แบบสรุปองค์ความรูจ้ ากการจัดการความรู้ ทางด้านวิ จยั
เรือ่ ง การทําวิ จยั แบบ Research and Devlopment
จัดทําโดย หน่ วยวิ จยั วิ ทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ โรงแรมเดอะไทด์ จังหวัด ชลบุรี
จากการจัดการความรูเ้ รือ่ ง การทําวิ จยั แบบ Research and Devlopment ได้สรุปแนวทางทีน่ ่าสนใจดังนี้
 การวิจยั และพัฒนา (The Research and Development) เป็ นลักษณะหนึ่งของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action
Research) ทีใ่ ช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ เพือ่ พัฒนาทางเลือก วิธกี ารใหม่ๆ รูปแบบใหม่ๆ เพือ่
ใช้ในการยกระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
 ในงานวิจยั ลักษณะนี้มกั จะต้องมีวงรอบของการทํางานคือ การวิจยั พัฒนางาน การตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรืองาน
สร้างสรรค์ทไ่ี ด้ การวิจยั เพิม่ เติมเพือ่ เป็ นพืน้ ฐานในการปรับปรุงผลงาน ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรืองาน
สร้างสรรค์ทไ่ี ด้ การวิจยั เพิม่ เติมเพือ่ เป็ นพืน้ ฐานในการปรับปรุงผลงาน ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรืองานสร้างสรรค์
ทีไ่ ด้ เช่นนี้อย่างน้อยสามวงรอบของการทํางาน ดังรูป

 การเขียนปญั หาการวิจยั R&D ต้องตอบสนองความต้องการสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง โดยมี 2 ลักษณะ คือ ต้องการ
แก้ปญั หา ต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
 การตัง้ ชือ่ สําหรับวิจยั และพัฒนาจะความแตกต่างจากวิจยั ประเภทอืน่ ๆ โดยมีขอ้ สังเกตในการตัง้ ชือ่ นิยมตัง้ เป็ น
ประโยคบอกเล่า มักแบ่งชื่อเรื่องเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกบอกวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ส่วนทีส่ องบอกถึง
ผลผลิตของงานวิจยั และส่วนสุดท้ายบอกถึงกลุม่ เป้าหมายของการทําวิจยั เช่น การวิจยั และพัฒนาภาพยนตร์สนั ้
แนวสยองขวัญเพื่อผูช้ มภาพยนตร์วยั รุ่นชาวไทย หรือ การวิจยั และพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นต้น
 วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ควรจะประกอบด้วยส่วนทีก่ ล่าวถึงการวิจยั การพัฒนา การประเมินสิง่ ทีไ่ ด้จากการ
วิจยั หรือประเมินผลการใช้นวัตกรรม และมีการขยายผลสิง่ ทีไ่ ด้ เช่น
1. เพือ่ ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพือ่ ประเมินการใช้โปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
3.เพือ่ ศึกษาและขยายผลการใช้โปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย

 ตัวแปรใน R&D ไม่นิยมเขียนตัวแปรแยก ตัวแปรต้น กับตัวแปรตาม แต่จะเขียนตัวแปรไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั และไม่ระบุวา่ มีตวั แปรกีต่ วั ตัวอย่างเช่น ในการวิจยั และพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ ตัวนวัตกรรมหรือปฏิบตั กิ าร
(Treatment) ทีน่ กั วิจยั ให้กบั กลุ่มตัวอย่าง ในทีน่ ้คี อื โปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษ ส่วนตัวแปรตาม คือ ตัว
แปรทีเ่ ป็ นผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการใส่ปฏิบตั กิ าร เช่น ความรู้ ความพอใจ เจตคติ ทักษะ หรือสภาพการเปลีย่ นแปลง
(เช่นพฤติกรรมหรือทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป) เป็ นต้น
 กรอบแนวความคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) ในทางงานสร้างสรรค์มกั จะใช้แบบแผนภาพในการ
นําเสนอกรอบแนวคิดทางการวิจยั แต่ทงั ้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ผูว้ จิ ยั หากต้องการเขียนบรรยายก็สามารถทําได้
 ตัวอย่างเช่น
แนวคิดจาก:
-การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการ
เรียนการสอน
-การอออกแบบโปรแกรมช่ วยสอน
-แนวคิดทฤษฏี กลุ่ มความรู้ ความเข้ าใจ

- การหาประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรม
ช่วยสอนฯ
- การทดลองใช้ กับกลุ่ มตัว อย่าง

3 วงรอบ

การจัดทํ าและพัฒนาโปรแกรมช่ วย
สอนภาษาอังกฤษสํ า หรับนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

- การปรับปรุ งโปรแกรมช่วยสอนฯ ทัง�
ในเชิงเนื �อหารและเชิงการปฏิบตั ิ การ
ของโปรแกรม
ผลผลิตโปรแกรมช่ว ยสอนฯที�ต้องการ

 การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ หมายถึงการทบทวน ตํารา หนังสือ เอกสารอ้างอิง รายงานการ
วิจยั บทคัดย่อ การวิจยั วารสาร นิตยสาร ฯลฯ ทีม่ เี นื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องหรือสอดคล้องกับเรื่องทีว่ จิ ยั
 หากงานวิจยั และพัฒนานัน้ เกีย่ วข้องกับเรือ่ งใดควรจะมีเนื้อหาพืน้ ฐานของงานวิจยั การพัฒนานวัตกรรมนัน้ ๆใน
รูปแบบแตกต่างกันไป และการประเมินผลการใช้นวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาใหม่นนั ้ ๆในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น
ในการวิจยั และพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะต้อง
ทบทวนเอกสารต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตร การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยต้องประกอบด้วย โครงสร้าง สาระ มาตรฐานและการประเมินผล ส่วนในเรือ่ งของการพัฒนาโปรแกรม
หรือสือ่ ควรกล่าวถึง ความหมาย ประโยชน์ ประเภท การออกแบบโปรแกรมช่วยสอนต่างๆ รวมทัง้ การใช้และ
การประเมินจะต้องทบทวนการประเมินผลสือ่ ในแง่ของคุณภาพของโปรแกรม ดัชนีประสิทธิภาพ ดัชนี
ประสิทธิผลและความเชือ่ มัน่ เป็ นต้น อีกทัง้ การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือ (แบบวัดต่างๆ) ก็ยงั
มีความจําเป็ นอีกด้วย


รายชื่อคณะผูจ้ ดั ทําองค์ความรู้ของวิ ทยาลัย
1.
รศ.พฤทธิ ์ ศุภเศรษฐศิริ ตําแหน่ง คณบดี
2.
รศ.ดร.ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬ ตําแหน่ง อาจารย์
3.
อาจารย์ปรวัน แพทยานนท์ ตําแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
4.
อาจารย์ ดร.ศรีรฐั ภักดีรณชิต ตําแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
5.
ผศ. ดร.ประมา ศาสตระรุจ ิ ตําแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ
6.
อาจารย์เสาวลักษณ์ พันธบุตร ตําแหน่ง ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา
7.
อาจารย์ ดร.จารุวสั หนูทอง ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารสือ่
8. อาจารย์ ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ ์ ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยวิจยั และพัฒนา
9. อาจารย์ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. อาจารย์ปิลนั ลน์ ปุณญประภา ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารวิชาการ
11. อาจารย์ ดร. ชัชฎา อัครศรีวร ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ
12. อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง ตําแหน่ง อาจารย์
13. อาจารย์ ดร. พิชยั วัฒน์ แสงประพาฬ ตําแหน่ง อาจารย์
14. อาจารย์ ดร. วีรนันท์ คํานึงวุฒิ ตําแหน่ง อาจารย์
15. อาจารย์ ดร.ศศิธร ยุวโกศล ตําแหน่ง อาจารย์
16. ผศ.นพดล อินทร์จนั ทร์ ตําแหน่ง อาจารย์
17. อาจารย์รนิ บุญ นุชน้อมบุญ ตําแหน่ง อาจารย์
18. อาจารย์ หม่อมหลวงอุสมุ า สุขสวัสดิ ์ ตําแหน่งอาจารย์
19. อาจารย์พชั ราภรณ์ วรโชติกาํ จร ตําแหน่ง อาจารย์
20. อาจารย์กฤชณัท แสนทวี ตําแหน่ง อาจารย์
23. อาจารย์สามมิติ สุขบรรจง ตําแหน่ง อาจารย์
24. อาจารย์ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์ ตําแหน่ง อาจารย์
25. นางสาวสุคนธ์ธา บุญชู ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา

