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นวตักรรมทางสงัคมศาสตร์ คือ
ส่ิงท่ีสามารถน าไปใชส้ าหรับการเพ่ิมความรู้แลว้น าไปสู่ปรับ เปล่ียน พฤติกรรมทาง
สังคมฯ : ความรู้ -> ทศันคติ -> ปฏิบติั

⚫ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณี
⚫ เคร่ืองมือ
⚫ คู่มือ
⚫ แนวทางการพฒันาแบบการมีส่วนร่วม
⚫ เพลง
⚫ บทกวี
⚫ รูปแบบ

⚫ ตน้แบบ ฯลฯ



ปัญหาวจิยั
what where when who why how

⚫ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ท่ีไหน เม่ือไหร่ กบัไคร ท าไม จะแกอ้ยา่งไร

⚫ ตอ้งมีเกณฑม์าตรฐานวดั ส่วนใหญ่จะใชด้ชันีท่ีเป็นมาตรฐาน คะแนน จ านวน 
อตัรา สัดส่วน ร้อยละ ฯลฯ ท่ีพิจารณาจากแนวโนว้โนม้แบบต่อเน่ืองหลายปี วา่ไม่
ผา่นเกณฑ์

⚫ พิจารณาแลว้เห็นวา่ตอ้งแกไ้ข เพราะต ่ากวา่เกฑณ์ หรือ สูงกวา่เกณฑ์ มาโดยตลอด
⚫ วธีิการแกไ้ขท่ีคิดใวคื้อ ตอ้งมี นวตักรรม เขา้ช่วย จึงจะสามารถท าใหส่ิ้งท่ีไม่ดี

เหล่านั้นลดลงได ้หรือ ส่ิงนั้นๆเพ่ิมข้ึนได ้พร้อมกบัมีการอา้งอิงกล่าวถึงนวตักรรม 
เช่น นั้นวา่มีใครเคยใชท่ี้ใด อยา่งไร มาแลว้บา้ง ฯลฯ

⚫ และ ใครคือหน่วยงาน ท่ีจะแกไ้ขส่ิงนั้นโดยตรง



หวัใจส าคญัของการวิจยัเพื่อสร้างนวตักรรมทางสงัคมศาสตร์

⚫ ในหัวข้อควรมีค ำต่อไปนี้
⚫ ยกระดบั เพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
⚫ เพิ่มสมรรถภาพ เพิ่มสมรรถนะ ยกระดบัคุณภาพ เพิ่มศกัยภาพ ฯลฯ
⚫ เพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดบัความสามารถ พฒันาศกัยภาพ พฒันาความสามารถ ฯลฯ
⚫ ตวัช้ีวดั เกณฑม์าตรฐาน
⚫ ระบุ
⚫ คน กลุ่มคน
⚫ พื้นท่ี ชุมชน
⚫ คนและชุมชนท่ีเนน้พรมแดนท่ีชดัเจน
⚫ มกัเป็นกรณีศึกษา หลงัจากนั้นสามารถน านวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนทั้งกระบวนการด าเนินงาน 

(Processes) ส่ิงประดิษฐ์ (Innovation) และคู่มือในการปฏิบติัการ
(Guideline/Manual) ไปขยายผลต่อในกลุ่มท่ีคลา้ยกนัแบบการวิจยัด าเนินการ 
(Operation research) แบบกวา้ง (Mass) ได้



กระบวนการวิจยัส าหรับสร้างนวตักรรมทางสงัคมศาสตร์

⚫ Input = innovation and etc.

⚫ Process = Implementation process/action

⚫ Output = Goal standard/indicators

⚫ Outcome = indicators

⚫ Impact = indicators

⚫ input->process->output->outcome->impact

⚫ monitoring measure and evaluation



ผลคำดหวงัให้เกดิขึน้หลงัจำกด ำเนินโครงกำร
ทีม่กีำรน ำนวตักรรมทำงสังคมศำสตร์ไปด ำเนินกำร (Operation)

ควำมรู้ -> ทศันคติ -> กำรปฏิบตัิ (พฤติกรรม)

เร่ิมโครงการ ส้ินสุดโครงการเวลา

ตวัช้ีวดัความ
ส าเร็จของ
โครงการ



ผลคำดหวงัให้เกดิขึน้หลงัจำกด ำเนินโครงกำร
ควำมรู้ -> ทัศนคติ -> กำรปฏิบัติ (พฤติกรรม)

ส้ินสุดโครงการเวลา

ตวัช้ีวดัความ
ส าเร็จของ
โครงการ ถา้ไม่มีโครงการ

เร่ิมโครงการ



ผลคำดหวงัให้เกดิขึน้หลงัจำกด ำเนินโครงกำร
ควำมรู้ -> ทัศนคติ -> กำรปฏิบัติ (พฤติกรรม)

