3. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
กรอบการวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมจริยธรรม
เป้าประสงค์
การวิจั ยเพื่อประมวลและผลิตองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สั งคมศาสตร์ การศึกษา
จิตวิทยาและสังคมวิทยา ในการเสริมสร้างเยาวชนและประชาชนไทยให้ทาดี ละเว้นชั่ว ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ตามหลักศาสนา และกระทาเพื่อส่วนรวมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สนับสนุนจริยธรรมและการนับถือศาสนา
ในครอบครัว ในองค์กร ในชุมชน และเร่งพัฒ นาจริยศึกษาแนวใหม่ที่มีประสิ ทธิผลสูงในสถาบันการศึกษา
เพื่อสร้างพลเมืองจริยธรรม อันจะนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคม สงบสุข และเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างและพัฒ นาเครื่องมือวัด ที่มีมาตรฐานทางจิตพฤติกรรมชุมชนและสังคม และลั กษณะ
ของสถานการณ์ด้านจริยธรรม เพื่อใช้ในการวิจัย คัดเลือก และการประเมิน
๒. เพื ่อ สร้า งองค์ค วามรู้เ กี่ย วกับ สาเหตุแ ละผลของจิต และพฤติก รรมจริย ธรรม การปลูก ฝัง
ในครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ชุมชน และหน่วยงาน
๓. เพื่อสร้างและประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรมพัฒนาการเรียน การสอน และการสร้างบรรยากาศ
ทางสังคมในครอบครัว โรงเรียน หน่วยงาน ชุมชน และสังคม ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผลผลิต
๑. ได้เครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานสูง เพื่อใช้วัด จิต พฤติกรรม และ ลักษณะของสถานการณ์ชุมชนและ
สังคม เพื่อใช้จาแนก และหรือ ใช้ประเมินผลเพื่อการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมจริยธรรม
๒. ได้รายงานการวิจัยภายในกรอบการวิจัยย่อยต่างๆ ในกรอบงานวิจัยจริยธรรม เพื่อกาหนดนโยบาย
ของประเทศ และ ของหน่วยงาน และ มีหลักในการปฏิบัติ
๓. ได้รายงานการประมวลสรุปผลวิจัย และหรือ ทฤษฎีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กาหนดนโยบายสังคม
และหรือ ในหน่วยงานต่างๆ
๔. ได้ชุดฝึ กอบรม หลักสู ตร วิชา วิธี ปฏิบัติ รูปแบบการดาเนินการ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพัฒ นา
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาต่อไป
ผลลัพธ์
๑. ได้เครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานสู งในการวิจัย และ พัฒ นาจริยธรรม เพื่อใช้ในงานวิจัยงานพัฒ นา
และงานการเรียนการสอนมีความเจริญก้าวหน้า และมีประโยชน์ที่กว้างยิ่งขึ้น
๒. ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ การตอบคาถามสาคัญว่า จะต้องพัฒ นาจริยธรรมที่สาเหตุอะไรบ้าง
และมีวิธีการพัฒ นาสาเหตุแต่ล ะประการอย่างมีประสิ ทธิผ ลสู งอย่างไรบ้าง เพื่อใช้ในการพัฒ นาจริยธรรม
ทีม่ ีหลักวิชาการขั้นสูง เหมาะสมที่จะใช้ในการพัฒนาคนและสังคมไทย
๓. ได้ชุดฝึกอบรม/พัฒ นา จิต พฤติกรรม และ ลั กษณะสถานการณ์ ที่ผ่านการประเมินผลแล้ วว่า
มีผ ลดีอย่างน่ ามั่น ใจได้มาก เพื่ อใช้ในหน่ ว ยงานพัฒ นาจริยธรรมเยาวชน ในสั งคมไทย ทาให้ ประเทศไทย
สามารถใช้ ก ารวิ จั ย น าทางการพั ฒ นาบุ ค คล และ สั งคม ได้ อ ย่ างน่ ามั่ น ใจว่ าจะประกั น ให้ เกิ ด ประโยชน์
ได้ตามคาดหมาย และสามารถสนองตอบนโยบายทางสังคม และหน่วยงานได้อย่างประหยัดงบประมาณ
