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การวิจัยและพัฒนา 
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 

 
 

1. แนวคิดหลักการของการวิจัยและพัฒนา  
 
 การวิจัยและพัฒนา (research and development) เรียกสั้นๆ ว่า “อาร์แอนด์ดี” หมายถึง 
ระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ที่ใช้การวิจัย (research) และกระบวนการพัฒนา (development) ในการ
พัฒนางานหรือนวัตกรรม เป็นวงจรต่อเนื่องกันไปจนได้ผลงานหรือนวัตกรรมที่มีประสทิธิผลตามที่ต้องการ 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 458) โดยที่การวิจัยและพัฒนานั้นจะมีลักษณะพิเศษประการหนึ่งคือ มีการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินแบบก้าวหน้า (formative 
evaluation) และการประเมินแบบรวมยอด (summative evaluation) โดยที่การปรับปรุงและ
พัฒนานวัตกรรมให้มีคุณภาพที่ดี ข้ึนจะใช้การประเมินระหว่างทางเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ส่วนการ
ตรวจสอบว่านวัตกรรมมีความสมบูรณ์แล้วหรือไม่นั้น จะใช้การประเมินปลายทางเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบ (Gall, Gall, and Borg. 2005: 460) การวิจัยและพัฒนาสามารถเริ่มต้นที่การวิจัยกอ่น หรือจะ
เริ่มต้นจากการพัฒนาก่อนก็ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 458) ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
แผนภาพ 1 การวิจัยและพัฒนาที่เริ่มต้นจากการวิจัย 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 2 การวิจัยและพัฒนาที่เริ่มต้นจากการพัฒนา  
 
 
 

น าไปสู่ น าไปสู่ น าไปสู่ 
การวิจัย การพัฒนา การพัฒนา การวิจัย 

น าไปสู่ น าไปสู่ น าไปสู่ 
การพัฒนา การพัฒนา การวิจัย การวิจัย 
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2. ความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา  
 
 การวิจัยและพัฒนามีความส าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในทุกสาขาวิชาชีพในฐานะที่
เป็นระเบียบวิธีการวิจัยที่ช่วยท าให้การพัฒนานวัตกรรมใดๆ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ           
มีความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังท าให้ได้นวัตกรรมตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิผล  
เนื่องจากการวิจัยและพัฒนามีลักษณะเฉพาะคือ การน าผลการวิจัยไปเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนา
นวัตกรรม ท าให้นวัตกรรมที่พัฒนานั้นมีรากฐานองค์ความรู้สนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง ท าให้นวัตกรรม
สามารถใชงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
3. การวิจัยและพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงงานการพัฒนาต่างๆ โดยใช้กระบวนการวิจัย
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งท าให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติ และ
โลก โดยที่การทรงงานของพระองค์ทรงยึดหลักอริยสัจสี่ เป็นส าคัญ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และ
นวัตกรรมต่างๆ ที่พระองค์ทรงพัฒนานั้นจะมีความสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ของแต่
ละพื้นที่ เรียกสั้นๆ ว่า “ภูมิสังคม”  
 
 นวัตกรรม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนา         
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเพชรบุรี 3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน                  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 4) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดสกลนคร 5) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ และ 
6) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส เป็นตัวอย่างของการใช้
การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาแบบบูรณาการตามหลักอริยสจัสี่ 
และภูมิสังคม ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนต้องศึกษาและเรียนรู้แล้วน ามาประยุกต์ใช้
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในวิชาชีพของตน โดยที่การวิจัยของพระองค์มีลักษณะเป็นการวิจัยและพัฒนา
ตามวงจรการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพ 3 วงจรการวิจัยและพัฒนาในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
 
 การวิจัยตามแผนภาพข้างต้นมีลักษณะเป็นวงจรการวิจัยและพัฒนา ที่แต่ละวงจรจะ
ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการวิจัย          
ที่สามารถน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่มีประโยชน์ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้ง
สอดคล้องกับสภาพบริบททางภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
4. การวิจัยและพัฒนาทางหลักสูตรและการเรียนรู้ 
 
 การวิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ได้ทุกแวดวงวิชาชีพ ท าให้เกิดนวัตกรรม           
ในรูปแบบต่างๆ โดยทางด้านหลักสูตรและการเรียนรู้ ได้มีการน าการวิจัยและพัฒนามาใช้เป็น
กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ อย่างมากมาย ซึ่งในภาพรวมแล้วประกอบด้วย 4 ข้ันตอน 
ได้แก่ ข้ันตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส าหรับน าไปใช้ในการออกแบบนวัตกรรม ข้ันตอนที่ 2 
เป็นการออกแบบนวัตกรรมและตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น ข้ันตอนที่ 3 เป็นการน านวัตกรรมไปทดลองใช้
ในสถานการณ์จริง และข้ันตอนที่ 4 เป็นการประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรม ยกตัวอย่างงานวิจัยและ
พัฒนาทางหลักสูตรและการเรียนรู้ ให้ได้ศึกษาท าความเข้าใจดังต่อไปนี้ 
 กิตติคม คาวีรัตน์ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
และพัฒนา 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และระยะที่ 4 การประเมินผลการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละระยะสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ปฏิบัติ 

ตรวจสอบ 

ปรับปรุง 

วางแผน 

ปฏิบัติ 

ตรวจสอบ 

ปรับปรุง 

วางแผน 



4  การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
 

ตาราง 1 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ กิตติคม คาวีรัตน์ 
 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 1. วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) 
2. ประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) 
3. วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
4. สังเคราะห์งานวิจัย (Synthesis Research) 

2 เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนรู้ 

1. ก าหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2. สร้างร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
4. ตรวจสอบความเหมาะสอดคล้องของร่างรูปแบบ 
    การจัดการเรียนรู้ 
5. สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบการใช้ 
    รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
6. ศึกษาน าร่อง (Pilot Study) และปรับปรุงแก้ไข 

3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 1. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
    โดยการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) 
    แบบแผนการทดลอง The One Group Pretest –  
    Posttest Design 

4 เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัด 
การเรียนรู้ 

1. รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ 
2. ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
3. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
4. ขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร  5 
 

 พลวัต วุฒิประจักษ์ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา
ส าหรับนักศึกษาครู เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค์” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและ
พัฒนา 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร และระยะที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร โดยแต่ละระยะสรุปได้ดังตาราง
ต่อไปนี ้
 
ตาราง 2 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ พลวัติ วุฒิประจักษ์ 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 1. วิเคราะห์เอกสาร 
2. ประเมินความต้องการจ าเป็น 

2 เพื่อพัฒนาหลักสูตร 1. ยกร่างหลักสูตร 
2. ตรวจสอบคุณภาพร่างหลักสูตร 
3. ปรับปรุงหลักสูตร 
4. พัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้หลักสูตร  
5. ทดลองใช้น าร่องหลักสูตร 

3 เพื่อทดลองใช้หลักสูตร 1. ทดลองใช้หลักสูตรโดยใช้การวิจัยก่ึงทดลอง  
    (Quasi Experimental Research) แบบแผนการทดลอง  
    The One Group Pretest – Posttest Design 
2. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระหว่างการทดลอง 

4 เพื่อประเมินผลหลักสูตร 1. ประเมินผลระหว่างการใช้หลักสูตร 
2. ประเมินผลรูปแบบหลักสูตร 
3. ขยายผลการใช้หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6  การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
 

 มารุต พัฒผล (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ระยะที่ 2 การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่างและการทดลองน าร่อง ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม และระยะ        
ที่ 4 การประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรมและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยแต่ละระยะสรุปได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 3 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ มารุต พัฒผล 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการ 
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

1. สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
3. สัมภาษณ์ผู้สอน 
4. วิเคราะห์สภาพบริบทการปฏิบัติงานของผู้สอน 

2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่าง 
และการทดลองน าร่อง 

1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่าง 
2. ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้านความสอดคล้อง 
3. ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้านความเหมาะสม 
4. ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้านความเป็นไปได้ 
    ในการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ 
5. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม 
6. ทดลองน าร่องหลักสูตรฝึกอบรม 
7. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม 

