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บทที ่1 
แนวคดิการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 

 

สาระท่ี 

1.1 แนวคิดนวตักรรมทางการศึกษา 
1.2 แนวคิดการวจิยัเชิงวิจยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 
1.2 ขอบข่ายการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 
1.3 บทบาทการวจิยัเชิงวิจยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 
 

สารสรุป 

1) การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา เป็นการวจิยัเพื่อหาค าตอบเก่ียวกบั
คุณภาพและประสิทธิภาพตน้แบบช้ินงานนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนใหม่ เพื่อใหไ้ดส้ารสรุป ระบบ 
กระบวนการวธีิการ แนวปฏิบติัและส่ิงประดิษฐท่ี์จะขยายองคค์วามรู้ใหม่ทางการศึกษา ก่อนน า
นวตักรรมไปใชใ้นการจดัการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม
อธัยาศยั 

2)  ขอบข่ายการวิจยัเชิงวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษาครอบคลุมการวจิยัเชิงวจิยั

และพฒันาตามขอบข่ายดา้นสาระเทคโนโลยกีารศึกษา ตามขอบข่ายดา้นบริบทการน าไปใช ้ตาม

การเปล่ียนแปลงสารสรุป และตามความตอ้งการเฉพาะดา้นเฉพาะกาล.   

3) การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษามีบทบาทในการทดลองหรือทดสอบ
หลกัการทฤษฎีเพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ใหม่ การสืบคน้หาค าตอบของการวจิยัเพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นโครงการ การสร้างนวตักรรมการศึกษาใหม่ การปรับปรุงการศึกษา  
 

วตัถุประสงค์ 
๑) หลงัจากศึกษา เร่ือง “แนวคิดการวิจยัเชิงวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา” แลว้

นกัศึกษาสามารถอธิบายลกัษณะ และความหมาย การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันานวตักรรมทาง
การศึกษาไดถู้กตอ้ง 

๒) หลงัจากศึกษาเร่ือง “ขอบข่ายการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา” แลว้ 
นกัศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนวจิยัเชิงวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษาประเภทต่างๆได้
ถูกตอ้ง 
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๓) หลงัจากศึกษาเร่ือง “บทบาทการวจิยัเชิงวิจยัและพฒันา” แลว้ นกัศึกษาสามารถอธิบาย
บทบาทการงวจิยัเชิงวิจยัและพฒันาไดถู้กตอ้ง 

 

1.1                                      แนวคดิการวจิัยเชิงวจิัยและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 
 
 การวจิยัเชิงวิจยัและพฒันาเป็นรูปแบบงานวจิยัท่ีมีความส าคญัส าหรับการพฒันานวตักรรม
และการปรับปรุงการศึกษาใหมี้คุณภาพสนองความตอ้งการจดัการศึกษา ผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพการศึกษา
จึงตอ้งพฒันาความสามารถในการวจิยัประเภทน้ีใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 
1. ลกัษณะการวจัิยเชิงวจัิยและพฒันา 

การวจิยัเชิงวิจยัและพฒันา (Research and Development-R&D) ทางการศึกษา เกิดจาก
ความตอ้งการพฒันานวตักรรมในรูปสารสรุป ระบบ กระบวนการวธีิการ แนวปฏิบติัและ
ส่ิงประดิษฐท่ี์จะขยายองคค์วามรู้ใหม่ทางการศึกษา ก่อนน านวตักรรมไปใชใ้นการจดัการศึกษาทั้ง
ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยั 

การวจิยัท่ีจะนบัเป็น R&D จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบั “ของใหม่” และตอ้งจดัอยูใ่นลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี (NIFU Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education, 2008)  

1) การรวบรวมขอ้มูลท่ีด าเนินการโดยภาครัฐเพื่อบนัทึกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทาง
ชีววทิยาและทางสังคมเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีรัฐมีทรัพยากรและมีอ านาจใน ด าเนินการ 
อาทิ การรังวดัแผนท่ี ภูมิอากาศ สมุทรศาสตร์ และการส ารวจดาวตก ฯลฯ การรวบรวมและ
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ R&D เช่นการปลิวของฝุ่ น
กมัมนัตภาพรังสีของโรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การด าเนินการและการตีความขอ้มูล การ
ส ารวจและบนัทึกขอ้มูลประชากร การรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวจิยัทาง
วทิยาศาสตร์ เป็นถือเป็น R&D แต่การวิจัยเพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ัวไป เช่น การสุ่มตัวอย่างผู้
ว่างงาน หรือการวิจัยการตลาด ไม่เป็น ถือเป็น R&D 

2) การศึกษาทฤษฎีใหม่หรือตวัแปรใหมท่ี่มีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของ
องคก์รในระดบัต่างๆ เช่น ทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคและระดบัชาติ การพฒันาแบบจ าลอง 
(Model) เพื่อพฒันาหรือปรับปรุงนโยบายสาธารณะ ถือเป็น R&D แต่การวิจัยท่ีเก่ียว
นโยบายหรือการประเมินโครงการ การด าเนินงานของกระทรวง ทบวง กรม และ
สถาบันการศึกษาไม่ถือเป็น R&D 

3) การวจิยัของนกัศึกษาปริญญาเอกท่ีมุ่งพฒันาระบบ แบบจ าลองใหม่ๆ ถือเป็นส่วนของ
R&D แต่กิจกรรมการศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากรไม่ถือเป็น ถือเป็น R&D   
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4) การบริหารและการจดัการ ถือเป็น R&D ถือเป็น ถือเป็นกิจกรรม R&D 
5) กิจกรรมนิเทศโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ถือเป็น R&D หากเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ 

R&D  
6) กิจกรรมหรือโครงการวิจยัของสถาบนัหรือองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีด าเนินการ R&D ถือเป็น R&D 

กิจกรรมนอกนั้นไม่ถือเป็น R&D เช่น การเก็บขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค การ
ทดสอบ การคบคุมคุณภาพ การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไม่เป็นส่วนหน่ึงของโครงการหรือ
กิจกรรม R&D  

7) การทดสอบหรือตรวจสอบทางการแพทยท่ี์กระท าเป็นปรกติ เช่น การตรวจเลือดไม่เป็น 
R&D แต่การตรวจเลือดเพื่อทดสอบยาเป็น R&D 

2. ความหมายของการวจัิยเชิงวจัิยและพฒันา 
ในหน่วยท่ี 1 นกัศึกษาไดศึ้กษาความหมายของการวิจยัเชิงวจิยัและพฒันามาแลว้ โดยพอ

สรุปไดด้งัน้ี 
๑) เป็นงานสร้างสรรคท่ี์พฒันาข้ึนอยา่งมีระบบ เพื่อเพิ่มคลงัแห่งองคค์วามรู้ท่ีครอบคลุม

ความรู้ของมนุษย ์วฒันธรรมและสังคม และการใชค้ลงัความรู้เหล่าน้ีเพื่อสร้างแนวทางใหม่ในการ
จ าองคค์วามรู้ไปประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน ์

๒) เป็นกิจกรรมเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ท่ีธุรกิจและอุตสาหกรรมใชส้ าหรับคน้หาขอ้
คน้พบใหม ่เพื่อน าไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่หรือกระบวนการใหม่ หรือเพื่อการปรับปรุง
ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึน ถือเป็นวธีิการท่ีธุรกิจใชใ้นการสร้างความเจริญดว้ย
การสร้างผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการใหม่เพื่อขยายงานใหก้วา้งขวางข้ึน 
 ๒) เป็นกิจกรรมการคน้ควา้เพื่อน าไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ ์หรือกระบวนการ หรือเพื่อ
ปรับปรุงผลิตภณัฑห์รือขั้นบทท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึน เพื่อพฒันาองคก์รให้เติบโตขั้นดว้นการพฒันา
ผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่เพื่อปรับปรุงหรือขยายการด าเนินงาน   

โดยสรุป การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา เป็นการวจัิยเพือ่หาค าตอบ
เกีย่วกบัคุณภาพและประสิทธิภาพต้นแบบช้ินงานนวตักรรมทีพ่ฒันาขึน้ใหม่ เพือ่ให้ได้สารสรุป 
ระบบ กระบวนการวธีิการ แนวปฏิบัติและส่ิงประดิษฐ์ทีจ่ะขยายองค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษา ก่อน
น านวตักรรมไปใช้ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม
อธัยาศัย 
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1.2 ขอบข่ายการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 
ขอบข่ายการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษาครอบคลุมการวิจยัเชิงวจิยัและ

พฒันาตาม การวจิยัเชิงวิจยัและพฒันาตามขอบข่ายดา้นสาระเทคโนโลยกีารศึกษา การวจิยัเชิงวจิยั

และพฒันาตามขอบข่ายดา้นบริบทการน าไปใช ้ วจิยัตามการเปล่ียนแปลงสารสรุป และการวจิยัเชิง

วจิยัและพฒันาตามความตอ้งการเฉพาะดา้นเฉพาะกาล   

1. การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันาตามขอบข่ายด้านสาระเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือสารการศึกษา 

การวจิยัเชิงวิจยัและพฒันาตามขอบข่ายดา้นสาระเทคโนโลยกีารศึกษา เป็นการวจิยัขอบข่ายท่ี

เป็นสากล(Universal scope of ET) ท่ีมีองคก์รและสมาคมรองรับ  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจ าแนกสาระการศึกษา เป็น 7 ขอบข่ายประกอบดว้ยการ

จดัระบบ พฤติกรรม วธีิการ ส่ือสาร สภาพแวดลอ้ม การจดัการ และการประเมิน  

ประเด็นวจิยัท่ีนกั เทคโนโลย ีตอ้งท าการวจิยัเชิงวิจยัและพฒันาไดแ้ก่ พฒันาระบบ รูปแบบ
พฤติกรรม เทคนิค วธีิการ กระบวนการส่ือสาร การจดัสภาพแวดลอ้ม การจดัการ และการประเมิน 
ท่ีเหมาะสมส าหรับการศึกษาในระดบัต่างๆ  

1) ดา้นการจดัระบบ (Systems Approach)-ด าเนินการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัการ
พฒันาระบบการศึกษาเป็นการเฉพาะใหเ้หมาะสมกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา อาทิ 

(1) การพฒันาระบบการสอน (Instructional System Development) ใหม่ โดยตอ้งวิจยั
และพฒันาระบบการเรียนการสอนทั้งระบบรวมท่ีใชโ้รงเรียน 

(2) การออกแบบระบบการสอน (Instructional System Design) ใหม่ โดย พฒันาทั้ง
ระบบรวมท่ีใชไ้ดทุ้กสาระวชิา หรือระบบเฉพาะท่ีใชไ้ดก้บัเฉพาะกลุ่มสาระ 

(3) การออกแบบการสอน (Instructional Design) โดยออกแบบการสอนใหม่ประจ าแต่
ละกลุ่มสาระหรือมาตรฐาน 

 
2) ดา้นพฤติกรรม (Behavior) - เป็นการวจิยัเชิงวิจยัและพฒันารูปแบบพฤติกรรมหรือการ

แสดงออกของครูและนกัเรียนใหม่ท่ีเหมาะสมกบัการน าระบบการสอนมาใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
ประกอบดว้ย 

  (1) การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัการแสดงออก/ผลงานใหม่ของครูและนกัเรียน 
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 (2) การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัทศันคติใหม่ท่ีเป็นบวกหรือลบของครูและนกัเรียน 
  (3) การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัพฤติกรรมใหมต่ามขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วฒันธรรมของครูและนกัเรียน และสมาชิกในชุมชน  

ทั้งน้ีวตัถุประสงคข์องการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัพฤติกรรมก็เพื่อหาแบบจ าลอง
หรือระบบพฤติกรรมท่ีจะไดผ้ลการวจิยัไปสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคป์ระจ าตวัประชาชนตาม
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์อาทิ 

SIFOS Model ส าหรับก ากบัพฤติกรรมครูก่อนเขา้ห้องเรียน คือ ยนืน่ิง สูดลมหายใจให้เตม็
ปอด ตั้งสมาธิ มุ่งมัน่ และยิม้ (S-Standing, I-Inhaling, F-Focusing, O-On-going, and S-Smiling) 
โดย ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์ 

MAPS Model ส าหรับพฒันานกัเรียนใหมี้หวัใจดนตรี ศิลปะ เล่นกิจกรรม และมีจิต
วญิญาณ โดย ศ.สุมน อมรววิฒัน์ 

 
 3)   ดา้นวธีิการและเทคนิค (Methods and Techniques) เป็นการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันา
วธีิการและเทคนิคใหม่ ท่ียงัไม่มีผูพ้ฒันา อาทิ  

(1) การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันาวธีิการเรียนการสอนใหมใ่นกลุ่มสาระหรือมาตรฐานต่างๆ 
เช่น วธีิการน าเขา้บทเรียน วธีิการเร้าความสนใจผูเ้รียน ฯลฯ 
(2) การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันาเทคนิคใหมท่ี่ประกอบเป็นวิธีการ เช่น การน าเขา้สู่บทเรียน

ดว้ยการเล่านิทาน ฯลฯ 
 

    4) ดา้นการส่ือสาร (Communication)   เป็นการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัแบบจ าลอง
การส่ือสารใหม่ ดว้ยการก าหนดองคป์ระกอบของกระบวนการส่ือสารท่ีแตกต่างจากท่ีมีผูก้  าหนดไว้
แลว้ โดยไม่จ  ากดัเพียงแค่ SMCR (ไดแ้ก่ ผูส่้งสาร (Sender) คือครู ตวัสาร (Message) คือเน้ือหา
สาระและประสบการณ์ ผา่นส่ือและช่องทางทาง (Media and Channel)ไปยงัผูรั้บสาร (นกัเรียน) 
เท่านั้น) เพื่อใหไ้ดแ้บบจ าลองการส่ือสารท่ีดีกวา่ส าหรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูรั้บสารให้
เป็นไปตามท่ีผูส่้งสารคาดหวงั  

 
2. การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันาตามขอบข่ายภารกจิการศึกษา 

การวจิยัเชิงวิจยัและพฒันาตามขอบข่ายดา้นภารกิจท่ีจะน านวตักรรมการศึกษาไปใช ้

(Applications by Mission) ไดแ้ก่ การบริหาร วิชาการ และบริการ  

 ประเด็นท่ีนกัการศึกษาตอ้งวิจยัคือ  
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1) การวจิยัเชิงวิจยัและพฒันาแบบจ าลองหรือระบบการน า การศึกษา 

การศึกษา ในการบริหารการศึกษา ระดบัต่างๆ  

2) การวจิยัเชิงวิจยัและพฒันาแบบจ าลองหรือระบบการน า การศึกษา 

การศึกษาในการการเพิ่มคุณภาพการพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน 

3) การวจิยัเชิงวิจยัและพฒันาแบบจ าลองหรือระบบการน า การศึกษา 

การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการการศึกษา  

3. การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันาตามขอบข่ายด้านบริบทการศึกษา 

ตามขอบข่ายดา้นบริบท การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันามุ่งการพฒันาแบบจ าลองหรือระบบการ

น านวตักรรมการศึกษาไปใช ้ในการศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน การเผยแพร่ 

ฝึกอบรม และการศึกษาทางไกล  

ประเด็นท่ีนกัการศึกษาตอ้งวิจยัคือ การวิจยัเชิงวจิยัและพฒันาระบบการน านวตักรรม

การศึกษาส าหรับการศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน การเผยแพร่ ฝึกอบรม และ

การศึกษาทางไกล  

4. การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันาเพือ่แสวงหาการเปลีย่นแปลงสารสรุปทางการศึกษา 

มนุษยต์อ้งแสวงหาการเปล่ียนแปลงเพื่อแกปั้ญหาหรือปรับปรุงระบบท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ดี การวจิยั

เชิงวจิยัและพฒันาจึงสามารถน ามาใชเ้พื่อแสดงหาการเปล่ียนแปลงสารสรุปทางการศึกษา และ

ตรวจสอบสารสรุปก่อนท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวาง 

สารสรุปส าคญัท่ีตอ้งใชก้ารวิจยัเชิงวจิยัและพฒันามาใช ้อาจอยูใ่นรูปต่อไปน้ี 

1) วจิยัเชิงวิจยัและพฒันาวธีิการจดัการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) จากท่ีมุ่งให้

ประกาศนียบตัรและปริญญาจากการเรียนในห้องเรียน เป็นปริญญาในระบบโรงเรียนไปสู่การให้

ความส าคญัการศึกษาตามอธัยาศยั โดยการประเมินและเทียบโอนประสบการณ์จากกรด าเนินชีวติ

