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รองศาสตราจารย ์ดร. ชูศกัดิ เอกเพชร
คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี

การวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) เป็นการวิจยัทมีี
จุดมุง่หมายเพือพฒันาผลผลติ (product) ซึงผลผลตินีในทางธุรกจิอาจเรียกวา่ 
“ผลติภณัฑ”์ ทเีป็นตวัสินคา้หรือบริการ 

ในทางการศึกษาอาจเรียกวา่ “นวตักรรม” ทอีาจเป็นวตัถุ (material) หรืออาจ
เป็นหลกัการ (principle) แนวคดิ  (concept)  หรือทฤษฎ ี(theory)  ที
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเทคนิคหรือวิธกีารเพือการปฏิบตัิดว้ย 
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นวตักรรมทพีฒันาขึนโดยกระบวนการวิจยัและพฒันา (R&D)  มจุีดมุง่หมายเพือ
นําไปใชเ้ป็นแนวทางการแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพของงาน ทมีปีรากฏการณห์รือ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์แสดงใหเ้ห็นวา่มปัีญหา (problem) หรือมคีวามตอ้งการจาํเป็น
(need) เกดิขึน ซึงอาจเป็นผลสืบเนืองจากการกาํหนดความคาดหวงัใหมท่ทีา้ทาย
ของหน่วยงาน หรือเกดิการเปลยีนแปลงในกระบวนทศัน์การทาํงานจากกระบวน
ทศัน์เกา่สูก่ระบวนทศัน์ใหมท่บุีคลากรขาดความรูค้วามเขา้ใจ หรือเกดิจากการ
ปฏิบตัิงานทไีมบ่รรลุผลสาํเร็จตามทคีาดหวงัมาอยา่งยืดเยือยาวนาน หรืออืนๆ 
แลว้แตก่รณี 
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R&D มกีระบวนการพฒันานวตักรรมในรูปแบบของ 
R1D1..R2D2..R3D3..RiDi  มขีนัตอนสุดทา้ยใชรู้ปแบบการวิจยักึง
ทดลอง (quasi-experimental design) ในภาคสนามจริง มี
จุดมุง่หมายหลกัเพือทดสอบคุณภาพของนวตักรรมในลกัษณะ If  X…then Y  
และเพือการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของนวตักรรมนันดว้ย  จากนันจึงมกีารเผยแพร่
เพือนําไปใชใ้นวงกวา้งตอ่ไป โดยนวตักรรมนันอาจมลีกัษณะเป็นการรับนํามาจากทอีืน 
(adopt) หรือมกีารปรับมาจากทอีืน (adapt) หรือมกีารริเริมสรา้งสรรคขึ์น
ใหม ่(create) 

การทจีะพฒันานวตักรรมอะไร จึงขนึกบัวา่ “อะไรคือ ปัญหา 
(problem)  อะไรคือความตอ้งการจาํเป็น (need) ของบุคคล 
และ/หรือของกลุม่ และ/หรือของหน่วยงานนันๆ” ทคีวรแกไ้ข
หรือตอบสนองดว้ยการวิจยัและพฒันา (R&D) ซึงโดยทวัไปจะ
มปีรากฏการณห์รือมขีอ้มูลเชิงประจกัษ ์ทแีสดงใหเ้ห็นวา่ “มี
อะไรบา้งทเีป็นปัญหาหรือเป็นความตอ้งการจาํเป็น” ดงัจะเห็น
ไดว้า่ ในการทาํวิจยัหรือในการทาํวิทยานิพนธ ์ผูวิ้จยัจะนําเอา 
“ปัญหาและความตอ้งการจาํเป็น” มากลา่วถึงในหวัขอ้ 
“ความสาํคญัและความเป็นมาของปัญหา” (บทท ี1) เพือยืนยนั
วา่ “ทาํไมถึงตอ้งพฒันานวตักรรมนันๆ” 
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การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research: AR) เป็นการ
วิจยัทมีจุีดมุง่หมายเพือแกปั้ญหา ใหเ้กิดการเปลยีนแปลง 
ควบคูก่บัการเรียนรู ้และการพฒันาความรูใ้หมจ่ากการ
ปฏิบติังานจริงของผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยั ตามหลกัการเรียนรู้
จากการกระทาํ (action learning) ตามวงจรแบบเกลยีว
สวา่น (spiral cycle) ของกิจกรรมการวางแผน การปฏิบติั 
การสงัเกตผล  และการสะทอ้นผล  โดยผลจากการวิจยัจะมี
ขอ้จาํกดัในการนําไปเผยแพร่เพือใชใ้นวงกวา้ง เนืองจากเป็น
การวิจยัในบริบทเฉพาะ แตก่ส็ามารถใชเ้ป็นกรณีศึกษาเพือ
ประยุกตใ์ช ้ในบริบททคีลา้ยคลึงกนัได ้