3 เพื่อทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 1. ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม  โดยใช้แบบแผนการทดลอง 
    One Group Pretest – Posttest Design 

4 เพื่อประเมินประสิทธิผลและปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม 

1. ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม 
2. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 



การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร  7 
 

 อรอนงค์ นิยมธรรม (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะ
ด้านความเมตตากรุณาตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตร ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร และระยะที่ 4 
การตรวจสอบประสิทธิผลและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยแต่ละระยะสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 4 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ อรอนงค์ นิยมธรรม 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการเสริมสร้างความเมตตากรุณา 
3. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4. สังเคราะห์คุณลักษณะความเมตตากรุณา 
5. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการออกแบบหลักสูตรเสริม 

2 เพื่อสร้างหลักสูตร 1. พัฒนาร่างหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะความเมตตากรุณา 
2. ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรด้านความเหมาะสม 
    และความสอดคล้อง 
3. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

3 เพื่อทดลองใช้หลักสูตร 1. น าหลักสูตรไปทดลองน าร่อง และปรับปรุงแก้ไข 
2. ทดลองใช้หลักสูตร โดยใช้แบบแผนการทดลอง 
    Pretest – Posttest Control Group Design 

4 เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลและปรับปรุง 
แก้ไขหลักสูตร 

1. ตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร 
2. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8  การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
 

 มารุต พัฒผล (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา” โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบ ระยะที่ 
2 การพัฒนารูปแบบและตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบ และระยะที่ 4           
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ โดยแต่ละระยะสรุปได้ดังตารางต่อไปนี ้
 
ตาราง 5 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ มารุต พัฒผล  
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการ 
พัฒนารูปแบบ 

1. สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. สัมภาษณ์ผู้สอน 
5. วิเคราะห์สภาพบริบทการปฏิบัติงานของผู้สอน 

2 เพื่อพัฒนารูปแบบและตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องต้น 

1. ยกร่างรูปแบบ 
2. ตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องของรูปแบบ 
3. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมของรูปแบบ 
4. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบ 
    ไปปฏิบัติ 
5. ทดลองน าร่องรูปแบบ 
6. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ 

3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบ 1. ทดลองใช้รูปแบบ โดยใช้แบบแผนการทดลอง 
    One Group Pretest – Posttest Design 

4 เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 1. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
2. ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาครูที่สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 



การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร  9 
 

 ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ บุญสม (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ระยะที่ 3 
การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน และระยะที่ 4 การประเมินผลและการขยายผล โดยแต่ละระยะ
สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 6 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ บุญสม 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 1. วิเคราะห์เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. ศึกษาวิธีการเรียนรู้ (learning style) ของผู้เรียน 
3. ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
4. สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัย 

2 เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอน 

1. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
2. พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
3. ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน 
4. ศึกษาน าร่องรูปแบบการเรียนการสอน 
5. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน 

3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 1. ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบแผน 
    การทดลอง Equivalent Time – Series Design 

4 เพื่อประเมินผลและขยายผลรูปแบบ 
การเรียนการสอน 

1. ประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
2. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ 
3. ขยายผลรูปแบบการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



10  การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
 

 บุญยฤทธ์ิ ปิยะศรี (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู และระยะที่ 4 การประเมินผลรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู โดยแต่ละระยะสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 7 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ บุญฤทธ์ิ ปิยะศรี 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 1. วิเคราะห์เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. วิเคราะห์องค์ประกอบขั้นตอนของรูปแบบการพัฒนา 
    วิชาชีพครู 
3. ตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา 
    วิชาชีพครู 

2 เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบ 
การพัฒนาวิชาชีพครู 

1. ออกแบบและพัฒนาร่างรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู 
2. ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนา 
    วิชาชีพครู 
3. สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบการใช้ 
    รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู 
4. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการน า 
    รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูไปใช้ 

3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู 1. น ารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูไปทดลองใช้ 
    โดยใช้แบบแผนการทดลอง One Group Pretest –  
    Posttest Design 

4 เพื่อประเมินผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู 
 

1. ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู 
2. ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
3. ขยายผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู 

 
 
 
 
 
 



การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร  11 
 

 ฉวีวรรณ ตาลสุก (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป์สร้างสรรค์         
ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา” โดยใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยและพัฒนา 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ระยะที่ 
2 การออกแบบและพฒันาหลักสตูร ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสตูร และระยะที่ 4 การประเมินหลกัสตูร 
โดยแต่ละระยะสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 8 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ ฉวีวรรณ ตาลสุก 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์และก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 

1. วิเคราะห์เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร 

2 เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 1. พัฒนาร่างหลักสูตรนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
2. ตรวจสอบความสอดคล้องของร่างหลักสูตร 
    ศิลป์สร้างสรรค์ และปรับปรุงแก้ไข 
3. ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ 
    (Connoisseurship) และปรับปรุงแก้ไข 
4. ทดลองน าร่องใช้หลักสูตรนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
    และปรับปรุงแก้ไข 

3 เพื่อทดลองใช้หลักสูตร 1. ทดลองใช้หลักสูตรนาฏศิลป์สร้างสรรค์โดยใช้แบบแผน 
    การทดลอง Equivalent Time – Series Design  

4 เพื่อประเมินหลักสูตร 1. ประเมินผลหลักสูตรจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. ขยายผลหลักสูตรนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
3. ปรับปรุงหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



12  การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
 

 เกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธ์ิ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพครูด้านการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ และระยะที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ โดยแต่ละระยะสรุป
ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 9 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ เกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธ์ิ 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 1. ศึกษาเปรียบเทียบสภาพที่คาดหวังกับสภาพปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ก าหนดคุณลักษณะเด็กปฐมวัย 
3. วิเคราะห์สมรรถภาพครูด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 
    และกระบวนการจัดประสบการณ์ 
4. วิเคราะห์วิธีการพัฒนาวิชาชีพครู 

2 เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพ 

1. ออกแบบร่างรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
2. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมของรูปแบบ 
    การพัฒนาวิชาชีพ 
3. สร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประกอบ 
    การใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
4. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบ 
    การพัฒนาวิชาชีพไปใช้ 
5. ทดลองใช้น าร่องรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 

3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 1. ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้แบบแผน 
   การทดลอง One Group Pretest – Posttest Design 
    ร่วมกับ Equivalent Time – Series Design 

4 เพื่อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ 
การพัฒนาวิชาชีพ 

1. ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
2. ขยายผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
3. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพที่สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 



การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร  13 
 

 รุจิราพร รามศิริ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัย ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน และระยะที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
เรียนการสอน โดยแต่ละระยะสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 10 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ รุจิราพร รามศิริ 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 1. วิเคราะห์เอกสารและแหล่งข้อมูลจากบุคคล 
2. วิเคราะห์ผู้เรียน 
3. ศึกษาความต้องการจ าเป็น 

2 เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอน 

1. ออกแบบและพัฒนาร่างรูปแบบการเรียนการสอน 
2. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสม 
    และความสอดคล้องของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ 
    และเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
    และปรับปรุงแก้ไข 
3. ทดลองน าร่องรูปแบบการเรียนการสอนและประเมิน 
    ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
4. ปรับปรุงแก้ไข 

3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 1. ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบแผน 
    การทดลอง Multi – factor between factorial 
    Design ร่วมกับ The One Group Pretest – Posttest 
    Design และการวัดซ้ าเพื่อทดสอบความคงทน 
    และแบบแผน The One Short Case Study 

4 เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียน
การสอน 

1. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน 
2. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข 
3. ขยายผลรูปแบบการเรียนการสอน 

 
 
 
 



14  การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
 

 จินตนา ศิริธัญญารัตน์ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงเพื่อสง่เสรมิทักษะการคิดข้ันสูงในศตวรรษที่ 
21 และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนา ระยะที่ 3 การน าไปใช้ 
และระยะที่ 4 การประเมินผลและการขยายผล โดยแต่ละระยะสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 11 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ จินตนา ศิริธัญญารัตน์ 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 1. วิเคราะห์เอกสาร 
2. ประเมินความต้องการจ าเป็น 
3. สังเคราะห์เอกสาร (Documentary Synthesis) 
4. วิจัยเชิงส ารวจ 