และทรัพยากรประเทศ

หน้า 1 จากจานวน 6 หน้า

๔. ได้นักพัฒ นา คือ ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หัวหน้าหน่วยงาน ประชาสังคม และ ผู้ปกครอง
เยาวชนไทย ที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการพัฒ นาตนเอง พัฒนาผู้อยู่ใต้ความรับผิดชอบ ทางด้าน
จริยธรรม
๕. ได้เยาวชนไทยรุ่นใหม่และผู้ใหญ่ไทย ที่มีจิตใจและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการจรรโลงจริยธรรม
ให้แก่ตนเอง หมู่คณะ และ สังคมไทย ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านจริยธรรม
กรอบการวิจัยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม ความปลอดภัย และสันติสุข
เป้าประสงค์
การวิ จั ย และการใช้ ผ ลวิ จั ย ทางพฤติ ก รรมศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ในการสร้ างความตระหนั ก
ในความสาคัญของความปลอดภัย ต่อชีวิตทรัพย์สินและต่อสังคมส่วนรวมเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันเตรียมรับมือภัย
ที่มาพร้อมกับความก้าวหน้า/ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ ภัย
ทางธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม สร้ างวัฒ นธรรม ความเชื่ อ และการปฏิ บั ติ แก่ เยาวชนและประชาชนไทย
ทางด้านการเสริมสร้างความปลอดภัย ขจัดอันตราย ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม รู้จักแก้ไขความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ และใช้สันติวิธี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างและพัฒ นาเครื่องมือวัด ที่มีมาตรฐานทางจิตพฤติกรรมชุมชนและสังคม และ ลักษณะ
ของสถานการณ์ด้าน ความปลอดภัยและสันติสุข และความรู้เท่าทันสถานการณ์ เพื่อใช้ในการวิจัย คัดเลือก
และการประเมิน
๒. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ย วกับ สาเหตุและผลของจิตและพฤติกรรม ความปลอดภัยและสั นติสุ ข
ความรู้เท่าทันความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลง ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน องค์ก ร และประเทศรวมทั้ง
ภัยธรรมชาติ
๓. เพื่อสร้างและประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรมพัฒนา การเรียน การสอน และการสร้างบรรยากาศ
ทางสัง คม ในครอบครัว โรงเรีย น หน่ว ยงาน ชุม ชน และ สัง คมทาง ด้า นความปลอดภัย และสัน ติสุข
และความรู้เท่าทันสถานการณ์
ผลผลิต
๑. เครื่ อ งมื อ วั ด ที่ มี ม าตรฐานสู ง เพื่ อ ใช้ วั ด จิ ต พฤติ ก รรมชุ ม ชนและสั ง คม และ ลั ก ษณะของ
สถานการณ์ ชุมชนและสังคม เพื่อใช้จาแนก และหรือ ใช้ประเมินผลเพื่อการวิจัยและพัฒ นาจิตพฤติกรรม
ความปลอดภัย และการสร้างและอนุรักษ์สันติสุข
๒. ได้รายงานการวิจัยภายในกรอบการวิจัยย่อยต่างๆ ในกรอบงานวิจัย ความปลอดภัยและสันติสุข
๓. ได้รายงานการประมวลสรุปผลวิจัย และหรือ ทฤษฎีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กาหนดนโยบาย
สังคมและหรือ ในหน่วยงานต่างๆ
๔. ได้ชุดฝึกอบรม หลักสูตร วิชา วิธีปฏิบัติ รูปแบบการดาเนินการ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อ
ใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการวิจัย และ การพัฒนาต่อไป
ผลลัพธ์
๑. ได้เครื่องมือในการวิจัย และ พัฒ นา ความปลอดภัยและสันติสุข เพื่อใช้ในงานวิจัย งานพัฒ นา
และงานการเรียนการสอนให้มีความเจริญก้าวหน้า และ มีประโยชน์ที่กว้างยิ่งขึ้น
