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1.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชการวิจัย 
2.  การวิเคราะหและสํารวจปญหาการเรียนการสอน 
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จะใชเอกสารนี้อยางไร 
F  ครูและผูที่สนใจ ควรศึกษาและทําความเขาใจเน้ือหา 

สาระที่นําเสนอในแตละหัวขอ ตั้งแตหัวขอแรกถึงหัวขอสุดทาย 
F  นําความรูและความเขาใจที่ไดรับไปทดลองปฏิบัติ 
F  เ ก็บรวบรวมข อมู ลจากการปฏิบัติ ให เปนระบบ 

แลวเสนอเปนรายงาน เพื่อใชเปนผลงานทางวิชาการในการเลื่อน 
วิทยฐานะ 

2



ครูกับการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัย 

การ วิจั ยระดั บการ เรี ยนการสอน  ประ เด็นสํ า คัญอยู ที่ 
การพัฒนา  ไมไดอยูที่การวิจัย แตควรจะทําการพัฒนาโดยอิง 
การวิจัยมากกวาท่ีจะทําการวิจัยแลวไมไดพัฒนา 

การปรับปรุงวิธีสอนหรือปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน เมื่อ 
เริ่มตนคิดแลวก็ลงมือทําตามที่คิด แลวนําไปใชสอนโดยมีการเก็บ 
ขอมูลวาสอนครั้งแรกมีผลเปนอยางไร นักเรียนผานมาตรฐาน 
การเรียนรูเทาใด มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง แลวก็นํามาปรับปรุง 
พอปรับปรุงเสร็จก็นําไปสอน ขอมูลครั้งที่สองแสดงวาสอนคราวนี้ 
ประสบผลสําเร็จมากขึ้นเทาใด มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง แลวนํามา 
ปรับปรุง  สอนแลวปรับปรุงอยางนี้เร่ือยไป ทําแลวก็ปรับแตในการทํา 
ใชวิธีการวิจัย หมายถึง การเก็บขอมูลผลการใช มีการเปรียบเทียบ 
มีการติดตามอยางนี้ก็จะนําไปสูการปรับคอย ๆ ดีขึ้น ดีขึ้น สุดทาย 
เราก็จะไดสิ่งที่ตองการ ไดส่ือการเรียนการสอน หรือไดวิธีสอน พรอม 
กับอุปกรณท่ีสมบูรณเทาท่ีเราสามารถทําไดในชวงเวลาท่ีกําหนด 
อย างนี้ เปนการพัฒนา วิธีการสอน มีการสอบกอน สอบหลัง 
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ดูความกาวหนาเรื่อย ๆ ไป ซึ่งคือการนําเอาระเบียบวิธีการวิจัยมาใช 
นั่นเอง 

อนึ่ง การวิจัยประเภทสํารวจ  คําตอบที่ไดเราสามารถนํามาใช 
เปนสวนหนึ่งของงานพัฒนา แตไมใชเอามาเปนงานหลักท่ีจะทํา 
รายงาน การทําวิจัยในระดับการเรียนการสอนของครู ครูจะไดเปรียบ 
นักวิจัยตรงที่ครูรูปญหา ใกลชิดปญหา มีประสบการณตรงกับงาน 
ที่ทํา ดังนั้นครูจึงควรนําความไดเปรียบมาวิจัยในเร่ืองที่เราใกลชิด เพ่ือ 
ลดขอเสียเปรียบ ในเร่ืองการรูวิธีวิจัย การวิจัยการเรียนการสอนจะเนน 
การวิจัยที่ เปนประโยชนใชงาน เริ่มตนที่ปญหาและความตองการ 
ในการจะพัฒนานักเรียนโดยเฉพาะ ซึ่งถือวาเปนการทํางานโดยครูที่มี 
ประสบการณตรง เปนการวิจัยเพื่อแกปญหาเฉพาะจุด  ไมตองใช 
รูปแบบซับซอนหรือใชสถิติสูงอะไร ลักษณะอยางน้ีนาจะเปนการวิจัย 
ในระดับการเรียนการสอนของครู  ซึ่งถาเปนเชนนี้ครูก็จะมีโอกาส 
ทําวิจัยไดมาก 

การวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา 
การวิจัยวิธีนี้สามารถใชกับนักเรียนกลุมเดียว ซึ่งกลุมเดียวนี้ 

อาจจะก่ีหองก็ได แตไมมีการเปรียบเทียบระหวางกลุม แตใชวิธีเดียว 
ที่เราจะพัฒนา โดยใชครั้งที่ 1  แลวปรับ นําไปใชครั้งที่ 2  แลวปรับ 
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ใชครั้งที่ 3  แลวปรับ แตถาจะนําวิธีการดังกลาวนี้ไปปรับใชรวมกับ 
วิธีการเชิงระบบ เร่ิมตนใหระบุปญหาใหไดวาปญหาคืออะไรเสียกอน 

ซึ่งปญหาคือ วิธีสอนเดิมของเราไมเหมาะสมกับการเรียนรูของ 
นักเรียนตองปรับปรุงใหม 

ดังนั้น ก็ระบุจุดประสงควาตองการปรับปรุงวิธีสอน หรือ 
ปรับปรุงสื่อ แลวแสวงหาวิธีการแกไข ศึกษาวามีวิธีไหนแกไข 
ไดบาง ลงมือพัฒนาและสรางแนวปฏิบัติ เชน สรางบทเรียน สรางสื่อ 
นําไปทดลองสอน แลวปรับปรุง สุดทายก็สรุปวาปรับปรุงมาถึง 
ขั้นนี้แลวผลเปนอยางไรบาง นักเรียนดีขึ้นกวาเดิมหรือไม นักเรียน 
มีความรูดีเพียงใด นักเรียนชอบหรือสนใจการเรียนดีขึ้นหรือไม 
ผูปกครองชอบใจหรือไม ดูทุก ๆ ดาน ทั้งดานความรู ความคิด ทักษะ 
คุณธรรมจริยธรรม แลวเขียนรายงานแสดงกระบวนการทําต้ังแตตน 
จนไดผล สุดทายก็จะไดรายงานการวิจัยและพัฒนา 1 เลม ซึ่งรายงาน 
นี้สามารถจะนําไปใชเปนผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ 
ใหสูงขึ้นได 

สวนรายละเอียดในการดําเนินงาน  ศึกษาไดจากหัวขอที่ 2  ถึง 
หัวขอท่ี 6 
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2. การวิเคราะหและการสํารวจปญหา 
การเรียนการสอน 

การแกไขปรับปรุงหรือการพัฒนางานใด ๆ ก็ตาม จะตอง 
เริ่มตนดวยการมองเห็นปญหาของงานอยางชัดเจน เพราะการมองเห็น 
ปญหานําไปสูการทราบถึงความตองการในการแกไข ปรับปรุง หรือ 
การพัฒนาได โดยความตองการจะเขียนออกมาในรูปของจุดหมาย 
หรือวัตถุประสงคของงานท่ีจะทําใหมตอไป 

2.1 ปญหาคืออะไร 
ปญหาคือความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เปนจริง 

หรือถาจะกลาวใหง ายก็คือ สภาพที่ เกิดขึ้นจริงไมตรงกับส่ิงที่ 
คาดหวังไว 

ï  สิ่งท่ีคาดหวัง 
ï  สิ่งท่ีเปนจริงหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง 

สิ่ง ท่ีคาดหวัง  ไดแก ส่ิงที่ เราตั้ ง เปนความหวัง หรือส่ิงที่ 
สอดคลองกับกฎเกณฑ หรือหลักการทางทฤษฎีที่ยอมรับกันวาเปน 
สิ่งที่ดี 
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สิ่งท่ีเปนจริงหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง  ไดแก สภาพท่ีปรากฏจาก 
การปฏิบัติงานและผลของงานที่เกิดขึ้น 

จากความหมายของคําวาปญหา  เราสามารถแบงได เปน 
3  ประเภท คือปญหาเชิงแกไขปรับปรุง ปญหาเชิงปองกันและปญหา 
เชิงพัฒนา 

แตในเอกสารฉบับนี้  จะกล าวถึงเฉพาะปญหาเชิงแกไข 
ปรับปรุง  เพื่อนําไปสูการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคร ู

ปญหาเชิงแกไขปรับปรุง  เปนปญหาที่ เกิดขึ้นในปจจุบัน 
เกิดจากส่ิงท่ีเปนจริงในปจจุบัน ต่ํากวาสิ่งที่คาดหวังในปจจุบัน เชน 

เปาหมาย  สิ่งที่เกิดขึ้นจริง  ปญหา 
s นักเรียนตองมีทักษะ 
กระบวนกานทางวิทยาศาสตร 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 55 
ของคะแนนเต็ม 

s นักเรียนมีคะแนน 
เฉลี่ยดานทักษะ 
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร รอยละ 40 
ของคะแนนเต็ม 

s นักเรียนมีทักษะ 
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตรต่ํากวา 
เกณฑที่กําหนด 

s นักเรียนรอยละ 80 ของทั้ง 
หองตองผานจุดประสงคการ 
เรียนรูดานการอาน (อาน 
ถูกตองตามหลักการอาน อาน 
คลองและเรว็ เขาใจความหมาย 
ของคําหรอืขอความที่อาน) 

s นักเรียนรอยละ 60 
ของทั้งหองผาน 
จุดประสงคการเรยีนรู 
ดานการอาน 

s นักเรียนที่ผาน 
จุดประสงคการเรียนรู 
ดานการอานต่ํากวา 
เกณฑที่กําหนด 
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ครูกับการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน 

จากตัวอยาง เปนการเปรียบเทียบสิ่งที่ เ กิดขึ้นจริง  (ไดแก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติของนักเรียน) กับสิ่งที่คาดหวัง 
หรือส่ิงท่ีนาพึงประสงค ซึ่งไดจากการวัดหรือการประเมินในชวงเวลา 
ปจจุบัน ปญหาเหลานี้นําไปสูความตองการในการแกไขหรือปรับปรุง 
หรือเปนจุดมุงหมายและเปาหมายของงานท่ีจะทําตอไป 

อนึ่ง  การจะทําใหจุดมุงหมายและเปาหมาย เปนจริงได ครู 
จะตองคิดคนวิธีการที่ดีกวาวิธีการที่ใชอยูเดิม เพราะถาใชวิธีการเดิม 
ก็อาจไดผลเทาเดิม 

2.2 การวิเคราะหปญหาโดยวิธีการเชิงระบบ 
งานตาง ๆ เมื่อพิจารณาในเชิงระบบ ประกอบดวย องคประกอบ 