กระบวนการหลกัของการวิจยัและพฒันา (R&D) 3 ขนัตอน ดงันี 1)  การกาํหนดนวตักรรม 2) 
การพฒันานวตักรรมและนําไปทดลองในภาคสนาม โดยพฒันาบุคลากรทเีกยีวขอ้งใหม้ ี “ความรู”้ 
(knowledge) ในนวตักรรมเพือนําไปสูก่ารปฏิบติังานจริง (action)  ทสีง่ผลตอ่การพฒันาทงัคน
และงาน รวมทงัคุณภาพทเีป็นเป้าหมายสุดทา้ยของการจดัการศึกษา  3) การเผยแพร่นวตักรรม 
หากผลการทดลองพบวา่นวตักรรมนันมคุีณภาพตามเกณฑท์กีาํหนด

กาํหนด
นวตักรรม

พฒันานวตักรรมและนําไปทดลอง
ในภาคสนาม

เผยแพร่
นวตักรรม

กระบวนการหลกัของการวิจยัและพฒันา (R&D)
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นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาส่วนใหญ่เป็น “หลกัการ แนวคิด หรือ
ทฤษฎี” เพือการบริหารการศึกษา โดยหลกัการ แนวคิด หรือทฤษฎีเหลา่นัน 
อาจเป็นนําเอามาใชโ้ดยตรง (adopt) หรืออาจปรับเอามาใช ้(adapt) หรืออาจ
ริเริมขึนมาใหม ่(create)  แตไ่มว่า่จะเป็นอยา่งไร หากเอามาใชแ้ลว้ทาํใหก้าร
ทาํงานดขึีนและสง่ผลใหคุ้ณภาพของการศึกษาไทยดขึีน กน่็าจะถือวา่ใชไ้ด ้

adapt

ในปัจจุบนั เนืองจากความเป็นสงัคมความรู ้(knowledge society)  และผล
จากการเปลยีนแปลงกระบวนทศัน์ใหมท่างการบริหารการศึกษาหลายประการ ทาํ
ใหม้ ี“หลกัการ แนวคดิ หรือทฤษฎ”ี เพือการบริหารการศึกษาใหม่ๆ  เกิดขึน
มากมาย ซึงหลายหลกัการ หลายแนวคดิ หรือหลายทฤษฎ ีไดถู้กนําไปกลา่วถึง
ในพระราชบญัญตักิารศึกษาแหง่ชาต ิแผนการศึกษาแหง่ชาต ินโยบายทางการ
ศึกษาแหง่ชาต ิหรือแมแ้ตแ่ผนหรือนโยบายของหน่วยงานสว่นกลางทเีป็นตน้
สงักดัของสถานศึกษาในสว่นภูมิภาคหรือสว่นทอ้งถิน เชน่ การบริหารแบบยึด
โรงเรียนเป็นฐาน (school-based management) การบริหารแบบธรรมาภิ
บาล (good government management) การบริหารงานแบบโปร่งใส 
(transparency management) การบริหารงานทเีนน้ความรับผิดชอบ 
(accountability management)  การบริหารแบบมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ 
(result-based management) การบริหารเพือการเปลยีนแปลง (change 
management) ….. ฯลฯ
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การจดัการความรู ้(knowledge management) สภาพแวดลอ้มเพือการเรียนรู ้
(learning environment) การเรียนรูแ้บบรวมพลงั (collaborative learning)  
ชุมชนการเรียนรู ้(learning community) วฒันธรรมการเรียนรู ้(learning culture) 
วฒันธรรมโรงเรียนทเีขม้แขง็ (strong school culture)  บรรยากาศโรงเรียนเพือการ
เรียนรู ้(learning school climate) ภาวะผูนํ้าการเปลยีนแปลง (transformational 
leadership)  ภาวะผูนํ้าเชิงยุทธศาสตร ์(strategic leadership) ภาวะผูนํ้าทาง
วิชาการ (instructional leadership) ภาวะผูนํ้าแบบกระจายอาํนาจ (distributed 
leadership) ภาวะผูนํ้าของผูบ้ริหาร (principal leadership) ภาวะผูนํ้าของครู 
(teacher leadership) ภาวะผูนํ้าแบบเสริมพลงั (empowered leadership) ภาวะ
ผูนํ้าโรงเรียน (school leadership) ภาวะผูนํ้าทางการศึกษา (educational 
leadership) โรงเรียนทมีปีระสิทธิผล (effective school) การบริหารคุณภาพโดยรวม 
(total quality management) การบริหารแบบมสี่วนร่วม (participatory 
management)     ฯลฯ 