หน้า 2 จากจานวน 6 หน้า

๒. ได้องค์ความรู้ ใหม่ เกี่ยวกับการตอบคาถามสาคัญว่า จะต้องพัฒนาที่สาเหตุอะไรบ้าง และมีวิธีการ
พัฒนาสาเหตุแต่ละประการอย่างมีประสิทธิผลสูงอย่างไรบ้าง เพื่อใช้ในการพัฒนาความปลอดภัยและสันติสุข
ที่มีหลักวิชาการขั้นสูง เหมาะสมที่จะใช้ในการพัฒนาคนไทย และสังคมไทย
๓. ได้ชุดฝึกอบรม/พัฒ นา จิต พฤติ กรรม และ ลักษณะสถานการณ์ ที่ผ่ านการประเมินผลแล้วว่า
มีผลดีอย่างน่ามั่นใจได้มาก เพื่อใช้ในหน่วยงานพัฒนาความปลอดภัยและสันติสุขในสังคมไทย ทาให้ประเทศไทย
สามารถใช้การวิจั ยน าทางการพั ฒ นาบุ คคล และ สั งคม ได้อย่างน่ามั่นใจว่าจะประกันให้ เกิดประโยชน์ได้
ตามคาดหมาย และสามารถสนองตอบนโยบายทางสั งคม และหน่ ว ยงานได้ อ ย่ างประหยั ด งบประมาณ
และทรัพยากรประเทศ
๔. ได้นักพัฒ นา คือ ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานประชาสังคม และ ผู้ปกครอง
เยาวชนไทย ที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการพัฒ นาตนเอง พัฒ นาผู้ อยู่ใต้ความรับผิดชอบทางด้าน
ความปลอดภัยและสันติสุข
๕. ได้เ ยาวชนไทยรุ่น ใหม่แ ละผู ้ใ หญ่ไ ทย ที่มีจิต ใจและพฤติก รรมที่เ หมาะสมในการจรรโลง
ครอบครัว ให้แก่ตนเอง หมู่คณะ และ สังคมไทย ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี
กรอบการวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมประชาธิปไตย
เป้าประสงค์
การวิจั ย เพื่อสร้าง และ สะสมองค์ความรู้ท างพฤติกรรมศาสตร์และสั งคมศาสตร์ อย่างบู รณาการ
เพื่อนาไปใช้สร้างเสริมเยาวชน ประชาชนให้มีความคิด ความเข้าใจและการปฏิบัติอย่างเป็นพลเมืองดีในสังคม
ประชาธิปไตย เช่น การทางานเป็นทีม การทาหน้าที่ของตน และเคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎหมายจรรโลง
ความสามัคคี ความเสมอภาค และความยุติธรรมในครอบครัว โรงเรียน หน่วยงาน ชุมชน และประเทศชาติ
ส่งเสริมการดูแลปกครองอย่างมีธรรมาภิบาล การเป็นผู้ตามที่มีคุณภาพ และ การเป็นหัวหน้าแบบนักพัฒนา
และเคารพสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีความรักชาติ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทุกภาคส่วนของสังคมไทยโดยเฉพาะการเมืองการปกครองเพื่อความก้าวหน้า สงบสุข และมีจริยธรรม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างและพัฒ นาเครื่องมือวัด ที่มีมาตรฐานทางจิต พฤติกรรมชุมชนและสังคม และลักษณะ
ของสถานการณ์ดา้ นประชาธิปไตย เพื่อใช้ในการวิจัย คัดเลือก และการประเมิน
๒. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ และ ผลของจิตและพฤติกรรมประชาธิปไตย การศึกษาจุด
กาเนิดของจิต และพฤติกรรมประชาธิปไตยจากในครอบครัว โรงเรียน ศาสนา เช่น การคบเพื่อน การทางาน
ร่วมกัน การนิเทศแนะนา การบริหารงาน
๓. เพื่อสร้างและประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรมพัฒนา การเรียน การสอน และการสร้างบรรยากาศ
ทางสังคม ในครอบครัว โรงเรียน หน่วยงาน ชุมชน และสังคมทางด้านประชาธิปไตย
ผลผลิต
๑ ได้ เครื่ อ งมื อ วั ด ที่ มี ม าตรฐานสู ง เพื่ อ ใช้ วัด จิ ต พฤติ ก รรม และลั ก ษณะของสถานการณ์ ชุ ม ชน
และสังคม เพื่อใช้จาแนก และหรือใช้ประเมินผลเพื่อการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมประชาธิปไตย
๒. ได้รายงานการวิจัยภายในกรอบการวิจัยย่อยต่างๆ ในกรอบงานวิจัยพฤติกรรมประชาธิปไตย
