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ประเดน็ทีน่ ำเสนอ

• บทน ำ

• กระบวนกำรวิจัยและพฒันำ ด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์สาธารณสุข

• ตัวอย่ำงงำนวิจัยและพฒันำ

• ข้อดแีละข้อจ ำกัดของกำรวิจัยและ
พฒันำ



Introduction R&D

• Thomas Alva 
Edison:1847-1931
• ผูร้เิริม่น าหลกัการของ การผลิต
จ านวนมาก และ กระบวนการ
ประดิษฐ์ มาประยกุตร์วมกนั



Introduction R&D

• Steven Paul Jobs:(1955 - 2011)
1976

แมคอินทอช 1984
คอมพิวเตอรแ์มคอิน
ทอชแบบพกพา 1989

1994-1997
2020

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%8A


ความหมายของการวิจยัและพฒันา

กระบวนการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี
ระบบมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา
และตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์โดยด าเนินการ
ทดสอบในสภาพจริงและท าการ
ปรับปรุงผลิตภณัฑห์ลาย ๆ รอบ 
จนไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ เพื่อ
น าไปใชใ้นการพฒันากลุ่มคน 
หน่วยงานหรือองคก์ารใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 



ปัญหาการวจิยัของการวจิยัและพฒันา 

ตอ้งตอบสนองความตอ้งการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

➢Need คือ จ าเป็นตอ้งการแกปั้ญหา  
➢Product คือ สรา้งนวตักรรม องคค์วามรูใ้หม ่ๆ 



การวจิยัและพฒันาจะใหผ้ลลพัธ์ท่ีส าคญั 2 ลกัษณะ

1. นวตักรรมประเภทวตัถุท่ีเป็นช้ินอนั ประเภท วสัดุ/อุปกรณ์/
ช้ินงาน เช่น รถยนต ์คอมพิวเตอร์ ส่ือการสอน ชุดกิจกรรม 
เสริมความรู้ คู่มือประกอบการท างาน เป็นตน้  

2. นวตักรรมประเภทท่ีเป็นรูปแบบ /วิธีการ/ กระบวนการ/
ระบบปฏิบติัการ อาทิ รูปแบบการสอน วิธีการสอน รูปแบบการบริหาร
จดัการ ระบบการท างาน Quality Control (Q.C.) Total 
Quality Management (TQM) The Balanced 
Scorecard (BSC) ระบบ ISO เป็นตน้



ลกัษณะของการวจิยัและพฒันา
• มีการออกแบบ (Design) อย่างเป็นระบบส าหรบั
การพฒันานวตักรรม (Innovation) หรอื
ประดิษฐกรรม (Invention) 

• มีความตรง (Validity) ความถกูตอ้งความ
น่าเช่ือถือของผลการวิจยัและความเป็นประโยชน์
ของผลการวิจยั

• มีการทดลอง (Experiment) การทดลองซ า้
และการปรบัปรุงจนมั่นใจในผลของนวตักรรม หรอื
ประดิษฐกรรม

• มีความเป็นผูน้  า (Leadership) ของผูว้ิจยัใน
การพฒันากระบวนการหรอืผลผลิตใหม่

• มีความใหม(่Originality) ของนวตักรรมหรอื
ประดิษฐกรรมที่พฒันาหรอืสรา้งขึน้มา

https://www.techmoblog.com/gm-cruise-av-autonomous-car-2019/



ลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (ต่อ)

• มีกระบวนทศัน์(Paradigm) หรือแนวคิดผสานกระบวนการวจิยักบักระบวนการพฒันา 
• มีการผสานวธีิวจิยั (Mixed Methods) ระหวา่งการวจิยัพื้นฐาน (Basic 

Research) กบัการวจิยัประยกุต ์(Applied Research)

• มีประสิทธิผล(Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ของนวตักรรมหรือ
ประดิษฐกรรม 

• มีการตอบสนองต่อความตอ้งการจ าเป็น (Needs)อนัเป็นประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน 
องคก์ร สถาบนั หรือสงัคมโดยรวม 

