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กรอบนโยบาย ๔ มิติ 
กระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม
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มิติที่ ๒
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มิติที่ ๓: สร้างและพัฒนา

นวัตกรรม
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เนื้อหา
• หลักการพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา

• Design thinking 

• เมืองอัจฉริยะ Smart city

• การติดตามและประเมินผลโครงการตามเกณฑ์ 
CIPPIEST

• ตัวอย่างนวัตกรรมเชิงพุทธ
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ท่านคิดยังไง กับเด็กช่างถาม?
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การวิจัยและพัฒนา
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“การศึกษาค้นคว้าเพื่อหาแนวทางการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรมมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดเดิมให้ดีขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าและบริการก้าวต่อไปข้างหน้า และสามารถสนองความต้องการของ
ตลาด”

(ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2552)           



การวิจัยและพัฒนา  

(สาโรช โศภีรักข์, 2556)

18



การวิจัยและพัฒนา
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(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2558)



การวิจัยและพัฒนา
สองกระบวนการที่เกี่ยวพันกัน ได้แก่ 
•การวิจัย: ศึกษา ค้นหาความรู้ ความคิดใหม่ ๆ
•การพัฒนา: เปลี่ยนความรู้ ความคิดมาเป็นกระบวนการหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน สามารถจับต้องได้
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วิจัย

พัฒนา



The Innovation S-Curve

1. Era of Ferment
2. Takeoff
3. Maturity
4. Discontinuity
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http://www.galsinsights.com/the-innovation-s-curve/?nabe=5971335881424896:1,6036550664847360:3



ตัวอย่าง

http://www.galsinsights.com/the-innovation-s-curve/?nabe=5971335881424896:1,6036550664847360:3
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ประวัติการวิจัยและพัฒนา
• เริ่มใช้อย่างแพร่หลายประมาณกลางทศวรรษ 1960s โดยเฉพาะในด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีและการลงทุนในโครงสร้างพื้นทางทางวิทยาศาสตร์
• รูปแบบนวัตกรรมยังมีจ ากัด ท าให้กระบวนการ R&D ถูกน ามาใช้เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม

(Mahdjoubi, 2009)
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ประวัติการวิจัยและพัฒนา

•Thomas Edison และ Edison General Electric company 
• เป็นบริษัทแรก ๆ ในสหรัฐอเมริกาที่มีการท า R&D
•Edison จดสิทธิบัตร 1,093 ฉบับ
•“Anything that won’t sell, I don’t want to invent”.
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วัตถุประสงค์ของการวิจัยและพัฒนา

1. คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2. ต้นทุนการผลิต 
3. ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ใช้ประโยชน์

ได้ดีขึ้น

(ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2552)
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เป้าหมาย
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ลักษณะส าคัญของการวิจัยและพฒันา
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ตัวอย่าง
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รูปแบบของงานวิจัยและพัฒนา

แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ 
1. งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
2. งานวิจัยเพื่อเตรียมรองรับปัญหาในระยะปานกลางถึงระยะยาว
3. งานวิจัยและพัฒนาซึ่งน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
4. งานขยายผลการวิจัย
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การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Product Research and Development

จากแบรนด์ ผงหอมศรีจันทร์ สู่แบรนด์ ศรีจันทร์
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การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงรูปแบบ
Model Research and Development
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การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 
ของพระสงฆ์จังหวัดพิจิตร โดย พระราชสิทธิเวที ดร. 
และคณะ (2561)



การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Product Research and Development

เครื่องยกย้ายผู้ป่วยอัจฉริยะ: 
งานวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลที่เกาหลี
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ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา

(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2558)