๓. ได้รายงานการประมวลสรุปผลวิจัย และหรือ ทฤษฎีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กาหนดนโยบาย
สังคมและหรือ ในหน่วยงานต่างๆ
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๔. ได้ชุดฝึกอบรม หลั กสูตร วิช า วิธีปฏิบัติ รูปแบบการดาเนินการ เพื่อใช้ในการฝึ กอบรมพัฒ นา
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการวิจัย และ การพัฒนาต่อไป
๕. ได้ห ลักสูตรวิชาพลเมืองศึกษา (Civic Education) เพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น
ประเทศ ระบบการปกครอง สิทธิ หน้าที่ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ผลลัพธ์
๑. ได้ เครื่ อ งมื อ วัด ที่ มี ม าตรฐานสู งเพื่ อ ใช้ ในการวิจั ย และ พั ฒ นาจิ ต พฤติ กรรมและสภาพสั งคม
ประชาธิปไตย เพื่อใช้ในงานวิจัย งานพัฒนา และ ในการเรียนการสอนให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีประโยชน์
ที่กว้างยิ่งขึ้น
๒. ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการตอบคาถามสาคัญว่า จะต้องพัฒ นาความเป็นประชาธิปไตยของ
บุคคลที่สาเหตุอะไรบ้าง และ มีวิธีการพัฒนาสาเหตุแต่ละประการอย่างมีประสิ ทธิผลสูงอย่างไรบ้าง เพื่อใช้ใน
การพัฒนาหลักวิชาการขั้นสูง เหมาะสมที่จะใช้ในการพัฒนาคนไทย และสังคมไทย
๓. ได้ชุดฝึกอบรม/พัฒนาจิตพฤติกรรม และ ลักษณะสถานการณ์ ที่ผ่านการประเมินผลแล้วว่ามีผลดี
อย่างน่ามั่นใจได้มาก เพื่อใช้ในหน่วยงานพัฒ นาประชาธิปไตย ในสังคมไทย ทาให้ประเทศไทยสามารถใช้
การวิจัยนาทางการพัฒนาบุคคล และ สังคม ได้อย่างน่ามั่นใจว่า จะประกันให้เกิดประโยชน์ได้ตามคาดหมาย
และสามารถสนองตอบนโยบายทางสังคม และหน่วยงานได้อย่างประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรประเทศ
๔. ได้นักพัฒนา คือ ครูอาจารย์ เจ้าหน้ าที่ของรัฐ หัวหน้าหน่วยงาน ประชาสังคม และ ผู้ปกครอง
เยาวชนไทย ที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการพัฒ นาตนเอง พัฒ นาผู้อยู่ใต้ความรับผิดชอบทางด้าน
ประชาธิปไตย
๕. ได้ เยาวชนไทยรุ่ น ใหม่ แ ละผู้ ใ หญ่ ไ ทยที่ มี จิ ต ใจและพฤติ ก รรมที่ เหมาะสมในการจรรโลง
ประชาธิปไตยให้แก่ตนเองหมู่คณะและ สังคมไทยตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านประชาธิปไตย
กรอบการวิจัยที่ ๔ การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมครอบครัว
เป้าประสงค์
การวิจัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์สาเหตุต่างๆ ของพฤติกรรมของสมาชิกและพฤติกรรมในครอบครัว
โดยสร้างและใช้มาตรฐาน/องค์ความรู้จากผลงานวิจัย ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการส่งเสริม
และพัฒ นาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และเป็นครอบครัวคุณธรรม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ภาวะเสี่ยง และปรับตัวได้ในภาวะยากลาบาก ป้องกันแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคง และมีคุณภาพของชุมชน และสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างและพัฒ นาเครื่องมือวัด ที่มีมาตรฐานทางจิต พฤติกรรมชุมชนและสังคม และลักษณะ
ประสบการณ์ด้านครอบครัวเพื่อใช้ในการวิจัยคัดเลือกและการประเมิน
๒. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ และผลของพฤติกรรมครอบครัวไทย
