
การวจิยัและพฒันา 
Research & Development (R&D)

และ
การวจิยัเชงิปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่ม

Participatory Action Research (PAR)

โดย
ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

 



ก่อนเข้าสู่บทเรียน
การวิจัยและพัฒนา 

Research &
Development (R&D)

และ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม
Participatory Action

Research (PAR)

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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เนื�อหาสาระหลัก

1. การวิจัยและพัฒนา 

   RESEARCH & DEVELOPMENT (R&D)

2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

   PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR)

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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การวิจัยพัฒนา
ขอบเขตเนื�อหา

หลักการพื�นฐานของการวิจัยพัฒนา
รูปแบบการวิจัยพัฒนา
เทคนิครวบรวมข้อมูลวิจัยพัฒนา
ตัวอย่างที� เกี�ยวข้อง

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์

ๅ
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หลักการพื�นฐานของการวิจัยพัฒนา

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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การวิจัยและพัฒนาท่านคิดถึงอะไร

คําถามชวนคิด

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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     อีริคหยวน    โทมัสอัลวาเอดิสันไอแซก นิวตัน
 

สองพี�น้องตระกูลไรต์ สตีฟจ๊อบส์ ELON MUSK

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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มโนทัศน์ R&D เริ�มต้นจาก
ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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•กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ 

 มีจุดมุ่งหมายเพื�อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ โดยดําเนินการทดสอบในสภาพจรงิและทําการ

ปรบัปรุงผลิตภัณฑ์หลายๆ รอบ จนได้ผลิตภัณฑ์ที�มีคุณภาพ

เพื�อนําไปใช้ในการพัฒนากลุ่มคน หน่วยงานหรอืองค์การใหม้ี

ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น

ความหมายและคุณค่า

 

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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การวิจัยและพัฒนา เป�นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมี
การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (สื�อ สิ�งประดิษฐ์ หรือ
วิธีการ) แล้วมีการทดลองใช้ เพื�อตรวจสอบคุณภาพ

ในเชิงประจักษ์ 

ความหมายและคุณค่า ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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การวิจัยและพัฒนา หมายถึง การวิจัยที�มุ่งนําเอาความ
รู้จาก การวิจัยวิทยาศาสตร์บริสุทธิ�ไปวิจัยต่อโดย
พัฒนาเป�นเทคนิคหรือวิธีการที�สามารถนําไปใช้แก้

ป�ญหาและทดลองใช้จนได้ผลเป�นที�น่าพอใจแล้วจึงนํา
ไปเผยแพร่ใช้ในวงกว้างเพื�อพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 
 

ความหมายและคุณค่า

ทิศนา แขมมณี 

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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การวิจัยและพัฒนา เป�นวิจัยที� มุ่งพัฒนาทาง

เลือก หรือวิธีการใหม่ ๆ เพื�อใช้ในการยกระดับ

คุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต และผลที�ได้จาก

การวิจัยและพัฒนา คือ นวัตกรรม

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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สรุปหลักการพื�นฐานของ
งานวิจัยและพัฒนา R&D 

เป�นงานวิจัยที�มุ่งเน้นนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

อย่างเป�นรูปธรรมเห็นผลที�ชัดเจนในการพัฒนาตามเป�าหมายที�

กําหนดไว้โดยผ่านการทดลองและตรวจสอบคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ที�เป�นนวัตกรรมใหม่ทั�งที�เป�นรูปของผลิตภัณฑ์หรือ

วิธีการกระบวนการใหม่

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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จุดมุ่งหมายของ R&D

เพื� อนําไปใช้เป�นแนวทางการแก้ป�ญหาหรือพัฒนาคุณภาพของงานที�

มีปรากฏการณ์หรือข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่ามีป�ญหา

(PROBLEM) หรือมีความต้องการจาํเป�น(NEED) เกิดขึ�น

ซึ�งอาจเป�นผลความคาดหวังใหม่ที� ท้าทายของหน่วยงาน หรือเกิด

การเปลี�ยนแปลงในกระบวนทัศน์การทํางานจากกระบวนทัศน์เก่าสู่

กระบวนทัศน์ใหม่ที� บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจ หรือเกิดจากการ

ปฏิบัติงานที�ไม่บรรลุ

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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ผลิตภัณฑ์ที�ได้จากการทําวิจัย
และพัฒนา มี 2 ลักษณะ 