เร่ิมโครงการ ส้ินสุดโครงการเวลา

การเปล่ียน
แปลงท่ีเกิดข้ึน
จากการท า
โครงการ

จากการท าโครงการ

ไม่มีโครงการ



ผลคำดหวงัให้เกดิขึน้หลงัจำกด ำเนินโครงกำร
ควำมรู้ -> ทัศนคติ -> กำรปฏิบัติ (พฤติกรรม)

เร่ิมโครงการ ส้ินสุดโครงการเวลา

ผลลพัธ์ท่ีเกิด
ข้ึนจากโครงการ

ความคาดหวงัจากโครงการ

ไม่มีโครงการ

ผลลพัธ์จากโครงการ



Theory 

⚫ R and D…depend on what kind of product, innovation, material, 

equipment, etc. that they want to design.

⚫ 1. The theory of creativity conversion, the main concept is to 

transform the traditional culture to the modern society.

⚫ What is theory? The theory are some concept or main scientific 

thinking that we though that it is related to our work, and can bring to 

support our idea.

⚫ There are three level of theory.

⚫ 1. Grand theory – Education, Psychology, Sociology, Biology etc.

⚫ 2. Contemporary theory – theory of creativity conversion

⚫ 3. Scientific concept – it can be your own concept (but you need to 

write up and having some literature support.)



การออกแบบการวจิยั
เพื่อสร้างนวตักรรมทางสงัคมศาสตร์

⚫ ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยัเพื่อการพฒันา (Research for 

Development) เป็นขั้นตอนแรกท่ีตอ้งด าเนินการก่อนท่ีจะน าไปสู่การ
พฒันานวตักรรมทางสังคมศาสตร์ ท่ีจ าน าไปใชป้ฏิติการ พร้อมกบัติดตาม วดัและ
ประเมินผล (Monitoring Measure and Evaluation)

⚫ ขั้นตอนท่ี 2 การวจิยัและพฒันา (Research and   Development)

⚫ ขั้นตอนท่ี 2 การวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research)

⚫ ขั้นตอนท่ี 2 การวจิยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi-experiment Design)



Research for Development Type of Research

1) Experimental research design

Randomized Control Trial (RCT), Action Research

2) Non-experimental research design

Humanities and Social Science Approach-Quantitative Research 

Method-Sample size, Questionnaire, Statistics, 

Qualitative Research Method-field work research at primary data, 

expert interview, in-depth interview, Focus Group Discussion, Case 

Study, Grounded Theory Approach, Oral History, Documentary 

Research, Life History, Phenomenological Approach

⚫ -1. exploring or investigating some knowledge's to produce some 

innovation -need to use at least 1, 2, or 3 research mthd

⚫ - Qualitative research methodology = field research-FGD, In-depth 

Interview, participation and observation, case study, content 

analysis, brainstorming, Literature review, empirical research, 

Content Analysis, Thematic Analysis,

⚫ Experiment Research, 

⚫-



Qualitative Research Methodology-Principle and main idea of 

qualitative research : believe in symbolic, symbol, evidence, 

characteristics of some…. real phenomena, real action, attitude etc that 

happen and shown up etc. interactive between researcher and 

stakeholder are very important when collecting data at primary location. 

Then the results can be used to identify and to classify ideas.

We need to do some data triangulation to prevent ETIC when we want 

to check whether our data is real and trustable. The concept of 

qualitative data triangulation is MTPP. Method Time Place Persons

⚫ There are four types of qualitative research methodology 

approach.

⚫ 1). Phenomenological approach

⚫ 2). Case study

⚫ 3). Grounded Theory Approach

⚫ 4). Documentary research=Literature reviews



4. Documentary Research

⚫ Documentary Research-This is one of dimension of explanatory research. 

You need to look for primary source, and secondary source of document. 

What is primary source document? The primary source is some document 

i.e novel, poem, archive, original literature etc that having main information 

that able to use as data source for our study. What is secondary source 

document? Secondary source can be research article, research report, 
book, article, newspaper etc. We mostly using Content Analysis when 

interpreting phenomena, symbol, evidence etc from the document-linear 

interpretation approach=constructivism approach= the interpretation method 

is interpreting directly as information provide.

⚫ Spiral interpretation approach= constructivism approach=

Literature Review-document that related to our study

⚫ -Theory, Concept, Former Research (within 10 years)

⚫ - Inclusion Criteria- keywords (5-8 kws), time frame, research methodology, 

sample size, location , region, etc

⚫ - Exclusion Criteria- sample size, location, research methodology, 

Characteristics of key informants etc



1). Phenomenological approach

⚫Most of qualitative studies, nowadays, are using 

phenomenological approach. Because there are 

not many new events occurring. 

