
การสร้างนวัตกรรม
จากงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือค า
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



LOGO

การวิจัยและพัฒนา
(Research and Development)

R&D



ความหมายของ R&D
เป็นการน าวิธีการวิจัยมาใชใ้นกระบวนการ

สร้างและตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมที่

บุคคลหรือหน่วยงานนั้นจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือ

ให้เกิดความมั่นใจว่า นวัตกรรมที่สร้างขึ้นนั้น

สามารถที่จะน าไปใช้ได้จริงตรงตาม

วัตถุประสงค์ ซึ่งนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมี           

ลักษณะหลากหลาย 

แนวคิด 

วิธีการ
ครุภัณฑ์

วัสดุ

ทฤษฎี



การแสวงหา
ความรู้ใหม่โดย
ใช้วธีิการวจิัย

ลกัษณะของการวจิยัพฒันา

Development

การสร้าง
ต้นแบบหรือผลติ
นวตักรรมด้วย
การด าเนินงาน                                                

การน าไปใช้/การ
เผยแพร่ไปสู่ผู้ใช้

Research



การวางแผนการวจิัย

ผลติ
นวตักรรม

ต้นแบบ (ร่าง)
ทดลอง
คุณภาพ/ 
ขยายผล

ก าหนด
งบประมาณ
ระยะเวลา

พจิารณาผล
สืบเน่ืองของ
นวตักรรม

ก าหนด
วตัถุประสงค์
ของการใช้
นวตักรรม



การศึกษาความต้องการจ าเป็น
(Needs Assessment)

การออกแบบนวัตกรรมและประเมิน
(Innovation Design)

การตรวจสอบนวัตกรรมที่มีความตรง(Validity) 
และมีคุณภาพ (Tryout & Implementation)

ประเมินกระบวนการ R & D (Evaluation)

 Phase I

 Phase II

Phase III

Phase IV



การศึกษาความต้องการจ าเป็น
(Needs Assessment)Phase I

จุดประสงค์: 
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา (ความต้องการ)

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- นิสิต/นักศึกษา 
- คณาจารย์ 
- ผู้บริหาร 
- เพื่อนร่วมงาน / ผู้ปกครอง

+
Documentation Study

(ทฤษฎ/ี งานวจิัย)
Empirical Data

(ผู้เช่ียวชาญ/ ผู้ทีเ่กีย่วข้อง)

- สภาพปัจจุบัน
- ปัญหา
- ความต้องการ



เครื่องมือ/เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล: 
- การส ารวจ
- การสังเกต
- การสอบถาม
- การสัมภาษณ์
- การวิเคราะห์เอกสาร

การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช:้ 
- ข้อมูลเชิงปริมาณ
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ

การศึกษาความต้องการจ าเป็น
(Needs Assessment)Phase I

ผลจาก Phase I จะน าไปสู่
Phase II
- สภาพที่เป็นอยู่
- ปัญหาที่แท้จริง
- สาเหตุ แนวทางแก้ไข
- ความต้องการ

Content

INNOVATION

Method   



การออกแบบนวัตกรรมและประเมิน
(Innovation Design)Phase II

จุดประสงค์: สร้างนวัตกรรม (ยกร่าง)
• หลักการ/เหตุผล
• วัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรม
• โครงสร้างและองค์ประกอบของนวัตกรรม
• ก าหนดรายละเอียดของการใช้และขั้นตอนการพัฒนา (คู่มือ, แผน, โปรแกรมฝึก)

: ประเมินร่างนวัตกรรม: 
• Validity 

- ผู้ผลิต
- ผู้เชี่ยวชาญ

ความเหมาะสม : ความเป็นไปได้ : ความคุ่มค่า
: ความเป็นประโยชน์ ฯลฯ



การออกแบบนวัตกรรมและประเมิน
(Innovation Design)Phase II

กลุ่มเป้าหมาย:
• นักวิจัย
• ผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือ: แบบประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช:้ 
- ข้อมูลเชิงปริมาณ
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ

เนื้อหา (Content) (ผู้รู้ / ผู้มีประสบการณ)์

เทคนิควิธีการ

ET(Educational Technology)
CI(Curriculum and Instruction)
ER(Educational Research)
EM(Educational Measurement)
EP(Educational Psychology)

ผลจาก Phase II จะน าไปสู่ Phase III



การตรวจสอบนวัตกรรมที่มีความตรง
(Validity) และมีคุณภาพ

Phase III

จุดประสงค์:
1. ทดลองใช้นวัตกรรม (Tryout)
2. ทดลองใช้เครื่องมือทุกชนิดที่ใชเ้ก็บรวบรวมข้อมูล
3. ขยายผล (Implementation)

ตรวจสอบเบื้องต้นและขยายผล (Preliminary Test and Revision)

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง: 
นิสิต/นักศึกษา
(ผู้ใช้นวัตกรรม)

1 : 1 : 1
3 : 3 : 3

กลุ่มใหญ่

เพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุง 
(Formative Test)
ตรวจสอบเครื่องมือ
E1/E2
E.I.
Experimental [สุ่ม: Random]



การตรวจสอบนวัตกรรมที่มีความตรง
(Validity) และมีคุณภาพPhase III

เครื่องมือ: 
- นวัตกรรม
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

(แบบสอบถาม / เครื่องมือวัดตัวแปร)

การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช:้ 
- ข้อมูลเชิงปริมาณ  (Descriptive and Inferential Statistics)
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ

การสร้างและหาคุณภาพ: 
เพื่อน าไปใช้ใน Phase III 
ตอน Implementation



การตรวจสอบนวัตกรรมที่มีความตรง
(Validity) และมีคุณภาพPhase III

การ Implementation
ทดลองซ้ ากับกลุ่มตัวอย่างใหม่เพื่อตรวจสอบว่ามีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้

1. เกณฑ์ปฏิบัติ 2. เกณฑ์สถิติ
Absolute [Pre-Post] -> Dependent Samples

Relation [Between Group] -> Independent Samples

ผลของ Phase III นวัตกรรมที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
ตัวบ่งชี้ E1/E2

E.I.
ความพึงพอใจ 



ประเมินกระบวนการ R&D
(Evaluation)Phase IV

การ Implementationจุดประสงค์: 
เพื่อประเมินกระบวนการพัฒนานวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย:
- ผู้บริหาร
- คณาจารย์
- เพื่อนร่วมงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- นิสิตนักศึกษา

Input
Process
Product
[Outcome]



ประเมินกระบวนการ R&D 
(Evaluation)Phase IV

เครื่องมือ:
- แบบประเมิน
- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช:้ 
- ข้อมูลเชิงปริมาณ
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ

สรุปกระบวนการพฒันานวัตกรรม
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
และน าไปเผยแพรแ่ละขยายผลใช้ได้

ผลของ Phase IV:สร้างและ
หาคุณภาพ



Need Assessment

Design and 
Development

Evaluation

Implementation

R&D