•ผลิตภัณฑ์ประเภทสื�อ วัสดุอุปกรณ์
(MATERIAL) 

•ผลิตภัณฑ์ประเภทวิธีการ หรือ
กระบวนการ (PROCESS) 

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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UAV ยานบินไร้คนขับ ต้นแบบ
เทคโนโลยีประสานทีม 

1) นวัตกรรมประเภทวัตถุที� เป�นชิ�นอัน 
อาจเป�นประเภทวสัด/ุอุปกรณ/์ชิ�นงาน เชน่ รถยนต์

คอมพวิเตอร ์ชุดการสอนสื�อการสอน ชุดกิจกรรมเสรมิความรู ้

คู่มอืประกอบการทํางาน เป�นต้น

ผลิตภัณฑ์ลูกอมอดบุหรี� 
“รสกระเพรา”

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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2) นวัตกรรมประเภทที�เป�นรูปแบบ /วิธีการ/
 กระบวนการ/ระบบปฏิบัติการ 

อาทิ รูปแบบการสอนวธิกีารสอน รูปแบบการบรหิารจดัการ

ระบบการทํางาน

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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การตั�งวัตถุประสงค์
การวิจัย

การออกแบบวิจัย

การตั�งชื�อเรื�อง

ขั�นตอนและ
กระบวนการ

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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1.
นิยมเขียนเป�น
ประโยคบอกเล่า

2.
มีคําว่า “พัฒนา”อยู่
ช่วงต้นของประโยค

3.
อาจมี หรือไม่มี

คําว่า “วิจัย” อยู่ที�ชื�อเรื�องก็ได้

4.
ป�ญหาที� ต้องการวิจัยอยู่
ช่วงต้นของประโยค 

5.
กลุ่มเป�าหมายอยู่ช่วง
กลางของประโยค

6.
ส่วนท้ายประโยคบ่งบอก

สถานที�หรือไม่ก็ได้

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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ข้อสังเกตการตั�งชื�อเรื�อง
1.ถ้าเป�นสิ�งประดิษฐ์/สื�อ / อุปกรณ์/ชิ�นงาน
 ชื�อเรื�องอาจขึ�นต้นด้วย

Ø การพัฒนา................................

Øการสร้างและพัฒนา...................

Øการวจิัยและพัฒนา.....................

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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การวจิัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน 
( UNMANNED AERIAL VEHICLE: UAV) 

การพัฒนาอาชพีและเชื�อมโยงโซอุ่ปทาน
พริกปลอดภัยจังหวดัชยัภูมิ

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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ข้อสังเกตการตั�งชื�อเรื�อง
2.ถ้าเป�นการพัฒนาเทคนิควิธี / รูปแบบการ
ทํางาน/บริหาร จัดการ ชื�อเรื�องอาจขึ�นต้น
เหมือน ข้อ 1 หรือ

Øรูปแบบ...............................

Øแนวทางการ........................

Øเปรียบเทียบผลการใชส้ื�อ หรือ 

รูปแบบ การทํางานที�คิดขึ�นใหม่กับรูปแบบเดิม

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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การพัฒนางานวจิัยและระบบบริหารจัดการงาน
วจิัยของกลุ่มมหาวทิยาลัยราชภัฎ : ให้เป�นกลไก
วชิาการเพื�อการพัฒนาพื�นที�หน่วยงานรับผิดชอบ 

การพัฒนางานวจิัยและระบบบริหารจัดการงาน
วจิัยของกลุ่มมหาวทิยาลัยราชภัฎ : ให้เป�นกลไก
วชิาการเพื�อการพัฒนาพื�นที�หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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ข้อดีของ R&D ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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ข้อดีของ R&D
ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิฐ์�
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ข้อดีของ R&D
ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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ข้อจาํกัดของการวิจัยและการพัฒนา
การวิจัยและพัฒนาค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะการวิจัย
ประเภทนี�ส่วนมากมักต้องการระยะเวลาในการทําวิจัย
รวมทั�งบุคลากรทางการวิจัยที�มีสติป�ญญาดีเยี�ยม    
มีจิตใจที�มุ่งมั�นและทุ่มเทต่อการทํางานวิจัยอย่างต่อเนื�อง

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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เทคนิคการตั�งชื�อเรื�อง

•การพัฒนาและตามด้วยนวัตกรรม (A)

•แนวคิดใหม่ ๆ เพิ�มเข้าไปในนวัตกรรมนั�น(B) 