⚫Grounded theory approach-mostly concentrating 

on a very new phenomena that rarely occurred.

⚫ For example, some people are interested in 

some meaning from some drawing in the wall. 

What is qualitative design they need to use?



การออกแบบการวจิยัแบบท่ี 1
การวิจยัและพฒันา (ไม่ท าขนาดใหญ่ เนน้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เนน้พ้ืนท่ีเป้าหมายเฉพาะ)
⚫ 1. ขั้นตอนการคน้หาชุดความรู้เพื่อน ามาใชส้ าหรับการพฒันา (Research for 

Development) นวตักรรมตน้แบบ การวจิยัในเชิงคุณภาพ การวจิยัในเชิงปริมาณ การ
วจิยัเอกสาร การวจิยัเชิงทดลอง ฯลฯ

⚫ 2. ขั้นตอนการพฒันานวตักรรมตน้แบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ ์เพื่อน าไปในกระบวนการ
ปฏิบติัการ ณ.พื้นท่ี และกลุ่มเป้าหมาย ตามกรอบเวลา (Development)

⚫ 3. น านวตักรรมไปด าเนินการเชิงปฏิบติัการกบักลุ่มคนเป้าหมาย 
(Implement/Action/Operation) ท่ีพื้นท่ีตามกรอบเวลา มีกิจกรรมด าเนินงาน 
มีตวัช้ีวดัหลายๆตวั (เลขค่ี) มีแบบฟอร์มการวดัตามตวัช้ีวดัมาตรฐาน นิยมประเมินผลแบบ 
Embedded Mixed Research Design

⚫ 4. ปรับปรุง แกไ้ข พฒันานวตักรรมตน้แบบนั้นตามบทเรียนท่ีไดจ้ากการด าเนินการในขั้นตอน
ท่ี 3 แลว้น าเสนอต่อผูส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื



การวิจยัเชิงทดลอง:
การวิจยัเพื่อพฒันา และการวิจยัและพฒันา
⚫ ขั้นตอนแรกเร่ิม Phase I 

⚫ ขั้นตอนท่ี 1) Research 1 (R1) คน้หาความรู้เพื่อประมวลชุดความรู้ท่ีจะน าไปใชส้ าหรับสร้าง ประดิษฐ์ ประกอบ ออกแบบ 
Module ฯลฯ กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมทดลอง Experiment ฯลฯ

⚫ ขั้นตอนท่ี 2) Development

⚫ 2.1 Development เป็นขั้นตอนพฒันา สร้าง ประดิษฐ ์กิจกรรมด าเนินงาน ฯลฯ คู่มือ ตอ้งท าอยา่งนอ้ย 3 แบบ หรือ 3
Module หรือ 3 กิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบ

⚫ 2.2 Implementation น ากิจกรรม นวตกรรม ส่ิงประดิษฐ ์คู่มือ Module ฯลฯ ท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมาย อยา่ง
นอ้ย 3 กลุ่ม (พื้นท่ี; องคก์ร; หมู่บา้น ฯลฯ)และ ตอ้งมีกลุ่มเปรียบเทียบ หรือ กลุ่มควบคุมดว้ยอยา่งนอ้ย 3 กลุ่ม (ตอ้งเท่ากบักลุ่มทดลอง) โดย
จ านวนคน สัตว ์หรือส่ิงร่วมทดลองตอ้งประมาณ 26 คน ชีวติ วตัถุ ฯลฯ ขั้นไป โดยก่อนท าการ Implement ตอ้งรวบรวมขอ้มูลรอบแรกท่ี
เป็นขอ้มูลตั้งตน้ (Baseline survey) ดว้ยแบบสอบถาม หรือใชข้อ้มูลทุติยภูมิเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลฐาน (Pretest) โดยการก าหนดดชันี 
หรือ ตวัช้ีวดั (Formative Evaluation) ระยะเวลาประมาณ 1 ไตรมาส หรือ 1 เทอม 1 ปี ฯลฯ อาจมี การติดตาม 
(Monitoring) เช่น ส ารวจ Focus Group Discussion สังเกต In-depth Interviews

⚫ ขั้นตอนสุดทา้ย Phase II

⚫ ขั้นตอนท่ี 3) Research 2 (R2) Measure & Evaluation (ขั้นตอนการวดัและประเมินผล) (Summative 

Evaluation)