ประเมินความต้องการที่จ าเป็น

พัฒนานวัตกรรม

ก าหนดผลผลิตที่ต้องการพัฒนา

ทดลองใช้เพื่อประเมินและปรับปรุง

น าไปใช้ ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

33



วัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัยพัฒนา

พัฒนาระบบ รูปแบบ
เครื่องมือ ผลงานใน

ศาสตร์ต่างๆ

ตรวจสอบประสิทธิผล
ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมที่พัฒนา

34



ผลลัพธ์ของการวิจัยพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์

ชุดการสอน

สื่อการสอน ฯลฯ

วัตถุ รูปแบบ วิธีการ
กระบวนการ

ระบบปฏิบัติการ

R & D

รูปแบบการสอน

วิธีสอน

รูปแบบการบริหารจัดการ
35



• ศึกษาเอกสาร
• ศึกษาสภาพ ปัญหา 

และความต้องการ
• ศึกษาความคิดเห็น

ของผู้เช่ียวชาญ
• ส ารวจสภาพในพื้นที่

R1

• สร้างต้นแบบนวัตกรรม
• ตรวจสอบโดย

ผู้เชี่ยวชาญ
• ทดสอบประสิทธิภาพ
• แบบเด่ียว
• แบบกลุ่มเล็ก
• แบบกลุ่มใหญ่

• ปรับปรุง

D1

กระบวนการวิจัยพัฒนา
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• ทดลองใช้กับ 
กลุ่มตัวอย่าง
• วัดผลที่เกิดขึ้น

R2 D2
• ใชใ้นสภาพบริบท

จริง
• สนทนากลุ่ม
• เวทรีับฟังความ

คิดเห็น
• เผยแพรน่วัตกรรม

R3 D3



วิธีด าเนินการวิจัยของการวิจัยพัฒนา
รูปแบบการวิจัยพัฒนา

37

Model 1
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย

สร้างรูปแบบ

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิรบัรอง

ทดลองใช้

น าเสนอรูปแบบ



Model 2 ศึกษาเอกสาร

ส ารวจข้อมูล

ศึกษาความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

สร้างรูปแบบ

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3

ผู้ทรงคุณวุฒิรับรอง

น าเสนอรูปแบบ

ทดลองใช้
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Model 3

วิเคราะห์ตัวบ่งชี้

ศึกษาข้อมูลในสภาพจริง

ศึกษาความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

สร้างนวัตกรรม

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3

น าเสนอ

ทดลองใช้

ศึกษาเอกสาร
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การวิจัยและพัฒนา

Call for innovation

Rn
.
.
.

R3

R2

R1

Dn
.
.
.

D3

D2

D1

Distribution



1. ผลลัพธเ์ป็นสิ่งประดิษฐ์ สื่อ อุปกรณ์ ชิ้นงาน

ชื่อเรื่องอาจขึ้นต้นด้วย
• การพัฒนา................................
•การสร้างและพัฒนา...................
•การวิจัยและพัฒนา....................

ชื่อโครงการวิจัย
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2. ผลลัพธเ์ป็นการพัฒนาเทคนิควิธี  รูปแบบการท างาน  บริหาร จัดการ

ชื่อเรื่องอาจขึ้นต้นด้วย
• รูปแบบ...............................
•แนวทางการ........................
•ผลการเปรียบเทียบ.......................

ชื่อโครงการวิจัย
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• วัตถุประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนา.....................

• วัตถุประสงค์เฉพาะ

1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ........

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ...........

3. เพื่อสร้าง.....................

การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
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ศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับ
• องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบ ที่เกี่ยวกับระบบ สิ่งของ หรือ

เครื่องมือที่ต้องการพัฒนา
• วิธีการสร้าง 
• วิธีการหาประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง
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• ผู้ที่พัฒนารูปแบบ ระบบ เครื่องมือ

• ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรูปแบบ ระบบ เครื่องมือ

• กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้เรียน ผู้ใช้ประโยชน์

การก าหนดประชากร/ตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล
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Design Thinking

47

• กระบวนการคิดเชิงออกแบบส าหรับพัฒนา
นวัตกรรมอย่างมีระบบ

• การคิดเชิงสร้างสรรค์         การคิดเชิงธุรกิจ



Design thinking secret

1. Broad before deep: diversity of knowledge
2. Creativity is not about what is best – but what is better
3. Creative process can be nurtured
4. The only way to be creative is to create something (sitting 

at your chair thinking won’t create anything creative)
(นน อัครประเสริฐกุล, 2562)
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Design thinking framework #1
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Design Thinking Framework #2
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Design Thinking

51

1. Visualization

Journey 
mapping

Value chain
analysis

Mind
mapping

Brain-
storming

Concept
development

Assumption
testing

Rapid
prototyping

Customer
Co-creation

Learning
launch



ส ำนักงำนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 
Smart City Thailand

ภำยใต้ ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

น ำเสนอโดย 

ดร.ภำสกร ประถมบุตร
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มโครงกำรพิเศษ

ส ำนักงำนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล)
80 ถนนลำดพร้ำวซอย 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
www.smartcitythailand.or.th

