
รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และ
รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)

โครงการฝึกอบรม 
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก)่” รุ่นที่ 6

2 – 6 กรกฏาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 

kittiya.w@ubu.ac.th 1



2

 ความหมายของนวัตกรรม

 ความหมายของ R&D และ D&D

 งานวิจัย R&D (ขั้นตอน, การออกแบบการวิจัย

ตัวอย่างชื่อเรื่องงานวิจยั R&D)

เนื้อหาส่วนที่ 1



“นวัตกรรม (Innovation)” เป็นค าที่มีรากศัพท์มา
จากภาษาลาตินว่า Innovare แปลว่า to renew 

หรือ to modify 

• นวัตกรรม เป็นวิธีการปฏิบัติใหม่ที่แปลกไปจากเดิม อาจมาจากการคิดค้น 

ปรับปรุงเสริมแต่งของเก่าทีไ่ด้รับการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือ และใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

• นวัตกรรม - การน าสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ท าอยู่เดิม

โดยผ่านการทดลองเพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น (adopt/adapt/create) 
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ประเภทของนวัตกรรม
(1) นวัตกรรมประเภทวัตถุที่เป็นชิ้นอัน

(2) นวัตกรรมประเภทที่เป็นรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ/
ระบบปฏิบตัิการ

Output  Know How, Technology, Process, Product 
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ในทางการศึกษาอาจเรียกว่า “นวัตกรรม” ที่อาจเป็นวัตถุ (material) 
หรืออาจเป็นหลักการ (principle) แนวคิด  (concept)  หรือทฤษฎี 
(theory)  ที่สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคหรอืวิธีการเพื่อการปฏิบัติด้วย 



จะพัฒนานวัตกรรมอะไรและท าไม

• เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพฒันาคุณภาพของ
งาน ทีม่ีข้อมูลเชิงให้เห็นว่ามี problem/need เกิดขึ้น 

• หรือปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่บรรลุผลส าเรจ็ตามที่
คาดหวังมาอย่างยืดเยื้อยาวนาน หรืออื่นๆ
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ใน proposal ต้องชี้ให้เห็น “ปัญหาและความส าคัญจ าเป็นในการวิจัย” 
เพื่อยืนยันว่า “ท าไมถึงพัฒนานวัตกรรมนั้นๆ” 



นวัตกรรม..บางคณะวิชา...บางสาขาวิชา... 
บางภาคธุรกิจ... เพียงนึกภาพ ก็เห็นได้ชัดเจน แต่
ทางการศึกษาหรือทางการบริหารการศึกษา ... 

ต้องคิดและต้องท าความเข้าใจ...
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การวิจัยและพัฒนา 
(Research & Development)



• เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดค้น อย่างเป็นระบบ น่าเชื่อถือ มี
เป้าหมายในการพฒันาผลผลิต เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สื่อ อุปกรณ์ 
เทคนิควิธีหรือรูปแบบการท างาน  ระบบบริหารจัดการ หรือ “นวัตกรรม” 
และทดลองใช้จนได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ แล้วจึงน าไปเผยแพรเ่พื่อพฒันางาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การวิจัยและพัฒนา (Research & Development)

การออกแบบและพัฒนา (Design & Development)

• เป็นการวิจัยที่เริ่มจากความคิดที่จะสร้างผลติภัณฑ์ขึน้มาหนึ่งชิน้ 
แล้วด าเนินการออกแบบและพัฒนาเพือ่สร้างผลิตภัณฑ์
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 การประดิษฐ์ระเบิดปรมาณขูอง -ไอสไตน์ ท าการวิจัยพื้นฐานเพื่อหาความจริง
เกี่ยวกับปฏิกิริยาลูกโซ่ -----น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระเบิดปรมาณู 

เปรียบเทียบ R&D กับ D&D

 การประดิษฐ์เครื่องบิน--พีน่้องตระกูลไรท์ ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างอากาศยานที่
หนักกว่าอากาศต้ังแต่วันแรกที่เกิดความคิดประดิษฐ์เครื่องบิน----ออกแบบและ
พัฒนาจนสามารถประดิษฐ์เครื่องบินที่บินได้จริงๆ

 การประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า----เอดสิันเกิดความคิดที่จะประดิษฐ์แหล่งท าความ
สว่างจากไฟฟ้า (หลอดไฟ) ขึ้นเพื่อแทนแหล่งสว่างจากน้ ามัน(ตะเกียง)

 การสร้างเครื่องวัดความสูงของท้องฟ้าหรือความลึกของทะเล----?

