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การวิจัยและการพัฒนา 
(Research and Development)

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ 1

 การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product) 

โดยทำการทดสอบในสภาพจริงและดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลายๆ รอบ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  

ดังนั้น เป้าหมายหลักหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา คือ ผลิตภัณฑ์นั่นเอง

ความหมายของการวิจัยและพัฒนา

 ได้มีผู้ให้ความหมายของการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

 ทิศนา แขมมณี  (2540 : 5)  ได้กล่าวว่าการวิจัยและพัฒนา หมายถึง การวิจัยที่มุ่งนำเอาความรู้จากการ

วิจัยบริสุทธ์ิไปวิจัยต่อโดยพัฒนาเป็นเทคนิคหรือวิธีการท่ีสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและทดลองใช้จนได้ผลเป็น

ที่น่าพอใจแล้วจึงนำไปเผยแพร่ใช้ในวงกว้างเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วน วัญญา วิศาลาภรณ์  

(2540 : 24)  ได้กล่าวว่าจุดประสงค์ของการวิจัยและพัฒนาไม่ใช่อยู่ท่ีการสร้างหรือทดสอบทฤษฎีแต่อยู่ท่ีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในโรงเรียน ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการวิจัยและพัฒนา เช่น อุปกรณ์การฝึก

อบรม อุปกรณ์การเรียน ส่ือการเรียน ระบบการจัดการ เป็นต้น  ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ันจะต้องตรงกับ

ความต้องการที่มีรายละเอียดโดยเฉพาะ เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นแล้วจะต้องนำไปทดลองใช้และปรับปรุงจนถึง

ระดับที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์ (2543 : 174 -

174) ที่กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยที่มีจุดหายเพื่อสร้างหรือค้นหาแนวคิด แนวทาง วิธีปฏิบัติหรือ

ส่ิงประดิษฐ์ท่ีนำไปใช้เพ่ือพัฒนากลุ่มคน หน่วยงานหรือองค์กร จุดหมายปลายทางท่ีคาดหวังจึงเป็นการมุ่งให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น แนวคิด พฤติกรรม วิธีปฏิบัติที่คาดว่าจะดีขึ้น จึงมักเกี่ยวข้องกับการทดลอง 

ตัวอย่างของงานวิจัยและพัฒนา เช่น การพัฒนาหลักสูตรการเรียน  ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยอาจจะอยู่ในรูป

ของหลกัการ โครงสรา้งและแนวทางของหลกัสตูร              ชดุฝกึอบรมคร ูสือ่และชดุการเรยีน แนวทางการประเมนิและ

ระบบในการบริหารจัดการหลักสูตร สิ่งเหล่านี้ได้มีการทดสอบด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ

แล้ว

 จากความหมายที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการวิจัยแะพัฒนา  หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ

มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งมี 2 ลักษณะ ได้แก่             ผลิตภัณฑ์ประเภทสื่อวัสดุ

อุปกรณ์ (Material) และผลิตภัณฑ์ประเภทวิธีการหรือกระบวนการ (Process) โดยดำเนินการทดสอบใน

สภาพจริงและทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลายๆ รอบ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา

กลุ่มคน หน่วยงานหรือองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

1 
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

 กระบวนการวิจัยและพัฒนามีขั้นตอน  ดังนี้

 1.  การสำรวจ สังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ เป็นการดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 

research) หรือการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับสภาพปัญหาความต้องการ

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้พัฒนา       ผลการดำเนินการในข้ันตอนนี้

จะทำให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น 

 2.  การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์  เป็นการดำเนินการโดยการนำความรู้และผลการวิจัยที่ได้จากขั้น

ตอนท่ี  1 มาพัฒนาผลิตภัณฑ์  ซ่ึงจะเริ่มจากการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดวิธีที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรที่ต้องการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทั้งในด้านกำลังคน  งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และระยะเวลา หลังจากนั้นจึงดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี

ลักษณะหรือรูปแบบตาม ความต้องการของกลุ ่มเป้าหมาย ส่วนผลิตภัณฑ์ที ่จะพัฒนามีลักษณะอย่างไร

หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างจะขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในขั้นตอนของการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสร้างผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

 3. การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์  เมื่อสร้างผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วจะต้องนำไปตรวจสอบความเหมาะสม

และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าหากผลการตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพยังไม่เป็นท่ีพึงพอใจ

หรือมีบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  สำหรับการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จะดำเนินการ  ดังนี้ 

      3.1  การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก เป็นการทดลองเบ้ืองต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม

ผลประเมินเชิงคุณภาพเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์  มักนิยมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในโรงเรียน 1 - 3 โรง เด็กนักเรียน

6 - 12 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงรูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์

      3.2  การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่  เป็นการนำผลิตภัณฑ์ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายที่มี

ขนาดใหญ่ หรือเรียกว่ากลุ่มนำร่อง (Pilot group) ซึ่งได้แก่การนำไปใช้ในโรงเรียน 5-15 โรง  มีจำนวนนักเรียน 

30 - 100 คน โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ นำผลท่ีประเมินเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือ

กลุ่มควบคุมท่ีเหมาะสม วัตถุประสงค์หลักของการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มขนาดใหญ่ เพ่ือต้องการท่ีจะบ่งช้ีว่า

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการดำเนินการ

ของขั้นตอนนี้จะใช้การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental design)  แล้วนำผลการวิจัยมาแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

      3.3  การทดลองความพร้อมนำไปใช้  หลังจากปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์จนมีความมั่นใจในด้าน

คุณภาพ ผู้วิจัยจึงนำรูปแบบไปทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบความพร้อมสู่การปฏิบัติ โดยนำไปใช้ในโรงเรียน 10 - 30 

โรง นักเรียน 40 - 200 คน รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสังเกต เพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา

ที่พัฒนาขึ้นมีความพร้อมที่จะนำไปใช้ในโรงเรียนได้หรือไม่เพียงใด แล้วนำสารสนเทศที่ได้จากขั้นตอนนี้

มาแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เช่น คู่มือในการใช้ผลิตภัณฑมีความชัดเจนหรือไม่ เป็นต้น การดำเนินการ
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ในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะประเมินทั้งตัวผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์ ผลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เป็นต้น ผลที่ได้จากการ

ประเมินจะนำไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้นๆ หากพิจารณาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือเสี่ยงอันตราย

ก็จะยุติการใช้ผลิตภัณฑ์น้ัน แต่ถ้าหากผลการประเมินพบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี

ก็จะนำไปสู่การดำเนินการขั้นต่อไปคือการจดลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 

 4. การเผยแพร่ผลิตภัณฑ ์   เป็นการนำผลการวิจัยและผลิตภัณฑ์ไปเผยแพร่  เช่น การนำเสนอในที่

ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การติดต่อกับหน่วยงาน

ทางการศึกษาเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาเผยแพร่ไปในโรงเรียนต่างๆ หรือติดต่อกับบริษัทเพื่อผลิต จ

ำหน่ายและเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป 

ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาสามารถสรุปเป็นภาพประกอบได้  ดังนี้

การวิจัย

(research)

1.  การสำรวจ 

สังเคราะห์

สภาพปัญหา

และความต้องการ

การดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจหรือการสังเคราะห์

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับ

สภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง

ลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้พัฒนา 

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2.  การออกแบบ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

นำความรู้และผลการวิจัยท่ีได้จาก ข้ันตอนท่ี 1 มาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ โดยให้มีลักษณะและรูปแบบตามความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