๓. เพื่อสร้างแบบประเมิน หลั กสู ตร ต้นแบบกิจกรรม/ชุดฝึ กอบรมพั ฒ นาและคู่มือการปฏิบัติเพื่ อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การพัฒ นาศักยภาพและทักษะให้กับบุค ลากรและผู้ปฏิบัติงานด้าน
ครอบครัว
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ผลผลิต
๑. ได้ เครื่ อ งมื อ วั ด ที่ มี ม าตรฐานสู ง เพื่ อ ใช้ วั ด จิ ต พฤติ ก รรมชุ ม ชนและสั งคม และลั ก ษณะของ
สถานการณ์ ชุมชนและสังคม เพื่อใช้จาแนก และหรือ ใช้ประเมินผลเพื่อการวิจัยและพัฒ นาจิตพฤติกรรม
ครอบครัว
๒. ได้รายงานการวิจัยภายในกรอบการวิจัยย่อยต่างๆ ในกรอบงานวิจัยจิตพฤติกรรมครอบครัว
๓. ได้รายงานการประมวลสรุปผลวิจัย และหรือ ทฤษฎีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กาหนดนโยบาย
สังคมและหรือ ในหน่วยงานต่างๆ
๔. ได้ชุดฝึกอบรม หลักสูตร วิชา วิธีปฏิบัติ รูปแบบการดาเนินการ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อ
ใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการวิจัย และ การพัฒนาต่อไป
ผลลัพธ์
๑. ได้เ ครื่อ งมือ ในการวิจัย และ พัฒ นาจิต พฤติก รรมครอบครัว เพื่อ ใช้ใ นงานวิจัย งานพัฒ นา
และงานการเรียนการสอนให้มีความเจริญก้าวหน้า และ มีประโยชน์ที่กว้างยิ่งขึ้น
๒. ได้องค์ความรู้ ใหม่ เกี่ยวกับการตอบคาถามสาคัญว่า จะต้องพัฒนาที่สาเหตุอะไรบ้าง และมีวิธีการ
พัฒนาสาเหตุแต่ละประการอย่างมีประสิทธิผลสูงอย่างไรบ้าง เพื่อใช้ในการพัฒนาครอบครัว ที่มีหลักวิชาการ
ขั้นสูง เหมาะสมที่จะใช้ในการพัฒนาคนไทย และสังคมไทย
๓. ได้ชุดฝึกอบรม/พัฒ นา จิต พฤติกรรม และ ลักษณะสถานการณ์ ที่ผ่ านการประเมิ นผลแล้วว่า
มี ผ ลดี อย่ างน่ ามั่ น ใจได้ ม าก เพื่ อใช้ ในหน่ ว ยงานพั ฒ นาครอบครั ว ท าให้ ป ระเทศไทยสามารถใช้ ก ารวิ จั ย
นาทางการพัฒ นาบุคคล และ สังคม ได้อย่างน่ามั่ นใจว่าจะประกันให้ เกิดประโยชน์ได้ ตามคาดหมาย และ
สามารถสนองตอบนโยบายทางสังคม และหน่วยงานได้อย่างประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรประเทศ
๔. ได้นักพัฒ นา คือ ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานประชาสังคม และ ผู้ปกครอง
เยาวชนไทย ที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการพัฒ นาตนเอง พัฒ นาผู้อยู่ใต้ความรับผิดชอบทางด้าน
ครอบครัว
๕. ได้เ ยาวชนไทยรุ่น ใหม่แ ละผู ้ใ หญ่ ไ ทย ที่มีจิต ใจและพฤติก รรมที่เ หมาะสมในการจรรโลง
ครอบครัว ให้แก่ตนเอง หมู่คณะ และ สังคมไทย ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี
กรอบการวิจัยที่ ๕ การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมการดารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
การวิจั ยเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการสร้างความ
ตระหนักในความสาคัญของการดารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทาให้ คนไทยสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสังคมไทยมีความเข้มแข็ง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานทางจิตพฤติกรรมสังคม และ ลักษณะของการ ดารง
ชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ในการวิจัย คัดเลือก และการประเมิน
๒. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ สาเหตุ และ ผลของจิตและพฤติกรรม การดารงชีพตามหลั กของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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๓. เพื่อสร้างและประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรมพัฒนา การเรียน การสอน และการสร้างบรรยากาศ
