
การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อสร้างและพฒันาเครื่องมอืวัดที่มีมาตรฐานทางจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสงัคม        

และลกัษณะของสถานการณ์ด้านจริยธรรม ด้านความปลอดภัยและสันติสุข ด้านประชาธิปไตย ด้าน
ครอบครัว และลักษณะการด ารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ในการวิจัย คัดเลือก และ
ประเมินบุคคล 

๒.  เพื่อสร้างองค์ความรูเ้กี่ยวกับสาเหตุและผลของจิตและพฤติกรรม จริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข 
การศึกษาจุดก าเนิดของจิตและพฤติกรรมประชาธิปไตย ในครอบครัว โรงเรียน องค์การ ชุมชนและสังคม 
รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลของพฤติกรรมครอบครัวไทย และการด ารงชีพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

๓.  เพื่อสร้างและประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรมพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างบรรยากาศทางสงัคมใน
ครอบครัว โรงเรียน องค์การ ศาสนา ชุมชน และสงัคม ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ความปลอดภัย   และ
สันติสุข การป้องกนับรรเทาภัยธรรมชาติและการปอ้งกันและรบัมอืกบัภัยพบิัตทิางด้านประชาธิปไตย และ
การด ารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

๔.  เพื่อสร้างและประเมินหลักสูตร ต้นแบบแนวทางปฏิบัตกิิจกรรมและหรอืชุดฝึกอบรมพัฒนา และคู่มอื
ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การพฒันาศักยภาพและทักษะให้แก่พ่อแม่ ครู อาจารย ์
บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัว 

 
กรอบวิจัย 
๑.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “จริยธรรม” 

๑.๑  การวิจยัเพื่อสร้างเครื่องมอืวัด และดัชนีทางจิต ดัชนพีฤติกรรม และ/หรอื ดัชนทีางสงัคมต่าง ๆ  
ที่มีมาตรฐานสงู เพื่อใช้ในงานวิจัยและงานพฒันาจริยธรรม 

๑.๒  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ได้แก ่
๑.๒.๑  จริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลในแตล่ะช่วงวัย 
๑.๒.๒ จริยธรรมในครอบครัว องค์การ และในสังคม  
๑.๒.๓ จริยธรรมเกี่ยวกับการท างานในกลุม่สาขาอาชีพต่าง ๆ 

๑.๓  การวิจัยเพื่อสร้างหลกัสูตร เครื่องมือ กระบวนการการขัดเกลาทางสังคมแกป่ระชาชนไทย   
ในทุกช่วงวัยเพื่อเสรมิสร้างวินัยต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

๑.๔ การวิจัยการสือ่สารสาธารณะเพื่อเสริมสร้างวินัยในทุกช่วงวัยของประชากรไทย 
๒.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ความปลอดภัยและสันติสุข” 

๒.๑  การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวัดและดัชนีที่มีมาตรฐานสงูทางดา้นพฤติกรรมศาสตรส์ าหรับใช้ใน
งานวิจัยและงานพัฒนาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยส์ินและความสงบสุขของ
ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงในเขตพื้นทีช่ายแดน การด าเนินชีวิตบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถีอาเซียน 

๒.๒  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
๒.๒.๑  ความปลอดภัยในภาวะวิกฤต เช่น ภาวะสญูเสยีสิง่ที่รกัหรอืผดิหวัง การประสบภัย

พิบัติต่าง ๆ 



๒.๒.๒  การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและการแก้ปญัหาอย่างสันติวิธี 
๒.๓  การวิจัยเพื่อสร้างหลกัสูตรต้นแบบกิจกรรม ต้นแบบชุดฝกึอบรมพฒันาและคู่มอืการปฏิบัติ