⚫ 3.1 รวบรวมขอ้มูลดว้ยการส ารวจ เพื่อประเมินผล หรือ ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ มกัใชข้อ้ค าถามเยวกนักบัรอบแรก และเพิ่มเติมไดอี้ก โดยการ
ก าหนดดชันี หรือตวัช้ีวดั Focus Group Discussion, In-depth Interviews

⚫ 3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ระหวา่งกลุ่มเปรียเทียบกบักลุ่มทดลอง ผลท่ีไดก้ลุ่มทดลองตอ้งดีกวา่อยา่งนอ้ย 2 ใน 3
⚫



การวิจยัและพฒันา

⚫ Research and Development

⚫ -1. exploring or investigating some knowledge's to produce some 

innovation and manual.-need to use at least 1, 2, or 3 research mthd

⚫ - field research-FGD, In-depth Interview, participation and 

observation, case study, content analysis, brainstorming, empirical 

research, Experiment Research, Literature review, 

⚫ - 2). Bring information and research result from step one to produce 

some prototypes i.e. painting, cloth design, etc.

⚫ -3). Do some experiment or some action research, or some 

exhibition etc with stakeholders by following some monitoring and 

evaluation approach- having some standard indicator to measure

⚫ -4). Adjust or improve the model or that particular method and 

innovation including with providing manual for that product etc. -

then send to market-



การออกแบบการวิจยัแบบท่ี 2
การวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research)

⚫ ประเทศไทยกา้วขา้มการพฒันาแบบ PAR ดั้งเดิมแลว้ ท่ีตอ้งเนน้การลงสนาม
ท างานแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กบัชาวบา้นในการคน้หาทรัพยกรการผลิต แลว้น า
มาร่วมคิดสร้างสรรคสู่์การพฒันาชนบท

⚫ ปัจจุบนัประเทศไทยตอ้งเนน้การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research)

⚫ มีพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีเป็นปัญหา
⚫ มีกลุ่มคนเฉพาะท่ีเป็นปัญหา
⚫ มีคนเฉพาะท่ีเป็นปัญหา

⚫ ตอ้งยกระดบั เขาใหผ้า่นระดบัเกณฑม์าตรฐานทั้งหลาย



การเขียนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการ

⚫หลกักำร
⚫ แนวคิด ทฤษฎี ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการคือ การไดล้งมือปฏิบติัในกิจกรรมตามแผนการปฏิบติัการ ท่ีมีการก าหนด

ใวอ้ยา่งเป็นระบบก่อน แต่สามารถปรับปรุงและพฒันาใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพในการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในระหวา่งด าเนินการ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในท่ีสุด โดยเช่ือมัน่วา่กระบวนการมีส่วนร่วมฯ
(Participation) จะน าไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ (Lewin, 1946) Journal of Social 

Issues, November 1946: Vol 2, Issues 4, Page 34-46

⚫ กระบวนการเรียนรู้ในลกัษณะการปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Learning Processes)

⚫ วธีิกำรเขยีนแนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง

⚫ เขยีนแบบบูรณำกำรผสมกลมกลืนเน้ือหำเข้ำด้วยกนัแบบมีกำรอ้ำงองิอย่ำงเป็นระบบ ไม่เขยีนแบบขนมช้ัน ไม่อ้ำง
ถงึใน ไม่อ้ำงใน 1 บทควำมควรอ้ำงคร้ังเดยีว ไม่ควรอ้ำงซ ้ำซำก เพรำะปัจจุบันมีเอกสำรมำกมำย



การออกแบบการวจิยัเพื่อสร้างนวตักรรมทางสงัศาสตร์
แบบท่ี 3 การออกแบบการวจิยัเชิงทดลอง

⚫ ส่วนมากจะเป็นแบบก่ึงทดลอง

⚫ Quasi-experimental research design

⚫ Implementation group

⚫ Control group

⚫ Inclusion criteria

⚫ Exclusion criteria



การวางแผนการทดลอง
Experimental Planning

⚫ Topic

⚫ Type of Research Design, One shot, Two Groups,

⚫ RCT, Quasi, Full Experimental, Repeated Measure

⚫ Indicators-Ratio Scale, Interval Scale, Dependent variable, 

Independent Variable, Co-variate Variable

⚫ Subject-unit of analysis

⚫ Location-Lab

⚫ Duration

⚫ Repeated Design?