• มีการใชห้ลกัการหรือทฤษฎี(Theory) ท่ีน่าเช่ือถือเพื่อขบัเคล่ือนงานวจิยัจนบรรลุเป้าหมาย 



ประเภทของการวจิยัและพฒันา
1. การวิจยัและพฒันาท่ีเนน้ขัน้ตอนการวิจยั
2. การวิจยัและพฒันาท่ีเนน้

กระบวนการพฒันา
3. การวิจยัและพฒันาท่ีเนน้การออกแบบการ

พฒันา
4. การวิจยัและพฒันาท่ีเนน้แหลง่ความคิด

ของการพฒันา

Mahdjoubi (2009)



1.การวจิยัและพฒันาท่ีเนน้ขั้นตอนการวจิยั
การวิจยัและพฒันาเป็นระเบียบวิธีวิจยั
เพื่อสร้างนวตักรรมหรือประดิษฐกรรม
จากองคค์วามรู้ท่ีคน้พบ

ตวัอยา่งเช่น

1. การคน้พบ Penicillin การน า Penicillin มาใชใ้นการฆ่าเชือ้โรค 
และการพฒันายา Penicillin ส าหรบัใชร้กัษาโรค

2. การคน้พบทฤษฎีสมัพนัธภาพ การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีสมัพนัธภาพ และการ
พฒันาเป็นแหลง่พลงังาน

http://www.immjournal.com/6985



1) การวิจยัและ
พฒันาท่ีเนน้ขั้นตอน
การวิจยั (ตวัอยา่ง
งานวิจยั)

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพเส้ือคลุมตาข่ายนาโนชุบสารเคมี deltamethrin ใช้
ป้องกนัไขม้าลาเรีย ในกลุ่มอาชีพท าสวนยางพาราในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดย

(1) ศึกษาเปรียบเทียบจ านวนเขา้กินเลือดของยงุพาหะน าไขม้าลาเรีย ต่อเน่ืองเป็นเวลา 2 ปี 
(2558-2559) ระหวา่งกลุ่มนกักีฏวิทยาผูใ้ชเ้ส้ือคลุมตาข่ายนาโนชุบสารเคมี และกลุ่มไม่
ใชเ้ส้ือคลุมตาข่ายฯ 

(2) ทดสอบฤทธ์ิคงทนของสารเคมีบนเส้ือคลุมตาข่ายนาโนชุบสารเคมี 

(3) ทดสอบความไวของยงุพาหะต่อสารเคมีทั้งในหอ้งปฏิบติัการและในสนาม และ

(4) ประเมินผลการใชเ้ส้ือคลุมตาข่ายนาโนชุบสารเคมี ต่อจ านวนการติดเช้ือไขม้าลาเรียใน
พ้ืนท่ีวิจยั

การวิจยั
พืน้ฐาน 

พฒันา
นวตักรรม

การวิจยั
ประยกุต์

กำรเผยแพร่
น ำไปใช้และ
ขยำยผล 

บุญเสริม อ่วมอ่อง และคณะ.(2561) การศึกษาใชเ้ส้ือ
คลุมตาข่ายนาโนชุบสารเคมีออกฤทธ์ิยาวนานเพ่ือป้องกนั

ไขม้าลาเรีย,วารสารควบคุมโรค ,44(4),448-458.



2.การวจิยัและพฒันาท่ีเนน้กระบวนการพฒันา

• การวิจยัและพฒันาเป็นระเบียบวิธีวิจยัเพ่ือสรา้งนวตักรรมหรอืประดิษฐกรรมผ่าน
กระบวนการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง

ตวัอย่างเช่น

การผลิตคอมพิวเตอร ์และพฒันาอย่างตอ่เน่ืองเพื่อสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้
จากคอมพิวเตอร์ Main Frame คอมพิวเตอรส์ว่นตวั (PC)คอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่คอมพิวเตอรพ์กพาสูก่ารผลิต Smart Phone



2) กำรวจิัยและพฒันำทีเ่น้นกระบวนกำรพฒันำ



พลากร พรหมเมศร์ และวสันต ์พลาศยั.(2560),การพฒันาระบบสถานี
ประจุแบตเตอร่ีแบบผสมผสานขนาดเลก็ส าหรับรถจกัรยานไฟฟ้า. 
วารสารมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์, 19(1),100-112.