ณ ห้องเอเวอร์กรีน และห้องดุสิตำ ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอต จังหวัดปทุมธำนี
วันที่ 28 – 29 พฤษภำคม 2562



เมืองอัจฉริยะ
“เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและ
การใช้ทรัพยากร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ
และภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิด
การพัฒนา เมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้ประชาชนในเมืองอยู่
ดี มีสุข อย่างยั่งยืน” 
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เป้าหมายการพฒันาเมืองอจัฉริยะ

54

2561 - 2562 2562 - 2563

10 เมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด 30+ เมืองอัจฉริยะ พื้นที่ 24+ จังหวัด

เมืองเป้าหมาย

1  ภูเกต็
2  ขอนแก่น
3  เชียงใหม่
4  ชลบุรี
5  ระยอง
6  ฉะเชิงเทรา
7  กรุงเทพมหานคร

8   เชียงราย
9 พษิณุโลก
10 น่าน
11 อุบลราชธานี
12 อุดรธานี
13 หนองคาย
14 นครพนม
15 มุกดาหาร
16 กระบ่ี

17 พงังา
18 สงขลา
19 ยะลา
20 ปัตตานี
21 นราธิวาส
22 สตูล
23 นครศรีธรรมราช
24 ระนอง
25 จงัหวดัอ่ืนๆ ทีม่คีวามพร้อม

เมืองเดิม

2563 - 2564

60 เมืองอัจฉริยะ 30 จังหวัด

2563 - 2564

100 เมืองอัจฉริยะ 
76 จังหวัด + กทม.

• ให้บริการ City Data Platform ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ
• บริการเมืองอัจฉริยะของภาครัฐ และภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 100 บริการ
• เมืองอัจฉริยะได้รับการยอมรับระดับโลก 3 เมือง

แผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะประเทศไทย



เมืองอัจฉริยะ
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การพฒันาเมืองอจัฉริยะ ใน 7 ด้าน

56

สัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 

เมืองที่ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็น

ระบบ เช่น การจัดการน้ า การดูแลสภาพอากาศ การบริหารจัดการของ

เสีย และการเฝ้าระวังภัยพิบัติ  ตลอดจนเพิ่ม การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ



การพฒันาเมืองอจัฉริยะ ใน 7 ด้าน

57

สัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
เมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ 
เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เป็นต้น

การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 
เมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของระบบขนส่งและ
การสัญจรที่หลากหลาย เพิ่มความสะดวกและ ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่ง รวมถึงเป็นมิตร  กับสิ่งแวดล้อม



การพฒันาเมืองอจัฉริยะ ใน 7 ด้าน
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สัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
เมืองที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางพลังงานและลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก

พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 
เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิดกว้าง
ส าหรับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน



การพฒันาเมืองอจัฉริยะ ใน 7 ด้าน
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สัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

การด ารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก โดยค านึงถึงหลักอารยสถาปัตย์
(Universal Design) ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย 
และมีความสุขในการด ารงชีวิต

การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 
เมืองที่พัฒนาระบบบริการภาครัฐ  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของภาครัฐ โดยมุ่งเน้น ความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วม และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมบริการ
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ปรับจากเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การติดตามและประเมินตามเกณฑ์ CIPPIEST” โดย ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการติดตามประเมินผลโครงการตามเกณฑ์ CIPPIEST” 

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การติดตามและประเมินผลโครงการตามเกณฑ์ 
CIPPIEST



วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
โดยใช้ CIPP Model (CIPPEST)

• ประเมินผลปัจจัยน าเข้า กระบวนการบริหาร จัดการ และผลผลิตการวิจัย
ในสาขานวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ถึงความเหมาะสมในการลงทุนใน
การวิจัย 

• ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของการวิจัย ในสาขานวัตกรรมเพื่อสังคม
และชุมชนต่อการเกิดผลที่มีต่อสังคมและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
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CIPP Evaluation Model 
แนวทางการติดตามและประเมินผล

• ส าหรับผู้ประเมินโครงการ ผู้ด าเนินโครงการและผู้ที่มีส่วนได้เสีย
• เป็นกรอบการท างานแนวกว้าง เพื่อเป็นแนวทางการประเมิน โครงการ 

กิจกรรม สถาบัน และระบบงาน  
• รายการตรวจสอบที่อ้างอิงจากตัวแบบ CIPP เน้นหนักไปที่การประเมิน