และการประกอบอาชีพเป็นหน่วยกิตในหลกัสูตรแบบอิงประสบการณ์ เพื่อน าไปสู่ปริญญา

การศึกษาตามอธัยาศยั  
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2) วจิยัเชิงวิจยัและพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั เพื่อใหค้วามรู้และประสบการณ์

แก่ชาวนา ชาวสวนและผูป้ระกอบการเพื่อให้รู้เท่าทนัเล่ห์เหล่ียมพอ่คา้คนกลาง นกัธุรกิจ และ

นกัการเมืองท่ีมุ่งเอารัดเอาเปรียบราคาและแรงงาน 

4. การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันาการศึกษาตามความต้องการเฉพาะ 

เพื่อใหต้ามทนัการเปล่ียนแปลงการศึกษา และน าไปใชใ้นการพฒันาการศึกษาและการ

ฝึกอบรมใหมี้ประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งมีการพฒันานวตักรรมใหม่ โดยใชว้จิยัเชิงวจิยัและพฒันา

เป็นเคร่ืองมือ  

4.1 วจัิยเชิงวจัิยและพฒันาความต้องการเฉพาะด้านทางการศึกษา ไดแ้ก่  

1) วจิยัเชิงวิจยัและพฒันานวตักรรมท่ีเก่ียวกบัช่องทาง/โครงสร้างพื้นฐาน  

2) วจิยัเชิงวิจยัและพฒันานวตักรรมดา้นประเภท ระบบและกระบวนการผลิตและการใช้

ส่ือ วจิยัเชิงวจิยัและพฒันาระบบการพฒันาบุคลากรการผลิตและการใช้ส่ือเด่ียวส่ือประสม  

3) วจิยัเชิงวิจยัและพฒันารูปแบบพฤติกรรมผูเ้รียนในการใชส่ื้อการศึกษา การท างานเป็น

ทีม การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

4) วจิยัเชิงวิจยัและพฒันาตน้แบบช้ินงาน ในดา้นการระดมทุนและการจดัตั้งกองทุน และ

การจดัท าโครงการจดัตั้งหรือพฒันาองคก์ร/หน่วยงานทาง เทคโนโลยกีารศึกษา   

5) วจิยัเชิงวิจยัและพฒันาการจดัหาและพฒันาช่องทางการส่ือสาร เพื่อถ่ายทอดความรู้ไป

ยงัผูเ้รียนตามประเภทของส่ือไดแ้ก่ ส่ือโสตทศัน์ ส่ือสารมวลชน ส่ือโทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส์ และส่ือพื้นบา้นและชุมชน 

6) วจิยัเชิงวิจยัและพฒันาระบบการผลิตนวตักรรม และปรับปรุงการศึกษา 
การศึกษา และส่ือการเรียนการสอนตามประเภทของส่ือและระดบัผูเ้รียน 

7) วจิยัเชิงวิจยัและพฒันาระบบการพฒันาบุคลากรดา้นผูผ้ลิตและผูใ้ชน้วตักรรมตาม
ประเภทและระดบัการศึกษาท่ีเนน้การเป็นนกัออกแบบการผลิตส่ือและการฝึกอบรมใหผู้เ้รียน
สามารถใชส่ื้อการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8) วจิยัเชิงวิจยัและพฒันาระบบการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมในการน านวตักรรมไปใช้ 
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การศึกษาหาความรู้ดว้ยการพฒันาพฤติกรรมท่ีเหมาะสม พฒันาเทคนิคและวธีิการเรียน ในสาม
รูปแบบคือ  

(1) วจิยัเชิงวจิยัและพฒันาวธีิการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองเพื่อใหมี้ทกัษะการ
ก ากบัตนเอง (Self directed learning-SDL)  

(2) วจิยัเชิงวจิยัและพฒันาวธีิการหรือกระบวนการเรียนจากกลุ่มท่ีมีเพื่อนก ากบั 
(Peer directed learning-PDL)   

(3) วจิยัเชิงวจิยัและพฒันาวธีิการหรือกระบวนการการเรียนกบัครูดว้ยเป็นผูรั้บฟัง
ท่ีดีจากการสอนของครู (Teacher directed learning-TDL) โดยมีการพฒันาระบบการเรียน
รายบุคคล เป็นกลุ่ม และกลุ่มใหญ่ 
 
9) วจิยัเชิงวจิยัและพฒันาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินนวตักรรม ท่ี 

ครอบคลุมสารสรุป ระเบียบ ระบบ กระบวนการ วธีิการ แนวปฏิบติัและส่ิงประดิษฐท่ี์ใช้
กระบวนการวิจยัเชิงวจิยัและพฒันา ท่ีเนน้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการศึกษา 

10) วจิยัเชิงวจิยัและพฒันาระบบการจดัตั้ง บริหาร และประเมินกองทุน ระบบการจดัหา 
แหล่งกองทุน การจดัสรร การก ากบัดูแล และการประเมินประสิทธิภาพและผลกระทบของกองทุน
ต่อ การศึกษา  

11) วจิยัเชิงวจิยัและพฒันาการจดัตั้งหน่วยงานกลาง ในดา้นระบบ รูปแบบ การวางแผน 
การจดัองคก์ร การก ากบัดูแล การส่ือสาร ประสานงาน และความร่วมมือ การจดัหา
และจดัสรรทรัพยากร การรายงาน และการประเมินการด าเนินงานขององคก์ร 

4.2 การวจัิยความต้องการเฉพาะกาลทางการศึกษา เป็นวิจยัเชิงวจิยัและพฒันาเพื่อสร้าง

ระบบ แบบจ าลอง หรือโครงการปฏิรูปการศึกษา ระบบการจดัการ การจดัการเรียนการสอน เป็น

ตน้ 

โดยสรุป ขอบข่ายการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษาครอบคลุมการวจิยัเชิง

วจิยัและพฒันาตามขอบข่ายดา้นสาระเทคโนโลยกีารศึกษา การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันาตามขอบข่าย

ดา้นบริบทการน าไปใช ้ วจิยัตามการเปล่ียนแปลงสารสรุป และการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันาตาม

ความตอ้งการเฉพาะดา้นเฉพาะกาล.   
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1.3 บทบาทการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 
การวจิยัเชิงวิจยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษามีบทบาท 4 ประการ คือ 

1) บทบาทในการทดลองหรือทดสอบหลกัการทฤษฎีเพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ใหม่
เก่ียวกบัพื้นฐานของปรากฏการณ์ ขอ้เทจ็จริงสังเกตได ้โดยมิไดมี้เป้าหมายในการ
ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต 

2) การทดลองหรือทดสอบหลกัการทฤษฎีเพื่อน าไปสู่การพฒันาความรู้ใหม่บทบาทใน
การสืบคน้หาค าตอบของการวจิยัเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นโครงการใดโครงการหน่ึงท่ี
มีการตั้งจุดมุ่งหมายไวเ้ป็นการเฉพาะ 

3) บทบาทในการออกแบบ พฒันาและสร้างนวตักรรมการศึกษาใหมเ่พื่อพฒันาตน้แบบ
ช้ินงานนวตักรรม (Innovative Prototype) สารสรุป ระเบียบ ระบบ กระบวนการ 
วธีิการและส่ิงประดิษฐ ์เพื่อน ามาใชท้างการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

4) บทบาทในการออกแบบ พฒันาและปรับปรุงการศึกษาท่ีใชม้าระยะหน่ึงหรือท่ีมีมาแต่
เดิมท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ยการตรวจสอบ อนุรักษแ์ละยืน่ยนัเทคนิคและทกัษะ
ความช านาญในแต่ละขอบข่ายของ การศึกษา เพือ่รักษา อนุรักษ ์พฒันา ปรับปรุงและ
เผยแพร่ เทคโนโลย ีท่ีมีอยูแ่ลว้พฒันาข้ึนไปเร่ือยๆ จนกวา่จะมี เทคโนโลย ีท่ีดีกวา่มา
ทดแทน  

โดยสรุป การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันานวตักรรมทางการศึกษามีบทบาทในการทดลองหรือ
ทดสอบหลกัการทฤษฎเีพือ่น าไปสู่การพฒันาความรู้ใหม่ การสืบค้นหาค าตอบของการวจัิยเพือ่
น าไปประยุกต์ใช้ในโครงการ การออกแบบ พฒันาและการสร้างนวตักรรมการศึกษาใหม่ และ
ปรับปรุงการศึกษา การตรวจสอบ อนุรักษ์และยืน่ยันเทคนิคและทกัษะความช านาญในแต่ละ
ขอบข่ายของ การศึกษา 
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บทที ่2 
ประเภทการวจิยัเชิงวจิัยและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา  

 
สาระที่ 

2.1 การจ าแนกประเภทการวิจยัเชิงวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 
2.2 ประเภทการวจิยัเชิงวิจยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา  

 
สารสรุป 

1) การจ าแนกประเภท การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันา จ าแนกไดต้ามระดบัการวจิยัและการน า
ผลการวจิยัไปใช ้

2) ประเภท การวจิยัเชิงวิจยัและพฒันา ท่ีพบกนัมากไดแ้ก่ การวจิยัเพื่อทดลองหรือ
ทดสอบหลกัการทฤษฎีเพื่อพฒันาความรู้ใหม่ เพื่อน าไปประยกุตใ์ช ้เพื่อพฒันา
นวตักรรม และเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยกีารศึกษา  

 
วตัถุประสงค์ 

1) หลงัจากศึกษา เร่ือง “การจ าแนกประเภทการวจิยัเชิงวิจยัและพฒันานวตักรรมทาง
การศึกษา” แลว้ นกัศึกษาสามารถอธิบายแนวทางการจ าแนกประเภทการวจิยัเชิงวิจยั
และพฒันาไดถู้กตอ้ง 

2) หลงัจากศึกษาเร่ือง “ประเภทการวจิยัเชิงวิจยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา” แลว้ 
นกัศึกษาสามารถอธิบายสารสรุปและคุณลกัษณะการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันาประเภท
ต่างๆไดถู้กตอ้ง 
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2.1      การจ าแนกประเภทการวจิัยและพฒันาการศึกษา 
 
การจ าแนกประเภท การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันา จ าแนกไดต้ามระดบัการวจิยัและตาม

ลกัษณะการน าผลการวจิยัไปใช ้
การวจิยัเชิงวิจยัและพฒันา ทางเทคโนโลยกีารศึกษา ก็อาจจ าแนกประเภท R&D ในแนว

เดียวกนั 

 
1. การวจิัยเชิงวจิัยและพฒันาจ าแนกประเภทตามระดับการวจิัย 
 ประเภท การวจิยัเชิงวิจยัและพฒันา ตามระดบัการวยัจ าแนกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ การวิจยั
เชิงวจิยัและพฒันา พื้นฐาน การวจิยัเชิงวิจยัและพฒันาเพื่อน าไปประยกุตแ์ละ การวจิยัเชิงวจิยัและ
พฒันา เพื่อพฒันาการทดลอง 

1.1 การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันาพืน้ฐาน (Basic R&D) เป็นการวจิยัทดลองหรือทดสอบ
หลกัการและทฤษฎีใหม่ เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ทางการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานอธิบาย
ปรากฏการณ์ ขอ้เทจ็จริงสังเกตได ้โดยมิไดมี้เป้าหมายในการประยกุตใ์ชใ้นอนาคต 

ตัวอย่าง  
-การวจิยัเพื่อหาความสัมพนัธ์ของระยะทางและขนาดตวัอกัษรท่ีปรากฏบนกระดานด า ป้าย

นิเทศ หรือจอภาพ 
-การวจิยัเพื่อก าหนดรูปแบบพฤติกรรมส าหรับการท างานเป็นกลุ่มของนกัเรียน 

 -การวจิยัเพื่อก าหนดองคป์ระกอบการเรียนการสอนแบบภควนัตภาพ(Ubiquitous 
Learning) 
 

1.2 การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันาเพือ่น าไปประยุกต์ (Applied R&D) เป็นการวจิยัหาค าตอบ
จากการทดลองหรือทดสอบหลกัการและทฤษฎีเพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่ท่ีจะน าไป
ประยกุตใ์นโครงการท่ีจะพฒันาข้ึน  

ตัวอย่าง 
-การจดัท าโครงการสร้างศูนยค์วามรู้ชุมชน ตอ้งท าการวจิยัเพื่อหาค าตอบท่ีจ าเป็น

ส าหรับด าเนินโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ อาทิ (1) สัดส่วนและขนาดหอ้งส าหรับเก็บชุด
การเรียนการสอน คูหารายบุคคล (Individual Booth) และจ านวนห้ิงหรือชั้นหนงัสือหรือ
เอกสารท่ีจ าเป็นต่อผูใ้ช ้(2) จ านวนหนงัสือ ชุดการเรียนการสอน ส่ือเด่ียว และอุปกรณ์ท่ีจะ
เป็นส าหรับใหบ้ริการตามสัดส่วนกบัจ านวนนกัเรียน (3) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
การจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการศึกษาดว้ยตนเอง เป็นตน้ 
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1.3 การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันา เพือ่พฒันาการทดลอง (Experimental R&D) เป็นการวจิยั

เพื่อการออกแบบ พฒันาและสร้างหรือปรับปรุงนวตักรรมการศึกษาใหม่เพื่อใหไ้ดต้น้แบบช้ินงาน
นวตักรรม (Innovative Prototype) สารสรุป ระเบียบ ระบบ กระบวนการ วธีิการและส่ิงประดิษฐ ์
เพื่อน ามาใชท้างการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 
2. การวจิัยเชิงวจิัยและพฒันาจ าแนกประเภทตามการน าผลไปใช้ 

เม่ือจ าแนกประเภทตามลกัษณะการน าผลไปใช ้Darius Mahdjoubi นกัวจิยัแห่ง IC² 

Institute, Austin, Texas จ าแนกการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันา ออกเป็น 4 ประเภท คือ R&Dใน
ฐานะกิจกรรม กระบวนทศันน์วตักรรม เคร่ืองมือร่วมในการออกแบบและพฒันา และ
ในฐานะแหล่งความคิด  

2.1 การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันาในฐานะชุดกจิกรรม (R&D as a Set of Activities) ตามสาร
สรุปน้ี R&D เป็นวธีิการสืบหาความรู้ใหม่โดยผา่นกระบวนการท่ีเรียกวา่ ชุดกิจกรรม (Set of 
Activities) สามขั้นตอน คือ (1) การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันาพื้นฐาน (2) การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันา
นวตักรรมใหม่ (3) การวจิยัประยกุตเ์พื่อพฒันานวตักรรมใหม่ และ (4) การผลิตสินคา้และ
ผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่ายหรือเผยแพร่เป็นจ านวนมาก  

 

 
  ภาพท่ี 1 ชุดกิจกรรมการวิจยัและพฒันาเพื่อน าไปสู่การเผยแพร่จ านวนมาก 
   ท่ีมา: Darius Mahdjoubi, IC2 Institute, Austin, Texas.  