•เป�าหมายหรือตัวแปร (C) ของนวัตกรรมนั�น
•ระบุกลุ่มเป�าหมายของนวัตกรรมนั�น(D)

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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กรณีที� 1 
ใช้แนวคิดใดคิดหนึ�งเป�นหลักเพิ�มเข้าไปใน
นวัตกรรมนั�น

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน (A)
โดยบูรณาการหลักพุทธสันติวิธี (B) เพื�อปลูกฝ�ง
พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมที�เหมาะสม (C)
ของนิสิตหลักสูตรสันติศึกษา (D)

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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กรณีที� 2 
ใช้แนวคิดใดคิดหนึ�งเป�นหลักเพิ�มเข้าไปใน
นวัตกรรมนั�น
การพัฒนาหลักสูตร (A)เพื�อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมในห้องเรียน(C) ของนิสิตหลักสูตรสันติ
ศึกษา (D) 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (A) เพื�อเสริม
สร้างอัตลักษณ์ของนิสิตมหาจุฬา(C)ของนิสิต
หลักสูตรสันติศึกษา (D)

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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ข้อสังเกตการตั�งชื�อเรื�อง
“สร้าง”

-ใช้กับการศึกษาออกแบบสิ�งใดๆที�ยังไม่เคยมี

มาก่อน

“พัฒนา”

- ใช้กับการศึกษาที�มีกระบวนการทําหรือรูป

แบบมาก่อนแล้วแต่ถูกนํามาพัฒนาเพิ�มเติม

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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การตั�งวัตถุประสงค์การวิจัย

32



การเขียนวัตถุประสงค์
ลักษณะที� 1 :
เขียนจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับขั�นตอน
ของการวิจัยเช่นผู้วิจัยมีขั�นตอนของ R&D
ทั�งหมด 4 ขั�นตอน

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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1) เพื�อศึกษาข้อมูลพื�นฐานเกี�ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบ   
    บูรณาการที�ส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั�นประถม
    ศึกษาป�ที� 6 
2) พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการที�ส่งเสริมจิตสาธารณะ
    ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาป�ที� 6
3) ศึกษาพัฒนาการเกี�ยวกับพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ
    ของนักเรียนที�ได้รับกิจกรรมตามหลักสูตร
4) เพื�อประเมินหลักสูตรในด้านผลกระทบของหลักสูตรแบบ
    บูรณาการที�ส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั�นประถม
    ศึกษาป�ที� 6

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการที�ส่งเสริมจิตสาธารณะของ
นักเรียนชั�นประถมศึกษาป�ที� 6

34



ลักษณะที� 2 :

เขียนจุดประสงค์เฉพาะเป�าหมายสุดท้ายที�ผู้วิจัย

ต้องการได้แก่การเสนอผลในนวัตกรรมที�จะได้หรือผล

การประเมินหลักสูตร

 

การเขียนวัตถุประสงค์
ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการที�ส่งเสริมจิตสาธารณะของ
นักเรียนชั�นประถมศึกษาป�ที� 6

1) เพื�อพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการที�ส่งเสริมจิตสาธารณะของ

   นักเรียนชั�นประถมศึกษาป�ที� 6 
 
2) เพื�อประเมินหลักสูตรในด้านผลกระทบของหลักสูตรแบบบูรณาการที�

    ส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั�นประถมศึกษาป�ที� 6
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ขั�นตอนและกระบวนการวิจัย
RESEARCH & DEVELOPMENT

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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ขั�นตอนการวิจัยและพัฒนา
(RESEARCH & DEVELOPMENT) 

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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รูปแบบการวิจัยและพัฒนา
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รูปแบบของการวิจัยและพัฒนา

1. การวิจัยและพัฒนาที�เน้นขั�นตอนการวิจัย 
2. การวิจัยและพัฒนาที�เน้นกระบวนการพัฒนา
3. การวิจัยและพัฒนาที�เน้นการออกแบบการ 
    พัฒนา 
4. การวิจัยและพัฒนาที�เน้นแหล่งความคิดของ
    การพัฒนา

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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1. การวิจัยและพัฒนาที�เน้นขั�นตอนการวิจัย 