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  การจ าแนกประเภทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
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สร้างองค์ความรู้
คิดค้นเทคโนโลยีใหม่

แก้ปัญหาโดยประยุกต์
จากผลของการวิจัยพื้นฐาน

ผลผลิต/กระบวนการ
เพื่อตอบสนองผู้ใช้

การวิจัยพื้นฐาน

ผลผลิตใหม่ กระบวนการใหม่

การวิจัยประยุกต์ การวิจัยและพัฒนา
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การวิจัย R&D จะให้ผลลัพธ์ที่ส าคัญ 2 ลักษณะ

1) นวัตกรรมประเภทวัตถุที่เป็นชิ้นอัน ซึ่งอาจเป็นประเภทวัสดุ/
อุปกรณ์/ชิ้นงาน เช่น รถยนต์ สื่อการสอน ชุดกิจกรรมเสริมความรู้ 
คู่มือประกอบการท างาน เป็นต้น

2) นวัตกรรมประเภทที่เป็นรูปแบบ/วิธีการ/ กระบวนการ/
ระบบปฏิบตัิการ อาทิ รูปแบบการสอน วิธีการสอน รูปแบบการ
บริหารจัดการ ระบบการท างาน



ขั้นตอนการวิจัยแบบ R&D

1. ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการ

2. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา

3. การออกแบบ/สร้าง/เลือกวิธีการ  รูปแบบหรือนวัตกรรม เพื่อ
แก้ปัญหา/พัฒนา

4. ทดลองใช้และปรบัปรุง หรือตรวจสอบ (อาจทดลองมากกว่า 1 ครั้ง)

(prototype-----pilot test)

5. ประเมินผลการทดลองใช้ หรือผลการตรวจสอบนวัตกรรม
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ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล  โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก)่



ที่มา: เอกสารการฝึกอบรมการพัฒนานักวิจัย รุ่นที่ 16 โดย รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา
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 ก่อนการทดลอง (pre-experimental phase) 
---วิเคราะห์การด าเนินงานเดิมเพื่อหา research question

 ขณะทดลอง (experimental phase)  
--- ทบทวน ทดลอง ติดตามผล

 หลังการทดลอง (post-experimental phase)
--- วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงาน

14
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การออกแบบการวิจัย R&D

1. ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น คือ ตัวนวัตกรรมหรือปฏิบัติการ

ตัวแปรตาม คือ ดัชนีวัดคุณภาพ

2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

ก าหนดประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใชต้้นแบบหรอืนวัตกรรมให้ชดัเจน

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล

4. สถิติ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล



หัวใจส าคัญส าหรับการออกแบบการวิจัย

ท่านอยากรู้เรื่องอะไร และท่านคิดว่าท่านจะมีวิธีการ รวมทั้ง
ขั้นตอน/กระบวนการ ในการค้นหาสิ่งที่ท่านอยากรู้นั้นอย่างไร  
หากท่านเขียนอย่างละเอียดจนผู้อ่านเข้าใจ นั่นแสดงว่าแบบ
การวิจัยของท่านสามารถน าไปสู่การ ค้นคว้า ทดลอง พิสูจน์ 
ฯลฯ ได้อย่างแท้จริง

หัวใจส าคัญส าหรับการออกแบบการวิจัย

รศ.ดร.โยธิน แสวงด,ี การออกแบบงานวิจัย. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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การวิจัย
(Research)

การพัฒนา
(Development)

การส ารวจ วิเคราะห์ สภาพปัญหา 
และความต้องการ 

การออกแบบ/สร้าง/เลือกวิธีการ  
รูปแบบหรือนวัตกรรม 

ทดลองใช้และปรับปรุง

ประเมินผลการทดลองใช้ 
หรือผลการตรวจสอบนวัตกรรม

สรุปผล เขียนรายงาน

ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D)

+

prototype

pilot test

-
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ในการสร้างต้นแบบนวัตกรรม นักวิจัยจะต้องตรวจสอบและปรับปรุงต้นแบบ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในลักษณะของ R&D ดังนี้

1) ต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม (R1 =Research ครั้งที่ 1)
2) สร้างต้นฉบับนวัตกรรม (D1 = Development ครั้งที่ 1)
3) ตรวจสอบประสิทธิภาพในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (R2 =Research ครั้งที่ 2)
4) ปรับปรุงต้นฉบับ (D2)
5) ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (R3)
6) ด าเนินการจนได้ต้นแบบนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด
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ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนา

 ถ้าเป็นการพัฒนาเทคนิควิธี / รูปแบบการท างาน/การบริหาร
จัดการ/แนวทาง 

ชื่อเรื่องอาจขึ้นต้นด้วย 

รูปแบบ............................... 