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการพฒันาระบบสถานีประจุ
แบตเตอร่ีแบบผสมผสานขนาดเลก็ส าหรับรถจกัรยาน
ไฟฟ้า  โดยรับพลงังานจาก  2  แหล่ง  คือ  พลงังานจาก
เซลลแ์สงอาทิตย ์ ขนาด  100  วตัต ์ ร่วมกบัระบบไฟฟ้าท่ี
ขนาดแรงดนั  220  โวลต ์ ท่ีความถ่ี  50  เฮิรตซ์  ภายใน
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยันราธิวาสราช
นครินทร์  เพื่อประจุแบตเตอร่ีส าหรับรถจกัรยานไฟฟ้าท่ีมี
ขนาดพิกดัแรงดนั  48  โวลต ์ ในการทดสอบวงจรประจุ
แบตเตอร่ีซ่ึงเป็นแบบจ ากดัขนาดแรงดนัท่ี  48  โวลต ์ โดย
จะท าการทดสอบการประจุดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์สามารถ
ใหแ้รงดนัในการประจุท่ี  20  โวลต ์ ในกรณีดงักล่าวจึงไม่
สามารถประจุแบตเตอร่ีไดพ้ร้อมกนัทั้งหมด 4 กอ้น ซ่ึงใน
การประจุดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะท าการประจุพลงังาน
แบตเตอร่ีคร้ังละ 1 กอ้น โดยใชเ้วลากอ้นละ 2 ชัว่โมง ซ่ึง
รถจกัรยานไฟฟ้าสามารถวิ่งไดเ้ป็นระยะทาง 18.8 กิโลเมตร



3.การวิจยัและพฒันาท่ีเนน้
การออกแบบการพฒันา

การวิจยัและพฒันาเป็น
ระเบียบวิธีวิจยัเพ่ือสรา้ง
นวตักรรมหรอืประดิษฐกรรม 
โดยใช ้กระบวนการออกแบบ
และปรบัปรุงพฒันาควบคูก่นั
ไปจนไดผ้ลผลิตที่พงึประสงค์
และเป็นประโยชนอ์ย่าง
กวา้งขวาง

ตวัอยา่งเช่น

(Wilbur & Orville Wright) 

https://th.wikipedia.org/wiki/แอรบ์สั_A380



3) การวิจยัและพฒันาท่ีเนน้การออกแบบการพฒันา



นภัทร วจันเทพนิทร์ สำมำรถ ทัดเกษ กติตินันท์ พลอยรัตน์ และปัญญำ กล ำ่
เดช(2559).กำรพฒันำรถไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ต้นแบบส ำหรับกำร
แข่งขนั. วำรสำรวชิำกำรและวจิัย มทร.พระนคร,10(2). 54-65.