ที่สําคัญ 4 สวนคือ ผลกระทบ ผลผลิต กระบวนการ และปจจัย 

ระบบ 

ปจจัย  กระบวนการ  ผลผลิต  ผลกระทบ 
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ครูกับการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน 

ทั้ง 4  องคประกอบ มีความสัมพันธเชิงเหตุและผลซ่ึงกันและ 
กัน เมื่อนําความคิดเชิงระบบไปใชในการวิเคราะหปญหา จะทําให 
มอง เ ห็นไดชัดว า  ปญหาที่ เ กิดขึ้นทั้ ง ในระดับผลผลิต ระ ดับ 
กระบวนการ  และระดับปจจัย เก่ียวเน่ืองกัน  ดังน้ี 

ดังนั้น  ในการวิเคราะหปญหา โดยวิธีการวิเคราะหเชิงระบบ 
เปนการพิจารณาปญหา และความสัมพันธระหวางปญหาในแตละ 
องคประกอบ โดยในขั้นแรกจะเริ่มจากการวิเคราะหปญหาในระดับ 
ผลผลิตกอน 

ปจจัย 

กระบวนการ 

ผลผลิต 

ผลกระทบ 

ปญหาระดับปจจัยเปนสาเหตุของ 
ปญหาระดับกระบวนการ 

ปญหาระดับกระบวนการเปนสาเหตุ 
ของปญหาระดับผลผลิต 

ปญหาระดับผลผลิตเปนสาเหตุของ 
ปญหาระดับผลกระทบ 
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ครูกับการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน 

1)  การวิเคราะหปญหาระดับผลผลิตของการเรียนการสอน 
ปญหาในระดับผลผลิตของการเรียนการสอน  หมายถึง 

การที่ความสามารถและคุณลักษณะของนักเรียนที่เกิดขึ้นต่ํากวาระดับ 
ที่คาดหวังไว 

ความสามารถและคุณลักษณะของนักเรียนตามจุดมุงหมาย 
ของหลักสูตร มี 3 ดานคือ 

1. ดานความคิด  เปนพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับสติปญญาของ 
นักเรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) เชน ความจํา ความเขาใจ ความคิด 
หาเหตุผล เปนตน 

2. ดานความรูสึก  เปนพฤติกรรมที่ เก่ียวกับจิตใจของ 
นักเรียน (คุณลักษณะที่พึงประสงค) เชน ความสนใจ เจตคติ คานิยมที่ 
ดีงาม ลักษณะนิสัยตาง ๆ (ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ฯลฯ) 

3. ดานการปฏิบัติ  เปนพฤติกรรมที่เก่ียวกับการใชมือและ 
อวัยวะอื่น ๆ ในการปฏิบัติ เชน การปฏิบัติในสาระการเรียนรูสุขศึกษา 
และพลศึกษา สาระการเรียนรูศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

อนึ่ง  การท่ีครูจะรูปญหาระดับผลผลิตไดอยางชัดเจน 
จําเปนตองรูและเขาใจกอนวาแตละกลุมสาระการเรียนรูและแตละ 
หนวยการเรียนรูมีจุดมุงหมายใหนักเรียน มีความสามารถ หรือมี 
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ครูกับการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน 

คุณลักษณะอะไรบาง เ พ่ือเปนแนวทางในการวางแผนการจัด 
การเรียนรู ใหบรรลุผลท่ีตองการ และเปนแนวทางในการวัด 
ประเมินผลนักเรียน 

2)  การวิเคราะหปญหาระดับกระบวนการของการเรียน 
การสอน 

ปญหาในระดับกระบวนการของการเรียนการสอน หมายถึง 
การที่กิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงมีระดับคุณภาพต่ํากวาที่ 
ควรจะเปน 

ตัวอยางปญหาระดับผลผลิต  เชน 
s  นักเรียนสวนใหญยังไมสามารถจับใจความจากการ 

อานได 
s  นักเรียนสวนใหญยังขาดวินัยในตนเอง 
s  นักเรียนมีความสามารถในการทําโจทยปญหาต่ํากวา 

เกณฑที่กําหนด 
s  นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

คณิตศาสตรต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 
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ครูกับการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน 

ระดับท่ีควรจะเปนหรือระดับท่ีคาดหวัง  คือ กิจกรรม 
การเรียนการสอนที่ใชหลักการท่ีถูกตอง เหมาะสมตามแนวคิด 
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู หลักการสอนวิธีตาง ๆ 
ฯลฯ 

การวิเคราะหปญหาระดับกระบวนการ ครูตองเอาหลักการ 
ของทฤษฎีตาง ๆ มาเปนกระบวนการท่ีคาดหวัง สําหรับเปรียบเทียบ 
กับกระบวนการท่ีตนปฏิบัติจริง  เพื่อพิจารณาวาแงมุมใดของ 
กระบวนการที่นาจะเปนปญหา 

ตัวอยางการวิเคราะหปญหาระดับกระบวนการ 
ปญหาระดบัผลผลิต  ปญหาระดบักระบวนการ 

s นักเรียนไมชอบเรียน 
ภาษาอังกฤษ 

s ครใูหการบานนกัเรียนมาก และ 
เปนประจําสงผลใหนกัเรียนเบื่อ 
s ครคูอนขางเครียด เอาจริงเอาจัง 
สอนไมสนกุ 
s ครไูมไดจดักจิกรรมตามลาํดับขั้น 
การเรยีนรูของเดก็ 

การวิเคราะหปญหาระดับกระบวนการ ตองเอา 
ปญหาระดับผลผลิตมาเปนหลัก ☺ 
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ครูกับการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน 

ปญหาระดบัผลผลิต  ปญหาระดบักระบวนการ 
s ครูเนนการสอนตามหนังสือ 
มากกวามุงเนนใหนกัเรยีนเกิด 
การเรยีนรู 

3)  การวิเคราะหปญหาระดับปจจัยของการเรียนการสอน 
ปญหาในระดับปจจัยของการเรียนการสอน  หมายถึง การที่ 

อุปกรณ สื่อ วัสดุ สภาพแวดลอม คุณลักษณะของบุคลากร ฯลฯ มี 
ปริมาณและคุณภาพต่ํากวาระดับที่คาดหวัง 

ระดับท่ีคาดหวัง หมายถึง  การมีปริมาณที่เพียงพอตอ 
การใชสอยทั้งดานสื่อ บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ และการมีคุณภาพ 
ที่สอดคลองกับมาตรฐาน หลักเกณฑ เชน ครูท่ีดีควรมีลักษณะอยางไร 

การวิเคราะหปญหาระดับปจจัย ตองเอาปญหาระดับ 
กระบวนการเปนหลัก เชน การที่ครูไมใชของจริงประกอบการสอน 
มากเทาท่ีควร (กระบวนการ) อาจเปนเพราะ 

F  ครูไมไดรวบรวมอุปกรณประเภทของจริงไว 
(ปริมาณสื่อ) 

F  ครูไมตระหนักและเห็นความสําคัญของสื่อประเภท 
นี้ (คุณลักษณะของบุคลากร) 
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ครูกับการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน 

การวิเคราะหปญหาระดับปจจัย ควรวิเคราะหใหครอบคลุม 
ทั้งดานสื่อ เวลา สภาพแวดลอม ความรู ความเขาใจ เจตคติ ที่เปน 
พื้นฐานเดิมของเด็ก  ครู  ผูปกครอง และผูบริหาร 

อน่ึง  ในการแกปญหาระดับกระบวนการและปจจัยตอง 
อาศัยความรูทางทฤษฎีเปนมาตรฐานในการวิเคราะหวา ปญหาน้ันคือ 
อะไร  เพราะจะทําใหการวิเคราะหปญหานั้นรวดเร็วและถูกตองกวา 
นั่งคิดเอาเอง และเปนวิธีการที่ยอมรับในเชิงวิชาการ แตถาตองการ 
จะวิเคราะหปญหาโดยอาศัยประสบการณก็ควรทําควบคูประกอบ 
การคิดที่อาศัยความรูเชิงทฤษฎี 

ปญหาระดับกระบวนการและปจจัย เปนสาเหตุใหเกิด 
ปญหาระดับผลผลิต การพัฒนาคุณภาพนักเรียน (ผลผลิต) 
จึงมุงแกปญหาท่ีระดับกระบวนการและปจจัย เพื่อใหปญหา 
ระดับผลผลิต หมดไป 
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ครูกับการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน 

แตอยางไรก็ตาม ในบางครั้งการวิเคราะหปญหาเชิงระบบ 
เปนปญหาระดับผลผลิต กระบวนการ และปจจัย  อาจไดผล 
การวิเคราะหท่ีไมชัดเจน ทําใหไมทราบถึงธรรมชาติของปญหาอยาง 
แทจริง การคิดแกปญหาก็กระทําไดไมตรงจุด ในกรณีเชนนี้ควรทํา 
การสํารวจปญหาเพ่ิมเติม  ซึ่งเปนการแสวงหาขอมูลที่เก่ียวของกับ 
ปญหาที่วิเคราะหไว ขอมูลจากการสํารวจจะทําใหทราบถึงประเภท 
ปริมาณ โครงสรางและคุณลักษณะของปญหาแตละระดับ ซึ่งเปนการ 
เขาใจธรรมชาติของปญหาไดชัดเจนขึ้น 

การสํารวจปญหา  เปนขั้นตอนที่ดําเนินการตอเนื่องจากการ 
วิเคราะหปญหา เพื่อทําใหปญหามีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะในการ 
วิเคราะหปญหา เราวิเคราะหจากขอมูลที่มีอยู  วิเคราะหตามหลักการ 

การแกปญหาระดับปจจัย โดยการเพิ่มสื่อหรือปรับปรุงสื่อ 
มิใชจุดเนนที่สําคัญ สิ่งที่ควรแกไขมากท่ีสุด คือปญหาระดับ 
กระบวนการ เพราะสื่อก็เปนสวนประกอบของกระบวนการ 
ถาไมแกไขปรับปรุงในดานกระบวนการ สื่อก็จะไมมีประโยชน 
เทาที่ควร 
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ครูกับการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน 

ทฤษฎี  และมั กจะได ตัวปญหาที่มี ลั กษณะกว า ง  ๆ  ไมลง ลึก 
ในรายละเอียดของปญหา เชน จากผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  พบวา นักเรียนทําโจทยปญหาคณิตศาสตร 
ไมไดดี แตไมทราบวาท่ีนักเรียนทําโจทยปญหาไมไดนั้น เปนโจทย 
ปญหาประเภทใด มากนอยเทาใด หรือเพราะเด็กขาดพื้นฐานในเรื่อง 
ใดอยูบาง 