แนวทางการ........................ 

การพัฒนา………...

การวิจัยและพัฒนา………



ตัวอย่างชื่อเรื่องงานวิจัย R&D

• การพัฒนาเครื่องดื่มรังนกกึ่งส าเร็จรูปกลิ่นใบเตย

• การพัฒนาและยกระดับสารสกัดจากข้าวไทยสู่มาตรฐาน เครื่องส าอางสากล

• การพัฒนาส้มต าแห้งเยือกแข็งพอดีค า

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สาหรับส้มต าท าแห้งเยือกแข็งพร้อมน้ าปรุงรส

• การพัฒนาการผลิตน้ าซอสหมูแดงเพื่อยกระดับการผลิตให้เป็นอุตสาหกรรม

• การยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางส าหรับผิวหน้าจากข้าวเหนียวด า 

• การพัฒนากระบวนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดีและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์อย่างมี
ประสิทธิภาพข้าวสังข์หยดอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง

• การสกัดอินนูลินที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแก่นตะวันเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
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ที่มา: ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนนุภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 
4.0 กลุ่มเร่ืองเกษตรและอาหาร AgriFood Hub StartUp1 ปี 2560



ตัวอย่างชื่อเรื่องงานวิจัย R&D

•การวิจัยและพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการสุขภาพ

•แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทยปทีี่ 2

•การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศ
ไทย

•การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) ส าหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ที่มา: Top10 งานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
https://www.hsri.or.th/researcher/research/top-ten
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ตัวอย่างชื่อเรื่องงานวิจัย R&D

• การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

• การวิจัยและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในภาคกลาง

• การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของ
ประเทศไทย



ตัวอย่างการตั้งโจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
เพื่อน าไปสู่การออกแบบการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม
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โจทย์วิจัย : การสกัดอินนูลินที่มีความบริสทุธิ์สงูจากแก่นตะวัน

R1 การเตรียมตวัอย่างก่อนการสกดัให้เหมาะสมกบัการสกดั 

D1 ขนาดแป้งแก่นตวัมีผลต่อปริมาณสารอนินูลนิทีส่กดัออกมาได้

R2 อุณหภูมิของน า้ทีแ่ตกต่างกนัมีผลต่อปริมาณอนินูลนิทีส่กดัได้ 

D2 ได้ผลอุณหภูมิของน า้ทีเ่หมาะสมในการสกดัอนินูลนิ

R3 การแยกกากหลงัการสกดัมีผลต่อความบริสุทธ์ิของอนินูลนิ

D3 ได้เทคนิคทีเ่หมาะสมทีใ่นการแยกสารสกดัเพ่ือท าให้อนินูลนิบริสุทธ์ิ
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R1  คนในยุคปัจจุบันมีอาการทอ้งผกูเรือ้รัง
บริโภคอาหารที่มีเส้นใยน้อย
การทานอาหารพรีไบโอติกช่วยลดอาการท้องผกู

D1  - ออกแบบการทดลอง

R2D2, R3D3,  …… RiDi

สรุปผลการทดลองและเผยแพร่

โจทย์วิจัย : อะไรที่ท าให้มีผู้ป่วยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่จ านวนมาก
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โจทย์วิจัย :  สิ่งใดที่จะช่วยให้เกษตรกรลดปริมาณการใช้ปุ๋ยแต่
ยังคงได้ผลผลิตดีเท่าเดิม

R1  ปริมาณของปุ๋ยที่เกษตรกรใชม้ากแต่ผลผลิตเท่าเดิม
ปุ๋ยที่ให้กับพืชมีการสูญเสยีจากการชะล้าง

D1  - ออกแบบการทดลอง

R2D2, R3D3,  …… RiDi

สรุปผลการทดลองและเผยแพร่
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โจทย์วิจัย :  สิ่งใดที่จะช่วยให้เกษตรกรก าจัดวัชพืชได้รวดเร็ว

R1  เกษตรกรใช้ยาฆ่าหญ้า  ถางหญ้า เผา 
อันตรายจากยาฆ่าหญ้าและมีสารตกคา้งในธรรมชาติ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเผา

D1  - ออกแบบการทดลอง

R2D2, R3D3,  …… RiDi

สรุปผลการทดลองและเผยแพร่
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R1  คนในยุคปัจจุบันมีอาการทอ้งผกูเรือ้รัง
บริโภคอาหารที่มีเส้นใยน้อย
การทานอาหารพรีไบโอติกช่วยลดอาการท้องผกู

D1  - ออกแบบการทดลอง

R2D2, R3D3,  …… RiDi

สรุปผลการทดลองและเผยแพร่

โจทย์วิจัย : อะไรที่ท าให้มีผู้ป่วยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่จ านวนมาก
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โจทย์วิจัย :  อะไรที่ท าให้มีคนเป็นโรคเบาหวานจ านวนมาก แต่ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรค

R1  การตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานปัจจุบันใช้วิธีการเจาะเลอืด
การเจาะเลอืดเพื่อตรวจเบาหวานท าให้คนกลวัเพราะรู้สึกว่าเจ็บตัว
การตรวจคัดกรองเบาหวานทีไ่ม่ท าให้เจ็บตัว

D1    ออกแบบการวัดที่ไม่เจ็บตัว 

R2D2, R3D3,  …… RiDi

สรุปผลการทดลองและเผยแพร่



ตัวอย่างนวัตกรรม

30



เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ าเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ าหมุนช้าแบบทุ่นลอย 
(กังหันน้ าชัยพัฒนา)

การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน 
(ฝนหลวง) 

น้ าลายเทียมชนิดเจล
(วุ้นชุ่มปาก) 31
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Dentiiscan

ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย 
(MedIThai Fair : Medical Innovation of 

Thailand Fair)

Dental Platform M Dent

36



B-Hive 1 ครีมยางพารา
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ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย 
(MedIThai Fair : Medical Innovation of 

Thailand Fair)



นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

• Electronic-learning

• Mobile-learning

• Virtual Classroom

• Distance Learning

• Active learning

- Experience

- Reflection and Discussion

- Concept

- Experimentation/Application

38
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research) 
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 แนวคิดพื้นฐานของ PAR

 หลักการของ PAR

 กระบวนการวิจัยแบบ PAR

 ประโยชน์ของ PAR

 ตัวอย่างงานวิจัยแบบ PAR

เนื้อหาส่วนที่ 2
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Participatory Action Research: PAR 

• เป็นการวิจัยที่ผสมผสานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Research) กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) รวมทั้งเทคนิค วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เข้าด้วยกัน
• คณะวิจัย ชุมชนและแกน าชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ วิจัยทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ
และร่วมรับ
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Participatory + Action + Research
การมีส่วนร่วม + การปฏิบัติ + การแสวงหาความรู้

แนวคิดพื้นฐานของ PAR

1. เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง

2. เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะร่วมกันเรียนรู้

3. เริ่มจากความรู้สึกของคนที่มีต่อปัญหา

4. กระบวนการวิจัยต้องท าอย่างต่อเนื่อง



43

ลักษณะของ PAR

1. ชุมชนเข้ามาเป็นนักวิจัยร่วม (วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ปฏิบัติ  
ติดตามและประเมินผล)

3. การสร้างองค์ความรู้ (ผสมผสานทฤษฎีและการปฏิบัติ

4. การเป็นประชาธิปไตย 

- ลดการพึ่งพิงจากภายนอก 

- ชุมชนตัดสินใจร่วมกัน

5. ความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ

- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- ไม่ยึดติดกรอบเดิม ทฤษฎีเดิม ข้อสรุปเดิม
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ที่มา: (ชอบ เข็มกลัด และ โกวิทย์ พวงงาม, 2547, หน้า 6)
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ที่มา (ชอบ เข็มกลัด และ โกวิทย์ พวงงาม, 2547, หน้า 7)
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ปัญหาเริ่ม
จากชุมชน/องค์กร

แก้ไข
โดยชุมชน/องค์กร

กระบวนการมีส่วนร่วม 
พัฒนาของทุกฝ่าย

กระบวนการวิจัย

 ตัดสินใจอะไรเป็นปัญหา
 ต้องการท าอะไร
 แก้ปัญหาอย่างไร
 ลงมือท า
 ประเมิน สรุป
 รับผล