⚫ Method and Material

⚫ Data Collection Form

⚫ Statistical technique



Experimental and 

Implementation Processes

⚫ขั้นตอนท่ี 1 นวตกรรม วสัดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ท่ีเป็นกิจกรรมด าเนินงาน
⚫ขั้นตอนท่ี 2  การจดบนัทึก
⚫ขั้นตอนท่ี 3 การจดบนัทึก
⚫ขั้นตอนท่ี 4 การจดบนัทึก
⚫ขั้นตอนท่ี 5 การจดบนัทึก
⚫ขั้นตอนท่ี 6 การจดบนัทึก



จุดมุ่งหมำยของกำรท ำโครงกำร

เป็นกำรทดสอบตำมทฤษฎทีีว่ำงหลกัไว้ว่ำพฤตกิรรมของบุคคล
จะเปลีย่นแปลงไปในทศิทำงทีด่ีขึน้เม่ือมีควำมรู้และทศันคติทีด่ต่ีอส่ิงน้ัน

ควำมรู้      → ทัศนคติ  → ปฏิบัติ

แล้วน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ใน กำรพรรณนำ ทีเ่ป็นกำรบรรยำยให้เห็นกำร
เปลีย่นแปลงหลงัจำกมีกำรด ำเนินกจิกรรมตำมทีร่ะบุใว้ในแผนงำน



หลกัการส าคญัของแบบการวิจยัท่ีเนน้การทดลอง

1. เนน้การพิสูจน์ทฤษฎี ท่ีเช่ือวา่ ตวัแปรอิสระตามทีก าหนดไวใ้นทฤษฎี 
จะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน หลงัจากท่ีมีการ
ควบคุม (Control) ปัจจยัอ่ืนๆตามท่ีระบุไวใ้นทฤษฎีนั้นๆ

2. เนน้การพิสูจน์สมมุติฐานอยา่งเป็นระบบ ท่ีอาศยักระบวนการทดลอง
เป็นขั้นตอนในการยนืยนัวา่ไดพ้ิสูจน์โดยผา่นกระบวนการทดลอง
แลว้

3. ประสงคจ์ะแสดงใหเ้ห็นถึงความแม่นตรงของผลการศึกษา



แบบการวิจยัท่ีเนน้การทดลอง

1. กำรวจิัยที่เน้นกำรทดลองอย่ำงแท้จริง (True 

Experiment Designs)

ประเดน็ส าคญัคือ เนน้ท่ีการปฏิบติัการดว้ยการใส่กิจกรรมต่างๆลง
ไป (Intervention) แลว้สงัเกตุผลท่ีจะเกิดข้ึน โดยมีการ
ควบคุมปัจจยัต่างๆท่ีก าหนดเอาไวต้ามทฤษฎี มีการเลือกตวัอยา่ง 
(Sample) เขา้สู่การทดลองอยา่งมีระบบตามโอกาสของความ
น่าจะเป็น (Randomization) พร้อมกบัมีการก าหนดกลุ่ม
ควบคุม (Control Group)



แบบการทดลองแบบท่ี 1

สองกลุ่มวดัสองคร้ัง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี O = Observation

Randomized        O1   Ex.    O2 Exp.

Randomized        O3            O4    Ctrl.

Randomized        O1   Ex1.  O2     Exp1.

Randomized        O3   Ex2.  O4     Exp2./Ctrl

การพิสูจน์ความแตกต่าง (Differential: D)

O2 – O1(D1) กบั O4 – O3 (D2)

D1 – D2



แบบการทดลองแบบท่ี 2
สองกลุ่มวดัคร้ังเดยีว หลกัส าคญัคือ มีกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ท่ีจะวดัหลงัจากมีการ

ไส่กิจจกรรมปฏิบติัการ (Intervention) ผา่นไปแลว้
Randomized        Ex.   O1   Exp.

O2   Ctrl.

D = O1-O2

Randomized        Ex1.   O1   Exp1.                          

Randomized        EX2.  O2   Exp2.

Randomized                  O3   Ctrl.

O1 – O3 = D1

O2 – O3 = D2
Method Exp. = D1 – D2 หรือ D2 – D1



แบบการวิจยัท่ีเนน้การทดลอง

2. แบบกำรวจิัยแบบกึง่ทดลอง (Quasi-Experimental 

Designs) หลกัการส าคญัคือ ไม่เนน้การมีกลุ่มควบคุม จะมุ่งเนน้
กิจกรรมเชิงปฏิบตัการ (Intervention Activities) ท่ีคาดวา่
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมท่ีสงัเกตุ การเลือกตวัอยา่งเขา้กลุ่ม
เพื่อการทดลองจะไม่สนใจในโอกาสของความน่าจะเป็น หยบิเอาไครท่ี
ไหนอยา่งไรกไ็ด ้(Non-randomized) ในการทดลองจะไม่
สามารถควบคุมปัจจยัภายนอกต่างๆท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงในพฤติกรรมท่ีสนใจนั้นไดค้รบทุกปัจจยั



แบบการวจิยัแบบก่ึงทดลองท่ีนิยมในปัจจุบนัมีดงัน้ี

1. แบบกลุ่มเดยีววดัคร้ังเดยีว
Exp.  O        Exp.

จะพบเฉพาะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการปฏิบติัการ
ขอ้มูลฐานจะน ามากจากขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิต่างๆ แลว้เนน้ท่ีกิจกรรม
เชิงปฏิบติัการ ท่ีเช่ือวา่จะน ามาสู่การเปล่ียนแปลง
วิธีการน้ีมีจุดอ่อนมากเพราะไม่มีการควบคุมปัจจยัภายนอก และไม่มีการ
เปรียบเทียบขอ้มูลก่อนการทดลอง



แบบการวจิยัแบบก่ึงทดลองท่ีนิยมในปัจจุบนัมีดงัน้ี

2. แบบกลุ่มเดยีววดัสองคร้ัง
ภาษาท่ีนิยมเรียกกนัคือ Pretest- Posttest Design

O1      Exp.     O2

D = O2 – O1



แบบการวจิยัแบบก่ึงทดลองท่ีนิยมในปัจจุบนัมีดงัน้ี

3. แบบสองกลุ่มวดัคร้ังเดยีว
Ex.           O1       Exp.

O2      Ctrl. or Compare group

D = O1 – O2



แบบการวจิยัแบบก่ึงทดลองท่ีนิยมในปัจจุบนัมีดงัน้ี

4. แบบสองกลุ่มวดัสองคร้ัง
O1      Ex.      O2     Exp.

O3                 O4    Ctrl. Or Compare group

การวิเคราะห์ผลท่ีเนน้พิจารณาความแตกต่าง (Differential: D)

O2 – O1 (D1) กบั O4 – O3 (D2)

D = D1 – D2



Theory = Fact

⚫Public education function in museum 

exhibition design

⚫There should be two theories or two 

concepts in this study.

⚫1. it needs to be theory of art and design.

⚫2. it needs to be educational theory.-the 

cone of learning theory.-”



Contemporary theory that related to 

art and design.

⚫ 1. The of theory of creativity conversion.

⚫ 2. Less is more theory.

⚫ 3. Emotional Design “Design Thinking Redesign”

⚫ 4. Triz theory.

⚫ 5. Sustainable development theory (Concept)

⚫ 6. Humans center design theory

⚫ 7. Service design

⚫ Research Problem, Research Questions, Research 

Objective, Theory or concept to support, normally they 

come at the same time or same moment.



Conceptual Framework

it is normally develop from theory or concept.

⚫ Research and Development

⚫ 1. ทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองนั้นโดยตรง
⚫ 2. ทฤษฎีดา้นการพฒันาท่ีส่งผลต่อเร่ืองนั้น



How to write research proposal

Research Methology (Scientific Methods)

⚫ This is a research and development process.  There are 3 phases.

⚫ Research Objective I 

⚫ Phase I Data collection when exploring local wisdom knowledge 

⚫ - Qualitative Research Methodology (5-10 pages)

⚫ -- What/where/when/who-were the key informants and group participants, and how 

many of them?/how primary data collection process

⚫ -- Data Triangulation Method (FGD, In-depth/Observation, Time, Place-where, Persons-

who

⚫ -- documentary research

⚫ Phase I Measuring Quality of Fiber from Local Material

⚫ - Experimental Research Design (3-5 pages) how many trials?/statistics methods

⚫ -- What (Material) Where/How (Method or Technique)/Why/Indicators

⚫ Phase I Stakeholders’ Perception and Attitude Towards to Landscape Development (3-

15) who-recruitment Criteria/number of persons/sampling method-purposive sampling

⚫ - Quantitative Research (Using Questionnaire/Index of congruence(IOC)/Reliability 

examination/statistics methods/mean/mode/median/s.d.), Qualitative Research, Mixed 

methodology (Quantitative Method + Qualitative Method)

⚫ What/Where/Why/Who/How/Indicators



Research Objective II

Prototype Development Process, Innovation development 

Process (3-5 pages)

⚫ Step 1: Identify factors in prototypes etc..

⚫ - blueprints preparation, software, sketching, hand drawing etc.

⚫ Step 2: Focus on key features or component, element, 

⚫ Step 3: Produce/ Integrating material, form up model/

⚫ For example, glue producing steps…

⚫ --3.1……

⚫ --3.2……

⚫ --3.3…

⚫ --3.4….

⚫ Step 4: Test and refine

⚫ --4.1..select sample-method/technique

⚫ --4.2..Quality testing, capacity testing, etc.