การพัฒนา

(development) 3.  การทดลอง

ใช้ผลิตภัณฑ์

ดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพ

ของผลิตภัณฑ์โดยจะดำเนินการทดลอง 3 ครั ้ง ได้แก่ 

การทดลองกับกลุ่มเล็ก การทดลองกับกลุ่มใหญ่และ

การทดลองความพร้อมนำไปใช้

4.  การเผยแพร่

     ผลิตภัณฑ์

การนำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท่ีประชุม

สัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ  การตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารทางวิชาการการติดต่อกับหน่วยงานทางการ

ศึกษาเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาหรือติดต่อกับ

บริษัทเพื่อผลิต จำหน่าย และเผยแพร่ในวงกว้าง

ภาพที่  1  กระบวนการวิจัยและพัฒนา
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กระบวนทัศน์การประเมินผลิตภัณฑ์

 1. การประเมินผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา

     กระบวนทัศน์การประเมินผลิตภัณฑ์ทางการศึกษามี 13 ประการ  ดังนี้ (Scriven. 1967 อ้างถึงใน 

Worthen and Sauder. 1987 : 88 - 90)   

      1.1 ความจำเป็น ได้แก่ จำนวนคนที่จะได้รับผลกระทบ ความสำคัญในทางสังคมและหลักฐาน

แสดงความต้องการจำเป็น

      1.2 การตลาด แผนการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย ขนาดของตลาด (Market share) และความสำคัญ

ของตลาดที่คาดหวัง

      1.3 ผลประกอบการจากการทดลอง  หลักฐานแสดงถึงประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์

      1.4 ผลประกอบการจากผู้บริโภคจริง

      1.5 ผลประกอบการจากการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

      1.6 ผลประกอบการในระยะยาว เช่น 1 เดือน หรือ 1 ปี หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์

      1.7 ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น 

      1.8  ผลประกอบการในเชิงกระบวนการ ซ่ึงได้แก่ หลักฐานยืนยันผลของผลิตภัณฑ์ตามคำพรรณนา

สรรพคุณ ความเป็นเหตุเป็นผลตามที่กล่าวอ้าง และความสอดคล้องกับเกณฑ์ด้านศีลธรรมจรรยา

      1.9 ความเป็นเหตุเป็นผลของผลที ่เก ิดขึ ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ ่งแสดงถึงหลักฐานของ

ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง การศึกษาย้อนหลังหรือ

การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์

      1.10  ผลประกอบการในเชิงความมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ มีหลักฐานในเชิงสถิติที่แสดงถึง

ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ที่เหมาะสม ระดับนัยสำคัญและการแปลความหมายอย่าง

ถูกต้อง

      1.11  ผลประกอบการในเชิงความสำคัญทางการศึกษา กล่าวคือ ความสำคัญทางการศึกษาที่เป็น

ผลจากการตัดสินใจโดยผู้เช่ียวชาญ ผลการตัดสินใจจากการวิเคราะห์รายข้อและคะแนนดิบท่ีวัดได้ ผลข้างเคียง 

ผลในระยะยาว และการเปรียบเทียบคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน ตลอดจนการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาดังกล่าวอย่างสม

เหตุสมผล

      1.12  ค่าใช้จ่ายและประสิทธิผล แสดงโดยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายอันเป็นผลการตัดสินของผู้เชี่ยว

ชาญ และการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับคู่แข่งขันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

      1.13 การบริการหลังการขาย โดยพิจารณาจากแผนบริการหลังการขายและการพัฒนาการอบรม

พนักงานประจำการ  การให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดจนศึกษาข้อมูล

เก่ียวกับผู้บริโภค

 2. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาที่เป็นหลักสูตรระบบการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร  (The 

curriculum materials analysis system : CMAS) ประกอบด้วยขั้นตอน 6 ประการ  ดังนี้ (Morrisett & Stevens.