 ก าหนดปัญหา
 ทบทวนข้อมูล
 ออกแบบ
 รวบรวมข้อมูล 
 วิเคราะห์
 สรุป เสนอแนะ
 รายงาน

ปฏิบัติการจริง

P R
กระบวนการ

วิเคราะห์
โดยชุมชน/องค์กร

A
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ความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายในการท า PAR

47

ส่วนกลาง

ท้องถิ่น คนในชุมชน

แสวงหาความจริง

มุ่งแก้ปัญหา การเรียนรู้

แสวงหาความจริง

แก้ปัญหา การเรียนรู้

ก่อนท าวิจัย หลังท าวิจัย

ท้องถิ่น คนในชุมชน

ส่วนกลาง

ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล  โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก)่
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เทคนิคการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับชุมชน  
- การสร้างเครือข่ายเพื่อการวิจัย
- การพัฒนาความสัมพันธ์ 
- การเรียนรู้ร่วมกัน

- เทคนิค Mind Map ประเด็นหลัก/รอง
- เทคนิคการจัดเวทีประชาคม 

คนที่มีปัญหาเหมือนกันมาร่วมกันคิดหาแนวทางร่วมกัน
- เทคนิค SWOT บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

ตัวอย่างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชน
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กระบวนการวิจัยแบบ PAR

1. ขั้นเตรียมการ --- ประสานพื้นที่
--- ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกชุมชน
---- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

2. ขั้นใส่ใจกระบวนการชุมชนเพื่อรับทราบ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน 

3. ขั้นแก้ปัญหาชุมชน มุ่งปฏิบัติตามแผน
และการประเมินผลการพัฒนา
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ขั้นด าเนินการท าวิจัย 
นักวิจัยและชุมชนจะร่วมกันท าวิจัยในทุกขั้นตอน 
ได้แก่
 ศึกษา/วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน
 ร่วมกันก าหนดปัญหา 
 ร่วมกันออกแบบการวิจัย
 ร่วมรวบรวมข้อมูล
 ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล
 เสนอผลต่อชุมชน
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 การจัดระเบียบข้อมูลทางกายภาพ 

(จากการสังเกต จากปรากฏการณ ์จากการบันทึก)

 การวิเคราะห์เนื้อหา 
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ประโยชน์ของ PAR

1. ชาวบ้านสามารถคิดวิเคราะห์ได้ถูกต้อง มีความเชื่อมั่น                     
ที่จะให้ความร่วมมือ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

2. ปัญหาในชุมชนได้รับการแก้ไข

3. ผู้วิจัยได้เรียนรู้จากชุมชน เข้าใจ และเกิดแนวคิดในการพัฒนา

4. ผลงานวิจัยน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันที
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ตัวอย่างงานวิจัย PAR

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา             
การดื่มสุราในชุมชนหมู่บ้านหนองเต่าค าใหม่ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ (สุพิมล ขอผล, 2557)

 การพัฒนารูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของโรงเรียนบ้านท่าน้ า(ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ม นายอธิชา สมมาตร และ 
นายสมบูรณ์ พันธ์ยูโส๊ะ, 2550)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนสุมานัน จังหวัดสมุทรปราการ (เอกพล สุมานันทกุล, 2555)
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ตัวอย่างงานวิจัย PAR

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่มในการป้องกันและแก้ไขปัญหา             
การดื่มสุราในชุมชนหมู่บ้านหนองเต่าค าใหม่ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ (สุพิมล ขอผล, 2557)

 การพัฒนารูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบรหิารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรยีนบ้านท่าน้ า(ดร.ชวลิต เกิดทิพย์                   
นายอธิชา สมมาตร และ นายสมบูรณ์ พันธ์ยูโส๊ะ , 2550)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรยีนสุมานัน จังหวัดสมุทรปราการ (เอกพล สุมานันทกุล, 
2555)
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ราษีไศล : ภูมิปัญญา สิทธิ และวิถีแห่งป่าทามแม่น้ ามูน 
งานวิจัยไทบ้านที่ราษีไศล

เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวไทบ้านรอบป่าทามด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ระบบนิเวศในป่าทาม พันธ์ปลา เครื่องมือหาปลา แหล่งเกลือโบราณ   
การท าเกษตร การจัดการน้ า การเลี้ยงวัวควาย



56



ขอขอบคุณ

57