วตัถปุระสงคเ์พ่ือน าเสนอการออกแบบและสรา้งรถไฟฟา้ตน้แบบโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์ป็น
แหลง่จ่ายไฟฟา้รว่มกบัแบตเตอรี่ และทดสอบผลการใชพ้ลงังานของรถตน้แบบฯ ในสภาวะใน
การใชง้านจรงิรถไฟฟา้ตน้แบบท่ีไดพ้ฒันาขึน้นีม้ีตวัถงัท าดว้ยไฟเบอรก์ลาส ใชม้อเตอรไ์ฟฟา้
กระแสตรงแบบไรแ้ปรงถ่านขนาด 2000 วตัต ์เป็นตน้ก าลงัขบัโดย ดี.ซี.คอนเวอรเ์ตอรแ์บบคืน
พลงังาน แหลง่จ่ายไฟฟา้ใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดผลกึเดี่ยวแบบออ่นตวัได ้มีก าลงัผลติ
ติดตัง้ขนาด 480 วตัต ์เพ่ือประจไุฟฟา้ใหแ้บตเตอรี่ขนาด 48 โวลต ์132 แอมแปร ์ชั่วโมง มี
น า้หนกัตวัรถ 173 กิโลกรมัและน า้หนกัรถรวมน า้หนกับรรทกุเท่ากบั 233.4 กิโลกรมั ท่ี
ระยะทางทดสอบ 10 กิโลเมตร ผลการทดสอบพบว่าเม่ือใชแ้บตเตอรี่เป็นแหลง่จ่ายไฟฟ้า 
รถไฟฟา้ตน้แบบวิ่งไดท่ี้อตัราความเรว็เฉลี่ย 45.98 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเมื่อทดสอบโดยใช้
แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์รว่มกบัแบตเตอรี่เป็นแหลง่จ่ายไฟฟา้ รถตน้แบบวิ่งไดน้านขึน้โดยมีอตัรา
ความเรว็เฉลี่ย 51 กิโลเมตรต่อชั่วโมง องคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากการออกแบบและสรา้งรถตน้แบบใน
ครัง้นีส้ามารถประยกุตเ์พ่ือพฒันารถไฟฟา้เพ่ือใชใ้นการแข่งขนัไดจ้รงิในโอกาสต่อไป



4.การวจิยัและพฒันาท่ีเนน้แหล่งความคิดของการพฒันา

• การวิจยัและพฒันาเป็นระเบียบวิธีวิจยัเพ่ือพฒันาแนวคิดใหม่ 
โดยการใชก้ารผสมผสานความคิด จากหลายแหลง่มาใชใ้น
การออกแบบ ทดลอง และพฒันาปรบัปรุง แนวความคิดอาจ
ไดม้าจากการวิจยัท่ีจดัท าขึน้ การวิจยัท่ีผ่านมา ความตอ้งการ
ของตลาด หรอืความคิดสรา้งสรรคข์องผูว้ิจยั/หน่วยงาน/
สถาบนั น ามาผสานการออกแบบและพฒันาผลผลิต

ตัวอย่ำงเช่น

การวจิยัและพฒันาความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) 
จากการพฒันาเครือข่าย Internet

ท าใหเ้กิดความคิดใหม่จากแหล่งต่างๆ สู่การพฒันา e-Mailed, 

e-Learning, Google, You-Tube, Skype, 
Line,Facebook เป็ นตน้



4) กำรวิจัยและพฒันำทีเ่น้นแหล่งควำมคดิของกำรพฒันำ (ตวัอยา่งงานวิจยั)



• ระบบ ThaiJO เป็นระบบการจดัการ และตีพิมพ์
วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเลคทรอนิกส์ (E-
Journal) โดยใช้ platform ของระบบ Open 
Journal System (OJS) ท่ี ศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสาร
ไทย (TCI) น ามาติดตั้งเพ่ือใหบ้ริการกบัวารสารวิชาการไทย
รูปแบบของการใชง้าน ThaiJO เป็นระบบ web-based 
application ท่ีผูใ้ชส้ามารถท างานไดเ้พียงเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ท โดยไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรมใดๆลงในคอมพิวเตอร์
และการใชง้านใชผ้า่นโปรแกรม web browser ของผูใ้ช้
เช่น Internet Explore Firefox หรือ Google 
Chrome เป็นหลกั



กระบวนกำรวจิัยและพฒันำ
ดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์
สาธารณสุข



ขั้นท่ี 1 วิเคราะห์ปัญหา



ตารางสรุปตวัช้ีวดั
กระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565



ขั้นท่ี 2 พฒันาตน้แบบ (D1)

1.ก าหนดที่ตอ้งการพฒันา

2.ออกแบบตน้แบบ

3.ประเมินตน้แบบโดยผูเ้ช่ียวชาญหรอืเทียบกบัคา่มาตรฐาน

4.ปรบัปรุงตน้แบบ



ขั้นท่ี 3 ทดลองใช้ (R1)

https://www.youtube.com/watch?v=ih4NZcaP2jk



ขั้นท่ี 4 ปรับปรุง (D2)



