่งความคิดของการพฒันา

ประยุกต์ภาพจากงานของ เดชกุล มัทวานุกูล
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จุดมุ่งหมายของ R&D

เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของ

งานท่ีมีปรากฏการณ์หรือข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่ามี

ปัญหา (PROBLEM) หรือมีความต้องการจ าเป็น(NEED) เกิดข้ึน

ซึ่งอาจเป็นผลความคาดหวังใหม่ท่ีท้าทายของหนว่ยงาน หรือเกิด

การเปล่ียนแปลงในกระบวนทัศน์การท างานจากกระบวนทัศน์เก่า

สู่กระบวนทัศน์ใหม่ท่ีบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ หรือเกิดจาก

การปฏิบัติงานท่ีไม่บรรลุ

19
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1) นวัตกรรมประเภทวัตถท่ีุเปน็ชิน้อัน 

ซึ่งอาจเป็นประเภท วัสดุ/อุปกรณ์/ช้ินงาน เช่น รถยนต์

คอมพิวเตอร์ ชุดการสอน สื่อการสอน ชุดกิจกรรม เสริม

ความรู้ คู่มือประกอบการท างาน เป็นต้น

ผลลัพธ์ทีเ่กิดจากงานวิจัย R&D ทีส่ าคัญ
ผลิตภัณฑ์
ลูกอม
อดบุหรี่

“รสกระเพรา”

UAV ยานบินไร้
คนขบั ตน้แบบ

เทคโนโลยปีระสาน
ทีม
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2) นวัตกรรมประเภทท่ีเปน็รูปแบบ /วิธกีาร/ กระบวนการ/

ระบบปฏิบติัการ 

อาทิ รูปแบบการสอน วิธีการสอน รูปแบบการบริหารจัดการ ระบบการ

ท างาน

ผลลัพธ์ทีเ่กิดจากงานวิจัย R&D ทีส่ าคัญ
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มโนทัศน์ R&D เริ่มต้นจาก
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R&D แตกต่างจาก ACTION RESERCH (AR)
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การออกแบบการวิจัย

22



การต้ังชื่อเรื่อง
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การต้ังชื่อเรื่อง
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1.นิยมเขียนเป็นประโยคบอกเล่า 2.มีค าว่า “พฒันา”อยู่ช่วงต้น
ของประโยค

3.อาจมี หรอืไมม่ี
ค าว่า “วิจัย” อยูท่ี่ชื่อเรื่องก็ได้

4.ปัญหาทีต้่องการวจิยัอยู่ช่วง
ต้นของประโยค

5.กลุ่มเป้าหมายอยู่ช่วงกลางของ
ประโยค

6.ส่วนท้ายประโยคบ่งบอกสถานที่
หรือไม่กไ็ด้

การต้ังช่ือเร่ือง
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1. ถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์/สื่อ / อุปกรณ์/ชิ้นงาน

ชื่อเร่ืองอาจข้ึนต้นด้วย

➢ การพัฒนา................................

➢ การสร้างและพัฒนา...................

➢ การวิจัยและพัฒนา.....................

ขอ้สงัเกตการต้ังชื่อเรื่อง



การพฒันาอาชพีและเชื่อมโยงโซ่
อุปทานพรกิปลอดภัยจังหวัดชยัภมูิ

การวิจัยและพฒันาอากาศยานไรน้กับนิ
( UNMANNED AERIAL VEHICLE: UAV) 
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ขอ้สงัเกตการต้ังชื่อเรื่อง

2. ถ้าเป็นการพัฒนาเทคนิควิธี / รูปแบบการท างาน/

บริหาร จัดการ  ชื่อเร่ืองอาจข้ึนต้นเหมือน ข้อ 1 หรือ

➢ รูปแบบ...............................

➢ แนวทางการ........................