ทางสังคม ในครอบครัว โรงเรียน หน่วยงาน ชุมชน และสังคมแห่งการดารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ผลผลิต
๑. ได้เครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานสูง เพื่อใช้วัด จิต พฤติกรรม และ ลักษณะของสถานการณ์ชุมชนและ
สั งคม เพื่ อใช้จ าแนก และหรื อ ใช้ป ระเมิ น ผลเพื่ อการวิจัยและพัฒ นาจิตพฤติกรรมการดารงชีพตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ได้รายงานการวิจัยภายในกรอบการวิจัยย่อยต่างๆ ในกรอบงานวิจัย จิตพฤติกรรมการดารงชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกาหนดนโยบายของประเทศ และ ของหน่วยงาน และ มีห ลัก
ในการปฏิบัติ
๓. ได้รายงานการประมวลสรุปผลวิจัย และหรือ ทฤษฎีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กาหนดนโยบายสังคม
และหรือ ในหน่วยงานต่างๆ
๔. ได้ชุดฝึกอบรม หลักสูตร วิชา วิธีปฏิบัติ รูปแบบการดาเนินการ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อ
ใช้ในหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับการเรียนการสอนการวิจัย และการพัฒนาต่อไป
ผลลัพธ์
๑. ได้เครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานสูงในการวิจัย และพัฒนาจิตพฤติกรรมการดารงชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพีย งเพื่อ ใช้ใ นงานวิจัย งานพัฒ นา และงานการเรีย นการสอนมีค วามเจริญ ก้า วหน้า
และมีประโยชน์ที่กว้างยิ่งขึ้น
๒. ได้ องค์ ความรู้ ใหม่ เกี่ย วกับ การตอบคาถามส าคั ญ ว่า จะต้อ งพั ฒ นาจิตพฤติ กรรมการดารงชี พ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สาเหตุอะไรบ้าง และมีวิธีการพัฒ นาสาเหตุแต่ละประการอย่างมี
ประสิ ท ธิผ ลสู งอย่ างไรบ้ าง เพื่ อ ใช้ ในการพั ฒ นาการด ารงชี พ ตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงที่ มี
หลักวิชาการขั้นสูง เหมาะสมที่จะใช้ในการพัฒนาคนและสังคมไทย
๓. ได้ ชุ ด ฝึ ก อบรม/พั ฒ นา จิ ต พฤติ ก รรม และ ลั ก ษณะสถานการณ์ ที่ ผ่ านการประเมิ น ผลแล้ ว
ว่ามีผลดีอย่างน่ามั่นใจได้มาก เพื่อใช้ในหน่วยงานพัฒนาการดารงชีพตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสังคมไทย ทาให้ประเทศไทยสามารถใช้การวิจัยนาทางการพัฒนาบุคคล และ สังคม ได้อย่างน่ามั่นใจว่า
จะประกันให้เกิดประโยชน์ ได้ตามคาดหมาย และสามารถสนองตอบนโยบายทางสังคม และหน่วยงานได้อย่าง
ประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรประเทศ
๔. ได้นักพัฒ นา คือ ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หัวหน้าหน่วยงาน ประชาสังคม และ ผู้ปกครอง
เยาวชนไทย ที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการพัฒ นาตนเอง พัฒ นาผู้อยู่ใต้ความรับผิดชอบทางด้าน
การดารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ได้เยาวชนไทยรุ่นใหม่และผู้ใหญ่ไทย ที่มีจิตใจและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการจรรโลงการดารงชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ตนเอง หมู่คณะ และ สังคมไทย ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี
ทางด้านการดารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน้า 6 จากจานวน 6 หน้า