 
2.2 การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันา ในฐานะกระบวนทัศน์นวัตกรรม (R&D as a Paradigm of 

Innovation) เป็น การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันา เพื่อสร้างนวตักรรมตามกระบวนทศัน์ท่ีไดพ้ฒันาและ
ปรับเปล่ียนตามยคุสมยั ข้ึนอยูก่บัความเจริญทางวทิยาการDr. Darius Mahdjoubi จ าแนกกระบวน
ทศัน์นวตักรรมออกเป็น 5 กระบวนทศัน์จากอดีตถึงปัจจุบนั คือ 

2.2.1. ยุคประดิษฐ์แบบลองผิดลองถูก (Trial and Error-Semi-Systematic) เป็นยุด
ประดิษฐ์เคร่ืองจักร์ขนาดใหญ่ อาท ิเคร่ืองจักรไอน า้  
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2.2.2 ยุคประดิษฐ์แบบเป็นระบบ (Systematic invention): เป็นยคุท่ีมีการจดัระบบในการ
ประดิษฐ ์ไดแ้ก่ การประดิษฐ์ไฟฟ้าและหลอดไฟ 

2.2.3 ยุคประดิษฐ์โดยใช้วจัิยและพฒันา (Research and Development - R&D): เป็นยดุท่ี
การประดิษฐคิ์ดคน้ตอ้งผา่นกระบวนการวิจยัเตม็รูปแบบ โดยมีการทดสอบทดลองก่อนน าไปใช้
จริง อาทิ การพฒันาระเบิดปรมาณู จรวด และคอมพิวเตอร์ 

2.2.4 ยุคประดิษฐ์เทคโนโลยีและพฒันาการตลาด (Technology and Market 
Development – T&C): เป็นยคุพฒันาเทคโนโลยแีละน ามาใชท้างการคา้และมีการพฒันาการตลาด
อยา่งเป็นระบบ ไดแ้ก่ การประดิษฐค์อมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
 

2.2.5 ยุคประดิษฐ์เทคโนโลยีทีผู้่ใช้เป็นผู้สร้างเนือ้หาสาระเอง (User-Created Contents): 
เป็นยดุท่ีเกิดโปรแกรมสาธารณะท่ีผูใ้ชส้ามารถน ามาใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าลิขสิทธ์ิไดแ้ก่ Linux, 
Wikipedia, You-Tube และ Face-book. 
 จากการจ าแนกการพฒันานวตักรรมตามกระบวนทศัน์ทั้ง 5 ยคุ จะเห็นวา่ การวจิยัเชิงวิจยั
และพฒันาเป็นกระบวนทศัน์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการปฏิวติัทางอุดสาหกรรม ดงันั้นการพฒันา
นวตักรรมจึงเกิดไดห้ลายระบบหรือกระบวนทศัน์ ทุกระบบลว้นไดรั้บอิทธิพลจากการพฒันา
นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนก่อนและนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั 

 
2.3 การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันาในฐานะเคร่ืองมือร่วมการออกแบบและการพฒันา  
การเป็นเคร่ืองเม่ือร่วมในการออกแบบและพฒันา (R&D as a Counterpart for Design and 

Development: D&D) เป็นการน า R&D มาท าใหก้ารออกแบบ (Design) และการพฒันา
(Development) มีคุณภาพยิง่ข้ึน เพราะ R&D มีขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพของการออกแบบและ
พฒันาท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่การออกแบบและพฒันาเพียงอยา่งเดียว  

การเปรียบเทียบ R&D กบั D&D อาจพิจารณาตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี (Darius Mahdjoubi, 
2008) คือ การประดิษฐ์ระเบิดปรมาณู เคร่ืองบิน และหลอดไฟฟ้า 

1) ระเบิดปรมาณู เป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดของส่ิงประดิษฐท่ี์ใช ้R&D โดยไอสไตน์ (Albert 
Einstein) ท าการกวจิยัพื้นฐานก่อน เพื่อหาความจริงเก่ียวกบัปฏิกริยาลูกโซ่ โดยไม่นึก
ถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการน าผลการวจิยัไปใช ้คือ การพฒันาระเบิดปรมาณู นัน่คือ ท า
การวจิยัก่อนแลว้น าผลการวิจยัมาพฒันาเป็นนวตักรรม  
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ภาพท่ี 2 ไอน์สไตน์ผูว้จิยัปฏิกิริยาลูกโซ่ท่ีน าไปสู่การพฒันาระเบิดปรมาณุ 

2) การประดิษฐ์เคร่ืองบิน เป็นตวัอยา่งท่ีดีของการออกแบบและพฒันา พี่นอ้งตระกลูไรท ์
(The Wright Brothers)ตั้งเป้าหมายท่ีจะสร้างอากาศยานท่ีหนกักวา่อากาศตั้งแต่วนัแรก
ท่ีเกิดความคิดประดิษฐเ์คร่ืองบิน พวกเขาไดอ้อกแบบและพฒันาจนสามารถประดิษฐ์
เคร่ืองบินท่ีบินไดจ้ริงๆ 
 

  
ภาพท่ี 3 เคร่ืองบินปีกคู่ล  าแรกของพ่ีนอ้งตระกลูไรท ์

 

3) การประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าเป็นอีกตวัอยา่งของการออกแบบและพฒันา เม่ือเอดิสัน 
(Thomas Alva Edison) เกิดความคิดท่ีจะประดิษฐ์แหล่งท าความสวา่งจากไฟฟ้า 
(หลอดไฟ) ข้ึนเพื่อแทนแหล่งสวา่งจากน ้ามนั (ตะเกียง) จนประสบความส าเร็จ  

 

  
 

ภาพท่ี 4โทมสั เอดิสันกบัหลอดไฟดวงแรก 
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จะเห็นไดว้า่ D&D มกัจะเร่ิมจากความคิดท่ีจะสร้างผลิตภณัฑข้ึ์นมาหน่ึงช้ิน แลว้
ด าเนินการออกแบบและพฒันาเพื่อสร้างผลิตภณัฑน์ั้นข้ึนมา เช่น การสร้างเคร่ืองวดัความ
สูงของทอ้งฟ้า หรือความลึกของทะเล เป็นตน้. 
 
2.4 การวจัิยและพฒันาในฐานะแหล่งจุดประกายความคิดพฒันานวตักรรม  
 การเกิดธุรกิจมกัจะมีรูปแบบการพฒันาจากจุดเร่ิมคิดท่ีมีท่ีมาจากหลายแหล่ง คือเป็นแหล่ง

จุดประกายความคิด (R&D as a Source of Idea) ท่ีน าไปสู่การสร้างนวตักรรมโดยพอจะจ าแนก
แหล่งจุดประกายความคิดในการพฒันานวตักรรมได ้12 ความคิดดงัน้ี 

1) การวจิยัเชิงวิจยัและพฒันา (Research and Development-R&D) 
2) การประดิษฐแ์ละจดสิทธิบตัร (Invention and Patent) เป็นการพฒันาแนวคิดการ

ประดิษฐน์วตักรรมใหม่เพื่อน าไปสู่การจดสิทธิบตัร  
3) การออกแบบและการพฒันา (Design and Development-D&D) แบบเดินหนา้ (Forward 

Design) เป็นความคิดการออกแบบและพฒันา 
4) การออกแบบและพฒันาแบบยอ้นรอย (Reverse Design) ดว้ยการคดัลอก เลียนแบบและ

ปรับเปล่ียน เช่น นโยบายของบริษทั Matsushita ท่ีผลิตสินคา้ยีห่อ้ National, Panasonic ท่ีไม่มี
นโยบายคิดคน้หรือประดิษฐ์นวตักรรมเอง แต่จะน าส่ิงท่ีมีผูป้ระดิษฐแ์ลว้ มาวิจยัและพฒันาใหดี้ข้ึน 

5) การวจิยัตลาด (Extensive Market Research) เพื่อเสาะแสวงหาลู่ทางใหม่ของการด าเนิน
ธุรกิจ หรือการเปล่ียนแปลงสังคมและประชากรเป็นตน้ 

6) การรับผลยอ้นกลบั (Feedbacks) เป็นการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจจาก
ลูกคา้ พนกังาน ผูข้ายส่ง ผูข้ายปลกั เพื่อคน้หาความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีฝังลึกหรือยงัไม่
แสดงออก 

7) ประสบการณ์เดิม (Previous Experience) ไดแ้ก่ประสบการณ์การท างาน การศึกษา งาน
อดิเรกของผูป้ระกอบการ 
1. Incep8) ความคิดสร้างสรรคร์ายบุคคล กลุ่มหรือองคก์ร (Individual, Group and Organizational 
Creativity) ไดแ้ก่ ความคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ อาทิ การคิดแบบแยบยล แผนผงัสารสรุป การอุปมาอุปมยั
และการระดมความคิด   

9) ความคิดเชิงสัญลกัษณ์ (Symbiotic Ideas) ไดแ้ก่การรวมความคิดสองอยา่งหรือมากกวา่
เพื่อพฒันาสารสรุปใหม่ 

10) แรงจรรโลงใจจากธรรมชาติ (Innovation Inspired by Nature) เนน้ความคิดธุรกิจใหม่
ดว้ยการสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น สินคา้ทางชีวภาพ อาหารและยา   

11) กฎระเบียนใหม่ (New regulations) ไดแ้ก่ การน ากฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างดล
บนัดาลใจสร้างสารสรุปใหม่ 
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12. ความคิดบงัเอิญ (Eureka and Serendipity) เป็นความคิดนวตักรรมท่ีเกิดจากเหตุการณ์ท่ี
ไม่คาดฝันหรือเทวดาบอก 

จะเห็นวา่ R&D เป็นแหล่งความคิดหน่ึงก็จริง แต่เป็นแหล่งความคิดท่ีสนบัสนุนและ
ส่งเสริมสารสรุปอ่ืนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
1.  

โดยสรุป การจ าแนกประเภท การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันา จ าแนก (๑) ตามระดับการวจัิยที่
ครอบคลุม 3 ระดับ ได้แก่ การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันา พืน้ฐาน การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันาเพือ่น าไป
ประยุกต์ และ การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันา เพือ่พฒันาการทดลอง และ (๒) จ าแนกตามลกัษณะการ
น าผลการวจัิยไปใช้ 4 ประเภท คือ R&Dในฐานะกจิกรรม กระบวนทัศน์นวตักรรม เคร่ืองมือร่วม
ในการออกแบบและพฒันา และในฐานะแหล่งความคิด  

 

2.2     ประเภทการวจัิยเชิงวจัิยและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา  

 
ประเภทการวจิยัเชิงวิจยัและพฒันา ท่ีพบกนัมากไดแ้ก่ การวจิยัเพื่อทดลองหรือทดสอบ

หลกัการทฤษฎีเพื่อพฒันาความรู้ใหม่ เพื่อน าไปประยกุตใ์ช ้เพื่อพฒันานวตักรรม และเพื่อปรับปรุง
เทคโนโลยกีารศึกษา  
 
1. การวจัิยเพือ่พฒันาและประยุกต์นวตักรรม 

การวจิยัเพื่อพฒันานวตักรรม เป็นการศึกษาหาขอ้มูล วเิคราะห์และสรุปค าตอบต่อค าถาม
วจิยัเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบและพฒันานวตักรรม ดว้ยการศึกษาองคค์วามรู้จากการทบทวน
วรรณกรรม การสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญ และการดูงาน ศึกษาความตอ้งการ ท าการก าหนดกรอบ
แนวคิด (Conceptual framework) แลว้ท าการออกแบบและพฒันาตามกรอบแนวคิดท่ีผา่นการ
กลัน่กรองแลง้  

การออกแบบ เป็นการก าหนดรายละเอียดของส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
สร้างสรรค ์(สวยงาม และใชง้านได)้ และมีคุณภาพเพื่อให้ส่ิงนั้นสามารถแกปั้ญหาหรือใชง้านได้
ตามวตัถุประสงค ์อยา่งมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัก็สร้างสุนทรียภาพเพื่อจรรโลงผูใ้ช ้ 

ส่วนการพฒันาหมายถึง การท าใหเ้กิดข้ึนใหม่ ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Development 
แปลวา่ การท าส่ิงไม่มีอยูใ่หเ้กิดมีข้ึน ถือเป็นความหมายท่ีหน่ึงของค าวา่ การพฒันาในภาษาไทย 
กล่าวคือ เป็นการน าผลจากการออกแบบ มาสร้างส่ิงใหม่ใหเ้ป็นรูปร่างตามแบบท่ีไดว้างแผนไวแ้ลว้ 

เม่ือน าการออกแบบและพฒันา (D&D) มาด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองกนั โดยใชผ้ลของ
การศึกษาองคค์วามรู้และการศึกษาความตอ้งการ เป็นแนวทาง ก็จะไดน้วตักรรมท่ีพร้อมจะน าไปสู่



 18 

การวจิยัหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ ดว้ยการทดลองใชเ้บ้ืองตน้ (Tryout) 
หรือทดลองใชจ้ริง (Trial Run) ท าการปรับปรุงเพื่อใหน้วตักรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์
ก าหนดไว ้ 

หลงัจากท าการทดลองหรือทดสอบนวตักรรมและประยกุตน์วตักรรม ปรับปรุงและ
เผยแพร่นวตักรรมใหแ้พร่หลาย  

หลงัจากการเผยแพร่ จนนวตักรรมเป็นท่ียอมรับและใชก้นัแพร่หลายแลว้ นวตักรรมก็จะ
ส้ินสภาพความเป็นนวตักรรมและกลายเป็นเทคโนโลยกีารศึกษาต่อไป 
 
2. การวจัิยเพือ่ปรับปรุง เทคโนโลยกีารศึกษา 

เทคโนโลยกีารศึกษาใดๆ เม่ือน ามาใชร้ะยะเวลาหน่ึงอาจเส่ือมประสิทธิภาพหรือหยอ่น
ประสิทธิภาพดว้ยเหตุผลใดก็ตามจ าเป็นท่ีจะตอ้งน ามาปรับปรุงใหดี้ข้ึน การปรับปรุงหมายถึงการ
ท าใหดี้ข้ึน ถือเป็นความหมายท่ีสองของการพฒันาในบริบทภาษาไทย 

การวจิยัเพื่อปรับปรุง เทคโนโลยกีารศึกษา เป็นน าเทคโนโลยนีั้นมา “ปัดฝุ่ น” เพื่อ
ปรับเปล่ียนและปรับปรุงองคป์ระกอบและขั้นตอนใหดี้ข้ึนดว้ยการวเิคราะห์ระบบ สังเคราะห์ และ
สร้างแบบจ าลอง แลว้น านวตักรรมท่ีไดป้รับปรุงแลว้ ไปผา่นกระบวนการเหมือนกบัการออกแบบ
และพฒันานวตักรรมข้ึนมาใหม่ ดว้ยการศึกษาองคค์วามรู้จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีทนัสมยั  ท าการสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญและการดูงาน ท าการศึกษาความตอ้งการ ท าการ
ก าหนดกรอบแนวคิดนวตักรรมท่ีจะปรับปรุง แลว้ท าการออกแบบและพฒันาตามกรอบแนวคิดท่ี
ผา่นการกลัน่กรองแลว้  

รายละเอียดขั้นตอนการพฒันาและปรับปรุงนวตักรรมโดยใชก้ระบวนการ R&D จะได้
น าเสนอโดยละเอียดในบทท่ี 3 

โดยสรุปประเภท การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันา ทีพ่บกนัมากได้แก่ การวจัิยเพือ่ทดลองหรือ
ทดสอบหลกัการทฤษฎเีพือ่พัฒนาความรู้ใหม่ เพือ่น าไปประยุกต์ใช้ เพือ่พฒันานวตักรรม และเพือ่
ปรับปรุงเทคโนโลยกีารศึกษา  
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บทที ่3 
ขั้นตอนและโครงสร้างการวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 
 

สาระที่ 
3.1 ขั้นตอนการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมการศึกษา 
3.2 ขั้นตอนการวิจยัและพฒันาเพื่อปรับเปล่ียนการศึกษา 
3.3 โครงสร้างรายงานการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันา 

สารสรุป 
1) ขั้นตอนการวจิยัเชิงวิจยัและพฒันาเพื่อพฒันานวตักรรมใหม่ มี 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) 

ศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบันวตักรรม (2) ส ารวจความตอ้งการเก่ียวกบันวตักรรม (3) ร่างกรอบ
แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรม (4) สอบถามความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ (5) ยกร่างตน้แบบช้ินงานนวตักรรม 
(6) ทดสอบประสิทธิภาพและหรือรับรองตน้แบบช้ินงานนวตักรรม และ (7) ปรับปรุงและเขียน
รายงานการวิจยั 

2) ขั้นตอนการวจิยัเชิงวิจยัและพฒันาเพื่อปรับเปล่ียนการศึกษา มี 9 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) 
ส ารวจสถานภาพการศึกษา (2) วเิคราะห์ระบบเทคโนโลยกีารศึกษา (3) ศึกษาองคค์วามรู้ใหม่
เก่ียวกบัการศึกษา (4) ส ารวจปัญหาการศึกษา (5) พฒันากรอบแนวคิดการปรับเปล่ียนการศึกษา (6) 
สอบถามความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ (7) ยกร่างตน้แบบช้ินงานการศึกษา (8) ทดสอบประสิทธิภาพและ
หรือรับรองตน้แบบช้ินงานการศึกษา และ (9) ปรับปรุงและเขียนรายงานการวจิยัการปรับเปล่ียน
การศึกษา 

3) โครงสร้างรายงานการวิจยัเชิงวจิยัและพฒันาเป็นรายงาน 6 บท ประกอบดว้ยปกนอก 
ปกใน บทคดัยอ่ภาษาไทย บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ กิตติกรรมประกาศ สารบญั เน้ือหางานวจิยั 
หนงัสืออา้งอิง และภาคผนวก ส่วนองคป์ระกอบเน้ือหางานวจิยัประกอบเป็นแบบหกบท  