การสํารวจปญหาเพิ่มเติม กระทําไดทั้ งระดับผลผลิต 
กระบวนการและปจจัย และอาจกระทําไดหลายวิธี เชน 

F  ทบทวนสิ่งที่ไดปฏิบัติ 
F  ทดสอบนักเรียนเก่ียวกับความรู ความสามารถ (ขยาย 

ประเภทและโครงสรางของผลผลิตจากการเรียนการสอน) 
F  ทดสอบนักเรียนเก่ียวกับพ้ืนฐานเดิมกอน ที่จะเริ่ม 

เรียนบทเรียนตาง ๆ 
F  วิเคราะหคุณภาพของสื่อและอุปกรณ 
F  พิจารณาเวลาที่ใชในการเรียนรูของนักเรียน เวลาใน 

การฝกปฏิบัติ 
F  พิจารณารายละเอียดของขั้นตอนการสอน 
F  พิจารณากิจกรรม 
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ครูกับการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน 

อน่ึง  ในการสํารวจวามีปญหาหรือขอบกพรองที่จุดใด ตอง 
อาศัยหลักการแนวคิดทางทฤษฎีตางๆ ซึ่งการวิเคราะหและการสํารวจ 
ปญหา เปนกระบวนการที่ทําใหปญหาการเรียนการสอนมีรูปธรรม 
ที่ชัดเจน อันจะเปนผลทําใหการคิดคน วิธีการ หรือสื่อตาง ๆ ที่จะ 
นํามาใชแกปญหาไดผลดีย่ิงข้ึน 
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3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

นวัตกรรม  (Innovation)  เนนที่การสรางความเปล่ียนแปลง 
อยางมีระเบียบ ระบบ การคิดคน แสวงหาและปรับปรุง 

หรือนวัตกรรม  หมายถึง  วัสดุอุปกรณ หรือวิธีการใหม ๆ ที่ 
นํามาใชในการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะคิดริเริ่มขึ้นเองหรือปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่มีอยูแลว 
ใหดีขึ้น 

3.1 ขอบขายของงานการจัดการศึกษาที่ควรใช 
นวัตกรรม 

ผูที่เริ่มตนคิดคนการใชนวัตกรรม มักจะตองเผชิญกับคําถาม 
ขอแรกคือ เราจะเริ่มตนตรงไหนดี 

คํ าตอบ  คื อ   เริ่มตรงปญหาที่ เ กิดขึ้นในระบบงานที่ เร า 
รับผิดชอบ

ตัวอยาง 
ปญหา  ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนยังไมเปนที่ 

นาพอใจ 
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เปาหมาย คือ 
Æ  ดานคุณภาพ 

1.  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  มีผลการเรียนรู 
วิชาคณิตศาสตรเพ่ิมขึ้นจากคาเฉล่ียรอยละ 50  เปนรอยละ 60  เปน 
อยางนอย 

2.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู 
Æ  ดานปริมาณ 

1.  ปรับปรุ ง การ เรี ยนค ณิตศ าสตร ของนั ก เ รี ยน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  จํานวน 300 คน 

2.  ผลิตบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับนักเรียน 400 ชุด 
3.  อบรมครูคณิตศาสตร 10  คน ใหมีทักษะการสอน 

ที่เนนกระบวนการคิด 

เปาหมายเชิงปริมาณ  กลาวถึงแนวดําเนินการเพื่อ 
ไปใหถึงเปาหมายเชิงคุณภาพ 

นวัตกรรม จะเขามาเก่ียวของตรงแนวดําเนินงาน 
เพราะนวัตกรรมคือ แนวคิดใหม ๆ หรือวิธีการใหม 
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จากตัวอยางขางตน แนวทางในการพัฒนาระบบการเรียน 
การสอนท่ีใชแนวทางใหม ๆ อาจเปนดังนี้ 

นักเรียนมีผลการเรียนรูคณิตศาสตรเพ่ิมขึ้น 

ครูใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และเนน 
กระบวนการคิด 

กระบวนการพัฒนา 
s  พัฒนาชุดบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับนักเรียน 

ศึกษาดวยตนเอง โดยใชเทคนิคใหม ๆ สอดแทรก 
อยูในชุดตาง ๆ 
s  รวบรวมเทคนิคการสอนจากทฤษฎีและ 

ผลการวิจัยใหม ๆ สําหรับครูนําไปใชจัดการเรียนรู 
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3.2 ลักษณะท่ีสําคัญบางประการของนวัตกรรม 
การจะนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัด 

การศึกษา คําถามที่มักจะเกิดขึ้นอยูเสมอคือ จะคิดคนนวัตกรรมไดจาก 
ที่ไหน  จึงขอแนะนําแนวทางที่งาย ๆ ดังน้ี 
F  ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
F  ศึกษาผลการวิจัย ผลผลิตใหม ๆ ที่เก่ียวกับเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมการศึกษา 
F  ใชความคิดริ เริ่มสรางสรรคของเราเอง  ที่ไดจาก 

การสังเกต หรือจากการปฏิบัติ หรือแบบอยางที่ผูอื่นเคยทํา นํามา 
ประมวลรวมกับทฤษฎีหรือผลการวิจัยที่ไดศึกษาคนควา ริเริ่มเปน 
สิ่งใหมของตนเอง หรือนําสิ่งที่มีผูคิดคนไวแลวมาปรับปรุงในแงมุม 
ใหมก็ได 

ลักษณะของนวัตกรรมท่ีดี  มีดังนี้ 
1)  ตรงกับความจําเปนของสถานการณที่เกิดขึ้นคือมุงตรงตอ 

การแกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางที่ เกิดขึ้นในการ 
จัดการศึกษา 

Æแสดงความมีประโยชนของนวัตกรรม 
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2)  มีความนาเชื่อถือและเปนไปไดสูงท่ีจะสามารถแกปญหา 
ในการจัดการศึกษาได (Creditability)  ซึ่งหมายถึง มีทฤษฎีหรือ 
ผลการวิจัยรองรับ 

3)  สามารถนําไปใชไดในสถานการณจริง (Practicality)  คือ 
มีแนวทางใชหรือแนวปฏิบัติ ท่ีปฏิ บัติตามไดง าย และสะดวก 
ไมจําเปนตองจัดปจจัย  ทรัพยากร สิ่งแวดลอมเปนพิเศษ 

4)  มีผลการพิสูจนเชิงประจักษ (Empirical  Validation)  วาได 
ทดลองใชในสถานการณจริงแลว สามารถแกปญหาหรือปรับปรุง 
เพิ่มคุณภาพของการจัดการศึกษาไดผลเปนที่นาพอใจ โดยมีหลักฐาน 
ที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลอยางมีระบบ และเสนอรายงานผล 
ไดอยางชัดเจน 

3.3 ประเภทของนวัตกรรม 
นวัตกรรมท่ีใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

แบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 
1)  นวัตกรรมท่ีเนนผลผลิต  (Innovative  Product)  เปน 

นวัตกรรมที่จัดทําเปนวัสดุ  เครื่องมือหรืออุปกรณที่พัฒนาอยาง 
เปนระบบ หรือเรียกวาสื่อเทคโนโลยีการสอน เชน คูมือครู บทเรียน 
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สําเร็จรูป ชุดการสอน แบบฝกทักษะ ใบงาน ใบความรู หนังสือตาง ๆ 
นิทาน ฯลฯ 

2)  นวัตกรรมท่ีเนนเทคนิคกระบวนการ  (Innovative Process) 
เปนนวัตกรรมท่ีเสนอแนวคิด เทคนิค วิธีการ กระบวนการและ 
แนวปฏิบัติ เชน วิธีการสอนแบบตาง ๆ สถานการณจําลอง เทคนิค 
การนิเทศ ฯลฯ 

3)  นวัตกรรมที่เนนทั้งขอ 1 และขอ 2 

สวนประกอบของนวัตกรรม 
การออกแบบนวัตกรรมใหมีคุณประโยชนอยางจริงจัง จะตอง 

คํานึงถึงสวนประกอบ 3 สวนคือ 
สวนท่ี 1  ลักษณะปรากฏเชิงวัตถุที่อาจเรียกวา Hardware หรือ 

Form 
สวนท่ี 2  ลักษณะเทคนิควิธีการที่อาจเรียกวา Software  หรือ 

Function 
สวนท่ี 3  ลั กษณะ คุณ สม บัติ ข อ ง ผู ท่ี จ ะ ใ ช น วั ต ก รร ม 

อาจเรียกวา Peopleware 
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3.4 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
ในการคิดจะพัฒนานวัตกรรม คําถามที่จะตองตอบทุกครั้ง 

มีดังนี้ 
F  นวัตกรรมที่จะพัฒนามุงแกปญหาอะไร และมุงนําไปสู 

ผลลัพธระยะสั้น และระยะยาวอยางไร 
F  ใครจะเปนผูใชนวัตกรรม 
F  นวัตกรรมท่ีจะสรางอาศัยทฤษฎีอะไร หรือผลการวิจัย 

อะไร  และผนวกความคิดริเร่ิมของตนเองดวยหรือไม  เทาใด 
F  โครงสรางเชิงกายภาพ เชิงเทคนิควิธีเปนอยางไร 
F  นวัตกรรมที่จะสรางมีขั้นตอนการพัฒนาอยางไร 
F  มีวิธีการใชนวัตกรรมในสถานการณจริงอยางไร 

ตัวอยางนวัตกรรม 
s  ตัวรูปเลม :  เอกสารชุดการเรียน คูมือครู 

บทเรียนสําเร็จรูป  ð  Hardware 
s  เทคนิควิธีการที่อยูในรูปเลมของเอกสาร 

ชุดการเรียน  คูมือครู  ð  Software 
บทเรียนสําเร็จรูป 
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F  มีการติดตาม ชวยเหลือ แนะนําแกปญหาระหวางการใช 
ดวยหรือไม 

ขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรม  มีดังน้ี 
ขั้นที่ 1  ศึกษาหลักการ  แนวคิด ผลงานวิจัย หรือทฤษฎี 

ที่เก่ียวของกับนวัตกรรมที่เลือก 
ขั้นที่ 2  การออกแบบนวัตกรรม 

ในการออกแบบนวัตกรรม ควรกําหนดสิ่งตอไปนี้ 
ใหชัดเจน 

1)  วัตถุประสงคของนวัตกรรม  เปนการระบุเฉพาะ 
วัตถุประสงค หรือผลที่ตองการใหเกิดขึ้นโดยตรงจากนวัตกรรม 
ที่สรางขึ้น และตองมุงแกปญหาหรือขอบกพรองของนักเรียนในเรื่อง 
นั้น ๆ อยางแทจริง 