➢ การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้สื่อหรือ 

รูปแบบ การท างานท่ีคิดข้ึนใหมกั่บรูปแบบเดิม



การพัฒนางานวิจัยและระบบบรหิารจัดการ
งานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ : ให้เป็น
กลไกวิชาการเพื่อการพัฒนาพื้นทีห่น่วยงาน

รบัผิดชอบ

การพัฒนางานวิจัยและระบบบรหิาร
จัดการงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ : ให้เป็นกลไกวิชาการเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ หน่วยงานรบัผิดชอบ

31
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กรณท่ีี 1 
ใช้แนวคิดใดคิดหน่ึงเป็นหลักเพิม่เข้าไปในนวัตกรรมน้ัน

30

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน (A) โดยบูรณาการหลักพุทธสันติวิธี 

(B) เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการแสดงออก

ทางสังคมท่ีเหมาะสม (C) ของนิสิต

หลักสูตรสันติศึกษา (D)



กรณีท่ี 2 
ใชห้ลายแนวคิดทฤษฎีในการสรา้งนวัตกรรม

31

การพัฒนาหลักสูตร (A)เพื่อเสริมสร้างการสันติ

วัฒนธรรมในห้องเรียน(C) ของนิสิตหลักสูตรสันติ

ศึกษา (D) 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (A) เพื่อ

เสริมสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตมหาจุฬา(C)ของนิสิต

หลักสูตรสันติศึกษา (D)

(จะไม่ปรากฏในชื่อเรื่อง)



ข้อสังเกตหัวข้อวิจัย

“สร้าง”-ใชกั้บการศึกษาออกแบบสิง่ใดๆ ท่ียังไม่เคยมีมาก่อน

“พัฒนา”- ใช้กับการศึกษาท่ีมีกระบวนการท าหรือรูปแบบมาก่อน

แล้ว แต่ถูกน ามาพัฒนาเพ่ิมเติม

32



ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร วิ จ ั ย แ ล ะ พัฒ น า

33



RESEARCH 
& 

DEVELOPMENT

34



35



ลักษณะท่ี 1 :

เขียนจุดประสงค์ใหส้อดคล้องกับขั้นตอนของ

การวิจัย เช่น ผู้วิจัยมีขั้นตอนของ R&D 

ท้ังหมด 4 ขั้นตอน

การเขียนวัตถุประสงค์

36



1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการท่ี

สง่เสริมจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

2) พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการท่ีส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

3) ศึกษาพัฒนาการเก่ียวกับพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะของนักเรียนท่ี

ได้รับกิจกรรมตามหลักสูตร

4) เพื่อประเมินหลักสูตรในด้านผลกระทบของหลักสูตรแบบบูรณาการท่ี

สง่เสริมจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการท่ีส่งเสริมจิต
สาธารณะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
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ลักษณะท่ี 2 :

เขียนจุดประสงค์เฉพาะเป้าหมายสุดท้ายท่ี

ผู้วิจัยต้องการ ได้แก่ การเสนอผลในนวัตกรรม

ท่ีจะได้หรือผลการประเมินหลักสูตร

การเขียนวัตถุประสงค์
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1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการท่ีส่งเสริมจิต
สาธารณะของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

2) เพื่อประเมินหลักสูตรในด้านผลกระทบของ
หลักสูตรแบบบูรณาการท่ีส่งเสริมจิตสาธารณะของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการทีส่่งเสรมิจิต
สาธารณะของนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6
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หลักการออกแบบวิจัยและพัฒนา

1. การออกแบบในเรื่องประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2. การออกแบบในเรื่องการวัดตัวแปร หรือการเก็บ

รวบรวมข้อมูล

3. การออกแบบในเรื่องสถิติ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล

• ตัวแปรต้น ตัวแปรตามในงานวิจัย

• เครื่องมือวิจัยในงานวิจัยและพัฒนา
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ตัวแปร R&D
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การออกแบบเลขนศิลป์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์วัดไทย

64



65



66



ข้อดขีอง R&D

67



ข้อดขีอง R&D
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ข้อดขีอง R&D
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การวิจัยและพัฒนาค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพราะ

การวิจัยประเภทนี้ส่วนมากมักต้องการระยะเวลา

ในการท าวิจัย รวมท้ังบุคลากรทางการวิจัยท่ีมี

สติปัญญาดีเยี่ยม มีจิตใจท่ีมุง่ม่ันและทุ่มเทต่อ

การท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ข้อจ ากัดของการวิจัยและการพัฒนา
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ค าถามชวนคดิ

การมีส่วนร่วมท่านนึกถึงอะไร
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่ม (PAR)

PARTICIPATORY (การมีส่วนร่วม)
+

ACTION (การปฏิบติั)
+

RESEARCH (การแสวงหาความรู้)
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ความแตกต่างของ
AR, PR, PAR 

ทีม่า: ชอบ เข็มกลัด และโกวิทย์ พวงงาม, 2547, หน้า 6-7
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เป็นรูปแบบของการวิจัยแบบใหม่ทีป่ระยุกต์และรวมเอา
แนวความคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (ACTION 

RESEARCH) กับการวิจัยแบบมสี่วนรว่ม (PARTICIPATORY 

RESEARCH) มาอยู่รวมกัน

PARTICIPATORY ACTION RESEARCH = PAR
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• ใครคิด

• ใคร

ตัดสินใจ

• ใครท า

• แค่ไหน
• ระดับใด
• อย่างไร

77

75



ความเชื่อพื้นฐานของ PAR

• ปัจเจกชนทุกคน ย่อม
มศีกัยภาพ รว่มคิด
รว่มท า เพื่อ
เปลีย่นแปลงสู่
ชุมชน/องค์กรทีด่กีว่า

• ทุกคนรู้ แต่อาจจะ
คนละด้าน คนละ
เรื่อง คนละมิติ

• การสรา้งและใช้
ความรูต้้องเป็น
ประชาธิปไตย

• ทรพัยากร ประโยชน์
ต้องแบ่งปัน และ
กระจายอย่างเป็นธรรม

• ความมุ่งม่ัน รว่มใจ
จากคนใน&นอก
จ าเป็นต่อการ
เปลีย่นแปลง

• ทุกฝ่ายรว่มมือ บน
พื้นฐานทีเ่ท่าเทยีมกัน
และยอมรบัผลทีเ่กิด
รว่มกัน

• การเปลีย่นแปลงสู่ส่ิงทีมุ่่งหวัง
เป็นไปอย่างสันติวิธี มดีุลยภาพ
ระหว่างปัจเจก สังคม ธรรมชาติ
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1.คนในชุมชนหรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้มีส่วนร่วม

2.ชาวบ้านเป็นเพียงผู้ถูกศึกษาวิจัย

3.วิธีการศึกษาถูกออกแบบมาจากผู้วิจัย

4.เจ้าของพื้นท่ีไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

5.ผลวิจัยไม่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างตรงจุด

6.รายงานการวิจัยอยู่บนหิ้ง/ในห้องสมุด

เหตแุละปจัจัยท่ีต้องท าวิจัยแบบ : PAR
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องค์การ
พฒันา
ท้องถ่ิน

คนในชุมชน

นกัวิจัย

นกัวิจัย

คนในชุมชน
องค์การ
พฒันา
ท้องถ่ิน

แสวงหา
ความจรงิ

การเรยีนรู้

มุง่
แก้ปญัหา

แสวงหา
ความจรงิ

การเรยีนรู้ มุง่แก้ปญัหา

ก่อนท าวิจัย

หลังท าวิจัย
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สรุป การวิจัยเชงิปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่ม (PAR)

นักวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมถือว่า PAR  

สอดรับกับความพยายามหลุดพ้นจากการถูกครอบง า & การมุ่งฟื้ นฟูสังคม

เป็นการวิจัยแบบ CRITICAL & SPIRITUAL RESEARCH

คือ

• แฝงเร้นด้วยจิตวิญญาณของความเป็นอิสระ

• เป็นการวิจัยท่ีเสริมพลัง (EMPOWER) ในกลุ่มท่ีด้อยกว่า

ในสังคม

• เป็นการวิจัยท่ีทดแทนการวิจัยแบบเดิมท่ีถูกวิจารณ์ว่าไม่

แก้ปัญหาทางสังคม และเศรษฐกิจของผู้ด้อยโอกาสอย่าง

แท้จริง
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พื้นฐานความคิด
• เก่ียวกับความจริง (หลากหลาย /องค์รวม)
• นักวิจัย (ทุกคนรู้/ทุกคนควบคุม)
• การวิจัย (แก้ปัญหา-พัฒนา/ หาความจริง/ 
เรียนรู้)

การเก็บข้อมูล
• เก็บร่วมกัน
• หลายวิธี (ทดลอง/ สัมภาษณ/์ สังเกต/ AIC/ 

Problem tree ฯลฯ)
• ใช้เวลา
• เน้นชุมชน/องค์กร (ไม่เน้นเครื่องมือ/ ไม่เน้น
นักวิจัยภายนอก)

จุดมุ่งหมายและจุดเน้น
• ท าความเข้าใจอธิบายร่วมกัน (ปัญหา/ 
สถานการณ์)

• ทัศนะคนในชุมชน
• ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ชาวบ้าน ท้องถ่ิน องค์กร
• กระบวนการมีสว่นร่วม

การวิเคราะห์

• แนวคิดพัฒนา + ภูมิปัญญา

• นักวิจัยภายนอก +ใน ชุมชนองค์กร
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การใช้ประโยชน์
• ชุมชนองค์กร

• นักพัฒนา

• นักวิจัยภายนอก

บทบาทสถานะภาพกลุ่มเป้าหมาย
• ไม่ครอบง า

• เสมอภาคทุกฝา่ย

• สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
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• งาน PAR ต้องรับใช้คนทุกกลุ่มไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง

• เริม่จากพูดคุยถึงสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ ศักยภาพ ปัญหา แล้วค่อย วิเคราะห์ร่วม

• กระบวนการวิจัย PAR ต้องเก่ียวข้องกับหลายฝ่าย การประสานท าความเข้าใจจึงส าคัญ

• ผู้ร่วมวิจัยต้องยอมรับข้อจ ากัด และจุดอ่อนของกันและกัน

• ไม่ยึดติดกรอบคิดเดิม ทฤษฎีเดิม ข้อสรุปเดิม (โดยเฉพาะคนท่ีคิดว่าตนเองรู้มาก)

• การเสริมหนุนด้านต่างๆ ทรัพยากร เวลา และอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม การจัดเวทีพบปะ

• เป้าหมายไม่ใช่การได้ผลงานมาตีพิมพ์ แต่อยู่ท่ีเกิดการพัฒนา การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา

• PAR จะมปีระสิทธิภาพเพียงใด ขึ้นกับเจตนารมณ์ท่ีจะท าประโยชน์ต่อกลุ่ม องค์กร ชุมชน ด้วยความรัก

ศรัทธา เช่ือมั่นในทีมทุกคน

• PAR เป็นการปฏิบัติท่ีกลมกลืนกับวิถีปกติ

ข้อสังเกต PAR
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บทสรุป PAR
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กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่ม
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การวิเคราะห์ปัญหา/หาโจทย์รว่มกัน
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การก าหนดปัญหา/การต้ังค าถาม

89
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ลั ก ษณ ะ ข อ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร ?