  
วตัถุประสงค์ 

1) หลงัจากศึกษา เร่ือง “ขั้นตอนหลกัการวิจยัเชิงวจิยัและพฒันาเพื่อพฒันานวตักรรม 
การศึกษา” แลว้ นกัศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนหลกัในการวจิยัเชิงวิจยัและพฒันาเพื่อ
พฒันานวตักรรมทางการศึกษาไดถู้กตอ้ง 
2) หลงัจากศึกษาเร่ือง “ขั้นตอนการวิจยัเชิงวจิยัและพฒันาเพื่อปรับเปล่ียน การศึกษา” แลว้ 

นกัศึกษาสามารถอธิบาย 7 ขั้นตอนในการวิจยัเชิงวจิยัและพฒันาเพื่อปรับเปล่ียน การศึกษาได้
ถูกตอ้ง 
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2) หลงัจากศึกษาเร่ือง “โครงสร้างรายงานการวจิยัเชิงวิจยัการศึกษา” แลว้ นกัศึกษา
สามารถอธิบายองคป์ระกอบรายงานการวิจยัเชิงวจิยัและพฒันาการศึกษาไดถู้กตอ้ง 

 
 
 

3.1       ขั้นตอนการวจัิยและพฒันาเพือ่สร้างนวตักรรมทางการศึกษา 

ขั้นตอนการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมใหม่ มี 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) ศึกษาองค์
ความรู้เก่ียวกบันวตักรรม (2) ส ารวจความตอ้งการเก่ียวกบันวตักรรม (3) ร่างกรอบแนวคิดเก่ียวกบั
นวตักรรม (4) สอบถามความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ (5) ยกร่างตน้แบบช้ินงานนวตักรรม (6) ทดสอบ
ประสิทธิภาพและหรือรับรองตน้แบบช้ินงานนวตักรรม และ (7) ปรับปรุงและเขียนรายงานการวจิยั 
 

1. เงื่อนไขการสร้างนวตักรรม 
 หลงัจากก าหนดนวตักรรมท่ีประสงคจ์ะท าการวจิยัและพฒันาแลว้ ผูว้ิจยัตอ้งสร้าง
นวตักรรมท่ีครอบคลุมสองขั้นตอนคือการออกแบบและการพฒันา โดยมีเง่ือนไขส าคญั ประการ 
คือ 
 ๑) ตอ้งมีกรอบในการพฒันานวตักรรมโดยอิงระบบ อาทิ CIPOF Model (C-Context, I-
Input, P-Process, O-Output, and F-Feedback) โดยท าการวเิคราะห์สถานการณ์ ก าหนด
องคป์ระกอบดา้นปัจจยัน าเขา้ องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ องคป์ระกอบดา้นผลลพัธ์ และ
องคป์ระกอบดา้นผลยอ้นกลบั (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์2554) หรือ ADDIE Model (A-Analysis, D-
Design, D-Development, I-Implementation, E-Evaluation) ดว้ยการวิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา 
น าไปใช ้และประเมิน (Dick and Carey, 1996) 
 ๒) ตอ้งทบทวนวรรณกรรมอยา่งทะลุปรุโปร่งเพื่อให้แน่ใจวา่ ส่ิงท่ีผูว้จิยัจะท าการวจิยัและ
พฒันานวตักรรมหรือส่ิงใหม่นั้น ตอ้งเป็นนวตักรรมท่ีไม่ไดมี้ใครพฒันาข้ึนมาก่อน เพื่อท่ีจะไดไ้ม่
แอบอา้งวา่ ตนเป็นคนแรกท่ีพฒันานวตักรรมน้ีข้ึน หากพบวา่ เป็นนวตักรรมท่ีมีอยูแ่ลว้และ
ประสงคจ์ะปรับเปล่ียนใหดี้ข้ึน ตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนการปรับเปล่ียนนวตักรรม (ดูสาระท่ี 
3.2) 
 ๓) ตอ้งด าเนินการพฒันานวตักรรมตามขั้นบทท่ีเหมาะสมเพื่อใหไ้ดน้วตักรรมท่ีมีคุณภาพ 
การวจิยัเชิงวิจยัและพฒันา ตอ้งยดึขั้นตอนน้ีในการวิจยัและทดสอบคุณภาพของนวตักรรมดว้ย แต่
ตอ้งขอความเห็นชอบจากเจา้ของนวตักรรม ยกเวน้นวตักรรมนั้นพน้เขตลิขสิทธ์ิท่ีกฎหมายก าหนด 
แต่ตอ้งอา้งอิงเจา้ของนวตักรรม ไม่แบบอา้งน าเป็นของตนเอง 
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 ๔) เม่ือพฒันานวตักรรมและผา่นการวจิยัและพฒันาแลว้ ตอ้งท าการเผยแพร่นวตักรรม 
หากตอ้งการจดสิทธิบตัรตอ้งด าเนินการก่อนท่ีจะมีการเผยแพร่ 
 

2. ขั้นตอนสร้างนวตักรรมการศึกษาด้วยการวจิัยและพฒันา 
ขั้นตอนการวิจยัและพฒันา เพื่อสร้างนวตักรรมประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
ขั้นที่ 1ศึกษาองค์ความรู้หรือเนือ้หาสาระเกี่ยวกบัต้นแบบช้ินงาน (Study the Body of 

Content) โดยวจิยัเอกสารจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ผูรู้้/ผูท้รงคุณวุฒิและการศึกษาดู
งาน 

ขั้นที ่2 ประเมินความต้องการต้นแบบช้ินงาน (Assess needs for the innovative 
prototypes) เพื่อหาองคป์ระกอบ (Components) ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ (Procedure) ขั้นตอน 
(Logical Steps) และรายละเอียด (Specifications) 

ขั้นที ่3 พฒันากรอบแนวคิดต้นแบบช้ินงาน (Develop Conceptual Framework) โดย
เขียนกรอบแนวคิดท่ีประกอบดว้ยทฤษฎีและหลกัการ (Theories and Principles) องคป์ระกอบ 
(Components) ของนวตักรรม กระบวนการ (Process) การท างานของนวตักรรม ขั้นตอนตามล าดบั 
(Logical Steps) และรายละเอียด (Specification) ของนวตักรรม 
 ขั้นที่ 4: ถามความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ (Seek Experts’ Opinions) เป็นการน ากรอบแนวคิด
นวตักรรมไปขอความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชว้ธีิส่งแบบสอบสอบถาม (Via questionnaire) ใช้
เทคนิกเดลฟาย (Delphi Technique) หรือกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Focus Group) 

ขั้นที่ 5: ร่างต้นแบบช้ินงาน (Draft the Innovative Prototype) เป็นการพฒันาตน้แบบ
ช้ินงานของนวตักรรมตามล าดบัขั้นคือ การออกแบบช้ินงาน (Design and develop the Prototype)
และเขียนรายละเอียดนวตักรรม (Write the Details of the Prototype) 

ขั้นที่ 6: รับรองและทดสอบต้นแบบช้ินงาน (Verify or Test the Prototype) เป็นการน า
ร่างนวตักรรมไปทดลองใชเ้พื่อหาประสิทธิภาพตาม 2 ขั้นตอน คือ (1) การทดลองใชเ้บ้ืองคน้
(Tryout) และทดลองใชจ้ริง (Trial Run) 
 ในกรณีท่ีเป็นนวตักรรมขนาดใหญ่ท่ีตอ้งใชเ้วลาพฒันาหรือลงทุนสูง ก็อาจใหผู้ท้รงคุณวฒิุ 
3-5 คนรับรอง (Verification by Experts)  
 หลงัจากการทดลองใชห้รือรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิแลว้ ก็ตอ้งเขียนรายงานผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของนวตักรรม 

ขั้นท่ี 7: ปรับปรุงและเขียนรายงาน (Finalize the Prototype and Write Final Reports) 
เป็นการเขียนรายงานผลการวิจยัใหเ้ป็นไปตามรูปแบบ (Stylebook) ขนาดและรูปแบบอกัษร 
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โครงสร้างรายงานท่ีตอ้งเป็นแบบหกบท (Six chapter format) เอกสารอา้งอิง/บรรณานุกรม และ
ภาคผนวก 

 
 

3.2    ขั้นตอนปรับเปลีย่นนวตักรรมการศึกษาด้วยการวจัิยและพฒันา 

 
หลงัจากใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษาไประยะหน่ึง แต่ยงัไม่จ  าเป็นตอ้งสร้างนวตักรรมใหม่ จึง

ตอ้งปรับเปล่ียน การศึกษา ใหมี้คุณภาพดีเหมือนเดิมหรือดีข้ึน 
ขั้นตอนการวิจยัเชิงวจิยัและพฒันาเพื่อปรับเปล่ียนการศึกษา มี 9 ขั้นตอน ไดแ้ก่(1) ส ารวจ

สถานภาพการศึกษา (2) วเิคราะห์ระบบเทคโนโลยกีารศึกษา (3) ศึกษาองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบั
การศึกษา (4) ส ารวจปัญหาการศึกษา (5) พฒันากรอบแนวคิดการปรับเปล่ียนการศึกษา (6) 
สอบถามความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ (7) ยกร่างตน้แบบช้ินงานการศึกษา (8) ทดสอบประสิทธิภาพและ
หรือรับรองตน้แบบช้ินงานการศึกษา และ (9) ปรับปรุงและเขียนรายงานการวจิยัการปรับเปล่ียน
การศึกษา 
1. เงื่อนไขการปรับเปลีย่นการศึกษา 
 การท่ีจะปรับเปล่ียนช้ินงานเปล่ียนการศึกษาท่ีไดใ้ชม้าในระยะเวลาหน่ึงนั้น ไม่ใชท้  าได้
ง่ายเพราะความเคยชินของบุคลากรและงบประมาณท่ีไดใ้ชจ่้ายไปกบัการพฒันานวตักรรมนั้นจนใช้
เป็นส่วนหน่ึงของระบบงานในปัจจุบนั ดงันั้นการตดัสินใจปรับเปล่ียนจึงตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี 

๑) ตอ้งมีส่ิงบอกเหตุวา่ ช้ินงานการศึกษา ท่ีใชอ้ยูห่ยอ่นประสิทธิภาพในตวัมนัเอง ไม่ใช่
การหยอ่นยานประสิทธิภาพของคน โดยพิจารณาจากผลผลิตดอ้ยคุณภาพ หากเป็น
ช้ินงานการศึกษาท่ีเก่ียวกบับริการ ใหพ้ิจารณาจากจ านวนผูข้อใชบ้ริการลดลง หรือ
ผลงานท่ีผลิตไดจ้ากช้ินงานนั้นคุณภาพเส่ือมลง 

๒) มีนวตักรรมและการศึกษาเกิดข้ึนใหม่ท่ีมีคุณภาพดีกวา่ ท าใหเ้ราจ าเป็นจะตอ้ง
ปรับเปล่ียนช้ินงานฯ ของเราใหดี้ข้ึน เง่ือนไขน้ีถือเป็นปรากฏการณ์ปรกติ เพื่อให้
ช้ินงานฯ ครองตวัอยูใ่นตลาดกบัคู่แข่งได ้

๓) ตอ้งมีกรอบในการปรับเปล่ียนโดยอิงระบบ เช่นเดียวกบัการพฒันานวตักรรมใหม่ 
อาทิ CIPOF Model (C-Context, I-Input, P-Process, O-Output, and F-Feedback) โดย
ท าการวเิคราะห์สถานการณ์ ก าหนดองคป์ระกอบดา้นปัจจยัน าเขา้ องคป์ระกอบดา้น
กระบวนการ องคป์ระกอบดา้นผลลพัธ์ และองคป์ระกอบดา้นผลยอ้นกลบั (ชยัยงค ์
พรหมวงศ ์2554) หรือ ADDIE Model (A-Analysis, D-Design, D-Development, I-
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Implementation, E-Evaluation) ดว้ยการวิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา น าไปใช ้และ
ประเมิน (Dick and Carey, 1996) 

๔) ตอ้งทบทวนวรรณกรรมอยา่งทะลุปรุโปร่งเพื่อใหแ้น่ใจวา่ การปรับเปล่ียนช้ินงาน 
เทคโนโลยกีารศึกษา เป็นความจ าเป็นและมีแนวทางการปรับเปล่ียนท่ีเป็นรูปธรร 

๕) ตอ้งด าเนินการปรับเปล่ียนช้ินงาน เทคโนโลยกีารศึกษา ตามขั้นบทท่ีเหมาะสมเพื่อให้
ไดช้ิ้นงานท่ีมีคุณภาพกวา่เดิม หากปรับเปล่ียนแลว้ไม่ดีกวา่เดิมก็ไม่ควรปรับเปล่ียน 

๖) ช้ินงานเทคโนโลยกีารศึกษา ท่ีปรับเปล่ียนตอ้งถือเป็นนวตักรรม จึงตอ้งผา่นการวจิยั
และพฒันา และท าการเผยแพร่นวตักรรมหากผลการวจิยั หากตอ้งการจดสิทธิบตัรตอ้ง
ด าเนินการก่อนท่ีจะมีการเผยแพร่ 

 

2. ขั้นตอน การวจิัยเชิงวจิัยและพฒันา เพือ่สร้างปรับเปลีย่นช้ินงาน เทคโนโลยกีารศึกษา  
 การปรับเปล่ียนช้ินงาน เทคโนโลยกีารศึกษา ตอ้งด าเนินการตาม 9 ขั้นตอน ดงันิ 

  
ขั้นที่ 1 ส ำรวจสถำนภำพกำรศึกษำ เป็นการส ารวจสถานภาพของช้ินงานการศึกษาตอ้งการ

ปรับเปล่ียนดว้ยการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง และรายผลงานการใชใ้น
ช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

ขั้นที่ 2 วิเครำะห์ระบบเทคโนโลยกีำรศึกษำ เป็นการน าผลการส ารวจหรือการประเมินมา
วเิคราะห์เพื่อขอ้สรุปวา่จะปรับปรุงระดบัใด มากหรือนอ้ย 

เม่ือไดข้อ้สรุปวา่ จะตอ้งปรับเปล่ียนระดบัใด ใหด้ าเนินการตาม 7 ขั้นตอนส าหรับการ
พฒันานวตักรรม คือด าเนินการตั้งแต่ขั้นท่ี 3-9     

ขั้นที่ 3 ศึกษำองค์ควำมรู้ใหม่เกีย่วกบักำรศึกษำ  
ขั้นที่ 4 ส ำรวจปัญหำกำรศึกษำ  
ขั้นที่ 5 พฒันำกรอบแนวคิดกำรปรับเปลี่ยนกำรศึกษำ    
ขั้นที่ 6 สอบถำมควำมเห็นผู้ เช่ียวชำญ    
ขั้นที่ 7 ยกร่ำงต้นแบบช้ินงำนกำรศึกษำ  
ขั้นที่ 8 ทดสอบประสิทธิภำพและหรือรับรองต้นแบบช้ินงำนกำรศึกษำ      
ขั้นที่ 9 ปรับปรุงและเขียนรำยงำนกำรวิจัยกำรปรับเปลี่ยนกำรศึกษำ     

 โปรดศึกษาแนวทางตามขั้นตอน 7 ขั้นตามท่ีกล่าวไวใ้นสาระท่ี 3.2  
 

โดยสรุป ขั้นตอนการวจัิยเชิงวจัิยและพฒันาเพือ่ปรับเปลี่ยนการศึกษา มี 9 ขั้นตอน ได้แก่ 
(1) ส ารวจสถานภาพการศึกษา (2) วเิคราะห์ระบบเทคโนโลยกีารศึกษา (3) ศึกษาองค์ความรู้ใหม่
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เกีย่วกบัการศึกษา (4) ส ารวจปัญหาการศึกษา (5) พฒันากรอบแนวคิดการปรับเปลีย่นการศึกษา (6) 
สอบถามความเห็นผู้เช่ียวชาญ (7) ยกร่างต้นแบบช้ินงานการศึกษา (8) ทดสอบประสิทธิภาพและ
หรือรับรองต้นแบบช้ินงานการศึกษา และ (9) ปรับปรุงและเขียนรายงานการวจัิยการปรับเปลีย่น
การศึกษา 

 
 

สาระที ่3.3 โครงสร้างรายงาน การวจัิยเชิงวจัิยและพฒันาการศึกษา  

 
โครงสร้างรายงานการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันาเป็นรายงาน 6 บท ประกอบดว้ยปกนอก ปก