การวิจัยและพัฒนาเป�นระเบียบวิธีวิจัยเพื�อสร้างนวัตกรรมหรือ

ประดิษฐกรรม โดยมีวิธีดําเนินการ 3 ขั�นตอน ประกอบด้วย 

      1) ขั�นตอนการวิจัยพื�นฐานเพื�อสร้างองค์ความรู้ใหม่

      2) ขั�นตอนการวิจัยประยุกต์เพื�อนําความรู้ใหม่มา

         ประยุกต์ใช้ในการสร้างวิธีการ(วิธีการปฏิบัติ) หรือผลผลิต 

         (สิ�งประดิษฐ์) 

     3) ขั�นตอนการพัฒนาเพื�อเปลี�ยนแปลงปรับปรุงและแก้ไขวิธีการ

         หรือผลผลิตจนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

โดย รศ .ดร . ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อํานวยการวิจัยด้านนโยบายทรัพยากรมนุษย์
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การวิจัยพื� น
ฐาน
Basic

Research

1.การวจิัยและพัฒนาที�เน้นขั�นตอนการวจิัย 

การวิจัย
ประยุกต์
Applied

Research

การพัฒนา

Development

การเผยแพร่นํา
ไปใช้ขยายผล
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2) การวิจัยและพัฒนาที�เน้นกระบวนการพัฒนา 

การวิจัยและ พัฒนาเป�นระเบียบวิธีวิจัยเพื�อสร้างนวัตกรรมหรือ
ประดิษฐกรรม ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื� อง โดยเริ�มจากความ
ต้องการของผู้ใช้จากนั�นจึง 
           1) ออกแบบประดิษฐกรรม เบื�องต้นแบบลองถูกลองผิด 
           2) ออกแบบประดิษฐกรรมอย่างเป�นระบบ 
           3) ทําการวิจัย การทดลองและการปรับปรุง 
           4) พัฒนาประดิษฐกรรมออกสู่ตลาด และผู้ใช้นําผลผลิต 
               ไปใช้ประโยชน์

โดย รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อํานวยการวิจัยด้านนโยบายทรัพยากรมนุษย์ 44



2) การวิจัยและพัฒนาที�เน้นกระบวนการพัฒนา
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การวิจัยและพัฒนาเป�นระเบียบวิธีวิจัยเพื� อสร้าง
นวัตกรรมหรือ ประดิษฐกรรม โดยใช้กระบวนการ

ออกแบบและปรับปรุง พัฒนาควบคู่ กันไปจนได้ผลผลิต
ที�พึงประสงค์และเป�น ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

3) การวิจัยและพัฒนาที�เน้นการออกแบบการพัฒนา 

โดย รศ .ดร . ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อํานวยการวิจัยด้านนโยบายทรัพยากรมนุษย์
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3.1) สังเคราะห์องค์ความรู้ ออกแบบและพัฒนาผลผลิต

3.2) การวิจัยพื�นฐาน ออกแบบ และพัฒนาผลผลิต

47



4) การวิจัยและพัฒนาที�เน้นแหล่งความคิดของการพัฒนา 

วิจัยและพัฒนาเป�นระยะวิจัยเพื� อพัฒนาแนวคิดใหม่ โดย
การใช้การผสมผสานความคิดจากหลายแหล่งมา ใช้ในการ
ออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาปรับปรุง แนวความคิดอาจได้
มาจากการวิจัยที�จัดทําขึ�น การวิจัยที� ผ่านมา ความต้องการ
ของตลาด หรือความคิดสร้างสรรค์ ของผู้วิจัย หน่วยงาน
หรือ สถาบัน นํามาผสานการ ออกแบบและพัฒนาผลผลิต

โดย รศ .ดร . ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อํานวยการวิจัยด้านนโยบายทรัพยากรมนุษย์ 48



4) การวิจัยและพัฒนาที�เน้นแหล่งความคิดของการพัฒนา
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หลักการออกแบบวิจัยและพัฒนา
 

1. การออกแบบในเรื�องประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2. การออกแบบในเรื�องการวัดตัวแปรหรือการเก็บ 

   รวบรวมข้อมูล

3.การออกแบบในเรื�องสถิติแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล

•ตัวแปรต้นตัวแปรตามในงานวิจัย

•เครื�องมือวิจัยในงานวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์�
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ตัวแปร R&D
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เทคนิครวบรวมข้อมูลวิจัยพัฒนา

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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การสาํรวจ สังเคราะห์ สภาพป�ญหา ความต้องการ