โครงการ เพื่อสร้างการปรับปรุงแก้ไขที่สร้างผลกระทบระยะยาวอย่าง
ยั่งยืน
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• Impact
ผลกระทบต่อผู้รับประโยชน์

• Effectiveness
ประสิทธิผลตรงตามความต้องการ

• Sustainability
ความยั่งยืนของประโยชน์ที่ได้รับ

• transportability
กระบวนการถ่ายทอดส่งต่อ
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CIPP Evaluation Model 
แนวทางการติดตามและประเมินผล

บริบท                              ปัจจัยน าเข้า

ผลผลิต กระบวนการ
บริหารจัดการ



Context: บริบท
ผู้รับทุน/นักวิจัย 
• ความต้องการและความจ าเป็นของสังคมและชุมชนต่องานวิจัยที่ท า
• ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วิจัยชาติ หรือนโยบายอื่น ๆ เช่น 

นโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นโยบายหน่วยงานต้นสังกัดของ
นักวิจัย 

• วัตถุประสงคข์องโครงการ และกลุ่มเป้าหมายของโครงการวิจัย 
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Context: บริบท
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ความสอดคล้อง ปัญหา/ความต้องการ กับ ประโยชน์ 

1.1 เกณฑ์ประเมิน บริบทด้านปัญหา/ความต้องการ กับประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ระดับ
คะแนน

ปัญหา/ความต้องการของสังคมและชุมชน ไม่สอดคล้องกันกับประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1

ปัญหา/ความต้องการของสังคมและชุมชน สอดคล้องกันบางส่วนกับประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ

2

ปัญหา/ความต้องการของสังคมและชุมชน สอดคล้องทั้งหมดกับประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

3



Context: บริบท
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ความสอดคล้อง สภาพแวดล้อม กับ นวัตกรรม 

1.2 เกณฑ์ประเมิน บริบทสภาพแวดล้อมสังคมและชมุชน กับ นวัตกรรม ระดับ
คะแนน

นวัตกรรม ไม่ได้อาศัยประโยชน์จากจุดแข็ง/ทรัพยากร สภาพแวดล้อมของสังคม
และชุมชน

1

นวัตกรรม ใช้ประโยชน์/สอดคล้องบางส่วนกับจุดแข็ง/ทรัพยากร 
สภาพแวดล้อมของสังคมและ ชุมชน

2

นวัตกรรม ใช้ประโยชน์/สอดคล้องมากกับจุดแข็ง/ทรัพยากร สภาพแวดล้อม
ของสังคมและชุมชน

3



Input: ปัจจัยน าเข้า
ผู้รับทุน/นักวิจัย 
• บุคลากร > นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย/บุคลากร สนับสนุน  
• มีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 
• มีความรู้ความเช่ียวชาญเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น หรือไม่ 
• งบประมาณ 
• เครื่องมือ-อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ น ามาใช้ในกระบวนการวิจัย 
• ระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
• ระยะเวลา
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Input: ปัจจัยน าเข้า
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2.1 เกณฑ์ประเมิน ปัจจัยน าเข้า (input evaluation) ระดับ
คะแนน

ปัจจัยน าเข้าของโครงการไม่สอดคล้องกับการด าเนินโครงการ (เหมาะสม 1-2 ข้อ) 1

ปัจจัยน าเข้าของโครงการสอดคล้องบางส่วนกับการด าเนินโครงการ (เหมาะสม 3-4 ข้อ) 2

ปัจจัยน าเข้าของโครงการสอดคล้องทั้งหมดกับการด าเนินโครงการ (เหมาะสม 5-6 ข้อ) 3

1) ความเหมาะสมและคุณภาพของระเบียบวิธีวิจัย (วิธีวิจัย แหล่งข้อมูล ประชากร วิธีสุ่ม ตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย) ที่ท าการศึกษา และ
วิธีการประมวลผล

2) ความเหมาะสมของเทคโนโลยี/ องค์ความรู้ที่น ามาใช้ในการวิจยั
3) ความเหมาะสมของจ านวนนักวิจัยและบุคลากรในภาพรวมกับงานวิจัย
4) ความเหมาะสมของงบประมาณทไีีด้รับ
5) ความเหมาะสมของเครื่องมืออุปกรณท์ีีเกี่ยวข้อง
6) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการท าโครงการ