ม ี“นานาทศันะตอ่การศึกษาศตวรรษท ี21” สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเกิดขึนของ
กระบวนทศัน์ใหมท่างการศึกษามากมาย ทบุีคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในสถานศึกษา ควรรับรู ้
ควรทําความเขา้ใจใหก้ระจา่ง เพือการตัดสินใจสู่การปฏิบตัิทีมีประสิทธิผล เช่น  Bloom’s 
Digital Taxonomy of Educational Objective ซึงเพิงมีการปรับปรุง
แกไ้ขในปี 2001 และ 2007 หรือรูปแบบการเรียนรู ้เชน่ Project-Based Learning, 
Problem-Based Learning, Inquiry-Based Learning หรือรูปแบบ
การประเมินผล (assessment) รวมทงัหลกัความรว่มมือ (collaboration) ทแีมม้กีาร
กลา่วถึงมาตงัแตพ่ระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แตใ่นชว่งเวลานัน ความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยดีิจติอลยงัไมเ่ขม้ขน้มากเทา่ในปัจจุบนั เป็นภาพของกระบวนทศัน์แบบเดิมในศตวรรษท ี20 
เป็นภาพของการเรียนการสอนในหอ้งเรียนแบบพบปะกนั (face to face) ยงัไมม่ภีาพของคาํ
วา่ “ดิจติอล” หรือ “ออนไลน”์ มาบูรณาการอยา่งชดัเจน จนกลายเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ขึนมา เช่น 
การประเมินผลออนไลน์ โครงการ PBL ออนไลน์ หรือแมแ้ต่ Digital Taxonomy of 
Educational Objective ไมนั่บรวมแนวคิดใหม่ๆ  อืนๆ เชน่ ชุมชนการเรียนรูอ้อนไลน์ 
การสรา้งเครือขา่ยทอ้งถนิและโลก การสือสารและความร่วมมือออนไลน์ เป็นตน้
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หลกัการ แนวคิด ทฤษฎ ีตา่งๆ เหลา่นัน (ยงัมอีกีมากมาย)  ถือเป็นนวตักรรมใหม่
ทางการบริหารการศึกษา ทคีาดหวงัวา่ หากบุคลากรทางการศึกษา “มคีวามรู”้ 
(knowledge)  แลว้กระตุน้ใหพ้วกเขานําความรูเ้หลา่นีไปสู ่“การปฏิบตั”ิ (action)  ก็
จะกอ่ใหเ้กิดพลงั (power) ใหก้ารปฏิบตัิงานในหนา้ทเีป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิงขึน ตามแนวคิด “knowledge + action = power”  หรือตามคาํกลา่ว
ทวีา่  “make them know what to do, then encourage them do what they 
know”  หรือ “link to on-the-job application” 

หลกัการ แนวคิด ทฤษฎ ีรวมทงักระบวนทศัน์ใหมท่างการศึกษาเหลา่นัน สามารถ
นําไปสูก่ารปฏิบตัิไดด้ว้ยกระบวนการ Research and Development: R&D ใน 
6 ขนัตอน
ขอ้สงัเกต – มผูีอ้อกแบบงานวิจยั “พฒันารูปแบบ....” วา่เป็น R&D แตข่าดการ
ทดลองใชจ้ริงในภาคสนาม เห็นวา่รูปแบบนันน่าจะเป็น policy research ทมี ี
2 ขนัตอนหลกั คือ ขนัตอนแรกวิจยัเพือใหไ้ดร่้างตวัแบบ ขนัตอนทสีองเอาร่าง
ตวัแบบนันไปตรวจสอบหรือยืนยนัดว้ยเทคนิควิธวิีจยัอยา่งใดอยา่งหนึง