ใน บทคดัยอ่ภาษาไทย บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ กิตติกรรมประกาศ สารบญั เน้ือหางานวจิยั (บทท่ี 
1-6) หนงัสืออา้งอิง และภาคผนวก  

ส่วนองคป์ระกอบเน้ือหางานวจิยัประกอบเป็นแบบหกบทดงัน้ี  
 
บทท่ี 1 บทน า  

  บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 
  บทท่ี 3 วธีิด าเนินการวจิยั 
  บทท่ี 4 วเิคราะห์ขอ้มูลและผลการวจิยั 
  บทท่ี 5 รายละเอียดตน้แบบช้ินงาน 
  บทท่ี 6 สรุปการวจิยั ผลการวิจยั อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 
 1. ความเป็นมาของปัญหา (IPESA)  

 1.1 สภำพทีพ่งึประสงค์ (Ideal Situation-I)  

     1.2 สภำพทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน (Present Situation-P) 
I – P=E 

     1.3 ปัญหำทีเ่ป็นอยู่ (Existing problems) 
     1.4 แนวทำงแก้ไขทีไ่ด้ด ำเนินมำแล้ว (Solution-S) 

E – S=A 
     1.5 ทำงเลือกเพือ่แก้ปัญหำให้สมบูรณ์ (Alternative Approach-A) 

 
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
     2.1 วตัถุประสงคท์ัว่ไป (ใหน้ าหวัขอ้วจิยัมาตดัค าวา่ “การ” และเติมค าวา่ “เพื่อ”) 
     2.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ ท าไดส้องกรณี คือ 

ก. ต้ังตำมขั้นตอนกำรพฒันำนวัตกรรม ในกรณีเป็นการวิจยัเชิงวจิยัและพฒันาให้
ประกอบดว้ย 7 ขอ้ คือ 
 1) เพื่อศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบันวตักรรม (ระบุช่ือนวตักรรม) 
 2) เพื่อประเมินความตอ้งการเก่ียวกบันวตักรรม (ระบุช่ือนวตักรรม) 
 3) เพื่อพฒันากรอบสารแนวคิดนวตักรรม (ระบุช่ือนวตักรรม) 
 4) เพื่อสอบถามความเห็นผูเ้ช่ียวชาญดว้ยวธีิการ (ระบุวธีิการ) 
 5) เพื่อยกร่างตน้แบบช้ินงาน (Prototype) นวตักรรม (ระบุช่ือนวตักรรม) 
 6) เพื่อทดสอบนวตักรรม (ระบุช่ือนวตักรรม) ดว้ยการ (อธิบายวธีิการทดสอบ เช่น ผลิต
เป็นชุดการสอนแลว้น าไปทดลองสอน) หรือรับรองนวตักรรม (อธิบายวา่ ท าไมใชว้ธีิการ
รับรองโดยผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญอยา่งยิง่ เป็นใคร มีความเป็นผูเ้ช่ียวชาญยิง่อยา่งไร 
ระดบัอธิบดีหรือเทียบเท่า) 
 7) เพื่อปรับปรุงนวตักรรม (ระบุช่ือนวตักรรม) และจดัท ารายงานผลการพฒันานวตักรรม 
(บทท่ี 5)  
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 ข. ต้ังตำมค ำถำมวิจัย/สมมติฐำน 
 1) เพื่อศึกษาความกา้วหนา้สัมฤทธิผลทางเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนจากนวตักรรม 
 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของนวตักรรมดา้นกระบวนและและผลลพัธ์ 
 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูและนกัเรียนท่ีใชแ้ละเรียนจากนวตักรรม 
 
3. ค าถามวจัิย 
 ใหต้ั้งค  าถามตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อใหไ้ดค้  าตอบตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะและน ามา
สรุปเป็นค าตอบวตัถุประสงคท์ัว่ไป 
 
4. สมมติฐานการวจัิย 
 
5. ขอบเขตการวจัิย 
      5.1 รูปแบบการวจิยั (ให้ระบุรูปแบบการวิจยั เพื่อจะไดไ้ม่ใหผู้อ่้านงานวจิยัสับสนวา่ 
งานวจิยัชั้นน้ี เป็นงานวจิยัประเภทใด) 
      5.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

5.3 เคร่ืองมือวิจยั (PACIS) จ  าแนกเคร่ืองมือวจิยัเป็น 5 ประเภท คือ 
  5.3.1 เคร่ืองมือวิจยัท่ีเป็นตน้แบบช้ินงาน (P-PROTOTYPE)  
  5.3.1 เคร่ืองมือวิจยัท่ีใชจ้  าแนกคุณลกัษณะของประชากรและกล่มตวัอยา่ง (A-
ATTRIBUTE TEST) ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  
  5.3.1 เคร่ืองมือวิจยัท่ีใชป้ระเมินบริบท (C-CONTEXT) ไดแ้ก่ แบบประเมิน
หอ้งเรียน เคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความสะดวก) 
  5.3.1 เคร่ืองมือวิจยัท่ีประเมินผลกระทบ (I-IMPACT) ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบประเมินก่อนเรียน/หลงัเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ 
  5.3.1 เคร่ืองมือวิจยัทางสถิติ (S-STATISTICAL INSTRUMENTS) ไดแ้ก่ สูตร
ทางสถิติ เช่น ค่าเฉล่ีย ร้อยละ t-test, E1/E2  
 

5.4 วธีิการรวบรวมขอ้มูล ใหร้ะบุวธีิการรวบรวมขอ้มูล 
 
      5.5 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล ใหร้ะบุวธีิวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้น 
 
6. ขั้นตอนด าเนินการวจัิย (7 Step Model) ให้อธิบายข้ันตอนการวจัิยตาม 7 ขั้นตอนโดย
ละเอยีด 
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     6.1 ศึกษาองคค์วามรู้ 
     6.2 ส าประเมินความตอ้งการ 
     6.3 พฒันากรอบแนวคิดตน้แบบช้ินงาน 
     6.4 สอบถามความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 
     6.5 พฒันาร่างตน้แบบช้ินงาน 
     6.6 ทดสอบประสิทธิภาพหรือรับรองตน้แบบช้ินงาน 
     6.7 ปรับปรุงตน้แบบช้ินงาน 
 
7. ตัวแปรและบริบทการวจัิย 

      7.1 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (independent Variables-IV) หมายถึงปัจจยัน าเขา้ (Input) 
ท่ีมีส่วนท าใหเ้กิดการแปรผนัของตวัแปรตาม และเป็นปัจจยัท่ีไม่ส าเร็จสมบูรณ์ในตวัเองแต่
ตอ้งผา่นการะบวนการวเิคราะห์หรือพฒันาเพื่อใหไ้ดต้วัแปรตาม มี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
                     7.1.1 ลกัษณะประชากร 
            7.1.2 ตวัแปรรูปธรรม-คน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ วธีิการ (4M)  
            7.1.3 ตวัแปรนามธรรม-อุดมการณ์ ทศันคติ ค่านิยมคุณธรรม คุณภาพ 
      

7.2 ตัวแปรกลำง (Intermediate Variables) หมายถึงตวัแปรท่ีเกิดซอ้นข้ึนระหวา่งวถีิหรือ
เส้นทางของกระบวนการหรือการกระท าท่ีท าให้เกิดแปรปรวนของตวัแปรตน้หรือตวัแปร
อิสระ และตวัมนัเองก็ถูกตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระท าใหแ้ปรปรวนตามไปดว้ย ไดแ้ก่ 
ขั้นตอนและกระบวนกระท าต่อตวัแปรตน้เพื่อใหม้าซ่ึงตวัแปรตาม  
 
 7.3 ตวัแปรตาม (Dependent Variables-DV)–ผลการวจิยั ไดแ้ก่ ระบบ แบบจ าลอง โมเดล 
โครงการ ฯลฯ ท่ีพฒันาไดจ้ากกระบวนการวจิยั 
       7.4 บริบทการวิจยั-สภาพแวดลอ้ม สถานท่ีและสถานการณ์ท่ีท าการวจิยั  
8. ขอ้จ ากดัการวจิยั 
     8.1 ขอ้จ ากดัดา้นกลุ่มตวัอยา่ง 
     8.2 ขอ้จ ากดัดา้นเคร่ืองมือ การรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
     8.3 ขอ้จ ากดัดา้นเวลาและสถานท่ี  
9. นิยามศพัท ์
 1)  หมายถึงค าจดัความของค าท่ีน ามาใช ้ 

2) ใหนิ้ยามท่ีเป็นสากลตามดว้ย นิยามปฏิบติัการ 
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     3) ใหนิ้ยามเฉพาะศพัทท่ี์มีความพิเศษ มีความหมายเฉพาะ หรือ ท่ีอาจเขา้ใจไม่ตรงกนั
ระหวา่งผูท้  าวจิยัและผูอ่้านงานวจิยั 
 4) หากเป็นศพัทบ์ญัญติัจากภาษาต่างเทศใหว้งเล็บค าภาษาต่างประเทศไวด้ว้ย 
 5) ค าศพัทใ์หพ้ิมพต์วัหนาหรือตวัเอน หรือทั้งสองอยา่ง 
ตวัอยา่ง 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง คุณภาพของการด าเนินการ อตัราส่วนของงานท่ีได้
จากส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีพฒันาข้ึนและความส าเร็จของงานท่ีไดอ้ยา่งประหยดัและคุม้ค่า ในท่ีน้ี
หมายถึงประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลพัธ์และท่ีไดจ้ากการค านวณ
ความสัมพนัธ์ของประสิทธิภาพกระบวนการ (Efficiency of Process) (Efficiency of Products) 
 โปรดสังเกตวา่ ส่วนแรกเป็นนิยามสากลของค าวา่ “ประสิทธิภาพ” ส่วนหลงั เป็นนิยาม
ปฏิบติัการ หรือนิยามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
 
10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  
11. กรอบแนวคิดการวจิยั ประกอบดว้ย 5 ส่วน ไดแ้ก่ 
      11.1 สารสรุป หลกัการและทฤษฎี เป็นการสรุปหลกัการและทฤษฎีท่ีไดจ้ากการทบทวน
วรรณกรรมในบทท่ี 2 เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ ตวัแปร
กลาง และการประเมินตวัแปรตาม  
      11.2 ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ (Independent Variables) หมายถึงปัจจยัน าเขา้ท่ีกระทบ
ต่อการไดต้วัแปรตาม ประกอบดว้ย ตวัแปรรูปธรรมไดแ้ก่ คน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ 
วธีิการ (4M) และตวัแปรนามธรรม ไดแ้ก่ อุดมการณ์ ทศันคติ ค่านิยมคุณธรรม คุณภาพ 
 โดยทัว่ไป จะประกอบดว้ยลกัษณะประชากรและตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวกบั
ความพึงพอใจ ความตอ้งการ โครงสร้าง/องคป์ระกอบ คุณค่า/ประโยชน์และคุณภาพทาง
เทคนิคท่ีมีผลต่อการพฒันาหรือการไดม้าซ่ึงตวัแปรตาม)             
  

      11.3 ตวัแปรกลาง (Intermediate Variables) หมายถึงขั้นตอนและกระบวนกระท าต่อตวั
แปรตน้หรือตวัแปรอิสระเพื่อใหม้าซ่ึงตวัแปรตาม และการประเมินคุณภาพร่างตน้แบบช้ินงาน
ท่ีเป็นตวัแปรตาม 

11.4 ตวัแปรตาม (ตน้แบบช้ินงาน) หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวจิยั หากเป็นการวิจยั
เชิงส ารวจหมายถึงปัจจยัท่ีมีส่วนใหเ้กิดปรากฎการณ์บางอยา่ง หากเป็นการวจิยัเชิงวิจยัและ
พฒันาหมายถึงตน้แบบช้ินงานนวตักรรม เช่น ระบบ แบบจ าลอง (หา้มใชค้  าวา่ “รูปแบบ” 
เพราะความหมายไม่ตรงกบัค าวา่ Model) โครงการ สารสรุป แนวปฏิบติั หริอส่ิงประดิษฐ ์
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11.5 บริบท (Context/Settings) หมายสถานการณ์ท่ีท าการวจิยั ไดแ้ก่ วจิยักบัใคร 

(ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือวิจยั (รวมเคร่ืองมือทางสถิติ) การวเิคราะห์ขอ้มูลและผลการ
วเิคราะห์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัแสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 
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            ตวัแปรตน้                           ตวัแปรกลาง               ตวัแปรตาม 
(Independent Variables)           (Intermediate Variables)          (Dependent Variables) 

 
 

         ขั้นตอน/กระบวนการพฒันาใหไ้ดต้วัแปรตาม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

หลกัการ/ทฤษฎี (จากบทท่ี ๒) 
 ) เก่ียวกบัการก าหนดตวัแปรตน้/ตวัแปรกลาง การพฒันาและประเมินตวัปรกตาม( 

ลกัษณะประชากร 

1.0 

 
ตวัแปรท่ี ๑ 

2.0 

ตวัแปรท่ี ๒ 

  

ตน้แบบช้ินงาย 
นวตักรรม 

3.0 

ตวัแปรท่ี ๓ 

 4.0 

ตวัแปรท่ี ๔ 

 
5.0 

6.0 
ตวัแปรท่ี N 

 

บริบท 

ท าการวิจยักบัใคร ใชเ้คร่ืองอะไร ท่ีไหน เม่ือไร 
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บทที ่2  
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การทบทวนวรรณกรรมใหน้ าเสนอตามค าหลกัท่ีปรากฏในหวัขอ้วจิยั และตวัแปรตน้หรือ
ตวัแปรอิสระเป็นหวัขอ้ทบทวน โดยด าเนินการดงัน้ี 
 1) ใหน้ าเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมโดยสรุปมาจากผลการวจิยัเอกสาร (Documentary 
Research)  

2) เรียงตามค าหลกัในหวัขอ้วิทยานิพนธ์/งานวจิยั 
3) เขียนแบบสรุป หา้มลอกจากแหล่งอ่ืน 

  4) ส าหรับแต่ละค าหลกัใหถื้อเป็นบทยอ่ย เขียนกลาหนา้กระดาษ จ าแนกหวัขอ้ยอ่ยชิดซา้ย  
5) หวัขอ้ยอ่ยประกอบของค าหลกั ควรประกอบดว้ย  

(1) สารสรุป (ความหมาย ความเป็นมา ความส าคญั)   
(2) รูปแบบ/ประเภท 
(3) ขั้นตอน/วธีิการ     
(4) จุดดี จุดดอ้ย 
(5) ผลกระทบต่อการศึกษาและการเรียนการสอน หรือ 
(6) ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการ 

  
 

บทที ่๓ 

วธีิด าเนินการวจิัย 
 
 บทท่ี 3 เป็นการน าสาระในบทท่ี 1 มาขยายความใหช้ดัเจนข้ึน โดยให้เขียนบทท่ี 3 

เพื่ออธิบายขั้นตอนกระบวนการวจิยั โดยใหค้รอบคลุมหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 

1. วตัถุประสงค์การวจิัย 
     2.1 วตัถุประสงคท์ัว่ไป (ใหน้ าหวัขอ้วจิยัมาตดัค าวา่ “การ” และเติมค าวา่ “เพื่อ”) 
     2.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ ในกรณีเป็นการวิจยัเชิงวจิยัและพฒันาอาตั้งวตัถุประสงคไ์ดส้อง
แนวทางคือ  

2.2.1 อิงผลการวจิยัท่ีตอ้งการศึกษา อาทิ 
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1) เพื่อศึกษาความกา้วหนา้ทางการเรียน (ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) จากการเรียนจาก
นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน 

2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพจากชุดการสอนฯ ตามเกณฑท่ี์ก าหนด (ให้ระบุเกณฑ์
ประสิทธิภาพ) 

3) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูและนกัเรียนท่ีเรียนจากชุดการสอน 
  

2.2.2 อิงขั้นตอนการพฒันานวตักรรมการ ประกอบดว้ย 7 ขอ้ คือ 
 1) เพื่อศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบันวตักรรม (ระบุช่ือนวตักรรม) 
 2) เพื่อประเมินความตอ้งการเก่ียวกบันวตักรรม (ระบุช่ือนวตักรรม) 
 3) เพื่อพฒันากรอบแนวคิดนวตักรรม (ระบุช่ือนวตักรรม) 
 4) เพื่อสอบถามความเห็นผูเ้ช่ียวชาญดว้ยวธีิการ (ระบุวธีิการ) 
 5) เพื่อยกร่างตน้แบบช้ินงานนวตักรรม (ระบุช่ือนวตักรรม) 
 6) เพื่อทดสอบนวตักรรม (ระบุช่ือนวตักรรม) ดว้ยการ (อธิบายวธีิการทดสอบ เช่น ผลิต
เป็นชุดการสอนแลว้น าไปทดลองสอน) หรือรับรองนวตักรรม (อธิบายวา่ ท าไมใชว้ธีิการ
รับรองโดยผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญอยา่งยิง่ เป็นใคร มีความเป็นผูเ้ช่ียวชาญยิง่อยา่งไร 
ระดบัอธิบดีหรือเทียบเท่า) 
 7) เพื่อปรับปรุงนวตักรรม (ระบุช่ือนวตักรรม) และจดัท ารายงานผลการพฒันานวตักรรใ 
(บทท่ี 5)  
 