 เอกสาร บทความและงานวิจัย

 แนวคิด ทฤษฏีใหม่ๆ BEST PRACTICE  

 ปราชญ์ ภูมิป�ญญา

 เก็บข้อมูลประจักษ์เชิงพื�นที� วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความรู้ ความ

เข้าใจ

R1
ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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ตั�งเกณฑ์การประเมิน ดําเนินการตรวจสอบวัดความ

พึงพอใจ เหมาะสมและประสิทธิภาพ สูง-ตํ�า 

     (ป�จจัยอะไร) ของรูปแบบ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์/

     นวัตกรรม ถอดบทเรียน 

R2
ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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•พัฒนารูปแบบ ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม 

FOCUS GROUP เชิญผู้เชี�ยวชาญร่วมออกแบบ 

ทดลองกับกลุ่มใหญ่ พร้อมที�จะนําไปใช้ และเผยแพร่ผลงาน

D2
ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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R&D แตกต่างจาก ACTION RESERCH (AR) ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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เรยีนรู ้ไม่เท่ากับ ลงมือทํา
ตัวอย่างงานวิจัย

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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ระยะวจิยั รูปแบบวจิยั เครื�องมอื กลุ่มเป�าหมาย ผลที�ได้

โครงการยอ่ย 1
R1/D1

EDFR
(Ethnographic
Delphi Futures
Research)

EDFR 1สมัภาษณ์เชงิ
ลกึ
EDFR 2-3 แบบเชงิ
ปรมิาณประเมนิความ
เหน็ผู้เชี�ยวชาญ 

EDFR 1ผูใ้หข้อ้มูล
สาํคัญในจงัหวดั
ปทมุธานีและ
พระนครศรอียุธยา และผู้
เชี�ยวชาญ 7 กลุม่สาขา
จาํนวน 35 ท่าน

ตัวชี�วัดคุณลักษณะผู้นํา
สันติภาพท้องถิ�นคุณลักษณะ
ผู้นําสันติภาพท้องถิ�น
13 องค์ประกอบ 56 ตัวชี�วัด

โครงการยอ่ย 2
R2/D32

เชงิคณุภาพ
(Qualitative
Research)

ระยะที� 1
สมัภาษณ์เชงิลกึผู้
เชี�ยวชาญ 7
ระยะที� 2
วพิากยแ์ละปรบัปรุง
หลกัสตูร
ดว้ยสมัมนาเชงิปฏิบติั
การ

ระยะที� 1 
ผู้เชี�ยวชาญ 7 สาขา 
จาํนวน 33 ท่าน
ระยะที� 2 ผู้เชี�ยวชาญ
ดา้นหลกัสตูรต่างสาขา
วชิา 5 ท่าน

หลกัสตูร
การเสรมิสรา้งสมรรถนะผู้นําท้อง
ถิ�นในการเป�นวศิวกรสนัติภาพเพื�อ
สรา้งสนัติสขุในชุมชน

 

กระบวนการดําเนินการวิจัย R&D
ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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88



การออกแบบเลขนศิลป�เพื�อเสริมสร้างภาพ
ลักษณ์วัดไทย 89



การมีส่วนรว่มท่านนึกถึงอะไร

คําถามชวนคิด

90



การวิจัยเชิงปฏิบัแบบมีส่วนร่วม

ขอบเขตเนื�อหา

หลักการพื�นฐานการวิจัยเชิงปฏิบัแบบมี
ส่วนร่วม
รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัแบบมีส่วนร่วม
เทคนิครวบรวมข้อมูล
ตัวอย่างที� เกี�ยวข้อง

91



92



ความแตกต่างของ 
AR, PR, PAR 

ที�มา: ชอบ เข็มกลัด และโกวิทย์ พวงงาม, 2547, หน้า 6-7 94



ความเชื�อพื�นฐานของ PAR
ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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เหตุและป�จจัยที� ต้องทําวิจัยแบบ  :  PAR

1.คนในชุมชนหรือผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องไม่ได้มีส่วนร่วม

2.ชาวบ้านเป�นเพียงผู้ถูกศึกษาวิจัย 

3.วิธีการศึกษาถูกออกแบบมาจากผู้วิจัย 

4.เจ้าของพื�นที� ไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

5.ผลวิจัยไม่สามารถแก้ไขป�ญหาของชุมชนได้อย่างตรงจุด

6.รายงานการวิจัยอยู่บนหิ�ง/ในห้องสมุด 

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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สรุปการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(PAR)