2)  ขอบขายของผูใชนวัตกรรม ควรระบุใหชัดเจนวา 
ใครเปนผูใช นักเรียนหรือครู 

การจะพัฒนานวัตกรรมอะไร ขอใหลองตอบ 
คําถามทุกขอกอน 
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3)  โครงสรางและลักษณะทางเทคนิคของนวัตกรรม 
เปนการคิดถึงลักษณะท่ีปรากฏของนวัตกรรม วาควรจะประกอบดวย 
สวนตาง ๆ อะไรบาง รวมทั้งนําเสนอแนวคิด หรือเทคนิควิธีการ 
ใหม ๆ เพื่อนําไปสูความสําเร็จท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงค เชน 

เอกสารประกอบการสอน  ประกอบดวย 
F  คํานํา 
F  วัตถุประสงค 
F  จํานวนบท/ตอน/หนวย 

ในแตละบท/ตอน/หนวย กลาวถึง 
ð  จํานวนชั่วโมง 
ð  จุดประสงคการเรียนรู 
ð  กิจกรรมสื่อการเรียนรู 
ð  แบบฝกหัด 

เอกสารประกอบการเรียน 
F  คํานํา 
F  หนวยการเรียนรู โดยในแตละหนวยการ 

เรียนรูจะกลาวถึง 
ð  จุดประสงคการเรียนรู 
ð  สาระการเรียนรู 
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ð  กิจกรรมสําหรับฝกปฏิบัติ 
ð  สรุปทายหนวย 
ð  แบบฝกหัด 

บทเรียนสําเร็จรูป (แบบเปนเลม) 
F  คํานํา 
F  คําชี้แจง/คําแนะนาํในการศึกษาดวยบทเรียน 
F  แนวคิด/จุดประสงคการเรียนรู 
F  ทบทวน/นิยามศัพท 
F  สถานการณ/สาระการเรียนรู (โดยในแตละ 

สถานการณหรือสาระการเรียนรูจะมีคําถามใหตอบ พรอมเฉลย) 
F บทสรุป 
F  แบบทดสอบทายบท 
ชุดการสอน (สําหรับครู) 
F  กลอง/กระเปา/ซองบรรจุชุดการสอน 
F  คูมือการใชชุดการสอน 
ð  คําชี้แจง 
ð  จุดประสงค/เน้ือหา 
ð  กิจกรรมการเรียนการสอน 
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ð  รายชื่อสื่อ 
ð  แบบ/วิธีการวัดและประเมินผล 

F  สื่อการเรียนการสอน 
F  แบบประเมินผล 

ชุดแบบฝก 
เปนสื่อใชฝกทักษะการคิด การวิเคราะห 

การแกปญหา และการปฏิบัติของนักเรียน 
F  จุดประสงค 
F  ทบทวนกฎเกณฑ 
F  เสนอตัวอยาง 
F  แบบฝก 
F  เฉลย/อธิบายเพ่ิมเติม 
4)  ลักษณะการนําไปใชและเง่ือนไข 

การนําเสนอนวัตกรรม เพื่อนําไปสูการใชจริง 
อยางเหมาะสม ควรจะมีคูมือหรือเอกสารแนะนําการใชไวดวย เชน 
กลาวถึงการจัดนักเรียนใหเรียนแบบรายบุคคล รายกลุมยอย หรือ 
ทั้งชั้น เปนตน 
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ขั้นที่ 3  การสรางหรือพัฒนานวัตกรรม 
การสรางนวัตกรรม เปนการลงมือทํานวัตกรรมตาม 

รูปแบบและโครงสรางที่กําหนด นอกจากนั้นควรศึกษาหลักการ 
แนวคิด  หรือทฤษฎีที่ เ ก่ียวของ กับนวัตกรรมชนิดนั้น    เพื่อให 
นวัตกรรมมีคุณภาพ  เชน 

1)  หลักจิตวิทยาการเรียนรู  ซึ่งจะชวยใหเขาใจถึง 
ธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน สามารถจะเลือกเทคนิควิธี กิจกรรม 
หรือสื่อตาง ๆ มาใชจัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับวัยของ 
นักเรียน 

2)  ทฤษฎีการเรียนรู  จะชวยใหครูทราบว าใน 
เงื่อนไขหรือสภาวการณแบบใด นักเรียนจึงจะเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด 

3)  หลักการสอน  เปนหลักในการจัดการเรียน 
การสอนตามทฤษฎีการเรียนรู ซึ่งจะชวยใหครูเลือกเทคนิควิธี หรือ 
กิจกรรม หรือสื่อตาง ๆ ไดอยางถูกตองสอดคลองกับธรรมชาติวิชา 
และปรัชญาของหลักสูตร ซึ่งหลักการสอนประกอบดวย หลักการ 
สอนท่ัวไป เชน การสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และหลักการ 
สอนเฉพาะวิชา เชน การสอนแกปญหาคณิตศาสตรดวยวิธีของวรรณี 
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4)  หลักจิตวิทยาของนวัตกรรมประเภทตา ง ๆ 
กอนจะเลือกนวัตกรรมใดมาใชจัดการเรียนการสอน ควรจะตองศึกษา 
หลักจิตวิทยาท่ีจะนํามาใชในการสรางนวัตกรรมนั้น ๆ เชน การสราง 
บทเรียนสําเร็จรูป อาจยึดหลักทฤษฎีการเรียนรูของบลูม และทฤษฎี 
การเสริมแรงของสกินเนอร เปนตน 

ขั้นที่ 4  การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม 
การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม มีรายละเอียด 

ดังนี้ 
1)  ตรวจสอบตัวคุณภาพของนวัตกรรม อาจมีการ 

ทดลองกับกลุมเล็ก ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสวนตาง ๆ เชน ภาษา 
ที่ใช การจัดลําดับเนื้อเรื่อง การเรียบเรียงเนื้อหา ฯลฯ 

2)  ทดลองหาประสิทธิภาพของการทํางานในแตละ 
สวนของนวัตกรรม 

3)  ทดลองหาประ สิทธิ ผลของน วัตกรรมใน 
สถานการณจริง โดยนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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ขั้นที่ 5  ประเมินผลการใชนวัตกรรม 
การประเมินผลการใชนวัตกรรม เปนการเก็บและ 

บันทึกขอมูลเพื่อจะแสดงใหเห็นถึงผลของการใชนวัตกรรมในการ 
ลดสภาพปญหา หรือแกปญหาโดยขอมูลที่จัดเก็บมีดังน้ี 

ð  บันทึกขอมูลกอนการใชนวัตกรรม 
ð  บันทึกขอมูลระหวางที่มีการใชนวัตกรรม 
ð  บันทึกขอมูลภายหลังจากที่มีการใชนวัตกรรม 

ครบถวนแลว 
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4. การพิสูจนประสิทธิภาพของนวัตกรรม 

นวัตกรรมท่ีพัฒนา กอนนําไปใชเพ่ือใหผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
หรือผลการวิจัยมีความเชื่อถือได จําเปนที่จะตองหาคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมนั้น ๆ กอน ดังนี้ 

1)  การตรวจสอบเบื้องตน เปนการนํานวัตกรรมท่ีสรางข้ึนไป 
ใหผูเชี่ยวชาญอยางนอย 3  คน ตรวจสอบ โดยผูเช่ียวชาญทั้ง 3  คน 
ควรจะเปนผูที่มีความรูในเรื่องการวัดผลและประเมินผล 1  คน เรื่อง 
ของการจัดการเรียนรู 1  คน และเรื่องของนวัตกรรมที่จัดทํา 1  คน 
สวนประเด็นในการตรวจสอบขึ้นอยูกับประเภทของนวัตกรรม เชน 
บทเรียนสําเร็จรูป ประเด็นในการตรวจสอบอาจจะประกอบดวย 
ความตรงตามเนื้อหา การจัดแบงหัวขอหรือขั้นตอนการเรียนรูใน 
แตละหนวย ความเหมาะสมขององคประกอบแตละหนวย ฯลฯ 

อน่ึง  การตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ ใชการใหคาน้ําหนัก 
แลวนํามาวิเคราะหคา IOC (Index of Item Object Congurence) โดยมี 
สูตรในการคํานวณ ดังนี้ 
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∑ R 
N 

IOC  หมายถึง  คาดัชนีความสอดคลอง 
R  หมายถึง  คาน้ําหนักคะแนนของผูเชี่ยวชาญ 
∑ R  หมายถึง  ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญทุกคน 
N  หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
การกําหนดคาน้ําหนักคะแนนของผูเชี่ยวชาญ  มีดังนี้ 
+1  หมายถึง  ประเด็นคําถามเหมาะสม หรือใชได 
0  หมายถึง  ไมแนใจวาประเด็นคําถามเหมาะสม 

หรือใชไดหรือไม 
-1  หมายถึง  ประเด็นคําถามไมเหมาะสม หรือใช 

ไมได 

IOC  = 
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ตัวอยางท่ี 1 
การวิเคราะหคา IOC จากการประเมินชุดแบบฝก 

โดยผูเชี่ยวชาญ 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

รายการ 
1  2  3  4  5 

คา  แปลผล 

1. จุดประสงค  +1  +1  +1  +1  +1  1.0  ใชได 
2. การทบทวนกฎเกณฑ  +1  0  +1  +1  +1  0.8  ใชได 
3. การนําเสนอตัวอยาง  -1  +1  +1  +1  +1  0.6  ใชได 
4. แบบฝก  +1  +1  +1  0  -1  0.4  ปรับปรุง 
5. การเฉลยในแบบฝก 

ฯลฯ 
+1  +1  +1  +1  +1  1.0  ใชได 

รวม  0.76  ใชได 

2)  การทดลองและพัฒนา  เปนการตรวจสอบคุณภาพของ 
นวัตกรรม โดยวิธีการทดสอบประสิทธิภาพ แบงออกเปน 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 แบบ 1 : 1 เปนการนํานวัตกรรมที่สรางขึ้นไปทดลอง 
กับนักเรียน 3 คน ที่มีความสามารถแตกตางกันคือ เกง ปานกลาง  และ 
ออน อยางละ 1 คน แลวคํานวณหา E 1 /E 2  (ตามนัยที่ 1 หรือ 2) 
แลวนํามาปรับปรุง 
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ขั้นท่ี 2 แบบกลุมเล็ก เปนการนํานวัตกรรมที่สรางขึ้นไป 
ทดลองกับนักเรียนตั้งแต 6 – 9 – 12 – 15 คน ที่มีความสามารถ 
แตกตางกันทั้งเกง  ปานกลาง และออน อยางละ 2 – 3 – 4 และ 5 คน 
เพื่อคํานวณหา E 1 /E 2 (ตามนัยท่ี 1 หรือ 2) แลวนํามาปรับปรุง 