2 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 1. สร้างร่างรูปแบบการเรียนการสอน 
2. ตรวจสอบร่างรูปแบบการเรียนการสอน 
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน 
5. ทดลองใช้น าร่องรูปแบบการเรียนการสอน 
6. ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 

3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 1. ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ 
    การวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) 
    โดยใช้แบบแผน The One Group Pretest – Posttest 
    Design และแบบแผน The One Group Time Series 
    Design 
2. ติดตามพัฒนาการทักษะการคิดขั้นสูง 

4 เพื่อประเมินผลรูปแบบการเรียน 
การสอน 

1. ประเมินรูปแบบการเรียนการสอน 
2. ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
3. ขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 



การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร  15 
 

 มารุต พัฒผล (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 
การศึกษาบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 2 การด าเนินการเสริมสรา้ง
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 3 การสังเคราะห์รูปแบบการ
เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรยีนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และระยะที่ 4 การตรวจสอบ
ประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
โดยแต่ละระยะสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 12 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ มารุต พัฒผล 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาบริบทการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

1. ศึกษาบริบททางกายภาพของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    ต ารวจตระเวนชายแดน 
3. ศึกษากรอบประเด็นและแนวทางการพัฒนาครูโรงเรียน 
    ต ารวจตระเวนชายแดน 
4. ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครู 
    โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

2 เพื่อด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพ 
การจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

1. ด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 
    โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 4 ประเด็น ได้แก่ 
    1) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
    2) การโค้ชเพื่อการรู้คิด 
    3) การประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริง 
    4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
2. สรุปผลการด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนา 

3 เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

1. วิเคราะห์บทสรุปย่อยจากปรากฏการณ์จากการด าเนินการ 
2. สังเคราะห์บทสรุปย่อยเป็นรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพ 
3. ประเมินความถูกต้องของรูปแบการเสริมสร้างศักยภาพ 

4 เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบ
การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 

1. น าเสนอผลการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสร้าง 
    ศักยภาพ 
3. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพที่สมบูรณ์ 

 



16  การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
 

 พนิดา จารย์อุปการะ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการโค้ชของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินความต้องการจ าเป็น ระยะที่ 2 การออกแบบ
และพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ และระยะที่ 4 
การประเมินผลของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ โดยแต่ละระยะสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 13 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ พนิดา จารย์อุปการะ 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและประเมิน 
ความต้องการจ าเป็น 

1. วิเคราะห์เอกสาร 
2. สัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง 
3. สนทนากลุ่ม (focus group)  

2 เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบ 
การพัฒนาวิชาชีพ 

1. สังเคราะห์ร่างรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี 
    และความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
3. ทดลองใช้ภาคสนาม (field tryout) 
4. ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 

3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 1. ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้แบบแผน 
    การทดลอง Pre – experimental design 
    ชนิด One group Pretest – Posttest Design 
    ผสมผสานการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental 
    Design) แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างของ 
    การทดลองต่อเน่ือง (Equivalent Time – Series  
    Design) 

4 เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
การพัฒนาวิชาชีพ 

1. รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
    การพัฒนาวิชาชีพ 
2. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
3. รับรองรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 

 
 
 
 
 



การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร  17 
 

 อุษา มะหะหมัด (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
เน้นภาระงานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา” โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การออกแบบ
และพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
และระยะที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ โดยแต่ละระยะสรุปได้          
ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 14 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ อุษา มะหะหมัด 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 1. วิเคราะห์เอกสาร 
2. สังเกตพฤติกรรมการสอน 
3. วิเคราะห์ผู้เรียน 
4. ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาผู้เรียน 

2 เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบ 
การสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
ที่เน้นภาระงาน 

1. พัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน 
2. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
    ที่เน้นภาระงาน 
3. ทดลองใช้น าร่องและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ 
    การสอนอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน 
4. ปรับปรุงรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน 

3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน 

1. ทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน 
    โดยใช้แบบแผนการทดลอง The One Group Pretest – 
    Posttest Design, One Group Time Series,  
    The One – Shot Case Study 
2. ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่าน 
    ภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน 

4 เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
การสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
ที่เน้นภาระงาน 

1. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
    ที่เน้นภาระงาน 
2. ตรวจสอบ  ปรับปรุง  แก้ไข  รูปแบบการสอนอ่าน 
    ภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน 
3. ขยายผลรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน 

 
 



18  การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
 

 วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขที่เสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรยีนระดับประถมศึกษา” โดยใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยและพัฒนา 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ระยะที่ 3 การน ารูปแบบการจัดการเรยีนรู้ไปทดลองใช้ และระยะที่ 4 การประเมินประสทิธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละระยะสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 15 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการคิดอย่างมี 
    วิจารณญาณและการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
2. ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

2 เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 1. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2. ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
3. สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบ 
    การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
4. ศึกษาน าร่องรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
5. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

3 เพื่อน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ไปทดลองใช้ 

1. น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้  โดยใช้แบบแผน 
    การทดลอง One Group Pretest – Posttest Design 

4 เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ 

1. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร  19 
 

 ลัดดา หวังภาษิต (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ             
ที่ เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ระยะที่ 3 การศึกษาน าร่องรูปแบบการเรียนรู้           
และระยะที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ โดยแต่ละระยะสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 16 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ ลัดดา หวังภาษิต 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 1. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความสุขในการเรียนรู้ 
2. ตรวจสอบความเป็นไปได้ขององค์ประกอบและพฤติกรรม 
    บ่งชี้ของความสุขในการเรียนรู้ 
3. ตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ 
    ของความสุขในการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
    เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 

2 เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ 1. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ 
2. จัดท าร่างรูปแบบการเรียนรู้ 
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ 
    และปรับปรุงแก้ไข 
4. สร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประกอบการใช้ 
    รูปแบบการเรียนรู้ 

3 เพื่อน ารูปแบบการเรียนรู้ไปทดลองใช้ 1. ทดลองน าร่องรูปแบบการเรียนรู้ 
2. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนรู้ 

4 เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
การเรียนรู้ 

1. ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้แบบแผนการทดลอง 
    One Group Repeated Measures 
2. ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู้  
3. ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 
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 ปองทิพย์ เทพอารีย์ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษา
สภาพและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ระยะที่ 3 
การน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพไปทดลองใช้ และระยะที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยแต่ละระยะสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 17 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ ปองทิพย์ เทพอารีย์ 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาสภาพและวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน 

1. ศึกษาความต้องการด้านการพัฒนาวิชาชีพครูในมุมุมองของ 
    ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ 
    ของครูประถมศึกษา 
3. ศึกษาความต้องการของผู้เรียนเก่ียวกับคุณลักษณะ 
    เชิงวิชาชีพครูประถมศึกษา 

2 เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ 

1. พัฒนาร่างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
2. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
    เชิงวิชาชีพ 

3 เพื่อน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
เชิงวิชาชีพไปทดลองใช้ 

1. ทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
    โดยใช้แบบแผนการทดลอง One Group Pretest – 
    Posttest Design 

4 เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

1. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
    เชิงวิชาชีพ 
2. ปรับปรุงรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่สมบูรณ์ 
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 มารุต พัฒผล (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้าน
การโค้ชเพื่อการรู้คิด” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูล
พื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบ ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบและตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น ระยะที่ 3 
การทดลองใช้รูปแบบ และระยะที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ โดยแต่ละระยะสรุปได้ดังตาราง
ต่อไปนี ้
 
ตาราง 18 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ มารุต พัฒผล 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการ 
พัฒนารูปแบบ 

1. สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
3. สัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียน 
4. สัมภาษณ์ครูที่มีประสบการณ์ด้านการโค้ช 
5. สัมภาษณ์ครูเก่ียวกับความต้องการพัฒนาตนเองด้านการโค้ช 
6. สังเกตพฤติกรรมการท างานทางวิชาการของครู 

2 เพื่อพัฒนารูปแบบและตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องต้น 

1. ยกร่างรูปแบบ 
2. ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นด้านความสอดคล้อง  
    ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
3. สร้างเครื่องมือส าหรับประกอบการใช้รูปแบบ 
4. ทดลองน าร่องการใช้รูปแบบ 
5. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ 