3. ค าถามวจิยั 
 ใหต้ั้งค  าถามตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อใหไ้ดค้  าตอบตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะและน ามา
สรุปเป็นค าตอบวตัถุประสงคท์ัว่ไป  
 การตั้งค  าถามวจิยัควรหลีกเล่ียงการตั้งค  าถามระดบัต ่า (ใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไร) แต่เป็น
ค าถามระดบัสูง (ท าไม อยา่งไร เพราะเหตุใด) 
 การตั้งค  าถามวจิยั กระท าไดส้องแนวทางคือ 

3.1 อิงผลกำรวิจัยทีต้่องกำรศึกษำ อำทิ 
1) นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียน (ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) จากการเรียนจาก

นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนหรือไม่ เพียงใด 
2) ชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพฯ ตามเกณฑท่ี์ก าหนด (ให้ระบุเกณฑ์

ประสิทธิภาพ) หรือไม่ 
3) นกัเรียนท่ีเรียนจากชุดการสอนมีความพึงพอใจในระดบัใด 
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 3.2 อิงขั้นตอนกำรพฒันำนวัตกรรมกำร ประกอบด้วย 7 ข้อ คือ 
 (1) ในการพัฒนานวัตกรรม (ระบุช่ือนวตักรรม) มีแนวคิด หลักการ และทฤษฎี

สนับสนุนอย่างไร?  
(2) ผู้มีส่วนได้เสียมีความต้องการนวตักรรม (ระบุช่ือนวัตกรรม)ในระดับใด 

นวตักรรมควรมีองค์ประกอบ กระบวนการ ผลลัพธ์และการน าไปใช้อย่างไร? 
(3) กรอบแนวคิดการพัฒนานวตักรรมควรมีองค์ประกอบ กระบวนการ ผลลัพท์

และการน าไปใช้อย่างไร? 
(4) ผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับเชิญมาวิพากย์กรอบแนวคิดการพัฒนานวตักรรมด้วยวิธี 

(ให้ระบุวิธีการว่า เป็นแบบสอบถาม เทคนิคเดลฟาย หรือ ระดมความคิดแบบกลุ่ม) มี
ความเห็นและค าแนะน าในการพัฒนานวตักรรม ก่ีประเดน็ อะไรบ้าง? 

(5) องค์ประกอบของนวตักรรมควรยึดกรอบใด มีองค์ประกอบ ขัน้ตอนอย่างไร 
และน าเสนอด้วยแบบจ าลองประเภทใด (ให้เพ่ือพิจารณาว่าจะเป็นแบบรูปภาพ แบบเทียบ
เหมือน แบบสัญลักษณ์ หรือแบบจ าลองแนวคิด)? 

(6) การทดสอบประสิทธิภาพนวตักรรม ควรใช้เกณฑ์ วิธีการทดสอบ และใช้
เคร่ืองมือประเภทใด? 

  (7) การรายงานผลนวตักรรมควรมีองค์ประกอบและแนวทางเผยแพร่อย่างไร? 
   
4. สมมติฐานการวจัิย  
 สมมติฐานการวิจยั (Hypotheses) เป็นผลการวจิยัท่ีคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ โดยเขียนเป็น
ขอ้ความแสดงค าตอบ ท่ีจะตอ้งน าไปทดสอบสมมติฐานเพื่อใหท้ราบวา่ จะรับสมมติฐาน 
(Accept Hypothesis) หรือไม่รับสมมติฐาน (Fail to accept Hypothesis) 
 สมมติฐานจ าแนกเป็นสมมติฐานการวิจยัเชิงพรรณนาและสมมติฐานการวชิยัคุณภาพ 

สมมติฐานการวิจยัเชิงพรรณนา มกัทดสอบสมมติฐานโดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ดว้ยการหา
ค่าความมีนยัส าคญั หรือ การหาระดบัการยอมรับหรือความพึงพอใจตามสูตรทางสถิติท่ีผา่น
การพิสูจน์และยอมรับมาแลว้ 

ส่วนสมมติฐานการวชิยัคุณภาพ ไม่จะเป็นตอ้งทดสอบค่าทางสถิติเป็นปริมาณ แต่ทดสอบ
ดว้ยหลกัฐานและความเห็นเชิงคุณภาพตามสภาพท่ีเป็นจริง 
 ในการวจิยัเพื่อพฒันานวตักรรม สมมติฐานท่ีตั้งไวค้วรเป็นค าตอบวา่ นวตักรรมท าให้
พฤติกรรมของผูใ้ชเ้ปล่ียนไปในระดบัสูงข้ึน นวตักรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
และผูใ้ชน้วตักรรมมีความพึงพอในระดบัท่ีก าหนด 
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  ตัวอย่ำง (กำรพฒันำชุดกำรสอน) 
1) นกัเรียนท่ีเรียนจากชุดการสอน (ระบุประเภทชุดการสอน) กลุ่มสาระการเรียน (ระบุ

ช่ือกลุ่มสาระ) เร่ือง (ระบุเร่ือง) มีความรู้เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 (หรือ .01)  
2) ชุดการสอน (ระบุประเภทชุดการสอน) กลุ่มสาระการเรียน (ระบุช่ือกลุ่มสาระ) เร่ือง 

(ระบุเร่ือง) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์90/90 (หรือ 85/95 80/80 ส าหรับวทิยพิสัยหรือ
พุทธิพิสัย 80/80 75/75 ส าหรับจิตพิสัยหรือทกัษพิสัย) 

3) นกัเรียนท่ีเรียนจากชุดการสอน (ระบุประเภทชุดการสอน) กลุ่มสาระการเรียน (ระบุ
ช่ือกลุ่มสาระ) เร่ือง (ระบุเร่ือง) มีความพึงพอใจในระดบัมาก (ระบุระดบั เป็น 3.50. 
3.25 หรือ 3.00) 
 

5. ขอบเขตการวจัิย 

      5.1 รูปแบบกำรวิจัย การวิจยัเชิงวจิยัและพฒันา 
      5.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากรไดแ้ก่ (ระบุประชากรตามประเภท) จ านวน (ระบุจ านวน) 
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ (ระบุประชากรตามประเภท) จ านวน (ระบุจ านวน) ใชว้ธีิการ

สุ่มตวัอยา่งแบบใด โดยใชสู้ตรหรือการค านวณ (หากมี) 
 
5.3 เคร่ืองมือวิจัย จ าแนกเคร่ืองมือวิจยัเป็น 5 ประเภท โดยยดึ PACIS คือ 

  5.3.1 เคร่ืองมือวิจยัท่ีเป็นตน้แบบช้ินงาน (P-Prototype) ไดแ้ก่ (ระบุนวตักรรม) ใน
กรณีเป็นชุดการสอน (Instructional Packages) หรือชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) 
ใหร้ะบุช่ือชุดวชิา วชิา หรือสาระวชิา และระบุหน่วยการสอน พร้อมช่ือหน่วยการสอน 
ตามล าดบั 
  5.3.2 เคร่ืองมือวิจยัท่ีใชจ้  าแนกคุณลกัษณะของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (A-
Attribute) ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  
  ใหอ้ธิบายรายละเอียดแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามกลุ่มตวัอยา่ง 
ระบุวา่มีก่ีตอน (จ านวนตอนใหย้ดึตวัแปรตน้ + ตวัแปรตาม) 
  5.3.3 เคร่ืองมือวิจยัท่ีใชป้ระเมินบริบท (C-Context) ไดแ้ก่ แบบประเมินหอ้งเรียน 
เคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความสะดวก) 
  5.3.4 เคร่ืองมือวิจยัท่ีประเมินผลกระทบ (I-Impact) ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบประเมินก่อนเรียน/หลงัเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ 
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  5.3.5 เคร่ืองมือวิจยัทางสถิติ (S-Statistical Instruments) ไดแ้ก่ สูตรทางสถิติ เช่น 
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ t-test, E1/E2  
  ตอ้งแสดงสูตรในการค านวณและอา้งอิงเจา้สูตร เช่น E1/E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศ์
และคณะ 2520 อา้งใน ระบุช่ือผูเ้ขียนต ารา หากไม่อา้ง ชยัยงค ์พรหมวงศ ์ถือวา่ แอบอา้งลอก
เลียน (Plagiarism) ผูแ้อบอา้งท าผดิกฎหมายและขาดจริยธรรม   
 

5.4 วิธีกำรรวบรวมข้อมูล ใหร้ะบุวธีิการรวบรวมขอ้มูล 
 ใหอ้ธิบายวธีิการรวบรวมขอ้มูลตามประเภทเคร่ืองมือวิจยั   

      5.5 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล  
ใหร้ะบุและอธิบายวธีิวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีจะใชต้ามล าดบัขั้นโดยอิงการวเิคราะห์ขอ้มูลตาม

วตัถุประสงคแ์ละเคร่ืองมือวิจยั 
 
6. ขั้นตอนด าเนินการวจัิย (7 Step Model) ให้อธิบายข้ันตอนการวจัิยตาม 7 ขั้นตอนโดย
ละเอยีด 

     6.1 ศึกษำองค์ควำมรู้  
ใหร้ะบุแหล่งและวธีิการศึกษาเน้ือหาสาระ อาทิ จากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์

ผูรู้้ และการดูงาน (อ่าน ฟัง ดู ตามแนว สุ-จิ-ปุ-ลิ) 
      

6.2 ส ำรวจและประเมินควำมต้องกำร 
 ใหร้ะบุกลุ่มท่ีไปส ารวจและประเมินความตอ้งการ และประเด็นท่ีตอ้งการส ารวจและ
ประเมิน 
 
     6.3 พฒันำกรอบแนวคิดต้นแบบช้ินงำน  

ใหร้ะบุหวัขอ้กรอบแนวคิด ประกอบดว้ย  
1) ช่ือตน้แบบช้ินงานนวตักรรม 

 2) หลกัการและเหตุผล 
 3) วตัถุประสงค ์
 4) รายละเอียดตน้แบบช้ินงาน 
 5) ทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ 
 6) ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 
 

     6.4 สอบถำมควำมเห็นผู้เช่ียวชำญ 
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     ใหร้ะบุวธีิการสอบถามวธีิการ ประเภทและจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
1) ดว้ยการส่งแบบสอบถาม เน่ืองจากเป็นการส ารวจ ตอ้งก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งโดย

เขา้ตารางหรือใชสู้ตร  
2) ดว้ยเทคนิคเดลฟาย ตอ้งท าแบบสอบถามอยา่งนอ้ยสามรอบ กบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็น

ตวัแทนนกัวชิาการและผูท่ี้คาดวา่จะใชน้วตักรรมจ านวน 17 คน แต่ใหส่้ง
แบบสอบถามเผือ่ไว ้20-25 คน หากเป็นนกัวชิาการควรเป็นช านาญการพิเศษหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญ เทียบเท่าขา้ราชการระดบั 839 หรือผูมี้ประสบการณ์ในภาคเอกชน 

(1) รอบแรกปลายเปิด เป็นการถามความเห็นผูเ้ชียวชาญตามประเด็นท่ีก าหนด
จากประเด็นในกรอบแนวคิด หา้มส่งกระดาษเปล่าใหผู้เ้ช่ียวชาญเขียนให ้
เพราะจะท าใหผู้เ้ช่ียวชาญไม่อยากเสียเวลาตอบ   

(2) รอบท่ีสอง เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีประมวลจากความเห็นรอบแรก 
โดยถามตามประเด็นท่ีก าหนด ดว้ยการสร้างแบบสอบถามแบบ 5 สเกล 
ประกอบดว้ย 5-เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 4-เห็นดว้ย 3-ไม่แน่ใจ 2-ไม่เห็นดว้ย 1-ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

 เม่ือรวบรวมแบบสอบถามไดแ้ลว้ใหว้เิคราะห์และสรุปความเห็นตามระเบียบวธีิท่ี
ก าหนด  

(3) รอบท่ีสาม เป็นการส่งแบบสอบถามชุดเดิมไปใหผู้เ้ช่ียวชาญทบทวน าตอบ
ของตนเอง โดยเสนอผลการวเิคราะห์ของแต่ละขอ้เป็นช่วงความเห็น แลว้ใส่
ค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญเป็น * ไวด้ว้ยเพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญตอบใหม่ หากไม่
เปล่ียนใจ ขอใหผู้เ้ช่ียวชาญอธิบายเหตุผลในช่องผมหมายเหตุ 

น าค าตอบจากแบบสอบถามมาวเิคราะห์และสรุปเพื่อเป็นขอ้มูลป้อนเขา้
ส าหรับการพฒันานวตักรรมต่อไป 

การถามความเห็นผูเ้ช่ียวชาญโดยเทคนิคเดลฟายเป็นวธีิการสอบถาม
ความเห็นท่ีดีท่ีสุดจึงเหมาะส าหรับงานวิจยัระดบัสูง เช่น ดุษฎีนิพนธ์ แต่ตอ้งใช้
เวลาและความพยายามในการติดตาม เตือน และเกาะติดผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงส่วนใหญ่จะ
ไม่ค่อยมีเวลามากนกั สาเหตุของการท่ีผูเ้ช่ียวชาญไม่ตอบแบบสอบถามคือ 
แบบสอบถามมีความยาวเกินไป   

  ๔) การระดมความคิดเป็นกลุ่ม (Focus Group) เป็นการสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 10-15 คน มาแสดงความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดนวตักรรม โดยด าเนินการ ๓ ขั้น 
  ขั้นท่ี ๑ ผูว้จิยัน าเสนอกรอบแนวคิด พร้อมเอกสารกรอบแนวคิด 3-5 หนา้ แจกให้
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเชิญมาอ่านล่วงหนา้ โดยส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ 
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  ขั้นท่ี ๒ ผูว้จิยัด าเนินรายการอภิปราย โดยเชิญผูเ้ชียวชาญทุกคนแสดงความคิดเห็น
ตามประเด็นท่ีน าเสนอตามล าดบัก่อนหลงั (ผูว้จิยัควรมีผูช่้วยวจิยับนัทึกความคิดเห็นและขอ
อนุญาตผูเ้ช่ียวชาญบนัทึกเสียงหรือบนัทึกภาพเพื่ออา้งอิง) 
  ขั้นท่ี ๓ ผูว้จิยัขอใหผู้เ้ช่ียวชาญกรอกแบบประเมินโดยพฒันาแบบประเมินจ าแนก
เป็นจุดดี จุดดอ้ย และความเห็นในภาพรวม ดว้ยการให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนแสดงความคิดเห็นและ
ผลการประเมิน  
  ขั้นท่ี ๔ ผูว้จิยัสรุปผลการอภิปราย ตามประเด็นท่ีก าหนดไว ้

ขอ้ดีของการใชแ้บบระดมความคิด คือ ผูว้ิจยัไดท้ราบความเห็นทนัทีท่ีการอภิปรายแลว้
เสร็จ แต่มีจุดอ่อนท่ีการเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะสามารถวพิากยว์จิารณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าท่ีพกัผูเ้ช่ียวชาญ 

 
6.5 พฒันำร่ำงต้นแบบช้ินงำน 
 ในขั้นตอนน้ี ผูว้จิยัตอ้งน าขอ้มูลจากขั้นบทท่ี ๑ การศึกษาองคค์วามรู้ ขั้นบทท่ี ๒ 

การประเมินความตอ้งการ และขั้นบทท่ี ๔ การสอบถามความเห็นผูเ้ช่ียวชาญตามกรอบแนวคิด
การพฒันานวตักรรมท่ีผา่นการกลัน่กรองจากผูเ้ช่ียวชาญในขั้นท่ี 6.4 

 ร่างตน้แบบช้ินงานนวตักรรมจะตอ้งมีรายละเอียดจ าแนกตามหวัขอ้ดงัน้ี 
1) บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร (Executive Summary) 
2) ตอนท่ี ๑ บทน า ใหค้รอบคลุมหวัขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ขอ้มูลพื้นฐาน (Background Information) ใหอ้ธิบาย
เหตุผลความจ าเป็นในการพฒันานวตักรรม 