ขั้นท่ี 3 แบบกลุมใหญ หรือภาคสนาม เปนการนํานวัตกรรม 
ที่สรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียน ตั้งแต 30 คนขึ้นไป หรือท้ังหอง เพ่ือ 
หาประสิทธิผลของนวัตกรรม โดยคํานวณหา E 1 /E 2  (ตามนัยที่ 1 
หรือ 2) แลวนําผลการวิเคราะหเทียบกับเกณฑ ถาต่ํากวาเกณฑไมเกิน 
รอยละ 2.5 ก็ยอมรับได 
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วิธีในการคํานวณหาคา E 1 /E 2 
การคํานวณหาคา E 1 /E 2  มี 2 นัยคือ 

นัยที่ 1 

∑ X 
A 

∑ Y 
B 

E 1 หมายถึง รอยละของนักเรียน 
ที่ผานเกณฑที่กําหนดระหวาง 
กระบวนการ 

E 2 หมายถึง รอยละของนักเรียน 
ที่ผานเกณฑที่กําหนด 
หลังกระบวนการ 

∑ X  หมายถึง จํานวนนักเรียน 
ที่ผานเกณฑเฉลี่ย 
ทุกกิจกรรม 

∑ Y หมายถึง จํานวนนักเรียน 
ที่ผานเกณฑหลังเรียน 

A  หมายถึง จํานวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

B  หมายถึง จํานวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

x 100 E 1  =  E 2  =  x 100 
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นัยที่ 2 

∑ X/N
A 

∑ Y/N
B 

E 1 หมายถึง คะแนนเฉล่ียรอยละ 
ของนักเรียนทุกคนระหวาง 
กระบวนการ 

E 2 หมายถึง คะแนนเฉล่ียรอยละ 
ของนักเรียนทุกคน 
หลังกระบวนการ 

∑ X หมายถึง ผลรวมคะแนนของ 
นักเรียนทุกคนระหวาง 
กิจกรรม 

∑ Y  หมายถึง ผลรวมคะแนน 
ของนักเรียนทุกคน 
หลังเรียน 

N  หมายถึง จํานวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

N  หมายถึง  จํานวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

A  หมายถึง ผลรวมของคะแนน 
เต็มทุกกิจกรรม 

B  หมายถึง คะแนนเต็มหลังเรียน 

x 100 E 1  =  E 2  =  x 100 
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วิธีหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
นวัตกรรมประเภทสื่อ คูมือ บทเรียนสําเร็จรูป ชุดฝก ฯลฯ กอน 

จะนําไปใชตองมีการหาประสิทธิภาพ ซ่ึงจะแสดงเปนคาตัวเลข 2 ตัว 
เชน  80/80  ซ่ึงตัว เลข  80  ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของ 
กระบวนการ  และตัวเลข 80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของ 
ผลลัพธ 

เกณฑการกําหนดประสิทธิภาพ E 1 /E 2 

สําหรับเนื้อหา ความรู ความจํา 
80/80  หรือ  90/90 

สําหรับเน้ือหา  ทักษะ  เจตคติ 
75/75  หรือ  70/70 

โดยที่คา E 1 /E 2 ตองไมแตกตางกันเกินรอยละ 5 
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ตัวอยางท่ี 2 
การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน 

ค รู สม จิตผ ลิตสื่ อบท เรี ยนคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน วิช า 
คณิตศาสตร (CAI)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มี 5 เรื่อง และไดนําไป 
ทดลองใชกับนักเรียน สมมติวา 5 คน  การทดสอบในแตละเรื่อง 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน  และเม่ือการเรียนเสร็จ ส้ินแลวไดทํ า 
การทดสอบอีกครั้งหนึ่งดวยแบบทดสอบ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ครูสมจิต กําหนดเกณฑ  ดังน้ี 

1.  จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ รอยละ 70 (E 1 /E 2 = 70/70) 
2.  คะแนนเฉลี่ยรอยละ 70 (E 1 /E 2 = 70/70) 
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ขอมูลท่ีไดรับจากการทดสอบและคา E 1 /E 2 

จํานวนท่ีผานเกณฑรอยละ 70  คะแนนเฉลีย่รอยละ 70 
คะแนนทดสอบ/กจิกรรมระหวางเรยีน 

1  2  3  4  5  รวม 
คะแนนทดสอบ 

หลังเรยีน นักเรียน 
10  10  10  10  10  50  E 1  50  E 2 

1  7  7  8  5  7  34  39 
2  7  7  7  7  7  35  37 
3  8  7  7  7  7  36  38 
4  7  9  6  7  7  36  40 
5  7  7  8  7  7  36  42 

รวม  177  70.8  196  78.4 
ผาน(คน)  5  5  4  4  5  4  80  5  100 
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การวิเคราะห 

วิธีท่ี 1  (จํานวนที่ผานเกณฑรอยละ 70) 
∑ X 
A 

∑ Y 
B 

4 
5 

5 
5 

=   80  =  100 

วิธีท่ี 2  (คะแนนเฉล่ียรอยละ  70) 
∑ X/N

A 
∑ Y/N

B 
177/5 
50 

196/5
50 

=   70.8  =   78.4 

x 100 x 100  x 100 

ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 
80/100 

x 100  x 100 

ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 
70.8/78.4 

x 100 E 1 =  E 2 =  x 100 

x 100 E 1  =  E 2  =  x 100 
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5. การทดลองใชนวตักรรม 

หลังจากการวิเคราะหและสํารวจปญหาจนทราบวาจุดใดเปน 
ปญหาที่จะตองแกไข และมีการพัฒนานวัตกรรมขึ้นเพ่ือแกปญหา 
นั้น ๆ ซึ่งในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมก็มีการทดลองใชนวัตกรรม 
เพื่อหาขอมูลมาปรับปรุงแกไขนวัตกรรมใหสมบูรณ 

เมื่อพัฒนาจนสมบูรณแลว  จึงนํานวัตกรรมมาทดลองใช 
ในสภาพการเรียนการสอนจริง  ๆ มีการเปรียบเทียบผลการใช 
นวัตกรรมเพ่ือพิสูจนคุณภาพของนวัตกรรม ในหัวขอนี้จะกลาวถึง 
ตัวแปรในการทดลอง การออกแบบการทดลอง  และการสราง 
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 

5.1 ตัวแปรในการทดลอง 
ตัวแปร  หมายถึง คุณลักษณะของคน   ส่ิงของ   วิธีการ 

สถานการณ สภาพการณที่แปร (เปล่ียน) ไดตั้งแตสองระดับ หรือ 
สองคาขึ้นไป 
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ตัวแปรในการทดลอง ประกอบดวย ตัวแปร 3 ประเภท ไดแก 
1.  ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทดลอง  (Independent  variable 

หรือ Experimental  variable)  หมายถึง สิ่งที่ทดลอง ไดแก นวัตกรรม 
ที่สรางขึ้น เชน การใชแบบฝกความเขาใจในการอาน การใชชุดฝก 
ทักษะการทํางานกลุม ฯลฯ 

ในการทดลองจะตองอธิบายคุณลักษณะของนวัตกรรมที่ 
สรางขึ้นใหชัดเจน หรือเรียกวาการนิยามตัวแปรอิสระ  ซ่ึงจะมี 
ประโยชนในการเตรียมการทดลองใหมีความสมบูรณ เชน การใช 
แบบฝกความเขาใจในการอาน เปนการใชแบบฝกที่ประกอบดวย 
บทความตาง ๆ ท่ีมีความยาวไมเกิน 25 บรรทัด ทั้งรอยแกวและ 
รอยกรอง แตละบทความมีคําถามเก่ียวกับเรื่องที่อาน ใชประกอบ 
การสอนปกติของครู  โดยใหนักเรียนไปฝกเพิ่มเติมดวยตนเอง 
ครูทําหนาท่ีชี้แจงขอบกพรองและแกไขขอบกพรองเปนรายบุคคล 

2.  ตัวแปรตาม (Dependent  variable)  หมายถึง ลักษณะของ 
นักเรียนท่ีเกิดข้ึนภายหลังการใชนวัตกรรม เชน ความสามารถใน 
การอานของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองเศษสวน ฯลฯ 
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ในการทดลองตองกําหนดนิยามของตัวแปรตามใหชัดเจน 
เพ่ือประโยชนในการสรางเครื่องมือวัด หรือกําหนดวิธีการวัดตัวแปร 
ตาม เชน ความสามารถในการอานของนักเรียน หมายถึง คะแนนที่ได 
จากการสอบวัดความเขาใจในการอาน ซ่ึงมีบทความกําหนดใหอาน 
และมีคําถามเก่ียวกับเร่ืองที่อาน 

3.  ตัวแปรแทรกซอน  (Extraneous  variable)  เปนตัวแปรที่ 
นอกเหนือจากนวัตกรรม ที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม หากตัวแปรแทรก 
ซอนมีอยูในการทดลอง จะทําใหตัวแปรตามที่ไดไมใชผลอันเกิดจาก 
ตัวแปรอิสระ (นวัตกรรม) อยางเดียว จึงทําใหไมอาจสรุปวาตัวแปร 
อิสระสงผลตอตัวแปรตามจริงหรือไม 

ดังน้ัน  ในการทดลองตองจัดกระทํากับตัวแปรอิสระให 
เปนไปตามขอบเขตของนวัตกรรมที่สราง ควบคุมตัวแปรแทรกซอน 
หรือควบคุมใหการทดลองอยูในสภาพแวดลอมที่เปนปกติ มิไดมีการ 
ปรุงแตงท่ีนอกเหนือจากตัวแปรอิสระ และมีการวัดตัวแปรตาม ซึ่ง 
อาจใชแบบทดสอบหรือเครื่องมือชนิดอื่น เชน การสังเกต การตรวจ 
ผลงาน เพ่ือนําผลการวัดไปวิเคราะหและพิสูจนผลวานวัตกรรมน้ัน 
สามารถแกปญหาไดจริง 
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5.2 การออกแบบการทดลอง 
การทดลองใชนวัตกรรมทําไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับความ 

