
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ท้ายเรือค า
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  



โครงการประชุมวิชาการวจิยัระดบัชาติส าหรับบุคลากร                        
สายสนบัสนุนวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 14 

“ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวจิยั พฒันางาน พฒันาองคก์ร” 
ระหวา่งวนัท่ี 30-31 มีนาคม, 1 เมษายน 2565 

ณ ส านกับริการวชิาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 



ความหมายของ R&D
      เป็นการน าวิธีการวิจยัมาใชใ้นกระบวนการ

สรา้งและตรวจสอบคณุภาพของนวตักรรมที่

บุคคลหรอืหน่วยงานนั้นจดัใหมี้ข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือ

ใหเ้กิดความมัน่ใจว่า ผลิตภณัฑท่ี์สรา้งข้ึนนั้น

สามารถที่จะน าไปใชไ้ดจ้รงิตรงตามวตัถุประสงค ์

ซ่ึงผลิตภณัฑ ์(Product) ทีส่รา้งข้ึนมี
ลักษณะหลากหลาย 

แนวคิด
ครภุณัฑ์

วสัดุ
ทฤษฎี



ความหมายของนวตักรรม

“นวตักรรม”  การน าความคิด การปฏิบติั หรือ
ส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ ท่ียงัไม่เคยมีใช้มาก่อน หรอืเป็น              
การพฒันาดดัแปลง มาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ทนัสมยั
และใช้ได้ผลดีย่ิงขึน้มาปฏิบติั หลงัจากได้ผา่นการทดลอง
หรือได้รบัการพฒันามาเป็นขัน้ๆ แล้วเร่ิมตัง้แต่ การคิดค้น  
(Invention) การพฒันา (Development)   ซ่ึงอาจจะเป็นไป
ในรปูของ โครงการทดลองปฏิบติัก่อน (Pilot Project) แล้ว
จึงน าไป ปฏิบติัจริง(Implement)   ซ่ึงมีความแตกต่างไป
จากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา



ลกัษณะของนวตักรรม

YOUR SITE HERE

Adopt  = น ามาใช้เลย 

Adapt = ปรับใช้ให้เขากบับริบท 

Create = คดิริเร่ิมสร้างขึน้ใหม่ 



องค์ประกอบของนวตักรรม
องคป์ระกอบท่ีเป็นมิติส าคญัของนวตักรรม มีอยู ่3 ประการ คือ
1.  ความใหม่ (Newness) หมายถึง เป็นส่ิงใหม่ท่ีถูกพฒันาข้ึน ซ่ึงอาจเป็นตวั
ผลิตภณัฑ ์ตวับริการ   หรือกระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือ
พฒันาข้ึนใหม่เลยกไ็ด้
2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกจิ (Economic Benefits) หรือการสร้างความส าเร็จใน
เชิงพาณิชย ์กล่าวคือ นวตักรรม จะตอ้งสามารถท าใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมข้ึนไดจ้ากการ
พฒันาส่ิงใหม่นั้น ๆ ซ่ึงผลประโยชนท่ี์จะเกิดข้ึนอาจจะวดัไดเ้ป็นตวัเงินโดยตรง 
หรือไม่เป็นตวัเงินโดยตรงกไ็ด้
3. การใช้ความรู้และความคดิสร้างสรรค์ (Knowledge and  Creativity Idea)  ส่ิงท่ี
จะเป็นนวตักรรมไดน้ั้นตอ้งเกิดจากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคเ์ป็นฐาน
ของการพฒันาใหเ้กิดซ ้ าใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบหรือการท าซ ้ า เป็นตน้



งานในหน้าที่ประจ า : ปัญหาในทีท่ างาน
 - กองแผนงาน (งานบคุลากร)

- การเงนิ การคลงั

- การประชาสมัพนัธม์หาวทิยาลยั

- งานทะเบียนประมวลผล
- ส านักวทิยบริการ
- กองกจิการนักศึกษา
- กองวจิัย (งานวิจัย)
- งานประกนัคุณภาพ
- กองบริการการศึกษา
-กองกลาง (ส านักงานอธิการบดี)



คุณลกัษณะในการท างานของบุคลากร
 - ความซ่ือสัตยต่์อองคก์ร
-  ความทุ่มเทในการท างาน
-  เจตคติต่อการท างาน
-  บรรยากาศในการท างาน
-  เจตคติต่อมหาวิทยาลยั
- สมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ าสายงาน
- ตวัแปรทางจิตวิทยา



คุณลกัษณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบัน
 -  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามปรัชญา หรืออตัลกัษณ์
    ของนิสิตนกัศึกษามหาวทิยาลยั
-  พฤติกรรมความเส่ียง (เพศสมัพนัธ์ในระหวา่งเรียน 
   อุบติัเหตุทางจราจร  ยาเสพติด  เกมและการพนนั
    ความกา้วร้าวรุนแรง )
-  การปรับตวัในการเรียน (ความเครียด วิตกกงัวล...)
-แรงจูงใจในการเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั
-- ปัญหา และความตอ้งการของนิสิตในการรับบริการ
    จากฝ่ายสนบัสนุนการเรียนการสอน



นักเรียน  ผู้ปกครอง  และ บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัมหาวทิยาลยั
- การรับรู้สารสนเทศมหาวิทยาลยั (รูปแบบและวิธีการ)
- ความรู้สารสนเทศเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั   ความสนใจใน
  มหาวิทยาลยั (ส่ือและ การเขา้ถึง  การประชาสมัพนัธ์)
- แรงจูงใจ  ปัจจยัในการเขา้เรียนต่อในมหาวทิยาลยั 
  (ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก : ผูป้กครอง  ครู  ส่ือ 
   ส่ิงแวดลอ้มและสังคม ) 
- ปัญหา  และความตอ้งการในการเขา้เรียนต่อ... (เงินทุน 
ต าแหน่งงาน สวสัดิการ ส่ิงแวดลอ้ม)
- ความร่วมมือ (MOU) กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  



Research & Development : R&D

Concept

จดุประสงค์

ระเบียบวิธี

การวิจยัเพ่ือพฒันานวตักรรม

- Sampling  Design

- Measurement  Design

- Analysis Design

 เพื่อพฒันานวตักรรมในการท างาน



Need Assessment

Design and 
Development

Evaluation

Implementation

R&D



การศึกษาความต้องการจ าเป็น
 (Needs Assessment)

การออกแบบนวัตกรรมและประเมิน
 (Innovation Design)

การตรวจสอบนวัตกรรมทีม่ีความตรง
(Validity) มีคณุภาพ และขยายผลการใช้

 ประเมินกระบวนการ R & D (Evaluation)

 Phase I

 Phase II

Phase III

Phase IV



การศึกษาความต้องการจ าเป็น
(Needs Assessment)Phase I

จุดประสงค:์ 
  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา (ความต้องการ)

กลุ่มเปา้หมาย: ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - นักเรียน นิสิตนักศึกษา 
 - ครู  คณาจารย์ 
 - ผู้บริหาร หวัหน้าส่วนงาน
 - ผู้ปกครอง
- เจ้าหน้าที่ในส่วนงาน

+
Documentation Study

(Logical Data) Empirical
Data

- สภาพปัจจุบัน
- ปัญหา
- ความต้องการ



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

การวเิคราะหข์้อมูล/สถิติที่ใช:้ 
 - ข้อมูลเชิงปริมาณ
 - ข้อมูลเชิงคุณภาพ

การศึกษาความต้องการจ าเป็น
(Needs Assessment)Phase I

ผลจาก Phase I จะน าไปสู่
Phase II

- สภาพที่เปน็อยู่

- ปัญหาที่แท้จริง

- สาเหตุ แนวทางแกไ้ข

- ความต้องการ Content

Method        [INNOVATION]



การออกแบบนวัตกรรมและประเมิน
(Innovation Design)Phase II

จุดประสงค:์ 2.1 ยกร่างนวัตกรรม :  องคป์ระกอบของนวัตกรรม
• หลักการ/เหตุผล
• วัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรม
• โครงสร้างและองค์ประกอบของนวัตกรรม
• ก าหนดรายละเอียดของการใช้และขั้นตอนการพัฒนา (คู่มือ, แผน, โปรแกรมฝึก)

2.2 ประเมินร่างนวัตกรรม : ตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน้

• Validity 
- ผู้ผลิต

   - ผู้เชี่ยวชาญ



การออกแบบนวัตกรรมและประเมิน
(Innovation Design)Phase II

กลุ่มเปา้หมาย: 2.1 
• นักวิจัย
• ผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือ: แบบร่างนวัตกรรม ผลการวิจัยจากระยะ 1 

การวเิคราะหข์้อมูล/สถิติที่ใช:้ 
 - ข้อมูลเชิงปริมาณ
 - ข้อมูลเชิงคุณภาพ

เนื้อหา (Content)

เทคนคิวิธีการ
ET(Educational Technology)

CI(Curriculum and Instruction)  

ER(Educational Research)

EM(Educational Measurement)

EP(Educational Psychology)