การศึกษาวรรณกรรมทเีกยีวขอ้งในบทท ี2 
ถือเป็นจุดเริมตน้ทสีาํคญัของการวิจยัและ
พฒันา (R&D) ของนักวิจยั เพราะจะ
ทาํใหไ้ด ้“โปรแกรมพฒันา/นวตักรรม......”   
ทถืีอเป็นกรอบแนวคดิเพือการวจิยัวา่ “มี
จุดมุง่หมายเพืออะไร มรูีปร่างหนา้ตาเป็น
อยา่งไร และจะพฒันาอยา่งไร ดงันัน 
วิธีดาํเนินการวิจยัในบทท ี3 จึงจะเริมตน้
ดว้ยการนําเอา “โปรแกรมพฒันา/
นวตักรรม..... ทถืีอเป็นกรอบแนวคดิเพือ
การวิจยั”  นันเป็นตวัตงัตน้ในขนัตอนท ี1 
และการออกแบบวิจยัภาคสนามจะใหม้ี
อยา่งนอ้ย 2 โครงการ คือ “โครงการ
พฒันาความรูใ้หก้ลุม่ทดลอง” และ 
“โครงการกลุม่ทดลองนําความรูสู้ก่าร
ปฏิบตั”ิ 
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การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพือการวิจยัและการปรับปรุงแกไ้ข เพือตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัปัญหา ความ
จาํเป็น และบริบท ประกอบดว้ย  2 กิจกรรมหลกั คือ
 การตรวจสอบ  “โปรแกรมพฒันา/นวตักรรม..... ทถืีอเป็นกรอบแนวคิดเพือการวิจยั”  ทพีฒันาไดจ้ากบทท ี

2 โดยวิธกีารขา้งลา่งนีวิธกีารใดวิธกีารหนึง หรือกาํหนดเพิมเติม หรือหลายวิธผีสมกนั เชน่
 การสมัภาษณเ์ชิงลึก (in-depth interview) ผูท้รงคุณวุฒิ ทงัทางวิชาการและทางการปฏิบตั ิ เป็นใครและจาํนวนเทา่ไร

ขึนกบัเกณฑท์จีะกาํหนด
 การอภิปรายกลุม่เป้าหมาย (focus group discussion) เป็นกลุม่เป้าหมายทมีจุีดมุง่หมายจะนําโปรแกรมไปเผยแพร่และ

ใชป้ระโยชน์
 การวิจยัเชิงสาํรวจ (survey study) เพือสอบถามความเหน็จากกลุม่ตวัอยา่งของประชากรทเีป็นกลุม่เป้าหมายทจีะนํา

โปรแกรมไปเผยแพร่และใชป้ระโยชน์
 การปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมตามขอ้เสนอแนะทไีดร้ับ

ผลสืบเนืองจาก...
การศึกษาวรรณกรรมทเีกยีวขอ้งในบทท ี2

“โปรแกรมพฒันา/นวตักรรม.....” อาจกาํหนดเป็นชืออืนไดต้ามความเหมาะสม

การจดัทาํคูมื่อประกอบโปรแกรม  ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั คือ การจดัทาํคูมื่อประกอบ
โปรแกรม ในโครงการอยา่งนอ้ย 2 โครงการ คือ

1. คูมื่อประกอบโครงการพฒันาความรูใ้หก้บักลุม่ทดลอง เป็นความรูเ้กยีวกบั “นวตักรรม” 
ทพีฒันาขึน  และความรูเ้กยีวกบั “งาน” ทจีะใหพ้วกเขาปฏิบตั ิดว้ยวิธีการฝึกอบรม การ
สมัมนา การศึกษาดูงานตน้แบบ การศึกษาเป็นกลุม่ การศึกษาดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

2. คูมื่อประกอบโครงการกลุม่ทดลองนําความรูสู้ก่ารปฏิบตั ิ“on the job 
developing” ซึงอาจเป็นคูมื่อการมอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ การสมัมนา
กลุม่ยอ่ย การเป็นพเีลยีง เพือนชว่ยเพือน การประชุม การแลกเปลยีนเรียนรู ้การถอด
บทเรียน หรืออืนๆ ทเีชือมโยงไปถึงภาระงานทกีาํหนดใหป้ฏิบตัเิป็นระยะๆ

จดัทาํคูมื่อ...ประกอบ
โปรแกรม/นวตักรรม 
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ขนัตอนนีถือเป็นภาระงานทีหนักสาํหรับผูวิ้จัย ตอ้งใชเ้วลา ความขยนั อดทน และความ
พยายามสูง อยา่งนอ้ยก็ประมาณ 1 ภาคเรียน แตก็่ขึนกบัผลการทาํงานในระยะทีผา่น
มาของผูวิ้จัยดว้ย หากในบทที 2 ผูวิ้จัยไดศึ้กษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งไวไ้ดดี้ ก็จะทาํใหมี้ 
“ความรู้” ทีจะนํามาจัดทาํเป็นคูมื่อประกอบโปรแกรมทีเพียงพอ ทงัในสว่นทีเกียวกบั 
“นวตักรรม” และเกียวกบั “งาน” และขอใหข้อ้สังเกตดว้ยวา่  “คูมื่อประกอบโปรแกรม” 
นี อาจเป็นคูมื่อทีเป็นเอกสารตามทีนิยมใชก้นัโดยทวัไป หรืออาจเป็นคูมื่อเพือ e-
learning เชน่ แผน่ซีดีเพือศึกษาจากคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ หรืออาจผสมกนั
หลากหลายลกัษณะ

การตรวจสอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข 3 ระยะ  ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั แตก่็
ไมต่ายตวั ผูวิ้จยัอาจปรับเปลยีนตามความเหมาะสม โดยยึดจุดมุง่หมายเพือการตรวจสอบ
และการปรับปรุงแกไ้ข

1.  การตรวจสอบภาคสนามเบืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข (preliminary 
field checking and revision) กบักลุม่เป้าหมาย ผูเ้กยีวขอ้ง ผูม้สีว่นได ้
เสยี และอืนๆ แลว้แตค่วามเหมาะสมกบังานวิจยั จาํนวนหนึง ดว้ยวิธกีารสมัภาษณเ์ชิงลึก 
หรือการอภิปรายกลุม่เป้าหมาย แลว้แตก่รณี หรือทงัสองวิธ ี มจุีดมุง่หมายในการตรวจสอบ
คุณภาพของโปรแกรม ทอีาจใชเ้กณฑค์วามถูกตอ้ง (accuracy) ความเป็นไปได ้ 
(feasibility) ความสอดคลอ้ง (congruency) และความเป็นประโยชน์ 
(utility) 

ตรวจสอบโปรแกรม/นวตักรรม...และ
ปรับปรุงแกไ้ข... RD..RD..RD.. 
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2.  การตรวจสอบภาคสนามครังสาํคญัและการปรับปรุงแกไ้ข (main field 

checking and  revision)  กบักลุม่เป้าหมาย ผูเ้กยีวขอ้ง  ผูม้สีว่นไดเ้สยี และอืน ๆ แลว้แต่
ความเหมาะสมกบังานวิจยั จาํนวนหนึง ทไีมซ่าํกบัขอ้ 1  ดว้ยวิธกีารสมัภาษณเ์ชิงลึก หรือการอภิปราย
กลุม่เป้าหมาย แลว้แตก่รณี หรือทงัสองวิธ ี  มจุีดมุง่หมายในการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม ทอีาจใช ้
เกณฑพ์ิจารณาเชน่เดยีวกบัขอ้ 1 คือ  ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และความเป็นประโยชน์

3.  การตรวจสอบเพือการยืนยนัและการปรับปรุงแกไ้ข (confirmative checking 
and revision)  อาจใชแ้บบสอบถามกลุม่เป้าหมาย ผูเ้กยีวขอ้ง ผูม้สีว่นไดเ้สยี และอืนๆ จาํนวนหนึง 
ทไีมซ่าํกบัขอ้ 1  และขอ้ 2 โดยอาจประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการวิเคราะหห์าคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Item 
Objective Congruence Index: IOC) ระหวา่ง “ความรู”้ ทกีาํหนดในคูมื่อประกอบ
โปรแกรมกบัวตัถุประสงคท์คีาดหวงั ผลจากการตอบแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหห์าคา่ IOC  หากรายการ
ใดมคีา่ตามเกณฑท์กีาํหนด เชน่ สูงกวา่ .50 กแ็สดงวา่ “ความรู”้ นัน มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี
คาดหวงั  นอกจากนัน หากในแบบสอบถามนัน มคีาํถามแบบปลายเปิด และไดร้ับขอ้เสนอแนะเพือการ
ปรับปรุงแกไ้ข  กนํ็าขอ้เสนอแนะนันไปพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขคูมื่อประกอบโปรแกรมดว้ย

สรา้งเครืองมือเพือการทดลองโปรแกรม/นวตักรรมในภาคสนาม  หากประยุกตจ์ากแนวคิด
ของ Guskey (2000)  ควรมแีบบประเมิน 5 ประเภท คือ 

1. แบบประเมินปฏิกริิยา (reaction) ของกลุม่ทดลองตอ่โครงการแตล่ะ
โครงการหลงัสินสุดการดาํเนินงานของโครงการนันๆ เพือดูประสิทธิผลของโครงการ
และหาขอ้บกพร่องในการปรับปรุงแกไ้ข  โดยอาจวิธกีารระดมสมอง การถอดบทเรียน 
หรืออืนๆ เพือใหไ้ดข้อ้มูลสะทอ้นกลบัตามความเหมาะสม
2. แบบประเมินความรู ้(knowledge) ของกลุม่ทดลอง  โดยเฉพาะ
ความรูจ้ากการดาํเนินตาม “โครงการพฒันาความรูข้องกลุม่ทดลอง”   ทงันีเพือใหท้ราบ
ถึงระดบัของความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และทศันคติ วา่มมีากเพยีงพอทจีะนําไปสูก่าร
ปฏิบติัไดห้รือไม ่หลงัจากมกีารดาํเนินงานตามโครงการประเภทนีแลว้ 

สรา้งเครืองมือเพือ.....
การทดลอง

*  สร้างเครืองมือ หลงัขนัตอนที 4 ที “นวตักรรม” ไดรั้บการปรับปรุงจนลงตวัแลว้
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3. แบบประเมินการนําความรูสู้ก่ารปฏิบตัิ (from knowledge to 
action)  ของกลุม่ทดลอง  เป็นการประเมินหลงัจากทมีกีารดาํเนินงานตาม “โครงการนํา
ความรูสู้ก่ารปฏิบติั” ไปแลว้ระยะหนึง โดยอาจมกีารประเมินเป็นระยะๆ หรือเมือสินสุดโครงการ
ในตอนทา้ยของการวิจยั 
4. แบบประเมินการเปลยีนแปลง (change)  โดยอาจใชแ้บบสอบถาม แบบ
สมัภาษณ ์ แบบสงัเกต  แบบบนัทึกขอ้มูล ภาพถา่ย หรืออืนๆ ทแีสดงใหเ้ห็นถึงการเปลยีนแปลง
ในมิติตา่งๆ เชน่ การเปลยีนแปลงในงานทปีฏิบติั  การเปลยีนแปลงในบรรยากาศองคก์าร การ
เปลยีนแปลงในเทคนิคหรือวิธกีารทาํงาน  และอืน ๆ โดยอาจเกบ็ขอ้มูลจากผูเ้กยีวขอ้งหลายฝ่าย
5. แบบประเมินผลการเรียนรูท้เีกดิขึนกบันักเรียน (student learning 
outcome) ในกรณีทโีปรแกรมนันสง่ผลถึงนักเรียนดว้ย อาจเป็นแบบประเมินความรู ้ความ
เขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ หรืออืนๆ รวมทงัความพึงพอใจของนักเรียนตอ่ปรากฏการณท์เีกิดขนึ 

การทดลองโปรแกรม/นวตักรรมในภาคสนาม (trial) ถือเป็นภาระงานทหีนักขนัตอนหนึง 
โดย

การทดลองใชโ้ปรแกรมในหน่วยงานทเีป็นกลุม่เป้าหมายการทดลอง  ที
กาํหนดตามรูปแบบการวิจยักึงทดลอง (quasi-experiment) รูปแบบใดรูปแบบหนึง 
เชน่ แบบการวิจยัแบบกลุม่ควบคุมไมไ่ดสุ้ม่ แตม่กีารทดสอบกอ่นและหลงัการทดลอง 
(nonrandomized control-group pretest-posttest design) 

การทดลองโปรแกรม/
นวตักรรม....ในภาคสนาม 
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การทดลองโปรแกรม/นวตักรรมในภาคสนาม อาจใชร้ะยะเวลา 1 ภาคเรียน เพือใหม้เีวลา
เพยีงพอตอ่การดาํเนินงานในโครงการ 2 ประเภท คือ 
1) โครงการพฒันาความรูก้ลุม่ทดลอง ในระยะเริมแรกของการทดลอง  
2) โครงการกลุม่ทดลองนําความรูสู้ก่ารปฏิบติั  โดยผูวิ้จยัสามารถกาํหนดชือโครงการไดต้าม

ความเหมาะสม สรุปผลการทดลอง และปรังปรุงแกไ้ขโปรแกรม โดยการสรุปผลนันมี
จุดมุง่หมายเพือดูวา่โปรแกรมทพีฒันาขนึนันมคุีณภาพสง่ผลตอ่การเปลยีนแปลงทดีขีนึตาม
เกณฑท์ผูีวิ้จยักาํหนดในมิติตา่งๆ ตามเครืองมือการประเมินทสีรา้งขนึในขนัตอนท ี5  
หรือไม?่  ในกรณีการปรับปรุงแกไ้ขนัน เป็นการปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมโดยพิจารณา
ขอ้มูลจากการสงัเกต การบนัทึก การสมัภาษณ ์การถอดบทเรียน และอืนๆ ทผูีวิ้จยัใชใ้น
ทุกระยะของการดาํเนินการทดลอง 

From knowing.. To.. 
Acting

step by step

การเขยีนรายงานการวิจยัและการเผยแพรผ่ลงานวิจยั มปีระเดน็ทคีวรนําเสนอดงันี
 ผลการตรวจสอบกรอบแนวคดิเพือการวจิยัและการปรับปรุงแกไ้ข  
 ผลการจดัทาํคูมื่อประกอบโปรแกรม  
 ผลการตรวจสอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข 3 ระยะ  
 ผลการตรวจสอบภาคสนามเบืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข 
 ผลการตรวจสอบภาคสนามครังสาํคญัและการปรบัปรุงแกไ้ข 
 ผลการตรวจสอบเพือการยืนยนัและการปรบัปรุงแกไ้ข 
 ผลการสรา้งเครืองมือเพือการทดลองในภาคสนาม  
 ผลการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) เป็นการบรรยายถึงเหตุการณท์ดลองในภาคสนาม แสดงผลจากแบบประเมิน

ตา่งๆ ทใีช ้ 
 ผลผลิตสุดทา้ยจากการวิจยั คือโปรแกรมพฒันาทไีดร้ับการปรับปรุงแกไ้ขจากขอ้มูลสะทอ้นกลบัทไีดร้ับในชว่งการดาํเนินการ

ทดลองใชโ้ปรแกรม 
กรณีการเผยแพร่ผลงานวจิยั  เชน่ การนําเสนอผลงานวจิยัในการสัมมนาวิชาการ การตพิีมพใ์นวารสาร การจดัพิมพเ์ป็นเอกสารหรือ
ตาํรา การนําเสนอในเวบ็ไซดรู์ปแบบใดรูปแบบหนึง เป็นตน้

เขยีน....รายงาน
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คําแนะนํา ---- การนําเสนอผลการวิจยั ผูว้ิจยัควรนํามาเสนอเป็นระยะๆ หรือหลงั
เสร็จสินการทาํวิจยัแตล่ะขนัตอน ไมร่อจนกวา่เสร็จสินทุกขนัตอน มิฉะนันจะเกดิ
สภาพของภูเขาขอ้มูล หรือสภาพไดห้นา้ลืมหลงั อาจมผีลทาํใหนํ้าเสนอขอ้มูลไม่
ครบถว้นสมบูรณต์ามทปีฏิบตัิจริง มคีวามสบัสน อนัเนืองจากความเร่งรัดของเวลา 
ความเหนือยลา้ ความทอ้แทใ้จ ความหลงลืม และความมากมายของขอ้มูล

...ในกลุม่เป้าหมายทมีคุีณสมบติัเดยีวกบักลุม่ทใีชใ้นการทดลอง เชน่  การวิจยัมุง่พฒันา
นวตักรรมเพือใชก้บับุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน...เมือดาํเนินการทดลองนวตักรรม
นันในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 1 แห่ง (เป็นแหลง่ทดลอง) แลว้พบวา่นวตักรรมนันมี
คุณภาพตามเกณฑท์กีาํหนด กส็ามารถนําไปเผยแพร่เพือใหส้ถานศึกษาขนัพืนฐานอืนๆ 
ทวัประเทศไดพ้ิจารณาใช ้โดยเชือวา่ หากสถานศึกษาเหลา่นัน มกีารปฏิบติัตามคูมื่อและ
ขนัตอนตา่งๆ ทผูีวิ้จยัจดัทาํขนึ กจ็ะสง่ผลใหเ้กิดผลลพัธต์ามทคีาดหวงัได ้

ผลลพัธข์อง R&D แตกตา่งจากผลลพัธข์อง AR --- “ผลลพัธจ์าก AR มขีอ้จาํกดัในการนําไปเผยแพร่หรืออา้งอิง 
เพือใชใ้นวงกวา้ง เนืองจากเป็นการวิจยัเพือปฏิบตัจิริงในบริบทเฉพาะ แตส่ามารถนําเอาประเดน็ขอ้คดิ หรือเหตุการณ์
สาํคญัทเีกิดขึนเป็นขอ้เสนอแนะสาํหรับการนําไปใชใ้นสถานการณอื์นทมีลีกัษณะคลา้ยคลึงกนั หรือทกีาํลงัมุง่ใหเ้กิดการ
เปลยีนแปลงในลกัษณะเดยีวกนัได”้ 
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หากตดัสินใจทาํ R&D ในเรืองใดเรืองหนึง สิงทผูีวิ้จยัควรเริมทาํ
แตเ่นินๆ คือ การ review วรรณกรรมทเีกยีวขอ้งกบั
นวตักรรมทจีะพฒันานัน เพือนําเสนอไวใ้นบทท ี2 เป็น
วรรณกรรมทใีหม่ๆ  ไมล่า้สมยั ทงัจากเอกสาร ตาํรา และจาก
อินเตอร์เน็ต ทสีาํคญัตอ้งเป็นนวตักรรมใหม่ๆ  กระบวนทศัน์ใหม่ๆ  
หากยงัหลงติดกบัของเกา่ จะไมเ่กิดประโยชน์ และจะเสยีเวลา
เปลา่ 
นอกจากนันอาจศึกษาแนวคิดเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรหรือการ
พฒันาวิชาชพี แนวคิดการออกแบบโปรแกรม ดว้ย เพือเป็น
แนวทางในการออกแบบนวตักรรม และแนวทางในการดาํเนินการ
ทดลองในภาคสนาม – หาก review ไวดี้เพียงใด ก็จะทาํให ้
ผูวิ้จยัทาํ “คูมื่อ” ประกอบนวตักรรมในชว่งทาํวิจยัไดส้ะดวกมาก
ขึนเทา่นัน

เนน้ยาํเรืองขอ้มูลใหม่ๆ  แนวคดิ
ใหม่ๆ  กบังานวิจยัทุกประเภท 
เพราะสงัคมปัจจุบนัเปลยีนแปลง
เร็วมาก ผูว้ิจยัตอ้งระมดัระวงั 
กา้วใหท้นักบัการเปลยีนแปลง ไม่
หลงติดกบัของเกา่ ขอ้มูลเกา่ 
แนวคดิเกา่ หรือกระบวนทศัน์เกา่ 

http://ednet.kku.ac.th/~edad/OLD/Jintana.pdf

http://ednet.kku.ac.th/~edad/OLD/anan_thesis[1].pdf

http://ednet.kku.ac.th/~edad/OLD/Dissertation_Pdf
/Sumat.pdf

http://www.mbuisc.ac.th/phd/thesis/thawon_propo
sal.pdf
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