ตองการในการทดลองวาจะทดลองกับคนเพียงกลุมเดียว เชน นักเรียน 
หองเดียว หรือทดลองกับคนหลายกลุม และจํานวนครั้งของการวัด 
ตัวแปรตาม แตละแบบมีวิธีดําเนินการ และการวิเคราะหผลการ 
ทดลองแตกตางกัน  ในเอกสารนี้จะเสนอเพียง 2 ตัวแบบที่สามารถ 
เลือกใชไดตามความสนใจและสภาพการณของแตละคน 

1)  การทดลองแบบท่ีหนึ่ง 
การทดลองแบบน้ีเปนการทดลองกลุมเดียว กอนการ 

ทดลองมีการวัดตัวแปรตามหนึ่งครั้ง เพ่ือดูสภาพเดิมที่เปนอยู จากน้ัน 
จึงเริ่มใชนวัตกรรม  หลังจากใชนวัตกรรมแลว ก็จะทําการวัดตัวแปร 
ตามซ้ําอีกหน่ึงครั้งดวยเครื่องมือชุดเดิม เพ่ือดูสภาพหลังใชนวัตกรรม 
แลวนําผลการวัดตัวแปรตามทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบกัน 

การทดลองแบบนี้มีชื่อวา One Group Pretest-Postest Design 
เขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 

O1  x     O2 
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O 1  หมายถึง  การวัดตัวแปรตามกอนการทดลอง 
X  หมายถึง  การใชนวัตกรรม 
O 2  หมายถึง  การวัดตัวแปรตามหลังการทดลอง 
O 1 และ O 2  เปนการวัดดวยเครื่องมือวัดเดียวกัน มีมาตรวัด 

เดียวกัน 
การวิเคราะหเปนการเปรียบเทียบผลระหวาง O 2 กับ O 1 
การเปรียบเทียบผลการทดลอง 
การเปรียบเทียบผลการทดลอง สามารถทําได 2 วิธี 
1.  นําผลจากการวัดตัวแปรตามกอนและหลังการใช 

นวัตกรรมมาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนํามา 
เปรียบเทียบกัน ถาคาเฉล่ียหลังการใชนวัตกรรมสูงกวากอนการใช 
นวัตกรรม  ยอมแสดงวานวัตกรรมน้ันใชไดผลดีจริง 

2.  กรณีท่ีมีการตั้งความคาดหวังเก่ียวกับผลการทดลอง 
หรือเรียกวา สมมติฐาน ตองมีการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว โดยการ 
เปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนดวยสถิติที่เรียกวา t-test ซึ่งมีสูตรดังน้ี 

t  หมายถึง  คา t 

∑ D 
N∑ D 2 – (∑ D) 2 

N – 1 

t  =  df  = N - 1 
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∑ D  หมายถึง  การนําเอาผลตางของคะแนนครั้งหลัง 
กับคะแนนครั้งแรกของนักเรียนแตละคนมา 
บวกกัน 

N  หมายถึง  จํานวนนักเรียนในกลุมที่ทดลองใช 
นวัตกรรม 

∑ D 2  หมายถึง  การนําเอาผลตางของคะแนนครั้งหลัง 
กับครั้งแรกของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 
แลวนํามาบวกกัน 

(∑ D) 2 หมายถึง การนําเอาผลตางของคะแนนครั้งหลัง 
กับครั้งแรกของนักเรียนแตละคนมาบวกกัน 
แลวจึงยกกําลังสอง 

การตั้งสมมติฐานการทดลอง 
ในการทดลองท่ีมีการวัดตัวแปรตาม 2 ครั้ง คือ กอนใชและ 

หลังใชนวัตกรรม สิ่งที่ผูทดลองคาดหวังคือ ผลการวัดครั้งหลังควรจะ 
ดีกวาผลการวัดครั้งแรก 

เชน การใชชุดแบบฝกพัฒนาความเขาใจในการอาน 
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ตัวแปรตามคือ  ความเขาใจในการอานของนักเรียน 
ตัวแปรตนคือ  การใชแบบฝกความเขาใจในการอาน 

สมมติฐานในการทดลองคือ 

ดังนั้น    การ วิ เคราะหผลการทดลองก็ตองพิสู จน ว า 
สมมติฐานนี้ เปนจริงหรือไม  หรือกลาวไดวา  การทดลองเปน 
การทดสอบสมมติฐาน 

2)  การทดลองแบบท่ีสอง 
การทดลองแบบนี้เปนการทดลองกับกลุมคนสองกลุม กลุม 

หน่ึงใชนวัตกรรม อีกกลุมหน่ึงใชวิธีการปกติที่ เคยใช เมื่อสิ้นสุด 
การใชนวัตกรรมและวิธีการปกติแลว ก็ทําการวัดตัวแปรทั้ง 2 กลุม 
ดวยเครื่องมือวัดอยางเดียวกัน ซึ่งเปนการวัดตัวแปรตามเพียงครั้งเดียว 
หลังการทดลอง แตเปนการวัดจาก 2 กลุม ดังนั้นจึงนําผลการวัด 
มาเปรียบเทียบกัน 

ความเขาใจในการอานของนักเรียนหลังใชแบบฝกสูง 
กวากอนใชแบบฝกฯ 
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ถากลุมที่ใชนวัตกรรมไดผลดีกวา แสดงวา นวัตกรรมน้ัน 
ทําใหเกิดคุณลักษณะที่ตองการดีกวาวิธีท่ีใชอยูเดิม 

อน่ึง  ในการทดลองแบบนี้ตองใหทั้ง 2 กลุม คือกลุมที่ใช 
นวัตกรรม (กลุมทดลอง) และกลุมที่ใชวิธีการปกติ (กลุมควบคุม) 
มีความเทาเทียมกันในคุณลักษณะตาง ๆ ตั้งแตกอนการทดลอง 
ซึ่งสามารถทําไดโดยใชวิธีการสุม มีขั้นตอนงาย ๆ ดังนี้ 

ขั้นท่ี  1  สุมคนกลุมหนึ่ง (เรียกวากลุมตัวอยาง) จากคน 
ทั้งหมด (เรียกวาประชากร) เชน ตองการใชนวัตกรรมกับนักเรียน ม.1 
ซึ่งในโรงเรียนมีนักเรียนชั้น ม.1 จํานวน 100 คน สุมนักเรียนมา 
60 คน 

ขั้นท่ี  2  สุมนักเรียน 60 คน แยกเปน 2 กลุม ๆ ละ 30 คน 
ขั้นท่ี  3  สุมกลุม เปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
การสุมทุกขั้นตอนใชวิธีการจับฉลาก และในการสุมไมใช 

สุมหอง  แตเปนการสุมตัวนักเรียน ดังน้ัน ถาจะทําการทดลองดวย 
รูปแบบนี้ก็ควรจะจัดหองเรียนใหมดวยการสุมตั้งแตตนปการศึกษา 

แผนภูมิของการทดลอง 

(R) E  Χ  O E 
(R) C  O C 
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(R)  หมายถึง  การสุม (Random) 
E  หมายถึง  กลุมทดลอง (Experimental Group) 
C  หมายถึง  กลุมควบคุม (Control Group) 
Χ  หมายถึง  นวัตกรรมที่ใช 
O E  หมายถึง  การวัดตัวแปรของกลุมทดลองภายหลัง 

การทดลอง 
O C  หมายถึง  การวัดตัวแปรตามของกลุมควบคุม 

ภายหลังการทดลอง 

การวิเคราะหขอมูลใชการเปรียบเทียบผลระหวาง O E  กับ 
O C  ซึ่งไดมาจากการวัดดวยเครื่องมือชุดเดียวกัน 

การตั้งสมมติฐานในการทดลอง 
เชน  กลุมทดลองเรียนโดยใชแบบฝกความเขาใจในการอาน 

สวนกลุมควบคุมไมไดใช 
ดังนั้น  สมมติฐานในการทดลองคือ 

ความเขาใจในการอานของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช 
แบบฝกความเขาใจในการอานสูงกวานักเรียนท่ีเรียน 
โดยไมไดใชแบบฝกฯ 
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การวิเคราะหผลการทดลองใชการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ 
คะแนนดวย  t-test  ดังนี้ 

เมื่อ  Χ 1  คือคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลอง 
Χ 2  คือคะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม 
N 1  คือจํานวนนักเรียนกลุมทดลอง 
N 2  คือจํานวนนักเรียนกลุมควบคุม 

(อาจเทาหรือไมเทากับกลุมทดลองก็ได) 
S 1 2  คือความแปรปรวนของกลุมทดลอง 
S 2 2  คือความแปรปรวนของกลุมควบคุม 

X 1 – X 2 
N 1 S 1 2 + N 2 S 2 2  N 1 + N 2 
N 1 + N 2 – 2  N 1 N 2 

df   =   N 1 + N 2 – 2 

t  = 

∑  X 1 
N 1 

∑  X 2 
N 2 

= 

= 
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S 1 2  และ  S 2 2  หาไดจากสูตรตอไปนี้ 

เมื่อ  ∑ X  คือผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุมน้ัน 
∑ X 2  คือผลรวมกําลังสองของคะแนนแตละตัว 

ในกลุมนั้น 
(∑ X) 2 คือผลรวมของคะแนนในกลุมน้ันทั้งหมด 

ยกกําลังสอง 

คะแนนของคนในกลุมนั้น  หมายถึง คะแนนของคนในกลุม 
ทดลอง หรือคะแนนของคนในกลุมควบคุม 

N 1 ∑ X 1 2 – (∑ X 1 ) 2 

N 1 (N 1 – 1) 

N 2 ∑ X 2 2 – (∑ X 2 ) 2 

N 2 (N 2 – 1) 

S 1 2  = 

S 2 2  = 
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อนึ่ง ในการทดลองแบบที่สองนี้  ถาตองการที่จะขจัด 
ความไมเทาเทียมบางประการออกไป อาจจะเพิ่มการวัดตัวแปรตาม 
กอนการทดลอง โดยทําการวัดทั้ งสองกลุม  ดวยเครื่องมือ วัด 
ชุดเดียวกัน และเปนชุดเดียวกับการวัดหลังการทดลอง แผนภูมิของ 
การทดลอง มีดังนี้ 

(R)  หมายถึง  การสุม 
E  หมายถึง  กลุมทดลอง 
C  หมายถึง  กลุมควบคุม 
O 1E  หมายถึง  การวัดตัวแปรตามของกลุมทดลองกอนใช 