⚫ ...4.3..

⚫ Step 5: Present / Where/who/why/how—preliminary test



Research Objective 3 (3-5 pages)

- Implementation/Operation/Exhibition/Presentation/ 

- Monitoring/Measure and Evaluation

⚫ - Implementation/Exhibition/Presentation

⚫ - what/where/when/who/how- method;    

⚫ demonstration etc. /why/duration

⚫ - Monitoring/Measure and Evaluation

⚫ - Quantitative Survey

⚫ -- Information in detail in the questionnaires (IOC)/Questionnaires’ 

⚫ Pretest/ Reliability examination,  

⚫ indicators, who is the respondent/how many 

⚫ cases/sampling method-convenient 

⚫ sampling method/ accidental sampling/ etc.

⚫ - Qualitative method/who/how(FGD/In-depth)

⚫ --- semi-structure guideline

⚫ - Mixed methods-what type of mixed methods using?



การเขียนระเบียบวธีิการวจิยั ส าหรับน าไปสู่การสร้างนวตักรรมทางสงัคมศาสตร์
วจิยัเชิงทดลอง: การวจิยัเพื่อพฒันา และการวิจยัและพฒันา

⚫ ขั้นตอนแรกเร่ิม Phase I 

⚫ ขั้นตอนท่ี 1) Research 1 (R1) คน้หาความรู้เพื่อประมวลชุดความรู้ท่ีจะน าไปใชส้ าหรับสร้าง ประดิษฐ์ ประกอบ ออกแบบ 
Module ฯลฯ กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมทดลอง Experiment ฯลฯ

⚫ ขั้นตอนท่ี 2) Development

⚫ 2.1 Development เป็นขั้นตอนพฒันา สร้าง ประดิษฐ ์กิจกรรมด าเนินงาน ฯลฯ คู่มือ ตอ้งท าอยา่งนอ้ย 3 แบบ หรือ 3
Module หรือ 3 กิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบ

⚫ 2.2 Implementation น ากิจกรรม นวตกรรม ส่ิงประดิษฐ ์คู่มือ Module ฯลฯ ท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมาย อยา่ง
นอ้ย 3 กลุ่ม (พื้นท่ี; องคก์ร; หมู่บา้น ฯลฯ)และ ตอ้งมีกลุ่มเปรียบเทียบ หรือ กลุ่มควบคุมดว้ยอยา่งนอ้ย 3 กลุ่ม (ตอ้งเท่ากบักลุ่มทดลอง) โดย
จ านวนคน สัตว ์หรือส่ิงร่วมทดลองตอ้งประมาณ 26 คน ชีวติ วตัถุ ฯลฯ ขั้นไป โดยก่อนท าการ Implement ตอ้งรวบรวมขอ้มูลรอบแรกท่ี
เป็นขอ้มูลตั้งตน้ (Baseline survey) ดว้ยแบบสอบถาม หรือใชข้อ้มูลทุติยภูมิเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลฐาน (Pretest) โดยการก าหนดดชันี 
หรือ ตวัช้ีวดั (Formative Evaluation) ระยะเวลาประมาณ 1 ไตรมาส หรือ 1 เทอม 1 ปี ฯลฯ อาจมี การติดตาม 
(Monitoring) เช่น ส ารวจ Focus Group Discussion สังเกต In-depth Interviews

⚫ ขั้นตอนสุดทา้ย Phase II

⚫ ขั้นตอนท่ี 3) Research 2 (R2) Measure & Evaluation (ขั้นตอนการวดัและประเมินผล) (Summative 

Evaluation)

⚫ 3.1 รวบรวมขอ้มูลดว้ยการส ารวจ เพื่อประเมินผล หรือ ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ มกัใชข้อ้ค าถามเยวกนักบัรอบแรก และเพิ่มเติมไดอี้ก โดยการ
ก าหนดดชันี หรือตวัช้ีวดั Focus Group Discussion, In-depth Interviews

⚫ 3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ระหวา่งกลุ่มเปรียเทียบกบักลุ่มทดลอง ผลท่ีไดก้ลุ่มทดลองตอ้งดีกวา่อยา่งนอ้ย 2 ใน 3
⚫



Chapter IV Contemporary Shouzhou kiln ancient ceramic product 

(Qualitative research results)

⚫ This section is the most important. A. Contemporary 

Shouzhou kiln ancient ceramic product (Qualitative 

research: Quantitative Research: Experimental 

Research results (20-30 pages)—Main details need to 

focus on history, background, and information that plan 

to apply when design or develop the product or 

innovation. 