(2) วตัถุประสงคก์ารพฒันานวตักรรม (ไม่ใช่วตัถุประสงคก์าร
วจิยั ใหจ้  าแนกเป็นขอ้ๆ) 

(3)  ขั้นตอนการพฒันานวตักรรม (สรุปการด าเนินการตาม 7 
ขั้นตอน โดยอธิบายการด าเนินการแต่ละขั้นอยา่งละเอียด 
อาจน าขั้นตอนด าเนินการมาจากขั้นตอนด าเนินการวจิยั 7 
ขั้น ใยบทท่ี ๓ ของวทิยานิพนธ์แลว้ขยายความใหเ้จาะจง
ตามท่ีไดเ้กิดข้ึนจริง 

3) ตอนท่ี ๒ รายละเอียดนวตักรรม ใหอ้ธิบายรายละเอียดของตน้แบบช้ินงาน
นวตักรรม 3 หวัขอ้ คือ 

(1) องคป์ระกอบของนวตักรรม 
(2) ขั้นตอนระบบของนวตักรรม 
(3) แผนภูมิแสดงแบบจ าลองของนวตักรรม  
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4) ตอนท่ี ๓ การน านวตักรรมไปใช ้ใหน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
(1) การเตรียมการ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก บุคลากร) 
(2) พนัธสัญญาฝ่ายบริหาร ให้ระบุส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้ง

ด าเนินการในการน านวตักรรมไปใช ้ไดแ้ก่ นโยบาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศ   

(3) เง่ือนไขความส าเร็จ ใหร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งมี ตอ้งท าเพื่อให้
การน านวตักรรมไปใชใ้หไ้ดผ้ล 

5) ภาคผนวก ใหเ้สนอขอ้มูลสนบัสนุนการพฒันาและการใชน้วตักรรมไดแ้ก่ 
กฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาองคก์ร ผลการส ารวจและประเมินความ
ตอ้งการ และผลการประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุตามขั้นท่ี ๖ ของ ๗ ขั้นตอน 
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 

 
     6.6 ทดสอบประสิทธิภำพหรือรับรองต้นแบบช้ินงำน 
    ใหอ้ธิบายวธีิการ และเกณฑก์าร ทดสอบประสิทธิภาพเป็นขั้นตอน ตามประเภทของ
นวตักรรม กล่าวคือ 

1) การทดสอบประสิทธิภาพระบบการสอนหรือการฝึกอบรม ตอ้งด าเนินการ 3 ขั้นตอนคือ 
(1) ประเมินองคป์ระกอบ ขั้นตอนและแบบจ าลองระบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3-5 คน 

โดยพฒันาแบบประเมินส าหรับผูท้รงคุณวุฒิ 
(2) ประเมินคุณภาพการน าระบบไปใช ้ดว้ยการผลิตชุดการสอน 3-5 หน่วยตาม

ขั้นตอนของระบบ เพื่อน าไปทดลองใชต้ามเกณฑป์ระสิทธิภาพชุดการสอน เพื่อเป็นตวั
บ่งช้ีในการพิสูจน์คุณภาพของระบบ)  

 การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนตอ้งด าเนินการใหค้รบตาม 2 ขั้นตอน คือ 
การทดลองใชเ้บ้ืองตน้ (Try Out) และการทดลองใชจ้ริง (Trial Run) โดยศึกษารายละเอียด
การทดสอบประสิทธิภาพก่อนด าเนินการ เพื่อป้องกนัความผดิพลาดก่อนด าเนินการ 

(3) การทดสอบประสิทธิภาพโครงการ ระบบ หรือแบบจ าลอง ท่ีมีความ
สลบัซบัซอ้นท่ีตอ้งใชเ้วลาและงบประมาณจ านวนมากใหใ้ชก้ารรับรองโดยผูท้รงคุณวฒิุ
หรือผูเ้ช่ียวชาญพิเศษจ านวน 3-5 คนแลว้แต่ระดบัความซบัซอ้นหรือขนาดโครงการ ระบบ 
หรือแบบจ าลอง 

นวตักรรมท่ีอยูใ่นรูปโครงการ ไดแ้ก่ โครงการจดัศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน ศูนยค์อมพิวเตอร์ส าหรับการพฒันาชุมชน อุทธยานการศึกษา 
สถานีวทิยโุทรทศัน์ชุมชน เป็นตน้ 
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ระบบหรือแบบจ าลองท่ีมีความสลบัซบัซอ้น ไดแ้ก่ ระบบการศึกษาทางไกลไร้
พรมแดน ระบบการศึกษาภควนัภาพ (Ubiquitous Educational System) ระบบการสอน
ผา่นดาวเทียมส าหรับพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

โครงการหรือระบบเหล่าน้ี ไม่สามารถทดสอบไดด้ว้ยระยะเวลาอนัสั้น และตอ้ง
ใชง้บประมาณมหาศาล จึงทดสอบระบบโดยการรับรองของผูท้รงคุณวฒิุ  

   ในการทดสอบประสิทธิภาพทุกขั้นตอน ผูว้จิยัตอ้งพฒันาแบบประเมินการใช ้
ทศันคติ และความเป็นไปไดใ้นการน าระบบไปใชใ้นสถานการณ์จริง 

 ก่อนการ ทดสอบประสิทธิภาพ ตอ้งตั้งเกณฑป์ระสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และ
ประสิทธิภาพผลลพัธ์ (E2) ไวค้ร้ังเดียว คือ 90/90; 85/85; 80/80; 75/75 มิใชต้ั้งเกณฑแ์ยก
แบบเด่ียว แบบกลุ่ม และแบบสนาม 

(4) การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชน้วตักรรม ผูว้ิจยัตอ้งประเมินความพึงพอใจ 
โดยพฒันาแบบประเมินความพึงพอใจนวตักรรมท่ีสร้างข้ึน 

ในกรณีการประเมินความพึงพอใจส่ือหรือชุดการสอน อาจประเมินความพึงพอใจใน
ประเด็นต่อไปน้ี 
 
1) การวเิคราะห์ความพงึพอใจของครู ควรครอบคลุมอยา่งนอ้ย 10 ประเด็น คือ 
(1) คุณภาพแบบประเมินก่อนเรียน/การประเมินก่อนการเผชิญประสบการณ์ 
(2) ความชดัเจนในการปฐมนิเทศของครู 
(3) ความชดัเจนใจของแผนการสอนประจ าหน่วย/แผนการสอนประจ าหน่วย

ประสบการณ์ 
(4) ความชดัเจนของแผนการเรียนการสอน/เผชิญประสบการณ์ 
(5) ความเหมาะสมของศูนยกิ์จกรรม/ประสบการณ์หลกัและประสบการณ์รอง 
(6) ความถูกตอ้งและความเหมาะสมของเน้ือหา/ประมวลสาระ 
(7) คุณภาพส่ือเสริม (ระบุส่ือเสริม เช่น วดิีทศัน์  สไลดพ์าเวอร์พอยท ์ ฯลฯ) 
(8)  ความเหมาะสมของการรายงานความกา้วหนา้การเผชิญประสบการณ์ 
(9) ความเหมาะสมของการสรุปการเผชิญประสบการณ์ของครุ 
(10) ความเหมาะสมของการทดสอบหลงัเรียน/การเผชิญประสบการณ์ 
 
2) การวเิคราะห์ความพงึพอใจของนักเรียน ควรครอบคลุมอยา่งนอ้ย 10 ประเด็น คือ 

(1) ความชดัเจนของแบบประเมินก่อนเรียน/การประเมินก่อนการเผชิญ
ประสบการณ์ 

(2) ความชดัเจนในการปฐมนิเทศของครู 
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(3) ความชดัเจนใจของแผนการสอนประจ าหน่วย/แผนการสอนประจ าหน่วย
ประสบการณ์ 

(4) ความชดัเจนของแผนการเรียนการสอน/แผนเผชิญประสบการณ์ 
(5) ความเหมาะสมของศูนยกิ์จกรรม/ประสบการณ์หลกัและประสบการณ์รอง 
(6) ความถูกตอ้งและความเหมาะสมของเน้ือหา/ประมวลสาระ 
(7) คุณภาพส่ือเสริม (ระบุส่ือเสริม เช่น วดิีทศัน์  สไลดพ์าเวอร์พอยท ์ ฯลฯ) 
(8)  ความเหมาะสมของการรายงานความกา้วหนา้และการรายงานผลสุดทา้ยการ

เผชิญประสบการณ์ 
(9) ความเหมาะสมของการสรุปการเผชิญประสบการณ์ของครุ 
(10) ความเหมาะสมของการทดสอบหลงัเรียน/การเผชิญประสบการณ์ 

(โปรดดูตวัอยา่งแบบประเมินความถึงพอใจในภาคผนวก) 
 

6.7 ปรับปรุงต้นแบบช้ินงำนและเขียนรำยงำน เป็นการน าผลการทดสอบประสิทธิภาพมา
ปรับปรุงตน้แบบช้ินงานและเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์ส าหรับการเผยแพร่ 

ในรายงานการวิจยั รายละเอียดตน้แบบช้ินงาน จะอยูใ่นบทท่ี 5 ตามหวัขอ้ท่ีไดอ้ธิบายไว้
แลว้ในขั้นบทท่ี 5 

 
7. การทดสอบสมมติฐาน 
 ใหอ้ธิบายการด าเนินการทดสอบสมมติฐาน ตามสมมติฐานทุกขอ้ท่ีตั้งไวใ้นบทท่ี ๑ 
 ในกรณี การทดสอบสมมติฐานนวตักรรมประเภทชุดการสอน ใหด้ าเนินการตามล าดบั ดงั 
น้ี 

1) วธีิการทดสอบความกา้วหนา้ทางการเรียน ใหน้ าผลการประเมินก่อนเรียน
และหลงัเรียนเพื่อทดสอบวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัหรือไม่ท่ีระดบัใด โดยแสดงตารางผลการวเิคราะห์ 
(ใหแ้สดงสูตรท่ีใชใ้นการทดสอบความมีนยัส าคญั พร้อมอา้งอิงแหล่งท่ีมา) 

 
2) วธีิการทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการต่อประสิทธิภาพผลลพัธ์ (E1/E2) 

ใหร้ะบุเกณฑป์ระสิทธิภาพและระดบัความเช่ือมัน่  
(ใหแ้สดงสูตรท่ีใชใ้นการทดสอบประสิทธิภาพ  E1/E2 พร้อมอา้งอิง
แหล่งท่ีมา) 

3) วธีิการประเมินความพึงพอใจ จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชชุ้ด
การสอน เช่น ครูและนกัเรียน 
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(ใหแ้สดงสูตรท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ พร้อมอา้งอิงแหล่งท่ีมา) 
 

  
8. ตัวแปรและบริบทการวจัิย 

      8.1 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (independent Variables-IV) หมายถึงปัจจยัน าเขา้ (Input) 
ท่ีมีส่วนท าใหเ้กิดการแปรผนัของตวัแปรตาม และเป็นปัจจยัท่ีไม่ส าเร็จสมบูรณ์ในตวัเองแต่
ตอ้งผา่นการะบวนการวเิคราะห์หรือพฒันาเพื่อใหไ้ดต้วัแปรตาม มี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
                    8.1.1 ลกัษณะประชากร 
            8.1.2 ตวัแปรรูปธรรม-คน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ วธีิการ (4M)  
            8.1.3 ตวัแปรนามธรรม-อุดมการณ์ ทศันคติ ค่านิยมคุณธรรม คุณภาพ 
      

8.2 ตัวแปรกลำง (Intermediate Variables) หมายถึงตวัแปรท่ีเกิดซอ้นข้ึนระหวา่งวถีิหรือ
เส้นทางของกระบวนการหรือการกระท าท่ีท าให้เกิดแปรปรวนของตวัแปรตน้หรือตวัแปร
อิสระ และตวัมนัเองก็ถูกตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระท าใหแ้ปรปรวนตามไปดว้ย ไดแ้ก่ 
ขั้นตอนและกระบวนกระท าต่อตวัแปรตน้เพื่อใหม้าซ่ึงตวัแปรตาม  
 8.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variables-DV)–ผลการวจิยั ไดแ้ก่ ระบบ แบบจ าลอง โมเดล 
โครงการ ฯลฯ ท่ีพฒันาไดจ้ากกระบวนการวจิยั 
       8.4 บริบทการวจัิย-สภาพแวดล้อม สถานทีแ่ละสถานการณ์ที่ท าการวจัิย โดยระบุวิจยักบั
ใคร (ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไหน เม่ือไร)  

 ทั้งน้ี ไม่ตอ้งน ากรอบแนวคิดการวจิยัท่ีเสนอไวแ้ลว้ทา้ยบทท่ี ๑ มาเสนอซ ้ าอีก 
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บทที ่๔ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ใหเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยจ าแนกเป็นตอนๆ ตามวตัถุประสงค ์ตามรูปแบบ
ต่อไปน้ี 

ตอนที ่๑ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะประชากร 

 
 ใหเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวเพศ อาย ุและขอ้มูลอ่ืนท่ีปรากฏอยูใ่นแบบสอบ โดย
เสนอผลการวิเคราะห์ก่อนแลว้ตามดว้ยตาราง หา้มเสนอตารางก่อน ให้เสนอตารางในภาคผนวก 
 ตัวอย่างแม่แบบ 
  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ส าหรับทดสอบ
ประสิทธิภาพชุดการสอน (ระบุประเภทชุดการสอน)  พบวา่ 

1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มที ่๑ ผู้ตอบแบบสอบถำมกำรประเมินควำม
ควำมต้องกำรนวัตกรรม จ านวน ... คนสุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิ.... จ  านวน ... 
จ  าแนกเป็นเพศชาย ร้อยละ ... เพศหญิง ร้อยละ... อาย ุ(จ  าแนกตามช่วง) ร้อย
ละ... และขอ้มูลอยา่งอ่ืน (ระบุ เช่น การศึกษา ประสบการณ์การท างาน) ร้อย
ละ...  
(โปรดดูตารางท่ี ๑ ในภาค  ผนวก ๑.๑) 

2) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงกลุ่มที ่๒ ผู้ เช่ียวชำญให้ควำมเห็นเกี่ยวกรอบ
แนวคิดต้นแบบช้ินงำน จ านวน ... คนสุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิ.... จ  านวน ... จ  าแนก
เป็นเพศชาย ร้อยละ ... เพศหญิง ร้อยละ... อาย ุ(จ  าแนกตามช่วง) ร้อยละ... 
และขอ้มูลอยา่งอ่ืน (ระบุ เช่น การศึกษา ประสบการณ์การท างาน) ร้อยละ... 
(โปรดดูตารางท่ี ๒ ในภาค  ผนวก ๑.๒) 

3) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มที ่๓ ครูและนักเรียนทีใ่ช้ในกำรทดสอบ

ประสิทธิภำพนวัตกรรม (กรณีเป็นส่ือหรือชุดการสอน) 
  (1) การทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว (1:1) ใชค้รู 1 คน นกัเรียน 1-3 
คน ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย  
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ก. ครูผูส้อน เป็นครูระดบัชั้น (ระบุชั้น) จ านวน 1 คน สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิ 
(ระบุวธีิ) จ านวน 1 คน 
ข. นกัเรียนท่ีใชใ้นการทดสอบประสิทธิภาพ เป็นนกัเรียนระดบัชั้น (ระบุ
ชั้น) จ  านวน ... คน สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิ .... จ  าแนกเป็นนกัเรียนอ่อน 1 คน 
นกัเรียนระดบัปานกลาง 1 คน และนกัเรียนเก่ง 1 คน รวม จ านวน 3 คน 
  

 (2) ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) ประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่งประกอบดว้ย  

ก. ครูผูส้อน เป็นครูระดบัชั้น (ระบุชั้น) จ  านวน... คน สุ่มตวัอยา่งดว้ย
วธีิ (ระบุวธีิ) จ านวน 1 คน (เป็นคนเดียวกบัครูท่ีสอนแบบเด่ียว)  

ข. นกัเรียนท่ีใชใ้นการทดสอบประสิทธิภาพ เป็นนกัเรียนระดบัชั้น 
(ระบุชั้น) จ  านวน ... คน สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิ .... จ  าแนกเป็นนกัเรียน
อ่อน 3 คน นกัเรียนระดบัปานกลาง 3 คน และนกัเรียนเก่ง 3 คน 
รวม จ านวน 9 คน  (ตอ้งใชน้กัเรียนคนละกลุ่มกบัท่ีใชใ้นการ 
ทดสอบประสิทธิภาพ) 