ผลจากระยะ 2.1 จะน าไปสู่ ระยะ 2.2



การออกแบบนวัตกรรมและประเมิน
(Innovation Design)Phase II

กลุ่มเปา้หมาย: 2.2 
• นักวิจัย
• ผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือ: แบบประเมินร่างนวัตกรรม / เทคนิค
Connoisseurship (ความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy)

ความเหมาะสม (Propriety) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ด้านการใช้ประโยชน์ (Utility)

การวเิคราะหข์้อมูล/สถิติที่ใช:้ 
 - ข้อมูลเชิงปริมาณ
 - ข้อมูลเชิงคุณภาพ

เนื้อหา (Content)

เทคนคิวิธีการ

ET(Educational Technology)

CI(Curriculum and Instruction)  

ER(Educational Research)

EM(Educational Measurement)

EP(Educational Psychology)

ผลจาก phase II จะน าไปสู่ phase III



ระยะที่ 3.1 

การตรวจสอบนวัตกรรมทีม่ีความตรง
(Validity) มีคณุภาพ และขยายผลการใช้Phase III

จุดประสงค์ :
1. ทดลองใช้นวัตกรรม (Tryout)
2. ทดลองใช้เครื่องมือทุกชนิดที่ใช้เกบ็รวบรวมข้อมูล

   

ตรวจสอบเบือ้งต้น (Preliminary Test)

กลุ่มเป้าหมาย/ตัวอย่าง : 
นักเรียน นิสิตนักศึกษา 
(ผู้ใช้นวัตกรรม) 
(ประชากรเดียวกันที่ไม่ใชต่ัวอย่าง
อาจจะต่างปีการศึกษา)

1 : 1 : 1

3 : 3 : 3

กลุม่ใหญ่

เพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุง (Formative Test)

ตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

E1/E2

E.I.



การตรวจสอบนวัตกรรมทีม่ีความตรง
(Validity) มีคณุภาพ และขยายผลการใช้Phase III

เครื่องมือ : 
  - นวัตกรรม
  - เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

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

สร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องต้น
จาก phase II



การตรวจสอบนวัตกรรมทีม่ีความตรง
(Validity) มีคณุภาพ และขยายผลการใช้Phase III

ระยะที่ 3.2 : การ Implementation or Revision
จุดประสงค์ : เพื่อทดลองซ้ ากับตัวอย่างกลุ่มใหม่เพื่อตรวจสอบว่ามีประสิทธิภาพ
              ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้

1. เกณฑ์ปฏิบตัิ 2. เกณฑ์สถิติ

Absolute [Pre-Post] -> Dependent Samples

Relation [Between Group] -> Independent Samples

ตัวอย่างในการวิจัย: นักเรียน นิสิตนักศึกษา (ผู้ใช้นวัตกรรม)  
                         ทีไ่ด้รับการสุ่มจากประชากร
***สาเหตุที่ตอ้งสุ่ม (random) เนื่องจากต้องการขยายผลไปสู่ประชากร



การตรวจสอบนวัตกรรมทีม่ีความตรง
(Validity) มีคณุภาพ และขยายผลการใช้Phase III

เครื่องมือ : 
  - นวัตกรรม
  - เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

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

ผ่านการหาคุณภาพ
จากระยะที่ 3.1 แล้ว 



ผลของ Phase III 

การตรวจสอบนวัตกรรมทีม่ีความตรง
(Validity) มีคณุภาพ และขยายผลการใช้Phase III

นวัตกรรมที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  

ตัวบ่งชี้

E1/E2E.I. ความพึงพอใจ
 และ ตัวแปรอื่น ๆ 



ประเมินกระบวนการ R&D 
(Evaluation)Phase IV

การ Implementationจุดประสงค:์ 
  เพื่อประเมินกระบวนการพัฒนานวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย:
 - ผู้บริหาร หวัหน้าส่วนงาน
 - ครู  คณาจารย์
 - ผู้ปกครอง
 - นักเรียน นิสิตนักศึกษา

Input

Process

Product

[Outcome]
ในข้ันตอนน้ีไม่ใช่ข้ันตอนการประเมินนวัตกรรม เพราะนวัตกรรม
 ถูกประเมินในระยะที่ 2.2 ก่อนจะทดลองใช้ (Tryout)
และไม่ใชข่ั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจ



ประเมินกระบวนการ R&D 
(Evaluation)Phase IV

เครื่องมือ:
  - แบบประเมิน
  - แบบทดสอบ
  - แบบสอบถาม (เก็บเพิ่มเติม)

การวเิคราะหข์้อมูล/สถิติที่ใช:้ 
 - ข้อมูลเชิงปริมาณ
 - ข้อมูลเชิงคุณภาพ

สรุปกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
และน าไปเผยแพร่และขยายผลใช้ได้

ผลของ Phase IV:




