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R&D สรางองคกรนวัตกรรมทางสังคม 

                                                                   ดร.ดนัย เทียนพุฒ : กรรมการผูจัดการ บจก.ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท

  การวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D)  เปนเคร่ืองมือที่สําคัญของ

ธุรกิจในการสรางผลิตภัณฑและบริการใหม ที่จะนาํไปสูการแขงขันของธุรกิจ อาท ิ

 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (New Product Development) ที่ยงัไมมีในตลาดกอน

คูแขง 

 การสรางนวัตกรรมใหมเพื่อการสรางธุรกจิใหม 

 การสรางองคความรู (Body of Knowledge0 ในดานตางๆ ขององคกรทั้งกลยุทธ 

เคร่ืองการจัดการและเทคนคิการปฏิบัติงานตางๆ 

 และกรณีที่เปนองคกรทางสังคม เชน มูลนธิิเพื่อสังคมของธุรกิจ  

สถาบันการศึกษา  หรือสถาบันวิชาชีพของธุรกิจมีความตองการ R&D ที่มีความเปนระบบอยางสูง 

ปจจุบันมธีุรกจิหลายแหงไดเปดดําเนนิกิจการดานจัดการศึกษา หรือมสีถาบันพัฒนา

ผูบริหารของธุรกิจที่ทาํการเรียนการสอนทัง้ประกาศนียบัตรและใหวฒุิปริญญาเพือ่พัฒนาบุคลากรของ

ธุรกิจและเปดรับบุคคลภายนอกดวย 

ผูเขียนเห็นวานาหยิบยก R&D ในมิติดังกลาว โดยผูเขียนมองวาเปนการใช “R&Dสราง

องคกรนวัตกรรมทางสังคม” 

 โมเดล R&D เพื่อสรางผลิตภัณฑใหมในองคกรทางสังคม 

การที่องคกรทางสังคม เชน มูลนิธิเพื่อสังคมของธุรกิจ  สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ี

มีลักษณะวิชาชีพช้ันสูง ฯลฯ ที่มีความจําเปนตองพัฒนาความรู  สรางองคความรูใหม หรือสรางผลิตภัณฑ

ใหมเพื่อใหสามารถเปน “องคกรนวัตกรรมทางสังคม”  “สถาบันการศึกษาที่เนนการวิจัยหรือมหาวทิยาลัย

วิจัย (ที่ชอบพดูกัน)” โดยนาํเสนอในโมเดลดังตอไปนี้ 

(1) โมเดล R&D ของ Borg และ Gall 

Borg และ Gall (1971: 413 อางจาก Heinich, R.(1981). Educating All Handicapped 

Children. 2nd Edition, New Jersey: Educational Technology Publications, Englewood Cliffs. 

p.339) ไดบันทึกไววา R&D เปนปรากฏการณที่แสดงถงึความเปนกลยุทธที่ใหคํามัน่ตอการทําวิจยัในการ

ปรับปรุงการศึกษา 

การวิจยัและพฒันาการศึกษาเปนกระบวนการที่เปนระบบในการพัฒนาและสํารวจ

ผลิตภัณฑทางการศึกษา (Educational Product) 
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และผลิตภัณฑในมิตินี้ไมไดจํากัดแค ส่ือ-วัสดุอุปกรณ  คูมือ หรือฟลมภาพยนตร  แต

รวมถึงวิธกีารทั้งหมดของการเรียนการสอนและกระบวนการบริหารการศึกษา 

Borg และ Gall (1971: 414; ibid: 339) ยังกลาวอีกวา รูปแบบการวิจยัอ่ืนๆ สําหรับ R&D 

ควรมีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงตอผลิตภัณฑทางการศึกษาดังนี ้

......”แมจะมกีารรังสรรคที่สําคัญจํานวนมากในการวจิัยเพื่อการศึกษา เชน การวจิัย

พื้นฐานและการวิจัยประยุกต  แตการวิจยัดังกลาวเปนวธิีวิทยาการทีม่คุีณภาพตํ่า  สําหรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมที่สามารถใชไดในโรงเรียน  โดยเฉพาะการวิจัยประยกุตที่นกัวิจยัคนหาดวยตนเองโดยการ

เปรียบเทยีบจากการออกแบบวิจัยที่ยอดแย  ไมมกีารพิสูจนหรือผลิตภัณฑไมมีความสมบูรณอยางเพียงพอ

หรือมีนอยเพือ่ไปกําหนดหรือประยุกตใช 

วิธีวทิยาการเหลานี้ทาํใหเกดิผลลัพธในทางลบและไมสามารถสรุปผลรวมได  ในที่สุดก็

นําไปสูการปรับปรุงดานการศึกษาในอัตราที่ชา 

เราควรมุงเนนอยางแทจริง....ที ่R&D ทางการศึกษาดวยการเพิม่ผลลัพธที่คนพบจาก

ศักยภาพในการวิจัยพื้นฐาน  และการวิจัยประยุกตภายใตการปฏิบัติของโรงเรียนโดยการแปลผลส่ิงเหลานี้

เขาไปใชในผลิตภัณฑทางการศึกษา” 
 The Borg Model 

โมเดลการวิจยัและพัฒนาของ Borg (Borg, Kelly, Langer and Gall, 1970 อางจาก 

Heinich, R. 1981: 340) เปนวิธกีารที ่Borg ใชในการพฒันา  “วิธีการใหบริการการสอน” โดยขอมูลที่ได

จากการประเมินผลิตภัณฑ (Mini courses)  แสดงเหตุการณของการเปล่ียนพฤติกรรมการสอนในระยะ

ยาวอยางมนีัยสําคัญ  ในการศึกษาคร้ังหนึง่ของ Mini course สําหรับการฝกอบรมครูดวยทกัษะการติว  

แสดงเห็นถึงผลของการเปล่ียนพฤติกรรมของครูและมีนยัสําคัญตอการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางสมองของ

เด็กปญญาออน 

สําหรับข้ันตอนหลักในวงจรการพัฒนา R&D ของ “The Borg Model” มีทัง้หมด 10 

ข้ันตอนดังรูป  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1) วิจัยและการเก็บขอมูล (Research and Data Gathering) ข้ันตอนแรกนี้เปนการ

ทบทวนวรรณกรรม  การสังเกตในช้ันเรียนและเตรียมรายงาน 

2) การวางแผน (Planning) เปนการนิยามทกัษะและวัตถปุระสงค-การกําหนดลําดับชั้น  

รายวิชาและการทดสอบความเปนไปไดในสเกลเล็ก 

3) การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑในเบ้ืองตน (Developing Preliminary Form of 

Product) ข้ันที่ 3 ของโมเดลเปนการเตรียมวิธกีารสอนและรูปแบบการเรียน คูมือและอุปกรณการประเมิน 
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4) การทดสอบภาคสนามเบ้ืองตน (Preliminary Field Test) นกัวิจยัจัดทาํวิจัย R&D สวน

บุคคลใน 1-3 โรงเรียน ใชครู 6-12 คน รวมถึงการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ การสังเกตการณและ

แบบสอบถาม 

5) การทบทวนผลิตภัณฑทั้งหมด (Main Product Review) 

            

 
 

การทบทวนผลิตภัณฑหลักในข้ันตอนนี้ไดจาก คําแนะนําในผลลัพธที่ทาํการทดสอบ

ภาคสนามเบ้ืองตน 

6) การทดสอบหลักในภาคสนาม (Main Field Test) 

นักวจิัยจัดทาํวิจัยสวนบุคคลในระหวาง 5-15 โรงเรียน ใชครูระหวาง 30-100 คน  เกบ็

รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณกอน-หลัง ผลงานของครู  บันทึกเทปและเปรียบเทียบผลลัพธกับวัตถุประสงค 

7) การทบทวนผลิตภัณฑเชิงปฏิบัติการ (Operational Product Test) 

เปนการทบทวนผลิตภัณฑทีไ่ดจากขอเสนอแนะของผลการทดสอบหลักในภาคสนาม 

8) การทดสอบภาคสนามเชิงปฏิบัติการ (Operational Field Test) 

นักวจิัยจัดทาํในโรงเรียนปกติระหวาง 10-30 โรงเรียน  ใชครูระหวาง 40-200 คน  เกบ็

ขอมูลและวิเคราะหการสัมภาษณ การสังเกตการณและแบบสอบถาม 
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9) การทบทวนผลิตภัณฑข้ันสุดทาย (Final Product Revision) 

เปนการทบทวนผลิตภัณฑตามที่ไดขอแนะนําจากผลลัพธ  การทดสอบภาคสนามเชิง

ปฏิบัติการ 

10) การเปดประเด็นอภิปรายและเผยแพร (Dissemination and Distribution) 

ข้ันตอนสุดทายของการวิจัย  ผูวิจยัรายงานในการประชุมทางวชิาชพี ในวารสาร  ติดตอ

สํานักพิมพจําหนายและติดตามกํากับเพือ่ควบคุมคุณภาพ 
(2) The Hood Model 
Hood (1973 อางจาก Heinich, 1981: 341-342) โมเดล R&D นี้คลายของ Borg  หากแต

วามีความแตกตางกันคือ Borg เนนหนักไปที่การวิจัยในขอมูลที่มีอยูและการทบทวนวรรณกรรมในข้ันแรก  

Hood เสนอการวิเคราะหปญหาเขามาแทน  ดังนัน้โมเดลของ Hood จึงมเีพียง 7 ข้ันตอนดังนี ้

Stage 1 แนวคิด (Concept) 

จุดประสงคหลักของข้ันตอนนี้เปนการวิเคราะหความจาํเปน  และจะกําหนดหรือไมก็ไดถึง

ศักยภาพของโซลูชั่นทีม่ีอยู 

 ข้ันนี้จะบรรลุวตัถุประสงคไดโดยอยูทีก่ารทบทวนและวางแผนในองคประกอบตอไปนี ้

1) ขอความรายการและการตัดสินใจเกี่ยวกับความจําเปน 

2) การอภิปรายในวิธกีารที่เลือกใชพรอมการประเมินแตละวิธ ี

3) ขอความเกีย่วกับคําแนะนําในแนวคิดของหนาที่ใชสอย รวมถึงการเสนอ การปรับ/

นําไปสูการดําเนินการ 

4) หัวขอแผนคราวๆ ของกิจกรรม  รวมถึงลําดับข้ัน  วันที่กาํหนดเสร็จ และประมาณ

คาใชจาย 

 Stage II  การพัฒนาผลิตภัณฑเบ้ืองตน (Preliminary Product Development: Mock-Up) 

 ข้ันนีน้ักวจิัยตองกําหนดโมเดลของผลิตภัณฑที่จะนาํเสนอ  โดยการเลือกแนวคิดทีจ่ับตอง

ไดและสอดคลองตามความจําเปน 

 ส่ิงทีน่ําเสนอควรจับตองไดสําหรับบุคลากรในโครงการหรือที่ปรึกษาภายนอกทีท่ําหนาที่

ประเมิน 

 Stage III  ตนแบบ (Prototype) (Preliminary Field Test) 

 ข้ันนี้ผลิตภัณฑควรทดสอบในภาคสนามและถูกประเมินจากกลุมตัวแทนผูใชในกลุมเล็กๆ  

องคประกอบของผลิตภัณฑในระยะสุดทายควรเปนตัวแทนที่จะพัฒนาและใชการทดสอบในภาคสนาม 

 Stage IV  ทดสอบผลลัพธ (Performance Test) 

 การตัดสินใจวาผลิตภัณฑทีส่มบูรณตองถงึตามคุณสมบัติเฉพาะและกาํหนดวาควร

ปรับปรุงอยางไร 



5 
 

ดร.ดนัย เทียนพุฒ สงวนลิขสิทธิ์ 2554 บจก.ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท 
 

 การประเมนิในข้ันนี้ตองเปนทางการ  รวมถึงแผนที่สมบูรณสําหรับการทดสอบชุดของ

เคร่ืองมือและวิธีการสอนในอุดมคติ  ตัวอยางที่เปนตัวแทนควรแบงเปนช้ันๆ เกณฑและมาตรฐานควรเปน

ส่ิงทีท่ํากอนการแบงเปนช้ันๆ (Pre-Stratified) 

 

 Stage V  ความพรอมเชิงปฏิบัติ (Operational Readiness) 

 การออกแบบเพื่อกําหนดความสมบูรณของผลิตภัณฑและทําการปรับปรุงที่จาํเปนเพื่อการ

นําเผยแพร  เคร่ืองมือที่เปนทางการ  ซึง่ควรใชเพื่อมุงที่เกณฑความพรอม  กระบวนการที่ไมเปนทางการ

รวมถึงการวเิคราะหยอนหลังถึงความลมเหลวดวยและเกณฑที่ตัดสินควรมีหลายมิติ 

 Stage VI  แผนการอภิปรายและเผยแพร (Dissemination) 

 การประเมนิกระบวนการเผยแพรผลิตภัณฑเนื่องจากตองการใหผลิตภัณฑเขาถงึประชากร

เปาหมาย  ซึง่เปนกลุมที่สนใจของผูวิจัยเปนเบ้ืองแรกในข้ันนี ้

 Stage VII  ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

 เปนข้ันการกาํกับติดตามผลิตภัณฑจากการรวบรวมขอมูลสําหรับการทบทวนผลิตภัณฑ

และการปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑใหมและที่เกี่ยวของกัน  การประเมินมกัทาํไมเปนทางการหรือการ

ยอนถงึอดีต 
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 สรุปทั้ง The Borg Model และ The Hood Model เปนการวิจัยและพฒันาหรือ R&D ที่ใช

ในองคกรนวัตกรรมทางสังคม (การศึกษา)  แตธุรกิจสามารถนาํมาใชไดในกลุมงานวชิาการหรืองาน

สนับสนนุองคกร  โดยไมจาํเปนตองใชโมเดล R&D แบบในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการพฒันา

ผลิตภัณฑและบริการใหมๆ 