นวัตกรรม 
X  หมายถึง  นวัตกรรมที่ใช 
O 2E  หมายถึง  การวัดตัวแปรตามของกลุมทดลอง 

หลังการใชนวัตกรรม 

(R)E  O 1E  X  O 2E 

(R)C  O 1C  O 2C 
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O 1C  หมายถึง  การวัดตัวแปรตามของกลุมควบคุม 
กอนใชวิธีปกติ 

O 2C  หมายถึง  การวัดตัวแปรตามของกลุมควบคุมหลังใช 
วิธีปกติ 

การวิเคราะหขอมูล  เปนการเปรียบเทียบผลระหวาง 
(O 2E  -  O 1E )  กับ  (O 2C  - O 1C ) 
โดยใช  t-test  ที่ใชคะแนนเพ่ิมขึ้นของนักเรียนแตละคน 

นั่นคือ ตองเอาคะแนนครั้งหลังตั้ง ลบดวยคะแนนครั้งแรกของ 
นักเรียนแตละคนทั้งสองกลุม  แลวจึงเอาผลตางที่ไดไปวิเคราะห 

5.3 เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  เปนสิ่งสําคัญที่จะเปนตัวชี้วัด 

ความสําเร็จของการวิจัย ซึ่งจะตองมีการหาคุณภาพดวยวิธีการตาง ๆ 
แตสําหรับการพัฒนางานในสภาวะการเรียนการสอนปกติ (การวิจัย 
ในชั้นเรียน) อาจไมเนนในเรื่องคุณภาพของเครื่องมือที่ เครงครัด 
มากนัก แตสําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท่ีจะนําไปสู 
การเสนอเปนผลงานทางวิชาการ  การหาคุณภาพของเครื่องมือเปนสิ่ง 
ท่ีมีความสําคัญ ทั้งน้ีเพราะเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่ไมมีคุณภาพ 
ดีพอ ขาดความเช่ือมั่น ผลการวัดที่ไดก็จะเช่ือถือไมได 
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อนึ่ง  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลหรือเก็บผลการทดลอง 
มีหลายประเภท ขึ้นอยูกับพฤติกรรมที่ตองการวัดหรือลักษณะของ 
ปญหาดังนี้ 

พฤติกรรมท่ีตองการ 
วัด/ลักษณะปญหา 

วิธีการวัด  เครื่องมือ 

ความรู ความเขาใจ  การทดสอบ 
การสังเกต 
การประเมินผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 
แบบประเมินผลงาน 

ทักษะ ความสามารถ  การสังเกต/ 
การบันทึกพฤติกรรม 
การประเมินผลงาน 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

แบบประเมิน 
ทักษะและพฤติกรรม 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

คุณธรรม จริยธรรม 
เจตคติ คานิยม 
ความสนใจ 

การบันทึกพฤติกรรม  แบบบรรยายความรูสึก 
แบบสํารวจ 
แบบประเมินพฤติกรรม 
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พฤติกรรมท่ีตองการ 
วัด/ลักษณะปญหา 

วิธีการวัด  เครื่องมือ 

การสังเกต 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

5.3 การสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลทุกชนิด จะมี 

หลักการสรางคลายคลึงกัน หรือเหมือนกันจะแตกตางกันบาง 
ตรงที่รายละเอียด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1)  ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือที่จะวัด 
2)  กําหนดวัตถุประสงค (พฤติกรรม) ที่ตองการวัดและ 

นิยามพฤติกรรมใหชัดเจน 
3)  ลงมือสรางเครื่องมือ 
4)  หาประสิทธิภาพ/ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
5)  ประเมินคุณภาพของเครื่องมือ 
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การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลตองมีคุณภาพดีพอ 

มีความเชื่อมั่นเพื่อผลการวัดจะเชื่อถือได ดังนั้น เครื่องมือที่ดีจะตอง 
มีความตรง (Validity)  ความเที่ยง (Reliability)  ความเปนปรนัย 
(Objectivity)  แตถาเปนแบบทดสอบก็จะตองคํานึงถึงความยาก-งาย 
และคาอํานาจจําแนกดวย 

สําหรับความตรงและความเท่ียง มีวิธีการหาดังนี้ 
ความตรง (Validity)  หมายถึง เครื่องมือสามารถวัดไดตรง 

และครบถวนในสิ่งที่ตองการวัด กลาวคือ วัตถุประสงคตองการทราบ 
เรื่ องอะไร เครื่อง มือนั้นตอง เก็บผลไดตรงกับเรื่องนั้นจริง  ๆ 
การพิจารณาความตรงของเครื่องมือ อาจใหผูทรงคุณวุฒิหรือ 
ผูเชี่ยวชาญเปนคนตรวจสอบให 

ความเท่ียง  (Reliability)  หมายถึง เครื่องมือนั้นมีความ 
คงเสนคงวา กลาวคือ ถาใชเครื่องมือน้ันวัดคุณลักษณะของคน ๆ หนึ่ง 
หรือเรื่องใดเร่ืองหนึ่งซ้ํากันหลาย ๆ ครั้ง ผลการวัดควรจะเทากันหรือ 
เปนเชนเดิม ซึ่งวิธีการหาความเที่ยงโดยทั่ว ๆ ไปมี 2 วิธีคือ 
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1)  ใชแบบทดสอบ หรือแบบสอบถามครั้งเดียวและหาคา 
ความเที่ยงจากคาเฉล่ีย คาความแปรปรวน ตามวิธีการของคูเดอร 
ริชารดสัน (Kuder Richardson) หรือตามแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา 

2)  ใชแบบทดสอบ หรือแบบสอบถามสองครั้งกับคนกลุม 
เดิม แลวนําคะแนน 2 ชุดมาหาคาสหสัมพันธ โดยใชสูตรของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation) 

สําหรับสูตรที่ใชในการหาคาความเท่ียงทั้ง 2 วิธี ศึกษา 
ไดจากตําราสถิติทั่วไป 
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6. การเขียนรายงาน 

รายงานที่ดีควรจะสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดในการพัฒนา 
นวัตกรรม เร่ิมตั้งแตการวิเคราะหปญหา แนวคิดทางทฤษฎีที่นํามาใช 
ในการสรางนวัตกรรม จนถึงการไดทดลองใชแลววามีคุณภาพ และที่ 
สําคัญคือการเขียนแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
ดังนั้น ในการเขียนรายงานตองพยายามเรียบเรียงสาระใหตอบคําถาม 
ที่อยูในใจของผูอานรายงานไดครบถวน  ดังนี้ 

1.  มีความจําเปนอยางไรจึงตองคิดคนพัฒนานวัตกรรมน้ี 
2.  ถ านํ าน วั ตกรรมนี้ ม า ใช แล วจะ บั ง เ กิ ดผลดี  ห รือมี 

คุณประโยชนตอนักเรียนอยางไร 
3.  นวัตกรรมนี้มีวิธีการสรางหรือพัฒนามาอยางไร อางอิง 

แนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการของใคร 
4.  เพราะเหตุใดจึงเชื่อวานวัตกรรมนี้จะใชไดผล สามารถ 

คนควาอางอิงหลักฐาน ผลการวิจัย หรือทฤษฎีตาง ๆ มาสนับสนุนได 
เพียงพอหรือไม 

5.  รูปราง หนาตา สวนประกอบและวิธีใชนวัตกรรมเปน 
อยางไร 
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6.  ไดมีการทดลองใชนวัตกรรมนี้เม่ือใด กับใคร  ก่ีคน นาน 
เทาไร ใชอยางไร 

7.  ผลการใชเปนอยางไร มีขอมูลสนับสนุนหรือไม   เชน 
ผลการเรียนรู  ความรู  ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ ความพอใจของ 
นักเรียน หรือผูที่เก่ียวของ 

จากขอคําถามทั้ง 7 ขอ ถาจะตอบใหชัดเจน รายงานควรจะมี 
องคประกอบดังตอไปนี้ 

1.  ชื่อรายงาน 
การเขียนรายงานควรตอบคําถามดังนี้ 
Äจะพัฒนาอะไร/ตัวแปรที่ศึกษา/ปญหาคืออะไร 

(ตัวแปรตาม) 
Äจะใชแนวทางใดแกปญหา ใชส่ือ/นวัตกรรมอะไร 

(ตัวแปรตน) 
Äจะพัฒนาผูเรียนกลุมใด (ประชากร) 
Äใชคํา เชื่อมใหมีความสละสลวย เชน  คําวา  “ของ” 

“สําหรับ” จะอยูหนาประชากร คําวา “ดวย” “โดยใช” จะอยูหนาสื่อ/ 
นวัตกรรม 
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คํ า ขึ้ น ต นที่ นิ ย ม ใ ช   ไ ด แ ก   ก า ร พัฒ น า  ก า รส ร า ง 
การพัฒนาและผลการใช การสรางและผลการใช  รายงานผล รายงาน 
การพัฒนาและผลการใช เปนตน 

ตัวอยาง 

ปญหา  นักเรียนอานออกเสียงคําควบกลํ้าไมได 
นวัตกรรม  แบบฝกการอาน 
กลุมท่ีพัฒนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
ชื่อรายงาน  รายงานการพัฒนาและผลการใชแบบฝกการอาน 

คําควบกลํ้า ร ล ว สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ชื่อรายงาน  การพัฒนาแบบฝกการอานคําควบกลํ้า ร ล ว 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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สวนเนื้อหาอาจจะแบงเปน 5 บท ดังน้ี 

บทท่ี 1  บทนํา 

บทนี้ เปนการนําเขาสูเนื้อหาของรายงาน ประกอบดวย 
หัวขอดังตอไปนี้ 

1.1ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาเปน 

การเขียนเพื่อแสดงแนวคิด ความจําเปนท่ีตองพัฒนานวัตกรรม เขียน 
ในลักษณะของความเรียง โดยกลาวถึง 

Äความสําคัญของสาระการเรียนรูท่ีสอน 
(หรือมีปญหา) 
Äลักษณะที่ปรากฏของปญหา 
Äสาเหตุของปญหา 
Äแนวทางที่จะนํามาใชในการแกปญหา (นวัตกรรม) 
หลังจากระบุแนวทางในการแกปญหาที่เปนไปไดตาง ๆ 

แลว  ก็เสนอวาเลือกทางเลือกใดในการแกปญหาที่ดีที่ สุด หรือ 
เหมาะสมที่สุด ซึ่งอาจใชวิธีการหรือแนวทางหลายอยางประกอบกัน 
เปน “แนวทางแกปญหา” ที่ดีท่ีสุดก็ได 
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1.2วัตถุประสงค 
การเขียนควรกลาวถึงผลที่ตองการไดรับหลังจากใช 