Process: กระบวนการ
ผู้รับทุน/นักวิจัย
• กระบวนการขั้นตอนและรูปแบบการด าเนินการวิจัย
• การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นอย่างไร
• เป็นโครงการวิจัยข้ามศาสตร์หรือไม่อย่างไร 
• มกีารติดตามประเมินผลโครงการ และน าผลการติดตามไปด าเนินการ

อย่างไรต่อหรือไม่ 
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Process evaluation: กระบวนการ
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3.1 เกณฑ์ประเมิน กระบวนการ (process evaluation) ระดับ
คะแนน

การด าเนินโครงการวิจัยให้ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน/สังคม มีส่วนร่วมในกระบวนการ
น้อยมาก

1

การด าเนินโครงการวิจัยให้ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน/สังคม มีส่วนร่วมในกระบวนการ
พอเพียง

2

การด าเนินโครงการวิจัยให้ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน/สังคม มีส่วนร่วมในกระบวนการ
อย่างมากและต่อเนื่องตลอดโครงการ

3

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในกระบวนการวิจัย



Product/outcomes ผลผลิต ผลลัพธ์
Impact ผลกระทบผู้รับทุน/นักวิจัย

• ผลผลิตที่ได้จากโครงการที่ชัดเจนที่สุด 
• อธิบายผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการวิจัย สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ใดบ้าง 
• ความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ
• ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบของโครงการที่มีต่อสังคม ชุมชน หรือ

ประเทศชาติ
• บุคคล หรือกลุ่มใด มีส่วนได้เสีย ได้รับประโยชน์ จากโครงการ/ ผลลัพธ/์ 

ผลผลิต จากโครงการบ้าง และกลุ่มนั้นมีระดับความสนใจต่อโครงการ อย่างไร 
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4.1 เกณฑ์ประเมิน ผลผลิต (outputs/products evaluation) ระดับ
คะแนน

ได้ผลผลิตเป็นองค์ความรู้/นโยบาย/กลยุทธ/์เทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/
เครื่องมือ ท่ี อาจจะเกิดประโยชน์

1

ได้ผลผลิตเป็นองค์ความรู้/นโยบาย/กลยุทธ/์เทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/
เครื่องมือ ทีเ่กิดประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม

2

ได้ผลผลิตเป็นองค์ความรู้/นโยบาย/กลยุทธ/์เทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/
เครื่องมือ ใหม่ และเกิดประโยชน์ ตรงกับความต้องการชุมชนและสังคมอย่าง
ชัดเจน 

3

Products ผลผลิต
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4.2 เกณฑ์ประเมิน ผลลัพธ์ (outcomes evaluation) ระดับ
คะแนน

ผลลัพธ์เป็นนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสงัคมที่สรา้งประโยชน์ในรปูแบบแนวคิด/การ
เสริมสร้าง ความสามารถ แตว่ัดผลประโยชน์ไม่ได้ (ไม่ระบุในรายงาน) 

1

ผลลัพธ์เป็นนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสงัคมที่สรา้งประโยชน์ในรปูแบบแนวคิด/การ
เสริมสร้าง ความสามารถ วัดผลประโยชน์ได้ แต่ไม่ชัดเจน

2

ผลลัพธ์เป็นนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสงัคมที่สรา้งประโยชน์ในรปูแบบแนวคิด/การ
เสริมสร้าง ความสามารถ วัดผลประโยชน์ได้ชัดเจน

3

Outcomes ผลลัพธ์
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5.1 เกณฑ์ประเมิน ผลกระทบ (impact evaluation) ระดับ
คะแนน

ผลกระทบ/อิทธิพลโครงการ มีผลต่อการก าหนดทิศทาง กลุ่มเป้าหมายในชุมชน
และสังคม

1

ผลกระทบ/อิทธิพลโครงการ มีส่วนในการแก้ปัญหา/เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันให้ กลุ่มเป้าหมายในชุมชนและสังคม

2

ผลกระทบ/อิทธิพลโครงการ เป็นกิจกรรมหลักที่แก้ปัญหาส าคัญ กลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชนและสังคม

3

Impact ผลกระทบ



Effectiveness ประสิทธิผล
ผู้รับทุน/นักวิจัย
• การน าผลงานไปประยุกต์ใช้จริงในกลุ่ม บริษัท/ หน่วยงานที่เป็น

กรณีศึกษา 
• ผลที่ได้ ความพึงพอใจ ความยากง่ายในการน าไปใช้จริง 
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Effectiveness ประสิทธิผล
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6.1 เกณฑ์ประเมิน ประสิทธิผล (effectiveness evaluation) ระดับ
คะแนน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น มีผลกระทบในวงกว้าง และมีประโยชน์ คุณภาพ ความคุ้มค่าต่ ากว่า
โครงการรูปแบบอื่น 

1

ผลกระทบที่เกิดขึ้น มีผลกระทบในวงกว้าง และมีประโยชน์ คุณภาพ ความคุ้มค่าใกล้เคียง
โครงการรูปแบบอื่น 

2

ผลกระทบที่เกิดขึ้น มีผลกระทบในวงกว้าง และมีประโยชน์ คุณภาพ ความคุ้มค่ามากกว่า
โครงการรูปแบบอื่น 

3



Effectiveness ประสิทธิผล
1. งานวิจัยนี้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
2. งานวิจัยนี้มีผลกระทบ (Impact) ในวงกว้าง 
3. งานวิจัยนี้มีผลกระทบในด้านบวก (ก่อให้เกิดประโยชน)์ 
4. งานวิจัยนี้งานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ 
5. ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยคุ้มค่ากับทุนที่ได้รับ 
6. ผลลัพธ์ที่ได้สามารถปรับใช้ในสังคม ชุมชน องค์กรหรือ หน่วยงานได้

โดยง่าย 
7. สามารถต่อยอดให้เกิดงานวิจัยอื่นๆ ได้ 
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Effectiveness ประสิทธิผล
8. ผลลัพธ์/ ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมีคุณค่ากับส่วนรวม 
9. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น มูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจ
10. ผลกระทบทางสังคม เช่น การกระจาย (Economic Surplus) รายได้ 

อัตราการเจ็บป่วย 
11. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่ป่าไม้ ปริมาณของเสีย
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Sustainability ความยั่งยืน
ผู้รับทุน/ นักวิจัย
• ความสนใจของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกันหรือ

อุตสาหกรรม ใกล้เคียง 
• ความสามารถของชุมชนในการด าเนินโครงการต่อเนื่องด้วยตนเอง
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Sustainability ความยั่งยืน
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7.1 เกณฑ์ประเมิน ความยั่งยืน (sustainability evaluation) ระดับ
คะแนน

ชุมชนและสังคมไม่สามารถด าเนินการให้เกิดผลลพัธ์ตามอย่างโครงการ อย่างต่อเนื่อง ได้
ด้วยตนเอง 

1

โครงการได้สร้างปัจจัยและกลไกรูปแบบการท างานทีชุ่มชนและสงัคม ด าเนินโครงการ
ต่อเนื่องได้บางส่วน ต้องมีการสนับสนุนทรัพยากรและผลกัดันโครงการ จากภายนอก

2

โครงการได้สร้างปัจจัยส าคญัและมีกลไกรูปแบบการท างานที่ชุมชนและสังคม ด าเนิน
โครงการต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง พึ่งพาการสนบัสนุนทรัพยากรและผลักดันโครงการจาก
ภายนอกน้อยมาก

3



Transportability การถ่ายทอดส่งต่อ
ผู้รับทุน/ นักวิจัย
• วิธีการในการเผยแพร่ผลลัพธ์/ ผลผลิตของโครงการเป็นอย่างไร มี

กลุ่มเป้าหมายคือใคร และวิธีการอย่างไร
• มีการน าผลวิจัยโครงการไปใช้ในการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร และผลที่

ได้รับเป็นอย่างไร (การเรียนการสอนในชั้นเรียน การสัมมนา เป็นต้น)
• มีการน าผลงานไปเผยแพรใ่นห้องสมุดหรือไม่ ที่ไหนบ้าง และมีผู้สนใจมาก

น้อยเพียงใด 
• การจัดท าบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยหรือไม่ ระดับใด 

(ระดับชาติ ระดับนานาชาต)ิ และมีผลตอบรับอย่างไร
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Transportability การถ่ายทอดส่งต่อ
ผู้รับทุน/ นักวิจัย (ต่อ)
• มกีารเผยแพร่ผลงานไปยังบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่และมีผลตอบ

รับอย่างไร
• ความสามารถของบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการน าผลงานไปใช้ มี

ปัจจัยใดที่เป็นปัญหาอุปสรรค หรือเป็นโอกาสในการเผยแพร่ หรือไม่ 
อย่างไร

• ความยากง่ายในการปรับความรู้ให้เข้ากับแต่ละองค์กร ใครเป็น 
ผู้รับผิดชอบในการปรับ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• หน่วยงานภาครัฐ มีส่วนในการผลักดันให้เกิดการเผยแพร่หรือไม่ อย่างไร
82



Transportability การถ่ายทอดส่งต่อ
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8.1 เกณฑ์ประเมิน การถ่ายทอดส่งต่อ (transportability evaluation) ระดับ
คะแนน

รูปแบบโครงการ ยังไม่ได้รับการยอมรับ ต่อยอดขยายผล และน าไปประยุกต์ใช้
ในชุมชนและสังคม

1

รูปแบบโครงการ ได้รับการยอมรับ แต่ยังไม่ได้ต่อยอดขยายผล/ประยกุต์ใช้ใน
ชุมชนและสังคมอื่น

2

รูปแบบโครงการได้รับการยอมรับ ต่อยอดขยายผลและน าไปประยุกต์ใช้ในชุมชน
และสังคมอื่น

3



ตัวอย่างนวัตกรรมเชิงพุทธ
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โครงการการพัฒนาหลักสูตรพุทธอาเซียนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ผ่านการบูรณาการ
ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV 

(พระราชวรเมธี และ มนตรา เลี่ยวเส็ง, 2557)
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. สร้างองค์ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติพุทธปรัชญา วัฒนธรรมและ
นวัตกรรมสังคม โดยรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์การปฏบิัติ/การประยุกต์ใช้ใน
ประเทศ ไทยและกลุ่มประเทศ CLMV ใน ๔ ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจชุมชน ทุนทาง
สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ เพื่อสังคมและนโยบายการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. พัฒนาหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษา หลักสูตรแกนกลางแบบบูรณาการของวิทยาลัยพุทธ
ศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนา
ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
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พุทธนวัตกรรม “เครื่องถ่ายคัมภีร์ใบลาน”
โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. และคณะ
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มจร.-มจพ. วิจัยพบ'สารไกอา' ลดสารก่อมะเร็งจากการเผาศพ
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การพัฒนาศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะด้าน
อาหารและโภชนาการส าหรับสามเณร
จังหวัดพะเยา

โดย พระราชปริยัติ, รศ.ดร. และคณะ
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นวัตกรรมธรรมบรรยายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
โดย พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. และคณะ
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วัดในบ้าน

โดย พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก, ดร. และคณะ
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การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลัก
ภาวนา ๔ ของพระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร

พระราชสิทธิเวที, ดร. และคณะ
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Product
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คู่มือการส่งเสริมสุขภาวะและป้องกันกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังส าหรับอาสาสมัครพระสงฆ์ส่งเสริม
สุขภาวะ
ISBN : 978-616-300-414-7



Outcomes
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Impact & Effectiveness
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Transportability
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Transportability

•การสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่: ระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา 

•การน าเสนอผลงาน: ระดับชาติ ๒ ครั้ง, ระดับนานาชาติ ๕ ครั้ง 

•การตีพิมพ์: TCI ฐาน 1 จ านวน 1 ฉบับ และ ก าลังอยู่ระหว่างการเตรียม 
manuscript เพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
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iCanQuit: การพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟนเพื่อสนับสนุนการเลิก
บุหรี่ด้วยหลักพุทธบูรณาการ



วัตถุประสงค์

• เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อสนับสนุนการเลิกบุหรี่ด้วยหลักพุทธบูรณาการ 
โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

– ศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ รวมถึงสภาพปัญหาของการบริหารจัดการและ
ความต้องการในการสนับสนุนการเลิกบุหรี่

– ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และลักษณะที่เหมาะสมของระบบที่ใช้ในการพัฒนาแอป
พลิเคชันฯ

– ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันฯ

– ทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแอปพลิเคชันฯ

– เผยแพร่แอปพลิเคชันฯ 103



กระบวนการวิจัย: R & D

R1 D1 R2 D2 R3 Publish and 
distribute

ทดสอบ:
ประสิทธิภาพ, 
ประสิทธิผล

เผยแพร่
ผลิตภัณฑ์

ส ารวจ 
สังเคราะห์
สภาพปัญหา
และความ
ต้องการ

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

การทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์

การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ ได้
แอปพลิเคชัน
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iCanQuit

ภายใต้การสนับสนุน
โดย



iCanQuit



Innovation

• New

• Better

• Difference

• Value
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(กุหลาบ รัตนสัจธรรม, 2559)



Question & Answer
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Last but not least!
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