1967 อ้างถึงใน สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์.  2541 : 246)
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      2.1  บรรยายคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เวลาที่ต้องการ สไตล์ ค่าใช้จ่าย

ข้อมูลประกอบการที่มีอยู่ เนื้อหาวิชา เอกลักษณ์ของหลักสูตร

      2.2   วิเคราะห์หลักการและเหตุผล ตลอดจนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยการบรรยายและประเมิน

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร วัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตร และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

      2.3  พิจารณาเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์  ได้แก่  คุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษา สมรรถภาพ

ของครูอาจารย์ คุณลักษณะของโรงเรียนและชุมชน การจัดหลักสูตรและหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

      2.4  พิจารณาเนื้อหาสาระของหลักสูตรทั้งในด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย

      2.5  พิจารณาด้านการเรียนการสอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในหลักสูตร โดยกล่าวถึงความ

เหมาะสมของกลยุทธ์การสอน รูปแบบ วิธีการ สื่อ และกระบวนการเรียนการสอนแบบต่างๆ

      2.6  การตัดสินคุณค่าโดยรวม โดยพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งข้อมูลเชิงบรรยายอื่นๆ รายงาน และ

ประสบการณ์ที่ใช้หลักสูตร ผลการทดลองใช้หลักสูตรและข้อแนะนำต่างๆ

 3. การประเมินผลิตภัณฑ์ประเภทสื่อการเรียนการสอน

 กระบวนการประเมินผลิตภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนมี 2  ขั้นตอน  ดังนี้ (วชิราพร  อัจฉริยโกศล. 

2536 : 13-31)  

      3.1  การตรวจสอบโครงสร้างภายในสื่อ ซึ่งประกอบด้วย

  3.1.1 ลักษณะสื่อ ประกอบด้วย ลักษณะเฉพาะตามประเภทสื่อ มาตรฐานการออกแบบ 

มาตรฐานทางเทคนิควิธี  และมาตรฐานความมีสุนทรีย์ของสื่อ

  3.1.2 เนื้อหาสาระ โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 คนเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหาสาระที่

ปรากฏในสื่อ  โดยแสดงความเห็นเพื่อการปรับปรุงในส่วนที่ควรปรับปรุงหรือให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนิน

การต่อไป

      3.2  การตรวจสอบคุณภาพสื่อ  โดยปกติดำเนินการโดยทดลองใช้สื่อกับตัวแทนกลุ่มเป้าหมายใน

สภาพการณ์จริง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ

  3.2.1 การทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง

  3.2.2 การทดสอบกลุ่มเล็ก 

  3.2.3 การทดสอบกลุ่มใหญ่

 โดยเปรียบเทียบผลการทดลองใช้สื่อกับเกณฑ์มาตรฐาน กล่าวคือ สื่อการเรียนการสอนที่ประเมินมี

คุณภาพมาตรฐานในระดับ 90/90 ในที่นี้ 90 ตัวแรกหมายถึงคะแนนรวมเฉลี่ยของกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 90 ส่วน 

90 ตัวหลังหมายถึงร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อของสื่อการเรียนการสอน

ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา

 การวิจัยและพัฒนามีลักษณะสำคัญ  ดังนี้ 

 1. เป็นการนำความรู้หรือความเข้าใจใหม่ที่สร้างขึ้นมาพัฒนาเป็นตัวแบบใช้งาน  เป็นการทำวิจัยเพื่อ

แสวงหาหรือสร้างสรรค์ภูมิปัญญาใหม่  แล้วทำการพัฒนาด้วยการคิดค้น ต่อยอดความรู้ความเข้าใจดังกล่าวให้อยู่
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ในรูปต้นแบบการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้ เช่น ผลผลิตกระบวนการหรือการบริการ

ใหม่ๆ  ที่ตอบสนองความต้องการจำเป็นของผู้ใช้และสังคม 

 2. เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เนื่องจากจุดแข็งของการวิจัยและพัฒนามี 3 

กระบวนการหลัก  ได้แก่  การวิจัย  การพัฒนา  และการเผยแพร่  ดังน้ัน  การศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้ได้ความรู้หรือ

ความเข้าใจในแง่มุมใหม่สำหรับนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดไปสู่ผู้ใช้ในวงกว้าง  จึงต้องกระทำอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง  ที่กล่าวว่า “อย่างเป็นระบบ” เป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการ

วิจัยและพัฒนา  ส่วนที่กล่าวว่า  “อย่างต่อเนื่อง” เป็นกระบวนการดำเนินงานที่จะต้องกระทำติดต่อกันโดยใช้

ระยะเวลาในการทำกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่ผลผลิตไปสู่ผู้ใช้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม

ค่อนข้างยาวนานมาก 

 3. มีการดำเนินงานวิจัยอย่างเป็นวัฏจักรด้วยวิธการที่เชื่อถือได้  การทำการวิจัยและพัฒนาทุกขั้นตอน

จะต้องกระทำอย่างพิถีพิถันภายใต้การกำกับติดตม และตรวจสอบซ้ำหลายครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลผลิต

ขั้นสุดท้าย (End of product) ของกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องและ

เชื่อถือได้ตรงตามระดับมาตรฐานก่อนการเผยแพร่ไปสู่ผู้ใช้หรือสังคม 

 4. มักใช้วิธีการผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและชิงคุณภาพในการวิจัย การวิจัยและพัฒนาโดยทั่วไป

นักวิจัยมักใช้การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามฐานคติที่อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์

แบบปฏิบัตินิยม / ประโยชน์นิยมเป็นหลัก เช่น ผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิจัยเชิงสำรวจ

ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการวิจัยเชิงทดลองในขั้นตอนทดสอบ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาเฉพาะกรณีในขั้นตอนการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์

สู่กลุ่มผู้ใช้หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง

 5. มุ่งเน้นการตอบสนองต่อผู้ต้องการใช้ผลการวิจัยและพัฒนา จุดเน้นสำคัญของการวิจัยและพัฒนา

คือการดำเนินการวิจัยที่จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะนำผลิตภัณฑ์

ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ไปใช้งาน และ/หรือประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาที่มีอยู่ในหน่วยงาน  องค์การหรือ

ชุมชน ดังนั้น ในการออกแบบการวิจัยและพัฒนา นักวิจัยมักกำหนดให้ผู้ที่คาดว่าจะนำผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของการวิจัยและพัฒนา ตั้งคำถามหรือโจทย์การวิจัย รวมทั้งการ

สนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนในการทำวิจัยและพัฒนา

ร่วมกับนักวิจัยแล้ว  ยังจะส่งผลดีต่อการยอมรับและการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้อีกด้วย 

 6. ผลของการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงสามารถจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรได้ ผลของการ

วิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะท่ีอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์และการลงทุน

ลงแรงของนักวิจัย  อาจจะมีคุณค่า (Value)  และมูลค่า (Worth)  เชิงพาณิชย์หรือเป็นประโยชน์ในแง่การทำ

กำไรสูง นักวิจัยสามารถจดทะเบียนเพ่ือคุ้มครองสิทธ์ิให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ และพระราชบัญญัติ

สิทธิบัตรทั้งในประเทศและนานาชาติได้
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ข้อดีและข้อจำกัดของการวิจัยและพัฒนา 

ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนา

 1. ข้อดีของการวิจัยและพัฒนา

      1.1  ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรหรือองค์การ การวิจัยและพัฒนามี

เป้าหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและ

พัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและองค์การ 

      1.2  ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหมายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากกระบวนการวิจัยและ

พัฒนาเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีคาดหมายว่าจะนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย

โจทย์การวิจัย และสนับสนุนการวิจัย ดังน้ัน จึงมีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้สูงท่ีจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหมาย

เชื่อมโยงกับสภาพวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างสอดคล้องกลมกลืน รวมทั้งตอบสนองความต้องการ

จำเป็นในการใช้งานของผู้ใช้อย่างแท้จริง 

      1.3  มีส่วนส่งเสริมชื่อเสียงและรายได้แก่นักวิจัยผู้สร้างสรรค์งานวิจัย  ในการทำวิจัยและพัฒนา