นักวิจัยเพื�อพัฒนาสังคมถือว่า PAR 
สอดรับกับความพยายามหลุดพ้นจากการถูกครอบงํา & การมุ่งฟ�� นฟู
สังคม เป�นการวิจัยแบบ CRITICAL & SPIRITUAL RESEARCH
คือ
แฝงเร้นด้วยจิตวิญญาณของความเป�นอิสระ
เป�นการวิจัยที� เสริมพลัง (EMPOWER) ในกลุ่มที� ด้อย
กว่าในสังคม
เป�นการวิจัยที�ทดแทนการวิจัยแบบเดิมที�ถูกวิจารณ์
ว่าไม่แก้ป�ญหาทางสังคม และเศรษฐกิจของผู้ด้อย
โอกาสอย่างแท้จริง

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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พื� นฐานความคิด
•เกี�ยวกับความจรงิ(หลาก

หลาย /องค์รวม)

•นักวจิยั(ทกุคนรู/้ทกุคน

ควบคมุ)

•การวจิยั(แก้ป�ญหา-พฒันา/

หาความจรงิ/ เรยีนรู)้

จุดมุ่งหมายและ
จุดเน้น

•ทําความเขา้ใจอธบิายรว่มกัน
(ป�ญหา/ สถานการณ์)
•ทัศนะคนในชุมชน
•ภมูปิ�ญญาวฒันธรรมชาว
บา้นท้องถิ�นองค์กร
•กระบวนการมสีว่นรว่ม

การเก็บข้อมูล
•เก็บรว่มกัน
•หลายวธิ ี(ทดลอง/
สมัภาษณ์/ สงัเกต/ AIC/
Problem tree ฯลฯ)
•ใชเ้วลา
•เน้นชุมชน/องค์กร (ไมเ่น้น
เครื�องมอื/ ไมเ่น้นนักวจิยั
ภายนอก)

การวิเคราะห์
•แนวคิดพฒันา +

ภมูปิ�ญญา

•นักวจิยัภายนอก +ใน

ชุมชนองค์กร

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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บทบาทสถานะภาพกลุ่ม
เป�าหมาย

•ไม่ครอบงํา
•เสมอภาคทุกฝ�าย

สร้างความสัมพันธ์ที�ดี

การใช้ประโยชน์

•ชุมชนองค์กร
•นักพัฒนา

•นักวิจัยภายนอก
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ข้อสังเกต PAR
งาน PAR ต้องรับใช้คนทุกกลุ่มไม่ใช่คนใดคนหนึ�ง

เริ�มจากพูดคุยถึงสถานการณ์ที� เป�นอยู่ ศักยภาพ ป�ญหา แล้วค่อย วิเคราะห์ร่วม

กระบวนการวิจัย PAR ต้องเกี�ยวข้องกับหลายฝ�าย การประสานทําความเข้าใจจึงสาํคัญ

ผู้ร่วมวิจัยต้องยอมรับข้อจาํกัด และจุดอ่อนของกันและกัน

ไม่ยึดติดกรอบคิดเดิม ทฤษฎีเดิม ข้อสรุปเดิม (โดยเฉพาะคนที�คิดว่าตนเองรู้มาก)

การเสริมหนุนด้านต่างๆ ทรัพยากร เวลา และอื�นๆ ที� เหมาะสม การจัดเวทีพบปะ

เป�าหมายไม่ใช่การได้ผลงานมาตีพิมพ์ แต่อยู่ที� เกิดการพัฒนา การปฏิบัติเพื�อแก้ป�ญหา

PAR จะมีประสิทธิภาพเพียงใด ขึ�นกับเจตนารมณ์ที�จะทําประโยชน์ต่อกลุ่ม องค์กร

ชุมชน ด้วยความรัก ศรัทธา เชื�อมั�นในทีมทุกคน

PAR เป�นการปฏิบัติที�กลมกลืนกับวิถีปกติ
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บทสรุป PAR ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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รูปแบบการวจิยัเชงิปฏิบติัการ
แบบมสีว่นรว่ม
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ลักษณะของวัตถุประสงค์การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป�นอย่างไร?
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เทคนิคการรวบรวมข้อมูล
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วิธีการวิจัย: เทคนิคการเก็บข้อมูล
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การตรวจสอบความถูกต้อง
ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์
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สถานการณ์เป�นอยา่ไงไร
เหตใุดเกิดสถานการณ์เชน่นี�
จะใหผู้เ้กี�ยวขอ้งมารว่มอยา่งไร