ขั้นท่ี 5 
ใชก้บักลุ่มใหญ่ (R1)

มีเครื่องมือวดัประสทิธิผลของ 
สิ่งท่ีพฒันาขึน้

•น าไปใชง้านจริงกบัองคก์าร
•น าไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
•ทดลองจ าหน่าย
•ทดลองใชก้บักลุ่มอ่ืน ๆ 
•น าไปใชก้บัในสถานการณ์ท่ีจริง



https://www.youtube.com/watch?v=7qw5yfWbqBY



ขั้นท่ี 6 การเผยแพร่



การน าเสนอผลการวิจยั

• 1. การประชุมวิชาการทั้งระดบัชาติและนานาชาติ
• 2. การตีพิมพใ์นวารสารทั้งระดบัชาติและนานาชาติ



ตวัอยา่งงานวจิยัและพฒันา

สมัภาษณผ์ูบ้รหิาร ครู นกัเรยีน และผูป้กครอง

การส ารวจความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาทกัษะชีวิต
ขัน้ท่ี 1

ออกแบบกิจกรรมการพฒันาทกัษะชีวิตดา้นสงัคมและอารมณ์

ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ขัน้ท่ี 2 D1

ด าเนินการทดลองใชโ้ปรแกรมฝึกทกัษะชีวิตดา้นสงัคมและอารมณน์กัศกึษาอาชีวศึกษากบักลุม่
ทดลอง และกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 30 คน ขน้ท่ี 3 R1

ปรบัปรุง และจดัท าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฝึกทกัษะชีวิตดา้นสงัคมและอารมณน์กัศกึษาอาชีวศกึษาขัน้ท่ี 4 D2

น าฝึกทกัษะชีวิตดา้นสงัคมและอารมณน์กัศกึษาอาชีวศกึษาไปใชก้บันกัศกึษา อาชีวศกึษา จ านวน 18 

สถาบนั จาก  6 จงัหวดั ประกอบดว้ย เชียงใหม่ อดุรธานี ชลบรุ ีพระนครศรอียธุยา กาญจนบรุ ีและสุ
ราษฎรธ์านี 

ขัน้ท่ี 5 R2

บทความวิจยัในวารสาร

เวบ็ไซตข์อง เผยแพรต่ีพิมพ์
ขัน้ท่ี 6

ปริญญา เรืองทิพย,์ ภทัราวดี มากมี, กนก พานทอง, ปิยะทิพย ์ประดุจพรม, ประวิทย ์ทองไชย(2561).การพฒันาทกัษะชีวิตดา้นทกัษะทางสังคมและอารมณ์ของ
นกัศึกษาระดบัอาชีวศึกษา. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 5(3). 706-729. https://www.tci-

thaijo.org/index.php/JMND/issue/view/11079

เพ่ือสรา้งโปรแกรมฝึกการพฒันาทกัษะชีวิตดา้นทกัษะทางสงัคมและอารมณข์องนกัศกึษาระดบัอาชีวศกึษา. 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMND/issue/view/11079


ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการวจิยัและพฒันา
ขอ้
ดี • ท าใหไ้ดน้วตักรรมท่ีแกปั้ญหา บคุลากร

หรอืองคก์าร ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล

• ไดน้วตักรรมท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ช้

• นวตักรรมสามารถน าไปใชเ้ชิงพาณิชยไ์ด้

ขอ้
จ า
กดั • การวิจยัและพฒันาจะใชร้ะยะเวลา พลงั

สติปัญญาและจิตใจ รวมทัง้คา่ใชจ้่าย
จ านวนมาก การวิจยัประเภทนีส้ว่นมากมกั
ตอ้งการระยะเวลาในการท าวิจยั รวมทัง้
บคุลากรทางการวิจยัท่ีมีสติปัญญาดีเย่ียม 
มีจิตใจท่ีมุ่งมั่นและทุ่มเทตอ่การท างาน
วิจยัอย่างตอ่เน่ือง นอกจากนีย้งัตอ้งใช้
งบประมาณในการลงทนุคอ่นขา้งสงู



https://www.youtube.com/watch?v=SByymar3bds




