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เนื้อหา

R&D คืออะไร 

การวิจัยและพัฒนาในงานสุขภาพจิตคืออะไร 

ขั้นตอนของ R&D



โจทย์ให้คิด เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน

หากจะพัฒนา
เทคโนโลยี ..... ท่านจะ
ดำเนินการอย่างไร?



ความหมายของ R&D
เป็น Systemic activity ที่ใช้ทั้ง basic และ 
Applied research  

Research and development (R&D) 
activities comprise creative work 
undertaken on a systematic basis in order 
to increase the stock of knowledge, 
including knowledge of man, culture and 
society, and the use of this stock of 
knowledge to devise new applications. 
(National science foundation) 

มุ่งเน้นการ แสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New 
product) สิ่งประดิษฐ์ใหม่ (New inventions) 
พัฒนากระบวนการ (Process) พัฒนาระบบและ
วิธีทํางาน (System and procedures) และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ (New technologies) โดย
ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-base 
development) สําหรับการพัฒนาสิ่งท่ี ต้องการ



ลักษณะของ R&D
1. เป็นการวิจัยประยุกต์ ที่มุ่งนําผลการวิจัยไป

ใช้พัฒนาหรือแก้ปัญหา 

2. เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ มุ่งพิจารณาข้อมูล
เชิงประจักษ์เป็นหลัก 

3. มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน  

4. มีกระบวนการดําเนินท่ีต่อเนื่องกันอย่างเป็น
ระบบ 

5. มีการวิจัยเชิงทดลองเป็นส่วนใหญ่เพื่อทํา
การสร้างผลิตภัณฑ์ 

6. มีการตรวจสอบประเมินผลของผลิตภัณฑ์รวม
ทั้งมีการเผยแพร่หรือการนําผลิตภัณฑ์ไปใช้



ความแตกต่างของ Basic and applied research

มุ่งเน้นการเติมเต็มองค์ความรู้
หรือสร้างความเข้าในระดับ
รากฐานของปรากฎการณ์ต่างๆ
และสร้างความเข้าใจในความ
จริงจากสิ่งที่สังเกตุได้

มุ่งเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
เฉพาะกรณีเพื่อเป็นทางนำไปสู่
การตอบสนอง/แก้ไขปัญหาด้วย
การสร้างผลิตภัณฑ์หรือ
เทคโนโลยี



R&D มีรูปแบบที่ชัดเจนมากว่า 5ทศวรรษ 
โดยเร่ิมจากแหล่งอุตสาหกรรม ท่ีมุ่ง ผลิต
สินค้า และผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ซึ่งมีการ
แข่งขันกันสูงขึ้น  
ดังนั้นการขยายตลาดสินค้าสู่ผู้บริโภคจึงต้อง
เน้นท้ัง คุณภาพสินค้า ราคาต้นทุน และความ
น่าเชื่อถือของผู้ผลิต ...ทุกอุตสาหกรรมจะมี
การวิจัยเพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ และก่อนจะนํา
ไปใช้ ก็ทําการประเมินประสิทธิภาพจนเป็นที่
พอใจแล้วจึงเผยแพร่สู่ตลาด



ความหมายของ  
การวิจัยและพัฒนาในงานสุขภาพจิต

กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ดำเนินอย่าง
เป็นระบบมุ่งที่จะเพิ่มองค์ความรู้
และความเข้าใจในด้านสุขภาพจิต
เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับสร้างสิ่ง
ประดิษฐ์ใหม่ (New inventions) 
พัฒนากระบวนการ (Process) 
พัฒนาระบบและวิธีทํางาน 
(System and procedures) และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ (New 
technologies) ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิต

Invega: เป็นยารักษาโรคจิตที่แต่ละเม็ด
เป็นนวตกรรมยากที่จะเลียนแบบ



กิจกรรมหลักของ R&D

Needs analysis

Basic research

พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี

ทดลองใช้

ปรับปรุงให้ดีขึ้น

ทดลองใช้ ประสิทธิภาพ
น่าพอใจ?

เผยแพร่

No

Yes



Research and development process

• P1.	 Need Analysis วิเคราะห์ความต้องการ/ความจำเป็น

• P2.	 Technology Design (Planning) วางแผนออกแบบ

• P3.	 Technology Development (Prototype) จัดสร้างต้นแบบ

• P4.	 Preliminary Field Test(efficacy test) ทดสอบภาคสนามเบื้องต้น

• P5.	 Initial Technology Revision ปรับปรุงเบื้องต้น

• P6.	 Main Field Test ทดลองในพื้นที่นำร่อง

• P7.	 Final Technology Revision พัฒนาขั้นสุดท้าย

• P8.	 Develop “how to” delivery การพัฒนาวิธีถ่ายทอด

• P9.	 Evaluation and continuous improvement ประเมินและติดตาม

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Business model



ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต แบบR&D

1. Need Analysis วิเคราะห์ความต้องการ/ความ
จำเป็น 

2. Product Design (Planning) วางแผน
ออกแบบเทคโนโลยี 

3. Product Development (Prototype) จัดสร้าง
เทคโนโลยีต้นแบบ 

4. Efficacy Test ทดสอบประสิทธิผล 

5. Initial technology Revision ปรับปรุงเบื้องต้น 

6. Field Test ทดลองในพื้นที่นำร่อง 

7. Final technology Revision พัฒนาขั้นสุดท้าย 

8. Develop “how to” delivery การพัฒนาวิธี
ถ่ายทอด/ขยายผล 

9. Evaluation and continuous improvement 
ประเมินและติดตามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต แบบR&D

1. Need Analysis วิเคราะห์ความต้องการ/ความจำเป็น 

2. Product Design (Planning) วางแผนออกแบบเทคโนโลยี 
3. Product Development (Prototype) จัดสร้างเทคโนโลยีต้นแบบ 
4. Efficacy Test ทดสอบประสิทธิผล 
5. Initial technology Revision ปรับปรุงเบื้องต้น 
6. Field Test ทดลองในพื้นที่นำร่อง 
7. Final technology Revision พัฒนาขั้นสุดท้าย 
8. Develop “how to” delivery การพัฒนาวิธีถ่ายทอด/ขยายผล 
9. Evaluation and continuous improvement ประเมินและ

ติดตามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



P1. สำรวจวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ

1. ระบุปัญหาสุขภาพจิตที่เราต้องการแก้ไข 

2. สํารวจสภาพปัญหาว่ามีลักษณะของปัญหาเป็น
อย่างไร ความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการแก้ปัญหา  

3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาใน
ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือที่
ใช้สําหรับแก้ปัญหา 

4. สํารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียว่าใน
บริบทท่ีเป็นอยู่มีความต้องการสิ่งใด มีความเร่ง
ด่วนหรือไม่ และศึกษาแนวทางเพื่อสนองความ
ต้องการ  และมีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีประเภทใด
ที่จําเป็นต้องใช้ 

5. การสํารวจความพร้อมของหน่วยงาน โดย
พิจารณาถึงงบประมาณ และทรัพยากรที่มีอยู่

เทคนิคและวิธีการ 
1. การวิจัยสำรวจ 

(survey research) 
2. การวิจัยสังเคราะห์ 

(synthetic research) 
3. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative research)



P2. วางแผนออกแบบนวตกรรมหรือเทคโนโลยี

นวตกรรม อาจเป็น วัตถุสิ่งของ ระบบ 
ทฤษฎี กระบวนงาน หลักการ แนวคิด  

Aim: ให้ได้นวตกรรมเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการ 

การออกแบบและพัฒนานวตกรรม
เทคโนโลยี มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 
1)การจัดลําดับความสําคัญและความ
ต้องการ 2)การตัดสินใจเลือกรูปแบบ
นวตกรรม 3)การจัดเตรียมอุปกรณ์ใน
การพัฒนานวตกรรม 4)การดําเนิน
การสร้าง นวตกรรมเทคโนโลยี



P3. จัดสร้างต้นแบบนวตกรรมเทคโนโลยี

ดำเนินการจัดสร้างหรือผลิตนวตกร
รมหรือเทคโนโลยีต้นแบบ ตามที่ได้
วางแผนไว้ในขั้นตอนที่2  

เมื่อได้ต้นแบบแล้ว ควรมีการประเมิน
ความเหมาะสมเบื้องต้น โดย
พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของนว
ตกรรม เช่น หากเป็นวัตถุสิ่งของ ให้ดู
ทั้ง รูปร่าง ขนาด ลักษณะ สี โดย
พิจารณาว่าเหมาะสมต่อการใช้งาน
ตามจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้ 

เทคนิคการประเมินความเหมาะสม 
ได้แก่ ประชุมสัมนาวิพากษ์ หรือ ใช้
แบบสอบถาม 

เทคโนโลยีการคัดกรองโรคซึมเศร้า



P4. ทดสอบประสิทธิผล(efficiency test)
Aim: เป็นการทดลองใช้นวตกรรมหรือเทคโนโลยีภาย
ใต้สภาพการณ์ที่เป็นจริง เพื่อตรวจสอบและยืนยัน
คุณภาพและประสิทธิภาพ ว่ามีความถูกต้อง(validity) 
น่าเชื่อถือ (reliability) สามารถใช้งานได้ตรงตามที่
ออกแบบหรือไม่(congruency) และเป็นประโยชน์
จริง(utility) 

การศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคท่ี อาจเกิดข้ึนในระหว่าง
การใช้งาน 

กลุ่มเป้าหมาย อาจเป็น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ใช้ หรือผู้
ป่วย/ญาติ ขึ้นกับนวตกรรม/เทคโนโลยี 

กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการทดลอง ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 
30 คน (Smit and Ragan, 1993, p. 402) หรือตาม
สูตรคำนวณที่สอดคล้องและทําการทดลองตามขอบเขต
เป้าหมายอย่างทั่วถึง เช่น ถ้าใช้ภูมิประเทศเป็นเกณฑ์
จะทํา การทดลองท้ังในเมืองและชนบทถ้าใช้เพศเป็น
เกณฑ์จะทําการทดลองทั้งเพศชาย และเพศหญิง 

ควรตอบสิ่งเหล่านี้ได้ 
1. นวตกรรมสามารถใช้ได้จริงตรงตาม

การออกแบบในขั้นตอนที่2  
2. ปัญหาและอุปสรรคมีอะไรบ้าง 
3. วิธีการใช้นวตกรรม/เทคโนฯ ผู้ใช้

สามารถใช้งานได้โดยง่ายหรือไม่ 
4. ผู้ใช้บรรลุตามจุดมุ่งหมายการใช้ 
5. ทราบถึงเจตคติของผู้ใช้นวตกรรม

เทคนิค/วิธีการ 
1. Quasi experimental research 
2. Full experimental research 
3. Diagnostic test study (ในกรณีที่

พัฒนาเครื่องมือคัดกรอง/ประเมิน/
วินิจฉัย)



ตัวอย่าง: การทดสอบประสิทธิผลของเครื่องมือคัดกรอง 
และประเมินโรคซึมเศร้า



P5. ทบทวน/ปรับปรุงนวตกรรม/เทคโนฯเบื้องต้น

นำผลที่ได้จากการทดสอบ
ภาคสนามมาปรับปรุง
แก้ไขนวตกรรม/เทคโนฯ
ต้นแบบ  

เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
มากขึ้น พร้อมที่จะนำไป
ทดลองในพื้นที่นำร่อง 



P6. ทดลองในพื้นที่นำร่อง
 Aim:  1).ประเมินผลการใช้นว
ตกรรม ทั้งผลดีและผลข้างเคียง 
2).ทราบความเหมาะสมในการ
ขยายผลการใช้นวตกรรม/
เทคโนฯ และใช้ข้อมูล ประกอบ
การตัดสินใจว่าจะยุติการวิจัย 
หรือจะปรับปรุงแก้ไข หรือจะ
ขยายผลต่อไป 

ขอบเขต:ในการประเมินให้
ครอบคลุมภาพรวมท้ังหมดที่
เกี่ยวกับการพัฒนานวตกรรม/
เทคโนฯ 

เทคนิค/วิธีการ 
ใช้การวิจัยประเมินผล ได้แก่ 
1. เทคนิคการประเมินผลเชิงระบบ 

(systematic model)  
2. รูปแบบซิปป์ (CIPP model) 



ตัวอย่างนวตกรรมเชิงระบบ: ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า



ประเมนิการฆา่ตวัตาย 
ดว้ย 8Qดแูลรักษาโรคซมึเศรา้และ 

ดว้ยแนวทางการจัดการ 
ตามระดบัความรนุแรง

ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่เป็นระบบ: ระบบดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้

Depression 
Surveillance 

System

การคน้หาผูป่้วยโรคซมึเศรา้: 
คดักรองดว้ย 2Q

ประเมนิโรคซมึเศรา้ 
ดว้ย 9Q

ตดิตามเฝ้าระวงัการกลบัซ ้าํ 
ดว้ย 9Q

รายงาน/สรปุผล

วินิจฉัย
21



P7. ทบทวน/ปรับปรุงนวตกรรม/เทคโนฯครั้งสุดท้าย

กรณีที่การประเมินผล ช่วย
ตัดสินใจว่า สามารถขยาย
ผลได้ 

นำผลที่ได้จากการทดลอง
ในพื้นที่นำร่องมาปรับปรุง
แก้ไขนวตกรรม/เทคโนฯ 

เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
มากขึ้น พร้อมที่จะนำไป
ขยายผล 



P8. พัฒนาการถ่ายทอด นวตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ได้จาก R&D

1. กำหนดประเด็นที่ผู้ใช้จำเป็นต้องรู้(K) จำเป็น
ต้องทำได้(S)และจำเป็นต้องมีเจตคติที่
สอดคล้อง(A) กับเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอด 

2. นำประเด็นดังกล่าวมาวางแผนและกำหนดราย
ละเอียดในการถ่ายทอด ด้วยวิธีการที่มี
ประสิทธิผลทำให้เกิด KAS ตามที่ต้องการ 

3. จัดทำสื่อที่จำเป็นประกอบการถ่ายทอด 

4. จัดทำคู่มือการนำเทคโนโลยีไปใช้ 

5. ทดลองถ่ายทอดตามแนวทางที่กำหนดไว้ 

6. ประเมินผลทั้งความเข้าใจของผู้ใช้และผลของ
การนำไปใช้จริง 

7. ปรับปรุงวิธีการถ่ายทอด/คู่มือ/หรือสื่อ ก่อนนำ
ไปถ่ยทอดในวงกว้าง