เพื่อเสรมิสร้างความปลอดภัยแก่ตนเองและสงัคมในประชาชนไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
เช่น กรณีเผชิญภัยพิบัตทิุกรปูแบบ การขับข่ีอย่างปลอดภัยของวัยรุ่นและวัยอื่น ๆ การบริโภค
อย่างปลอดภัย การคบเพือ่นอย่างปลอดภัย การหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและ/หรือการใช้
ความรุนแรงและสามารถแกป้ัญหาด้วยสันติวิธี รวมถึงการสร้างชุมชนต้นแบบในการด าเนิน
ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถีอาเซียน ทั้งเขตชุมชนเมือง กลุ่มพาณิชย์ และ
บริการ กลุม่อุตสาหกรรม ชุมชนชนบท และชุมชนชาวประมง 

๒.๔  การวิจัยเพื่อประเมินประสทิธิผลของโครงการพัฒนาบุคลากรและสภาวะเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ทางด้านต่าง ๆ และ/หรือโครงการสร้างความมั่นคงและสงบสุขในกลุ่มคนประเภทต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

๓.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ประชาธิปไตย” 
๓.๑  การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวัดและดัชนีที่มีมาตรฐานสูงเพื่อใช้ในการวิจัยและในโครงการที่

เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในระดับบุคคลและกลุ่มคน เช่น ประชาธิปไตย
ในครอบครัว ในช้ันเรียนและโรงเรียน ในองค์การ และประชาธิปไตยในชุมชนและสังคม 

๓.๒  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
๓.๒.๑  จิตพฤติกรรมประชาธิปไตยในแต่ละช่วงชีวิต 
๓.๒.๒  จิตพฤติกรรมการเป็นพลเมอืงที่ดีในสังคมประชาธิปไตย 
๓.๒.๓  จิตพฤติกรรมการน าเอาหลักการประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓.๒.๔  จิตพฤติกรรมประชาธิปไตยในแต่ละสถาบันทางสงัคมและการน าไปใช้ 

๓.๓  การวิจัยเพื่อสร้างหลกัสูตรต้นแบบ กิจกรรมต้นแบบ ชุดฝึกอบรมพฒันาและคู่มอืการปฏิบัต ิ 
ในการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่วัยเด็ก การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และป้องกัน
แก้ไขการทุจริต คอร์รปัช่ัน และประพฤติมิชอบในระดับต่าง ๆ รวมถึงการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ที่เหมาะสม อาทิ การใช้สิทธิเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
พัฒนาชุมชน และการเมืองในระดบัฐานราก 

๓.๔  การวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการพฒันาจิตพฤติกรรมประชาธิปไตย พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาประชาสงัคมประชาธิปไตยเพื่อการปรับปรงุโครงการให้เหมาะสมกบักลุม่บุคคลต่าง ๆ 

๔.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ครอบครัว” 
๔.๑  การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวัด และดัชนี ทีม่ีมาตรฐานสงู เพื่อใช้ในการวิจัยและในโครงการที่

เกี่ยวข้องกบัจิตพฤติกรรมครอบครัว 
๔.๒  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ คือ 

๔.๒.๑  พฤติกรรมของครอบครัวไทย 
๔.๒.๒  เหตุและผลของพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลในครอบครวั 
๔.๒.๓ การสง่เสรมิพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของคนในครอบครัว 

๔.๓  การวิจัยเพื่อสร้างหลกัสูตร ต้นแบบกจิกรรม ต้นแบบชุดฝกึอบรมพัฒนา และคู่มือการปฏิบัติ
เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และพัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว 
โดยเฉพาะกรณีครอบครัวพ่อแมเ่ลี้ยงเดี่ยวของสตรเียาวชนที่ขาดความพร้อมในการตัง้ครรภ์
และมีบุตร และครอบครัวที่มีภาวะพึง่พิง เช่น ครอบครัวทีผู่สู้งอายุและเดก็ต้องดูแลกันและกัน 



ครอบครัวที่ตอ้งดูแลผู้ป่วยทีม่ีอาการทางจิต พฤติกรรม และ/หรือ สติปัญญา ครอบครัว ที่มี
สมาชิกออกมาเร่รอ่นขอทานเป็นอาชีพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและทักษะให้กับบุคลากร
และผูป้ฏิบัติงานด้านครอบครัว  