88



ตัวอย่าง
รูปแบบการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแหง่หน่ึงในจังหวัดปทุมธานี (ยงยุทธ แสนประสิทธิ์. 
2554)
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ของชุมชนแหง่หน่ึงในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน โดย
กระบวนการการมีส่วนร่วม
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน โดย
กระบวนการการมีส่วนร่วม ตามท่ีได้พัฒนาข้ึน

89



ตัวอย่าง
การพัฒนากลวิธีในการป้องกันการสูบบุหรีข่องนักเรียนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียน

ขยายโอกาส ในจังหวัดกาฬสินธุ์ (วรรณชนก จันทชุม. 2549)

1. เพื่อพัฒนากลวิธีในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนกัเรียน ท่ีมีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา ได้ตรงตาม

สภาพการณ์ และสาเหตุท่ีแท้จริง

2. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานของรัฐท่ี

เก่ียวข้อง ให้ได้มีส่วนร่วมในการด าเนนิงานเพื่อป้องกันการสูบบุหร่ีของนกัเรียนภายใต้ทรัพยากรในท้องถ่ินท่ีมี

อยู่
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วิธีการวิจัย: 
เทคนิคการเก็บ

ข้อมูล

91



การตรวจสอบความถูกต้อง
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การเริม่ต้นออกแบบการวิจัย PAR
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FORMAT การออกแบบการวิจัย PAR
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การวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่มมกีีข่ั้นตอน?

97
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1. ระยะก่อนท าวิจัย (Pre-Research Phase)

2. ระยะของการท าวิจัย (Research Phase)

3. ระยะของการจัดท าแผน (Planning Phase)

4. ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase)

5. ระยะติดตามและประเมินผลการท างาน (Monitoring and 

Evaluation Phase)

ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นรว่ม
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1.1 การสร้างสัมพันธภาพ ในระยะเร่ิมต้นน้ีมีการพูดคุยอย่างไมเ่ป็นทางการกับชาวบ้าน

และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับชุมชน ซ่ึงนักวิจัยแต่ละคนอาจมีทักษะและเทคนิคท่ีแตกต่าง

กัน

1.2 การส ารวจและศึกษาชุมชน คือ การส ารวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน

นับต้ังแต่ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรของชุมชน ข้อมูลด้านประชากร สังคม

เศรษฐกิจ การสื่อสารและวัฒนธรรม

1.3 การคัดเลือกชุมชน มักให้ความส าคัญกับประชาชนในชุมชนท่ีด้อยโอกาสทางสังคม

เพื่อเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกันมาก

ย่ิงข้ึน

1.4 การเข้าสู่ชุมชน เมื่อนักวิจัยคัดเลือกชุมชนแล้ว กระบวนการข้ันต่อไปคือ การเข้าสู่

ชุมชน ต้องเร่ิมด าเนินการสร้างความสัมพันธ์

1. ระยะก่อนท าวิจัย (Pre-Research Phase)
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2.1 การศึกษาชุมชน เป็นการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนควบคู่ไป

กับการให้ความรู้แก่ชุมชน

2.2 การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน อาจจะควบคู่กับการศึกษาชุมชนได้

เนื่องจากเมื่อนักวิจัย นักพัฒนาและชาวบ้าน ได้รวมตัวกันเพื่อเข้ามามีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็น ต่อความสามารถ ศักยภาพและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน

แล้วท าการวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ีต้องเรง่หาทางแก้ไข

2.3 การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Project 

Appraisal and Identification) ชาวบ้านและนักวิจัยจ าเป็นต้องพิจารณา

ร่วมกันว่าปัญหาใดเร่งด่วน และจะแก้ไขด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสม

2. ระยะของการท าวิจัย (Research Phase)
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3. ระยะของการจัดท าแผน (Planning Phase)

เป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน เพื่อคัดเลือกโครงการและ

กิจกรรมท่ีต้องด าเนินการ เป็นโครงการท่ีประชาชนในชุมชนได้

เข้ามามีสว่นรว่มในทุกข้ันตอน

4. ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase)

ในการปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้ ควรจะต้องมีแกนน าหรือกลุ่มใน

ชุมชนเป็นกลุ่มท างาน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีสมาชิกในชุมชนให้การยอมรับ โดย