ทําไมต้องมกีารพฒันา/
เปลี�ยนแปลง

ผลการดําเนินงานเป�นอยา่งไร

(ได้ผล/ไมไ่ด้ผล ตั�งคําถามใหม)่

ทําอยา่งไร

ใหม้กีารเปลี�ยนแปลงที�ดีขึ�น

 

การเริ�มต้นออกแบบการวิจัย PAR

วธิดี
ําเน
ินกา

ร

 วธิกีารได้คําตอบ
วธิกีารประเมนิผล
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FORMAT การออกแบบการวิจัย PAR
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมี
ภาคสนามเริ�มต้นอย่างไร?
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ขั�นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม

1. ระยะก่อนทําวิจัย (PRE-RESEARCH PHASE)

2. ระยะของการทําวิจัย (RESEARCH PHASE)

3. ระยะของการจัดทําแผน (PLANNING PHASE)

4. ระยะการนําแผนไปปฏิบัติ (IMPLEMENTATION PHASE)

5. ระยะติดตามและประเมินผลการทํางาน 

    (MONITORING AND  EVALUATION PHASE)
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1. ระยะก่อนทําวิจัย (PRE-RESEARCH PHASE)
1.1 การสร้างสัมพันธภาพ ในระยะเริ�มต้นนี�มีการพูดคุยอย่างไม่เป�นทางการกับ
    ชาวบ้านและผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับชุมชน ซึ�งนักวิจัยแต่ละคนอาจมีทักษะ
    และเทคนิคที�แตกต่างกัน
1.2 การสาํรวจและศึกษาชุมชน คือ การสาํรวจและศึกษาข้อมูลเบื�องต้นของ
     ชุมชน นับตั�งแต่ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรของชุมชน ข้อมูล
     ด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ การสื�อสารและวัฒนธรรม
1.3 การคัดเลือกชุมชน มักให้ความสาํคัญกับประชาชนในชุมชนที�ด้อยโอกาส
     ทางสังคม เพื�อเป�าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้
     เกิดความเท่าเทียมกันมากยิ�งขึ�น
1.4 การเข้าสู่ชุมชน เมื�อนักวิจัยคัดเลือกชุมชนแล้ว กระบวนการขั�นต่อไปคือ 
    การเข้าสู่ชุมชน ต้องเริ�มดําเนินการสร้างความสัมพันธ์
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2. ระยะของการทําวิจัย (RESEARCH PHASE)

2.1 การศึกษาชุมชน เป�นการศึกษาป�ญหาและความต้องการของชุมชนควบคู่ไป
     กับการให้ความรู้แก่ชุมชน
2.2 การวิเคราะห์ป�ญหาของชุมชนอาจ จะควบคู่ กับการศึกษาชุมชนได้เนื� องจาก
     เมื�อนักวิจัยนักพัฒนาและชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื�อเข้ามามีส่วนร่วมแสดง
     ความคิดเห็นต่อความสามารถศักยภาพและทรัพยากรที�มีอยู่ในชุมชน แล้ว
     ทําการวิเคราะห์ถึงป�ญหาที�เกิดขึ�นในชุมชนที�ต้องเร่งหาทางแก้ไข
2.3 การพิจารณาความเหมาะสมและความเป�นไปได้ของโครงการ (PROJECT 
     APPRAISAL AND IDENTIFICATION) ชาวบ้านและนักวิจัยจาํเป�นต้อง
     พิจารณาร่วมกันว่าป�ญหาใดเร่งด่วนและจะแก้ไขด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสม
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3. ระยะของการจัดทําแผน (PLANNING PHASE)
เป�นกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน เพื�อคัดเลือกโครงการและ
กิจกรรมที�ต้องดําเนินการ เป�นโครงการที�ประชาชนในชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั�นตอน

4. ระยะการนําแผนไปปฏิบัติ (IMPLEMENTATION PHASE)
ในการปฏิบัติตามแผนที�กําหนดไว้ ควรจะต้องมีแกนนําหรือกลุ่มในชุมชน
เป�นกลุ่มทํางาน ซึ�งเป�นกลุ่มที�สมาชิกในชุมชนให้การยอมรับ โดยกลุ่ม
ทํางานหรือกลุ่มแกนนํานี�อาจเป�นกลุ่มหรือองค์กรที�มีอยู่ในชุมชนซึ�งมี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือลักษณะของงาน

ผศ.ดร.ขนัทอง วฒันะประดิษฐ์

116



5. ระยะติดตามและประเมินผลการทํางาน                       
(MONITORING AND EVALUATION PHASE)

การติดตามและประเมินผลโครงการเป�นกิจกรรมที�จาํเป�นและขาดไม่

ได้ซึ�งการติดตามผลหมายถึงการตรวจสอบของชาวบ้านหรือองค์กร

ชาวบ้านว่า งานหรือกิจกรรมที�ได้เริ�มทําไปนั�นสามารถดําเนินไปได้

อย่างต่อเนื� อง เหมาะสมหรือไม่เป�นไปตามแผนที�กําหนดไว้หรือไม่

เป�นไปตามวัตถุประสงค์ที� กําหนดไว้มากน้อยเพียงใด
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เทคนิคเครื�องมือการลงพื�นที�

สร้างการมีส่วนร่วม

 118



เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
Appreciation Influence Control (AIC)

การประชุมที� ก่อให้เกิดการทํางานร่วมกันเพื�อ

จัดเตรียมแผน โดยวิธีการเป�ดโอกาส ให้ผู้เข้า

ร่วมประชุมได้มีเวทีพูดคุยแลกเปลี�ยน ความรู้

และประสบการณ์ช่วยทําให้เกิดการระดม

แนวคิดที�สร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วมและ

เสริมสร้างพลังของท้องถิ�นในการพัฒนา
119



120



ขั�นตอนการทํา A-I-C
•ขั�นตอนการสร้างความรู้ (APPRECIATION : A)
     คือ ขั�นตอนการเรียนรู้และแลกเปลี�ยนประสบการณ์ขั�น

ตอนนี�จะเป�ดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนแสดงความเห็น

รับฟ�งหาข้อสรุปร่วมกันอย่าง สร้างสรรค์เป�นประชาธิปไต
     A1: การวิเคราะห์สภาพการของหมู่บ้านชุมชนตําบลใน
ป�จจุบัน
     A2: การกําหนดอนาคตหรือวิสัยทัศน์อันเป�นภาพพึง
ประสงค์ในการพัฒนาว่าต้องการอย่างไร
            ** โดยการวาดภาพสาํคัญ
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ขั�นตอนการทํา A-I-C
•ขั�นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (INFLUENCE : I)
     คือ ขั�นตอนการหาวิธีการและเสนอทางเลือกในการพัฒนาตาม
ที�ได้สร้างภาพพึงประสงค์หรือที�ได้ช่วยกันกําหนดวิสัยทัศน์ (A2)
เป�นขั�นตอนที�จะต้องหามาตรการวิธีการและค้นหาเหตุผลเพื�อ
กําหนดทางเลือกในการพัฒนากําหนดเป�าหมายกําหนดกิจกรรม
และจัดลําดับความสาํคัญของกําจิกรรม
       I1: การคิดกิจกรรมเกี�ยวกับกิจกรรมโครงการที�จะทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภาพพึงประสงค์
       I2: การจัดลําดับความสาํคัญของกิจกรรมโครงการ
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ขั�นตอนการทํา A-I-C
•ขั�นตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (CONTROL : C)

     คือยอมรับและทํางานร่วมกันโดยนําโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆมาสู่การปฏิบัติและจัดกลุ่มผู้ดําเนินการซึ�งจะรับผิดชอบ
โครงการ
        C1: การแบ่งความรับผิดชอบ
        C2: การตกลงใจในรายละเอียดของการดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติ
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ตัวอย่าง

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1) เพื�อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

      สร้างพุทธนวัตกรรมการสร้างภูมิคุ้นกันยาเสพติดให้

      เด็กและเยาวชน

  2) เพื�อศึกษาผลการใช้พุทธนวัตกรรมสร้างภูมิคุ้น

      กันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วม

      ของชุมชน
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ก้าวที� 1 ลงพื�นที� ศึกษานําร่อง รู้ เห็น เพื�อเตรียมการณ์ 
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ก้าวที� 2 เริ�มต้นอย่างมั�นใจ ด้วยรักษ์สามัคคีและ
ความเห็นถูกในกลุ่มผู้นํา
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