๔.๔  การวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการพฒันาจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว 
๕.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “การด ารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

๕.๑  การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวัด และดัชนีทางจิต ดัชนีพฤติกรรม และหรือดัชนีทางสงัคมต่าง ๆ 
ที่มีมาตรฐานสงู เพื่อใช้ในงานวิจัยและงานพฒันา 

๕.๒  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
๕.๒.๑  จิตพฤติกรรมในการด ารงชีวิตของคนไทยทกุช่วงวัยตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 
๕.๒.๒  แรงจงูใจในการด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
๕.๒.๓  การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในแต่ละช่วงวัย 

๕.๓  การวิจัยเพื่อสร้างหลกัสูตร ต้นแบบกจิกรรม ต้นแบบชุดฝกึอบรมพัฒนา และคู่มือการปฏิบัติ
ในการพัฒนาบุคคลและชุมชนที่มปีระสิทธิภาพสงู เพื่อพฒันาจิตพฤติกรรมการด ารงชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก วัยรุ่น วัยท างานช่วงต้น กลุ่มสาขา
อาชีพ แรงงานนอกระบบ รวมถึงกลุม่บุคคลไรท้ี่พึ่ง เรร่่อนขอทาน 

๕.๔  การวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร ต้นแบบกจิกรรม ต้นแบบชุดฝึกอบรมพัฒนา 
และคู่มือการปฏิบัติในการพฒันาจิตพฤติกรรมการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ผลผลิต 
๑. ได้เครื่องมอืวัดที่มีมาตรฐานสงู เพื่อใช้วัดจิตพฤติกรรมของบุคคล ในด้านจริยธรรม ความปลอดภัย และ

สันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง และลักษณะ
ของสถานการณ์ในครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน องค์การ ชุมชนและสังคม เพื่อใช้จ าแนก และหรือใช้
ประเมินเพื่อการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคล ในด้านจริยธรรม ความปลอดภัย และสันติสุข 
ประชาธิปไตย ครอบครัว และการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาชองเศรษฐกจิพอเพียง 

๒. ได้องค์ความรู้ใหมเ่กี่ยวกับการตอบค าถามส าคัญว่า จะต้องพัฒนาจิตพฤติกรรมทีส่าเหตุอะไรบ้าง และมี
วิธีการพัฒนาสาเหตแุตล่ะประการอยา่งมปีระสทิธิผลสงูอยา่งไรบา้ง เพื่อใช้ในการพฒันาจิตพฤติกรรมของ
บุคคลในด้านจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการด ารงชีพตามหลกั
ปรัชญาชองเศรษฐกจิพอเพียง ทีม่ีหลักวิชาการข้ันสงู เหมาะสมทีจ่ะใช้ในการพฒันาคนและสังคมไทย 

๓. ได้ชุดฝึกอบรม หลักสูตร วิชา วิธีปฏิบัติ รูปแบบการด าเนินการ เพื่อใช้ในการฝกึอบรมพฒันาจิตพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์การทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัย และการพฒันาจิตพฤติกรรมของบุคคลใน
ด้านจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการด ารงชีพตามหลักปรัชญา
ชองเศรษฐกจิพอเพียงต่อไป 

 
ท้ังน้ีมีข้อก าหนดแนวทางการพิจารณาข้อเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยท่ีมีลักษณะ
ดังต่อไปน้ีก่อนเป็นอันดับแรก 
๑. ประเภทการวิจัย (research type) เป็นการวิจัยและพฒันาจิตพฤติกรรม หรือการวิจัยเพื่อการพัฒนาจิต

พฤติกรรมแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านพฤตกิรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา จิตวิทยา 