⚫ Outline of the Chapter



Chapter V Prototype Development/Product Design 

and Innovation Development Process

⚫ B. Product Design, and Innovation Development (20-25 pages)

⚫ Everyone has to provide outline-step by step. (figure, picture, 

diagram, hand drawing, map, blue-print etc. including with 

describing in detail)

⚫ Step I Drawing and shechting

⚫ Step II Material and Method

⚫ Step III

⚫ Step IV



Chapter VI Operation, Implementation, Exhibition, and 

Monitoring, Measure and Evaluation

⚫ C. Model, Prototype Testing (What), and Measure & 

Evaluation (Quantitative Method with some international 

standard indicators)

⚫ What/Where/Why/When/How/Who-(20-25 pages) 

Tables, Graph, Diagram

⚫ -…..



⚫ Chapter IV Contemporary Shouzhou kiln ancient ceramic 

product (Qualitative research results)

⚫ Chapter V Product Design and Innovation Development 

Process

⚫ Chapter VI Operation, Implementation, Exhibition, and 

Monitoring, Measure and Evaluation

⚫ Chapter VII Conclusion and Discussion; Policy Brief 

(Executive Summary)

⚫ References

⚫ Appendix



Chapter IV

Results, Product Design and Innovation Development

⚫ This section is the most important. A. Contemporary Shouzhou kiln ancient 

ceramic product (Qualitative research: Quantitative Research: Experimental 

Research results (20-30 pages)—Main details need to focus on history, 

background, and information that plan to apply when design or develop the 

product or innovation. 

⚫ Outline of the Chapter

⚫ B. Product Design, and Innovation Development (20-25 pages)

⚫ Everyone has to provide outline-step by step. (figure, picture, diagram, hand 

drawing, map, blue-print etc. including with describing in detail)

⚫ Step I Drawing and shechting

⚫ Step II Material and Method

⚫ Step III

⚫ Step IV

⚫ C. Model, Prototype Testing (What), and Measure & Evaluation 

Exhibition/Presentation(Quantitative Method with some international 

standard indicators) What/Where/Why/When/How/Who-(20-25 pages) 

Tables, Graph, Diagram

⚫ -…..



Chapter V

Conclusion and Discussion

Combination between Research Output and Research  

Expected Outcome

⚫ Wrap up your results and discussion with some 

references (citations) after implementation, operation, 

exhibition, demonstration etc. mention the customers’ 

perspective, providers’ perspective

⚫ You may using SWOT Analysis Method, Business 

Model, Business Approach, Preservation Approach, 

Conservative approach etc.

⚫ Provide some Policy Brief, strategies, etc. for 

stakeholders or organizations, persons who were 

related.



Theory and literature review

⚫ Theory (one or two pages only)

must be theory that related to the issue 

that want to investigate, sometimes one 

or two theory is enough. Three or more  

appropriate when it is related to  

integration studies only. Sometime “concept” 

would be fine, when there is no 

theory support.

Start with theory that related to research question 1. 

then follow by research question 2, etc.



Literature review (Six to ten pages)

⚫ Literature reviews

⚫ Reviews about issue that we would like to examine e.g. 
are there any similar study have been done in the past, 
where, when, how….. Are there any weak point. Are 
there any strong point. Things that they know versus 
things that they don’t know, and we would like to 
investigate more, and want to find out by using new 
methodology and technique.

⚫ Start with former research or article that related to 
research question 1 (Domain 1), then follow by research 
question 2 (Domain 2), etc.

⚫ Summarize your own concept to draw theoretical 
diagram



How to design conceptual framework

⚫ Diagram linking between domain of independent variable and 

dependent variable

⚫ 1). Temporal ordered

⚫ 2). Antecedent factor-> factor-> dependent v.

⚫ 3). Use keyword from topic

⚫ independent v. (x)-→ dependent v. (Y)

⚫ X→Y

⚫ cause → consequence

⚫ cause → effect

⚫ causal relationship

⚫ sometimes having intermediate variable

⚫ Box = observe 

⚫ Arrow = effect

⚫ (          = correlation/ covariance



Conceptual Framework

⚫ The idea that you would like to examine    via 

quantitative method (examination under some structural 

design)

⚫ Linking between independent variable and dependent 
variable, sometimes having some intermediate factors



Research Topic: 

⚫Research 

questions

⚫1.

⚫2.

⚫Research 

objectives

⚫1.

⚫2.

⚫3.



Study site, data and research 
methodology

⚫ Study site: (two to three pages)

Describing study site characteristics e.g. 

population, geography setting, culture, 

norm, religion, tradition, political aspect, 

some important policy that related to our 
work etc. provide map, pictures, graphs

tables ..