กลุ่มท างานหรือกลุ่มแกนน านี้อาจเป็นกลุ่มหรือองค์กรท่ีมีอยู่ในชุมชน

ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือลักษณะของงาน

99



การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นและขาด

ไม่ได้ ซ่ึงการติดตามผล หมายถึง การตรวจสอบของชาวบ้านหรือ

องค์กรชาวบ้านว่า งานหรือกิจกรรมท่ีได้เร่ิมท าไปน้ันสามารถด าเนิน

ไปได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมหรือไม่ เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้

หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด

5. ระยะติดตามและประเมินผลการท างาน
(Monitoring and Evaluation Phase)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

สร้างพุทธนวัตกรรมการสร้างภูมิคุ้นกันยาเสพติดให้

เด็กและเยาวชน

2) เพื่อศึกษาผลการใช้พุทธนวัตกรรมสร้างภูมิคุ้น

กันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน

พุทธนวัตกรรมสร้างภูมิคุ้นกันยาเสพติดให้เด็กและ
เยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ก้าวท่ี 1 ลงพื้นท่ีศึกษาน าร่อง รู้ เห็น เพื่อเตรียมการณ์
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ก้าวท่ี 2 เริ่มต้นอยา่งมั่นใจ ด้วยรักษ์สามัคคีและความเห็นถูกในกลุ่มผู้น า
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การประชุมท่ีก่อให้เกิดการท างานร่วมกันเพื่อ

จัดเตรียมแผน โดยวิธีการเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมได้มีเวทีพูดคุยแลกเปล่ียน ความรู้และ

ประสบการณ์ช่วยท าให้เกิดการระดมแนวคิดท่ี

สร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพลัง

ของท้องถ่ินในการพัฒนา

เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
Appreciation Influence Control (AIC)

106

104



• ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation : A)

คือ ขั้นตอนการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ ขั้นตอนน้ีจะเปิดโอกาส

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน แสดงความเห็น รับฟัง หาข้อสรุปร่วมกันอย่าง

สร้างสรรค์เป็นประชาธิปไตย

A1: การวิเคราะห์สภาพการของหมู่บ้าน ชุมชน ต าบล ในปัจจุบัน

A2: การก าหนดอนาคตหรือวิสัยทัศน์ อันเป็นภาพพึงประสงค์ในการพัฒนา

ว่าต้องการอย่างไร

** โดยการวาดภาพส าคัญ

ขัน้ตอนการท า A-I-C
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2. ข้ันตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence : I)
คือ ขั้นตอนการหาวิธีการและเสนอทางเลือกในการพฒันา ตามท่ีได้สร้างภาพพึง
ประสงค์ หรือท่ีได้ช่วยกันก าหนดวิสัยทัศน์ (A2) เป็นขั้นตอนท่ีจะต้องหามาตรการ
วิธีการ และค้นหาเหตุผลเพื่อก าหนดทางเลือกในการพัฒนา ก าหนดเป้าหมาย
ก าหนดกิจกรรม และจัดล าดับความส าคัญของก าจิกรรม

I1: การคิดกิจกรรมเก่ียวกับกิจกรรมโครงการท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตาม
ภาพพึงประสงค์

I2: การจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม โครงการ
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3. ข้ันตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control : C)
คือ ยอมรับและท างานร่วมกันโดยน าโครงการหรือ

กิจกรรมต่างๆ มาสู่การปฏิบัติ และจัดกลุ่มผู้ด าเนินการ

ซ่ึงจะรับผิดชอบโครงการ

C1: การแบ่งความรับผิดชอบ

C2: การตกลงใจในรายละเอียดของการด าเนินการ

จัดท าแผนปฏิบัติ
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ก้าวย่างแห่งความหวัง สร้างพลังเยาวชนให้เป็นหน่ึง (WE ARE ONE) 
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ก้าวท่ี 3 เดินหน้าอย่างม่ันใจ: ปลูกฝั่ งการเรียนรู้จักชุมชนด้วย
แผนท่ีเดินดิน
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