ถ้าผู้วิจัยใช้ความรู้และภูมิปัญญาของตนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางสังคมและมีมูลค่าทางการ

ตลาดก็จะมีส่วนส่งเสริมให้ผู้วิจัยมีชื่อเสียงและรายได้จากการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์

ที่ได้พัฒนาขึ้น 

 2. ข้อจำกัดของการวิจัยและพัฒนา

 การวิจัยและพัฒนาจะใช้ระยะเวลา พลังสติปัญญาและจิตใจ รวมทั้งค่าใช้จ่ายจำนวนมาก การวิจัย

ประเภทน้ีส่วนมากมักต้องการระยะเวลาในการทำวิจัย  รวมท้ังบุคลากรทางการวิจัยท่ีมีสติปัญญาดีเย่ียม มีจิตใจ

ท่ีมุ่งม่ันและทุ่มเทต่อการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังต้องใช้งบประมาณในการลงทุนค่อนข้างสูง

 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับครูโรงเรียน

ประถมศึกษา (ชีวิน  จินดาโชติ.  2547)

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริง

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา

 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงของครูโรงเรียนประถมศึกษา

 3. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงของครูโรงเรียนประถมศึกษา

 4. เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา ด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็นและความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงใน

โรงเรียนประถมศึกษา 

 วิธีดำเนินการวิจัย 

 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา

เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีขั้นตอนการวิจัย  ดังนี้ 
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค
ร

 ขั้นตอนที่  1 การวิจัย  สำรวจข้อมูลพ้ืนฐานเร่ืองหลักสูตรฝึกอบรม  และการประเมินผลตามสภาพจริง

ของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน 436 คน หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สังกัดสำนักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอละ 1 คน รวม 13 คน  และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล

ตามสภาพจริงจำนวน 13 คน รวมทั้งหมด 452 คน  นำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร  

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา พัฒนาโครงร่างของหลักสูตรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้วิจัย อาจารย์

ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการฝึกอบรม และด้านการวัดและประเมินผล  

 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย ทดลองใช้หลักสูตร คือการนำหลักสูตรที่พัฒนาไปทดลองใช้กับครูวิชาการ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 41 คน โดยฝึกอบรม

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   

 ขั้นตอนที่  4  การพัฒนา ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร เป็นข้ันตอนการประเมินผลการใช้หลักสูตร

ในระหว่างการใช้หลักสูตรโดยทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการใช้หลักสูตรด้วยแบบทดสอบ และ

สอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตร รวมไปถึงการติดตามผลหลังการฝึกอบรมด้วยแบบสอบถามผู้เข้ารับ

การอบรม โดยทั้ง 4 ขั้นตอนสามารถสรุปเป็นภาพประกอบได้ ดังภาพที่ 2   

การวิจัย 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

1. วิเคราะห์นโยบายแนวทางการ

    ดำเนินงาน การประเมินผลตาม    

    สภาพจริงในโรงเรียนของ 

    สปช. สปจ. สปอ. 