และสังคมวิทยา มีการประมวลเอกสารทีท่ันสมัยมมีาตรฐาน น าไปก าหนดสมมุติฐานวิจัยที่มีตัวแปรมากกว่า
สองตัว และมีนิยามปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัยชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็นการวิจัยเชิงปรมิาณ หรือการ
วิจัยผสมวิธี (mixed-method research) แบบการวิจัยเชิงปริมาณทีเ่สริมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้
เกิดประโยชน์มากข้ึน ทั้งนี้ควรมีการบรูณาการทมีนักวิจัยจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัยด้วย  

ทั้งนีห้ากขอ้เสนอการวิจัยเป็นประเภทการวิจยัเพื่อการพฒันา ในการเสนอแผนงานหรอืโครงการวิจัย 
อาจเสนอเป็นการวิจัยในปีที่ ๑ และเสนอเป็นการพฒันาในปีต่อไป แต่การอนุมัติแผนงานหรือโครงการวิจัย
ในปีต่อไปข้ึนอยู่กับผลการวิจัยในปีที่ ๑ 

๒. รูปแบบการวิจัย (research approach) เป็นแบบการวิจัยความสัมพันธ์เปรียบเทียบที่มีการควบคุมให้
ตอบค าถามวิจัยได้อย่างมีความตรงสงู หรอืแบบการวิจัยเชิงทดลองทีม่ีกลุม่ควบคุมและกลุม่เปรียบเทียบ 
โดยมีตัวแปรจัดกระท าตั้งแต่ ๒ ตัวแปรข้ึนไป หรือแบบการวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตทุี่มปีัจจัยเชิงเหตุ
หลายด้าน และมีตัวแปรประเภทสง่ผ่านหรอืตัวแปรสื่อ (mediating variables) และ/หรือ ตัวแปรก ากบั 
(moderating variables) ที่ครอบคลุมตามทฤษฎี  

๓. แบบการวิจัย (research design) และวิธีด าเนินการวิจัย (research method) มีมาตรฐานตาม
หลักการวิจัย กล่าวคือ  

๓.๑  ด้านการออกแบบการเลือกตัวอย่างวิจัย ต้องมีขนาดใหญแ่ต่ไม่ใหญ่มากจนท าใหเ้กิดปัญหา
การมีนัยส าคัญทางสถิติ (statistical significance) แต่ขาดนัยส าคัญทางปฏิบัติ (practical 
significance) และตัวอย่างควรได้มาโดยการสุม่ รวมทัง้มีการจัดตัวอย่างเข้ากลุม่แบบสุ่ม 
(random assignment) ในการวิจัยเชิงทดลอง   

๓.๒  ด้านการออกแบบตัวแปรจัดกระท า ต้องสร้างเทคโนโลยีใหม่เพื่อการพฒันา อันมีผลการวิจัย
รองรับสนับสนุนว่าเป็นประโยชน์กับประชากรกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย และการออกแบบ
การสร้างเครื่องมือ ต้องมกีารสร้างเครือ่งมือวัดใหม่หลายชุด และมีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน
การวัดทางจิตมิติ  

๓.๓  ด้านการรวบรวมข้อมลู มีการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่มีวิธีการด าเนินงานชัดเจนให้ได้
ข้อมูลทีม่ีคุณภาพ และ  

๓.๔  ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบข้อมลูว่าไม่ผิดข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวิเคราะห์ 
ใช้สถิติวิเคราะห์ข้ันสงูมากกว่าหนึ่งวิธี ที่สามารถให้ผลสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่าง
ชัดเจน และมกีารตีความผลการวิเคราะห์ข้อมลูได้ถูกต้อง  

๔. ผลการวิจัย (research results) ได้ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ทัง้ด้านการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ทาง
วิชาการ และทางปฏิบัติทีป่ระยุกต์ได้จริง และ/หรือมีผลการวิจัยที่น าไปสู่การปรับปรุงแนวคิดทฤษฎีอัน
น าไปสู่การปฏิบัติแนวใหม่ โดยอาจน าเสนอผลการวิจัยเพือ่รับการพจิารณาตรวจสอบจากผู้ใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและพฒันา 

 