3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบ 1. ทดลองใช้รูปแบบ โดยใช้แบบแผนการทดลอง  
    Control Group Pretest – Posttest Design 

4 เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 1. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
2. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบที่สมบูรณ์ 
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 จ ารัส อินทลาภาพร (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ส าหรับครูระดับประถมศึกษา” โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมฉบับร่าง ระยะที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร และระยะที่ 4 การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร โดยแต่ละระยะสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 19 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการด าเนินการวิจัยของ จ ารัส อินทลาภาพร 
 

ระยะที ่ วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 1. สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
3. สัมภาษณ์ผู้สอน 
4. สัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ 

2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่าง 1. จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่าง 
2. ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 
3. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม 

3 เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร 1. ศึกษาน าร่องหลักสูตรฝึกอบรม 
2. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม 
3. ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้แบบแผนการทดลอง 
    One Group Pretest – Posttest Design 
4. ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม 

4 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 1. ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมที่สมบูรณ์ 
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5. รูปแบบเชิงระบบของการวิจัยและพัฒนาทางหลักสูตรและการเรียนรู้ 
  
 จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดหลักการของการวิจัยและพัฒนาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่ผ่าน ท าให้สังเคราะห์ระบบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร (Innovative Curriculum 
Development System) แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 4 รูปแบบเชิงระบบของการวิจัยและพัฒนาทางหลักสูตรและการเรียนรู้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data Analysis) 

การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร 
(Innovative Curriculum Design) 

การตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมหลักสูตร 
(Checking for Innovative Curriculum Quality) 

การทดลองใช้นวัตกรรมหลักสูตร 
(Implementing for Innovative Curriculum) 

การประเมินนวัตกรรมหลักสูตร 
(Evaluating for Innovative Curriculum) 

การขยายผลนวัตกรรมหลักสูตร 
(Disseminating for Innovative Curriculum) 

การปรับปรุงนวัตกรรมหลักสูตรที่สมบูรณ์ 
(Improving for Completed Innovative 

Curriculum) 

การวิจัย 
(Research) 

 

 
 

การพัฒนา 
(Development) 

 

 
 
 
 

การวิจัย 
(Research) 

 

การพัฒนา 
(Development) 
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6. บทสรุป 
  
 จากที่ได้กล่าวถึงเนื้อหาสาระในบทที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร 
สรุปสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
 การวิจัยและพัฒนา (research and development) เรียกสั้นๆ ว่า “อาร์แอนด์ดี” หมายถึง 
ระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ที่ใช้การวิจัย (research) และกระบวนการพัฒนา (development) ในการ
พัฒนางานหรือนวัตกรรม เป็นวงจรต่อเนื่องกันไปจนได้ผลงานหรอืนวัตกรรมที่มปีระสทิธิผลตามที่ต้องการ 

 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานการพัฒนาต่างๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งท าให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติ และโลก โดยที่การ 
ทรงงานของพระองค์ทรงยึดหลักอริยสัจสี่ เป็นส าคัญ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และนวัตกรรมต่างๆ 
ที่พระองค์ทรงพัฒนานั้นจะมีความสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ของแต่ละพื้นที่         
เรียกสั้นๆ ว่า “ภูมิสังคม” 
 
 การวิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ได้ทุกแวดวงวิชาชีพ ท าให้เกิดนวัตกรรม           
ในรูปแบบต่างๆ โดยทางด้านหลักสูตรและการเรียนรู้ ได้มีการน าการวิจัยและพัฒนามาใช้เป็น
กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ อย่างมากมาย ซึ่งในภาพรวมแล้วประกอบด้วย 4 ข้ันตอน 
ได้แก่ ข้ันตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส าหรับน าไปใช้ในการออกแบบนวัตกรรม ข้ันตอนที่ 2 
เป็นการออกแบบนวัตกรรมและตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น ข้ันตอนที่ 3 เป็นการน านวัตกรรมไปทดลองใช้
ในสถานการณ์จริง และข้ันตอนที่ 4 เป็นการประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรม 
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