 
(3) ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพ แบบสนาม (1:100) ใชค้รู 1 คน กบั

นกัเรียน 20-40 คน (ส าหรับการ ทดสอบประสิทธิภาพ แต่ละคร้ัง) ประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 

(1) ครูผูส้อน เป็นครูระดบัชั้น (ระบุชั้น) จ  านวน... คน สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิ 
(ระบุวธีิ) จ านวน 1 คน (เป็นคนเดียวกบัครูท่ีสอนแบบกลุ่ม)  
(2) นกัเรียนท่ีใชใ้นการทดสอบประสิทธิภาพ เป็นนกัเรียนระดบัชั้น (ระบุ

ชั้น) จ  านวน .... คน สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิ .... จ  าแนกเป็นนกัเรียนอ่อน 10 คน 
นกัเรียนระดบัปานกลาง 10 คน และนกัเรียนเก่ง 10 คน รวม จ านวน 30 คน 

(โปรดดูตารางท่ี ๓ ในภาค  ผนวก ๑.๓) 
4) ประชากรกลุ่มท่ี ๔ ผูท้รงคุณวฒิุรับรองตน้แบบช้ินงาน (หากมี) เป็นผูท่ี้มี

คุณสมบติัตามเกณฑ ์(ให้ระบุเกณฑ)์ จ านวน ... คนสุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิ.... 
จ  านวน ... จ  าแนกเป็นเพศชาย ร้อยละ ... เพศหญิง ร้อยละ... อาย ุ(จ าแนกตาม
ช่วง) ร้อยละ... และขอ้มูลอยา่งอ่ืน (ระบุ เช่น การศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน) ร้อยละ... (โปรดดูตารางท่ี ๔ ในภาค  ผนวก ๑.๔) 

หมายเหตุ หลงัจากวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรทุกกลุ่มแลว้ ใหท้  าตารางสรุป
ลกัษณะประชาการ น าเสนอเป็นตารางแรก ในบทท่ี ๔ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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ตอนที ่๒ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการประเมินความต้องการนวตักรรม 
1) ใหว้เิคราะห์ผลตามประเด็นค าถามในแบบสอบถาม 
2) เสนอผลการวิเคราะห์ตามประเด็น แลว้มีขอ้ความระบุวา่ “โปรดดู

ตารางท่ี   ในภาคผนวกท่ี....) 
3) การเสนอผลการวเิคราะห์ใหเ้สนอผลการวเิคราะห์และแยกตารางตาม

ประเด็น 
4) ใหส้รุปผลการประเมินความตอ้งการเป็นภาพรวมและท าตารางเสนอ

เป็นตารางท่ีสอง ในบทท่ี ๔ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล) 
 

 
 

 ตอนที ่๓ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทดสอบประสิทธิภาพ  

 ใหเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการทดสอบประสิทธิภาพตามล าดบัคือ แบบเด่ียว แบบกลุ่ม 
และแบบสนาม ตามรูปแบบดงัน้ี 

1) ผลกำรทดสอบประสิทธิภำพแบบเดี่ยว 
(11) ใหผู้ว้จิยัสร้างแบบประเมิน เพื่อใชใ้นระหวา่งสังเกตการเรียนแบบเด่ียวของ

นกัเรียน เม่ือทดลองสอน แลว้ ใหท้  าการวเิคราะห์ขอ้คน้พบจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบเด่ียวจากแบบประเมิน โดยจ าแนกเป็น 3 หวัขอ้คือ 

ก. เวลาท่ีใชใ้นการเรียนหรือเผชิญประสบการณ์ตามขั้นตอน 
ใหร้ะบุวา่ ในแต่ละขั้นบทท่ีก าหนดไวใ้นแผนการสอนหรือ
แผนก ากบัประสบการณ์ (ในกรณีเป็นชุดการสอนแบบอิง
ประสบการณ์) นกัเรียนใชเ้วลาก่ีนาที 

ข. สรุปผลการประเมินในภาพรวมวา่ อยูใ่นระดบัดีเด่น ดีมาก ดี 
พอใช ้หรือตอ้งปรับปรุง 

ค. ใหร้ะบุขอ้ดีของ ทดสอบประสิทธิภาพ แบบเด่ียว  
ง. ใหใ้หร้ะบุจุดแขง็และจุดอ่อนของการทดสอบประสิทธิภาพ

แบบเด่ียวจ าแนกจุดอ่อน ตามประเด็นต่อไปน้ี 
ก) ประเมินจุดเขง็/จุดอ่อนตามขั้นตอนการเรียน 
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(ก) การทดสอบก่อนเรียน/การประเมินก่อนเผชิญ
ประสบการณ์ 

(ข) การน าเขา้สู่บทเรียน/การปฐมนิเทศ 
(ค) การประกอบกิจกรรมการเรียน/การเผชิญ

ประสบการณ์ 
(ง) การรายงานความกา้วหนา้ในการเรียน/การเผชิญ

ประสบการณ์ 
(จ) การรายงานผลการเผชิญประสบการณ์ (ส าหรับการ

สอนแบบอิงประสบการณ์) 
(ฉ) การสรุบทเรียน/การสรุปการเผชิญประสบการณ์ 
(ช) การทดสอบหลงัเรียน/การประเมินหลงัเผชิญ

ประสบการณ์   
ข) ประเมินปฏิกิริยาของนกัเรียน 

(ก) การแสดงท่าทางสงสัยหรือฉงน 
(ข) การแสดงท่าทางตั้งใจ เอาจริงกบัการเรียนหรือการ

เผชิญประสบการณ์ 
(ค) การแสดงท่าทางสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรืออาการ

เบ่ือหน่าย 
(ง) ความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่ม 
(จ) การแสดงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 

ค) ประเมินผลการใชส่ื้อ ใหร้ายงานคุณภาพของส่ือท่ีน าเสนอในชุดการ
สอน โดยสังเกตพฤติกรรมการใชข้องนกัเรียน  

2) ผลกำรทดสอบประสิทธิภำพแบบกลุ่มและแบบสนำม 
(12) ใหผู้ว้จิยัสร้างแบบประเมินการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม หรืออาจใช้

แบบวเิคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ของชยัยงค ์(Chaiyong Interaction Analysis3 CAI) 
แบบวเิคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ของแฟลนเดอร์ (Flander Interaction Analysis- 
FIA) หรือแบบวเิคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ของบราวน์ (Brown Interaction Analysis- 
BIA) ก็ไดเ้พื่อใชใ้นระหวา่งสังเกตการเรียนเป็นกลุ่มของนกัเรียน เม่ือเสร็จส้ิน
ทดลองสอนแลว้ใหท้ าการวเิคราะห์ขอ้คน้พบจากการทดสอบประสิทธิภาพ
แบบกลุ่มหรือแบบสนามจากแบบประเมิน โดยจ าแนกเป็น 3 หวัขอ้คือ 
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ก.   เวลาท่ีใชใ้นการเรียนหรือเผชิญประสบการณ์ตามขั้นตอน ใหร้ะบุวา่ ใน
แต่ละขั้นบทท่ีก าหนดไวใ้นแผนการสอนหรือแผนก ากบัประสบการณ์ 
(ในกรณีเป็นชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์) นกัเรียนใชเ้วลาก่ีนาที 

ข. สรุปผลการประเมินในภาพรวมวา่ อยูใ่นระดบัดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้
หรือตอ้งปรับปรุง 

ค. ใหร้ะบุขอ้ดีของ ทดสอบประสิทธิภาพ แบบเด่ียว  
ง.  ใหร้ะบุจุดแขง็และจุดอ่อนของการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มหรือ

แบบสนาม จ าแนกจุดอ่อน ตามประเด็นต่อไปน้ี 
ก) ประเมินจุดเขง็/จุดอ่อนตามขั้นตอนการเรียน 

(ก) การทดสอบก่อนเรียน/การประเมินก่อนเผชิญ
ประสบการณ์ 

(ข) การน าเขา้สู่บทเรียน/การปฐมนิเทศ 
(ค) การประกอบกิจกรรมการเรียน/การเผชิญ

ประสบการณ์ 
(ง) การรายงานความกา้วหนา้ในการเรียน/การเผชิญ

ประสบการณ์ 
(จ) การรายงานผลการเผชิญประสบการณ์ (ส าหรับการ

สอนแบบอิงประสบการณ์) 
(ฉ) การสรุบทเรียน/การสรุปการเผชิญประสบการณ์ 
(ช) การทดสอบหลงัเรียน/การประเมินหลงัเผชิญ

ประสบการณ์   
ข) ประเมินปฏิกิริยาของนกัเรียน 

(ฉ) การแสดงท่าทางสงสัยหรือฉงน 
(ช) การแสดงท่าทางตั้งใจ เอาจริงกบัการเรียนหรือการ

เผชิญประสบการณ์ 
(ซ) การแสดงท่าทางสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรืออาการ

เบ่ือหน่าย 
(ฌ) ความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่ม 
(ญ) การแสดงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 

ค) ประเมินผลการใชส่ื้อเด่ียวหรือส่ือประสมในชุดการสอน ใหร้ายงาน
คุณภาพของส่ือท่ีน าเสนอในชุดการสอน โดยสังเกตพฤติกรรมการใช้
ของนกัเรียน  
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 3) กำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ 

ใหร้ะบุเกณฑป์ระสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลพัธ์ (E2) ไวค้ร้ัง
เดียว คือ 90/90; 85/85; 80/80; 75/75 มิใชต้ั้งเกณฑแ์ยกแบบเด่ียว แบบกลุ่ม และแบบสนาม
แลว้เสนอผลการวเิคราะห์แยกเป็นแบบเด่ียว แบบกลุ่ม และแบบสนาม และน าเสนอเป็น
ตารางดงัน้ี 

(1) ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
(2) ผลการ ทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณาวา่ เป็นไปตามเกณฑ ์ท่ีก าหนดหรือไม่ 

 
ตอนที ่๔ 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจ 
  

ใหว้เิคราะห์ความพึงพอใจของครูและผูเ้รียนตามประเด็นท่ีก าหนดไวใ้นแบบสอบถาม ท า
ตารางและเสนอในภาคผนวก 

 
1) การวเิคราะห์ความพงึพอใจของครู ควรครอบคลุมอยา่งนอ้ย ประเด็น คือ 
3) ความพอใจในการประเมินก่อนเรียน/การประเมินก่อนการเผชิญประสบการณ์ 
4) ความชดัเจนในการปฐมนิเทศของครู 
5) ความชดัเจนใจของแผนการสอนประจ าหน่วย/แผนการสอนประจ าหน่วย

ประสบการณ์ 
6) ความชดัเจนของแผนการเรียนการสอน/เผชิญประสบการณ์ 
7) ความเหมาะสมของศูนยกิ์จกรรม/ประสบการณ์หลกัและประสบการณ์รอง 
8) ความถูกตอ้งและความเหมาะสมของเน้ือหา/ประมวลสาระ 
9) คุณภาพส่ือเสริม (ระบุส่ือเสริม เช่น วดิีทศัน์  สไลดพ์าเวอร์พอยท ์ ฯลฯ) 
10)  ความเหมาะสมของการรายงานความกา้วหนา้การเผชิญประสบการณ์ 
11) ความเหมาะสมของการสรุปการเผชิญประสบการณ์ของครุ 
12) ความเหมาะสมของการทดสอบหลงัเรียน/การเผชิญประสบการณ์ 
 
 
2) การวเิคราะห์ความพงึพอใจของนักเรียน ควรครอบคลุมอยา่งนอ้ย ประเด็น คือ 

(1) ความชดัเจนของแบบประเมินก่อนเรียน/การประเมินก่อนการเผชิญ
ประสบการณ์ 
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(2) ความชดัเจนในการปฐมนิเทศของครู 
(3) ความชดัเจนใจของแผนการสอนประจ าหน่วย/แผนการสอนประจ าหน่วย

ประสบการณ์ 
(4) ความชดัเจนของแผนการเรียนการสอน/แผนเผชิญประสบการณ์ 
(5) ความเหมาะสมของศูนยกิ์จกรรม/ประสบการณ์หลกัและประสบการณ์รอง 
(6) ความถูกตอ้งและความเหมาะสมของเน้ือหา/ประมวลสาระ 
(7) คุณภาพส่ือเสริม (ระบุส่ือเสริม เช่น วดิีทศัน์  สไลดพ์าเวอร์พอยท ์ ฯลฯ) 
(8)  ความเหมาะสมของการรายงานความกา้วหนา้และการรายงานผลสุดทา้ยการ

เผชิญประสบการณ์ 
(9) ความเหมาะสมของการสรุปการเผชิญประสบการณ์ของครุ 
(10) ความเหมาะสมของการทดสอบหลงัเรียน/การเผชิญประสบการณ์ 

 
 
 
 
 

 
 

ตอนที ่๕ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ใหแ้สดงผลการทดสอบสมมติฐานทุกขอ้ท่ีตั้งไวใ้นบทท่ี ๑ 
 ในกรณี การทดสอบสมมติฐานนวตักรรมประเภทชุดการสอน ใหด้ าเนินการตามล าดบั ดงั 
น้ี 

1) ผลการทดสอบความกา้วหนา้ทางการเรียน ใหน้ าผลการประเมินก่อนเรียนและหลงั
เรียนเพื่อทดสอบวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ท่ี
ระดบัใด โดยแสดงตารางผลการวเิคราะห์ 
(ใหแ้สดงตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานตรงน้ี) 

2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการต่อประสิทธิภาพผลลพัธ์ (E1/E2) ใหร้ะบุ
เกณฑป์ระสิทธิภาพและระดบัความเช่ือมัน่  
(ใหแ้สดงตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานตรงน้ี) 

3) ผลการประเมินความพึงพอใจ จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชชุ้ดการสอน 
เช่น ครูและนกัเรียน 
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(ใหแ้สดงตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานตรงน้ี) 
 

 

บทที ่๕ 
ผลการวจิยั-รายละเอยีดต้นแบบช้ินงาน 

 
 ใหน้ าผลการวจิยัท่ีเป็นตน้แบบช้ินงานน าเสนอในบทท่ี ๕ โดยท าไดส้องแบบ คือ 

1) แบบรวมในเล่มรายงาน ในกรณีท่ีตน้แบบช้ินงาน มีความหนาไม่มาก (ไม่เกิน 200 
หนา้) ไดแ้ก่ ตน้แบบช้ินงานท่ีเป็นแบบจ าลอง ระบบ โครงการฯ  

2) แบบแยกเล่ม ในกรณีท่ีตน้แบบช้ินงานมีจ านวนมากกวา่ 200 ข้ึนไป ไดแ้ก่ชุดการสอน 
แบบเรียนหรือต ารา เป็นตน้ 

3) ใหบ้ทท่ี 5 ประกอบอยา่งนอ้ย 3 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนที ่๑ บทน ำ ประกอบดว้ย หวัขอ้ คือ (๑) หลกัการและเหตุผลท่ีจะตอ้งพฒันา 
(๒) วตัถุประสงค ์(๓) ขั้นตอนการพฒันานวตักรรม อิงขั้นคอน 7 ขั้น 
และ(๔) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
ตอนที ่๒รำยละเอียดต้นแบบช้ินงำน ประกอบดว้ย (๑) องคป์ระกอบ (๒) ขั้นตอน 

(๓) แบบจ าลองระบบ 
 ตอนที ่๓ กำรน ำต้นแบบช้ินงำนไปใช้ ประกอบดว้ย (๑) พนัธผูบ้ริหาร (๒) 

เง่ือนไขความส าเร็จ)  
  

 

บทที ่๖ 
สรุปการวจิัย ผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ใหเ้สนอสาระของบทท่ี ๖ ตามล าดบัดงัน้ี 

สรุปการวจัิย 
1. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 1.1 วตัถุประสงคท์ัว่ไป 
 1.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.1 ประชากร 
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2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
 
3. เคร่ืองมือวิจยั การรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ ขอ้มูล 

3.1 เคร่ืองมือวิจยั  
3.2 การรวบรวมขอ้มูล  
3.3 การวเิคราะห์ ขอ้มูล 

4. ขั้นตอนการวิจยั 
 (ใหอ้ธิบาย 7 ขั้นตอนโดยสังเขป) 
 
5. สมมติฐานการวิจยั 
 (ใหร้ะบุสมมติฐานเป็นขอ้ๆ ) 
 
 

cbrahmawong@hotmail.com; 
chaiyongusc@gmail.com 

www.skype.com 
dr.chaiyong.brahmawong 
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