2. ศึกษาแนวทฤษฎี เอกสารและ

    งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการ

    พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และ

    การประเมินผลตามสภาพจริง

3. ศึกษาความต้องการในการ

    ฝึกอบรมเรื่องการประเมินตาม

    สภาพจริงจากครูวิชาการ

    เกี่ยวกับขอบข่ายเนื้อหา 

    วิธีการ รูปแบบ ระยะเวลา 

    การติดตามผล 

4. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ

    ขอบข่ายเนื้อหา วิธีการ 

    รูปแบบ ระยะเวลา การติดตาม

    ผลการฝึกอบรม 

    การประเมินผลตามสภาพจริง  

    จากหัวหน้าการประถมศึกษา

    อำเภอ และผู้เชี่ยวชาญ 

การพัฒนา 

พัฒนาหลักสูตร

1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

   (ฉบับร่าง) ประกอบด้วย 

   หลักการ วัตถุประสงค์  

   เนื้อหา กิจกรรม สื่อ และ

   การวัดและการประเมินผล

2. ตรวจสอบโครงสร้าง   

   หลักสูตรฝึกอบรมโดย

   อาจารย์ที่ปรึกษา และ

   ผู้เชี่ยวชาญ 

3. ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้าง

    หลักสูตรฝึกอบรม 

การวิจัย 

ทดลองใช้หลักสูตร

นำหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติไปใช้ โดยการจัดอบรม

ครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา

 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 41 คน 

โดยการทดสอบก่อนและหลัง

การฝึกอบรม

การวิจัยประเมินและ

ปรับปรุงหลักสูตร

1.  ประเมินความรู้ ความเข้าใจ   

     เกี่ยวกับการประเมินผลตาม

     สภาพจริง 

2.  ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อ

     หลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นการ

     ฝึกอบรม 

3.  ประเมินความสามารถในการ

     ประเมินผลตามสภาพจริงจาก   

     การปฏิบัติเกี่ยวกับการ

     ประเมินตามสภาพจริงของครู

     วิชาการ 

ปรับปรุงแก้ไข
ไม่ผ่าน

ปรับปรุงหลักสูตร

ผ่าน

หลักสูตรฝึกอบรม

ฉบับสมบูรณ์

ภาพที่  2  ขั้นตอนการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง

                สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา (ชีวิน  จินดาโชติ.  2547 : 13)
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 สรุปผลการวิจัย

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับครูโรงเรียน

ประถมศึกษา โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัย สรุปได้ดังนี้

 1.  ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง

สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า นโยบาย แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องตอบสนอง

เป้าประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของสังคม โดยประเมินให้สอดคล้องกับหลักสูตร

ประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน ประเมินความสามารถของผู้เรียนทั้งระดับคุณภาพและความ

สามารถ การประเมินต้องสะท้อนให้เห็นการปฏิบัติจริงในสภาพการณ์จริงหรือคล้ายจริงโดยใช้เทคนิควิธีการ

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและหลากหลาย   หลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับครูโรงเรียน

ประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นต้องให้การฝึกอบรมตามรูปแบบเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกิจกรรม

อย่างหลากหลาย ท้ังศึกษาเอกสาร ถามตอบ ฝึกปฏิบัติจริง  นำเสนอผลงาน เพ่ือวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันและสรุปผล

สามารถนำไปใช้วัดผลประเมินผลกับนักเรียนได้โดยตรง ควรมีรูปแบบการวัดผลประเมินผลการอบรมท่ีชัดเจน

สื่อที่ใช้ในการอบรมควรเป็นสื่อที่ทันสมัย ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วันและนำไปทดลองใช้ที่โรงเรียน

ของตนประมาณ 1 เดือน การติดตามผลการฝึกอบรมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งโดยใช้กระบวนการนิเทศ

 2.     ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า             หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริง

สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา มีสาระประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างเนื้อหา คำแนะนำ

การใช้หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อ และการวัดประเมินผล ซึ่งมีเนื้อหาจำนวน 6 หน่วยคือ 1)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล 2) ความหมาย หลักการ 

และลักษณะสำคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง 3) เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการประเมินผลตาม

สภาพจริง 4) การจัดทำแบบประเมินค่า (Rubric) 5) ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ แผนการ

จัดการเรียนรู้ และการประเมินผล 6) การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน   ซึ่งประกอบไปด้วย ภาคทฤษฏีเกี่ยวกับ

ความรู้ความเข้าใจในหลักการ องค์ประกอบของการประเมินผลตามสภาพจริง และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความ

สามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แบบฝึกใบงานและการรายงานสรุปผลจากช้ินงาน ซ่ึงผู้เช่ียวชาญ

มีความเห็นว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมโดยเสนอแนะให้สรุปใบความรู้ให้ส้ันและกระชับ และตัดสาระหน่วย

ที่ 7 เรื่องภาระงานออกเนื่องจากปรากฏอยู่ในหน่วยที่ 4, 5 และ 6 แล้ว พร้อมเสนอให้เน้นการปฏิบัติจริง

ตามสภาพจริงในทุกขั้นตอนของการฝึกอบรม

 3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับครูโรงเรียนประถม

ศึกษา โดยการนำหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 41 คน เป็นเวลา 3 วัน โดยดำเนินการทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรม

(Pre - test) การดำเนินการอบรม  ทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม (Post - test) พร้อมทั้งสอบถาม

ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้และความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม โดยให้ครูวิชาการนำความรู้ที่ได้

ไปปฏิบัติ 1 เดือน และทำการประเมินความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม

ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้จากใบความรู้ เอกสารประกอบการฝึกอบรม

มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเร่ืองเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ ความสามารถในการปฏิบัติโดยมี
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บรรยากาศ ความเป็นกันเอง สนุกสนานที่จะเรียนรู้ และพบว่าในหน่วยที่ 2 ความหมาย หลักการ และลักษณะ

สำคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง ใช้เวลาในการศึกษาใบความรู้ค่อนข้างมาก และการนำเสนอผลงาน

ที่คล้ายกันในหลายกลุ่มทำให้เสียเวลา และเอกสารบางอย่างมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม  เช่น  ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน  เป็นต้น

 4. ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับครูโรงเรียนประถม

ศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงก่อนและหลังการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 01 โดยความรู้ความเข้าใจ เรื่องการประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับครูโรงเรียน

ประถมศึกษาหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ผลการเรียนรู้ของตนเองของผู้เข้าอบรมหลังเสร็จสิ้น

การฝึกอบรม พบว่า มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก ได้แก่ ความหมาย หลักการ และลักษณะสำคัญของ

การประเมินผลตามสภาพจริงและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและ

ประเมินผล ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร พบว่า ในภาพรวมเห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากเป็นลำดับต้นๆ ได้แก่ เนื้อหา และเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ส่วนความคิด

เห็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นลำดับสุดท้ายคือ ระยะเวลาในการฝึกอบรม และการติดตามผลการฝึกอบรม

ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงพบว่าในภาพรวมครูวิชาการมีความสามารถในการประเมินผล

ตามสภาพจริงอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีเครื่องมือในการประเมินผล และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ใน

ระดับดี    แต่แผนการจัดการเรียนรู้  เกณฑ์การประเมินผลและชิ้นงาน แฟ้มสะสมงานอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งพบว่า

ยังขาดการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การกำหนดประเด็นและเกณฑ์การประเมินผล 

และการร่วมวางแผนกำหนดชิ้นงาน แฟ้มสะสมงาน

สรุป

 การวิจัยและพัฒนา หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและ

ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 2 ลักษณะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทสื่อวัสดุอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์

ประเภทกระบวนการหรือวิธีการ โดยดำเนินการทดสอบในสภาพจริงและทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลายๆ

รอบ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนากลุ่มคน หน่วยงานหรือองค์การให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น กระบวนการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย 1) การสำรวจ สังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ   

2) การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3) การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งดำเนินการทดลอง 3 ครั้ง ได้แก่ การทดลอง

กับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก  การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่  และการทดลองความพร้อมนำไปใช้  และ  

4) การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์   การวิจัยและพัฒนามีลักษณะสำคัญ ได้แก่ เป็นการนำความรู้หรือความเข้าใจใหม่

ที่สร้างขึ้นมาพัฒนาเป็นตัวแบบใช้งาน  เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  มีการดำเนินงานวิจัย

อย่างเป็นวัฏจักรด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ มักใช้วิธีการผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัย

มุ่งเน้นการตอบสนองต่อผู้ต้องการใช้ผลการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ ผลของการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณค่า

และมูลค่าสูงสามารถจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรได้    
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