นวัตกรรมนั้นแลว  เชน กล าวถึงนักเรียนว าจะ เพิ่มพูนความรู 
ความเขาใจ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คานิยม และลักษณะนิสัย 
ในแงใดบาง 

การเขียนวัตถุประสงค ควรขึ้นตนดวยคําวา “เพ่ือ” แลว 
ตามดวยถอยคําหรือขอความแสดงถึงกริยาที่จะทํา  เชน ศึกษา 
เปรียบเทียบ สราง จัดทํา พัฒนา ฯลฯ 

การเขียนในหัวขอนี้ใหใชขอมูล 
จากการวิเคราะหและสํารวจปญหา 

ชื่อรายงาน  การพัฒนาแบบฝกการอานคําควบกลํ้า ร ล ว 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือจัดทําแบบฝกการอานคําควบกลํ้า  ร  ล  ว 
2.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการอานคําควบกลํ้า ร  ล  ว 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ฯลฯ 
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1.3สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน  หมายถึง ขอความท่ีเปนความคาดหวังของ 

ผูวิจัยกอนการพัฒนาวา เมื่อดําเนินการแกไขหรือพัฒนาผูเรียนไปแลว 
ผลท่ีไดเปนอยางไร มีทิศทางอยางไร กาวหนาหรือพัฒนา หรือวา 
แตกตางกัน 

จากสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งขึ้น ชี้ใหเห็นวา การทดลอง 
ใชนวัตกรรมใชกับนักเรียนกลุมเดียว 

อนึ่ ง    ถ าหากไม ได มี การตั้ ง สมมติฐ านการ วิ จั ย 
การวิเคราะหขอมูลก็ไมตองทําการทดสอบ 

สมมติฐานของการวิจัย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการพัฒนา 

ทักษะการอานคําควบกลํ้า ร  ล  ว  โดยใชแบบฝก จะมี 
ความสามารถในการอานคาํควบกลํ้าดีขึ้น 
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1.4ขอบเขตของการศึกษา 
การเขียนขอบเขตของการศึกษา หรือขอบเขตของการ 

วิจัยควรระบุขอบเขตของเรื่องที่ทํา หรือระบุเก่ียวกับนวัตกรรมที่ 
พัฒนาขึ้นมาวาใชในการจัดการเรียนการสอนเมื่อใด 

ขอบเขตของการศึกษา 
สาระที่จะศึกษา  คือการอานคําควบกลํ้า  ร  ล  ว 
ประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสดใส 

ปการศึกษา 2550 จํานวน 80 คน 
กลุมตัวอยาง  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 ที่กําลัง 

ศึกษาอยูในปการศึกษา 2550 จํานวน 40 คน 
ตัวแปรตน  คือการใชแบบฝกการอานคําควบกลํ้า 
ตัวแปรตาม  คือความสามารถในการอานคําควบกลํ้า 
ระยะเวลา  ใชเวลาในการฝก  1  ภาคเรียน 
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1.5คํานิยามศัพทเฉพาะ 
การกําหนดคํานิยามศัพทเฉพาะ เขียนขึ้นเพื่อใหผูอาน 

ไดเขาใจตรงกับที่ผูเขียนตองการส่ือความหมาย และไมควรเขียนยาว 
มากนัก 

1.6ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
การเขียนอาจกลาวถึง ผลที่คาดวาจะไดรับหลังจากใช 

นวัตกรรมไปแลว ทั้งทางตรง ทางออม ระยะสั้นและระยะยาว โดย 
จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 
แบบฝก  หมายถึง  กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือฝกทักษะการอาน 

คําควบกลํ้าที่มีตัวอักษร  ร  ล  ว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สามารถอานออกเสียง 
คําควบกลํ้า ร  ล  ว  ไดถูกตอง  ชัดเจน  และสามารถ 
นําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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บทท่ี  2  การพัฒนานวัตกรรม 

การตั้งชื่อบทน้ี อาจตั้งชื่อใหตรงกับนวัตกรรมก็ได เชน การ 
พัฒนาแบบฝกการอานคําควบกลํ้า 

การนําเสนอในบทนี้  ควรกลาวถึง 
Äแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการสรางนวัตกรรม เพื่อชี้นําให 

เห็นวานวัตกรรมที่สรางมีความสําคัญ มีเหตุผลและมีความเปนไปได 
สูง และกรณีท่ีมีผู เคยทําไวแลวใหนําเสนอดวยวา ผลการใชเปน 
อยางไร 

Äขั้นตอนการสรางนวัตกรรม (ตั้งแตเริ่มดําเนินการจนได 
นวัตกรรม  การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม 

Äนวัตกรรมที่ไดและคุณภาพของนวัตกรรม 
Äแนวทางการนํานวัตกรรมไปใช 
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บทท่ี  3  การทดลองใชนวัตกรรม 

การตั้งชื่อบทนี้อาจใชชื่อนวัตกรรมท่ีพัฒนาก็ได   เชน 
การทดลองใชแบบฝกอานคําควบกลํ้า  ร  ล  ว 

การนําเสนอในบทน้ี  เปนการแสดงใหเห็นถึงประโยชน 
ของนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชไดในสถานการณจริง วาสามารถ 
ใชไดเพียงใด หัวขอของการนําเสนอมีดังนี้ 

3.1รูปแบบการทดลอง 
รู ปแบบของการทดลอง  จะมีค วามสัม พันธ กับ 

วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ที่ไดรับการพัฒนา 

ทักษะการอานคําควบกลํ้า ร  ล  ว โดยใชแบบฝก จะมี 
ความสามารถในการอานคําควบกลํ้าดีขึ้น 

รูปแบบการทดลอง 
One Group Pretest-Posttest Design 

O 1  X  O 2 
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3.2วิธีการทดลอง 
การนําเสนอหัวขอน้ี เปนการนําเสนอขอมูลที่เก่ียวกับ 

กระบวนการทดลองท้ังหมด ไดแก 
Äประชากร ขนาดของกลุมตัวอยาง 
Äการสุมตัวอยาง 
Äการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการ 

เก็บรวบรวมขอมูล 
Äการใชนวัตกรรม (ในการจัดการเรียนรู) 
Äการเก็บรวบรวมขอมูล 
Äสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
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บทท่ี 4  ผลการทดลองใชนวัตกรรม 

การเสนอผลการทดลอง เปนหลักฐานที่พิสูจนความสําเร็จ 
ของนวัตกรรม บางครั้งการเสนอผลอาจเปนเพียงความคิดเห็น หรือ 
ความรูสึกของผูที่ เ ก่ียวของทั้งโดยตรง หรือโดยออม โดยผาน 
แบบสอบถาม

ในการนําเสนอผลการทดลองอาจเสนอในรูปของการ 
บรรยาย ตาราง  แผนภูมิ หรือกราฟประกอบการบรรยาย และสาระที่ 
นําเสนอจะตองตอบวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดในบทที่ 1 
ทุกขอ 
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วัตถุประสงคขอ 1 
เพ่ือจัดทําแบบฝกการอานคําควบกลํ้า ร  ล  ว 
การนําเสนอ 
�  แบบฝกการอานคําควบกลํ้า ประกอบดวย 

แบบฝก 9 แบบฝก  ดังน้ี 
1)  แบบฝกคําควบกลํ้าที่มี ร  จํานวน 3 แบบฝก 
2)  แบบฝกคําควบกลํ้าที่มี  ล  จํานวน 3 แบบฝก 
3)  แบบฝกคําควบกลํ้าที่มี ว  จํานวน 3 แบบฝก 
�  องคประกอบของแบบฝกแตละแบบฝกฯ 
�  แนวทางในการนาํแบบฝกการอานคําควบกลํ้า 

ไปใช 
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วัตถุประสงคขอท่ี 2 
เพื่อศึกษาความสามารถในการอานคําควบกลํ้า ร ล ว 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

การนําเสนอ 
1.  นําเสนอใหเห็นวากอนใชแบบฝกอานคําควบกลํ้า 

นักเรียนมีความสามารถในการอานคําควบกลํ้าเปนอยางไร 
มีคะแนนเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทาไร 
คําควบกลํ้าใดบางที่นักเรียนอานไมได 

2.  เมื่อใชแบบฝกการอานคําควบกลํ้าแลว นักเรียน 
มีความสามารถเปนอยางไร มีคะแนนเฉล่ียและคาเบี่ยงเบน 
มาตรฐานเทาไร 

3.  จากการทดสอบความสามารถในการอานคํา 
ควบกลํ้าของนักเรียนดวยคา t-test  ผลเปนอยางไร 

ฯลฯ 
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บทท่ี  5  สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การเขียนในบทนี้  จะเปนการสรุปผลจากบทที่  1  – 4 
มาเขียนยอ ๆ ใหเห็นภาพรวมทั้งหมด  โดยจะกลาวถึง 

5.1สรุปผล 
เปนการสรุปผลในเรื่อง การพัฒนานวัตกรรม ลักษณะ 

ของนวัตกรรมท่ีพัฒนา การทดลองใชและผลการทดลอง 

5.2การอภิปรายผล 
เปนการอธิบายถึงเหตุผลที่มีตอผลการใชนวัตกรรมวามี 

ความสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการของใคร อยางไร 
กรอบในการอภิปราย  มีดังน้ี 
1.  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการสรางนวัตกรรมท่ีมี 

คุณภาพ 
2.  การสังเกตผลขณะทดลองวาผูเรียนใหความสนใจ/ 

ตั้งใจ 
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3.  แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมท่ีมีคน/หนวยงานตาง ๆ 
ไดกลาวไว  (ตามที่กําหนดไวในบทที่ 2) 

4.  แนวคิดเก่ียวกับงานวิจัยที่เก่ียวของ (ในบทที่ 2) 
5.  การบรรลุวัตถุประสงค 
6.  ขอจํากัดที่อาจมี ที่ทําใหการทดลองใชนวัตกรรมไม 

บรรลุผลเทาที่ควร 

5.3ขอเสนอแนะ 
เปนการเสนอแนะเก่ียวกับการสรางนวัตกรรม การนํา 

นวัตกรรมไปใชใหเกิดผลในการเรียนการสอน และการวิจัยพัฒนา 
ในขั้นตอไป 
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บทสรุป 

การวิจัยในระดับการเรียนการสอนเปนการวิจัยเพื่อแกปญหา 
ของนักเรียน ที่มีประโยชนอยางแทจริง นอกจากนั้นยังสามารถใชเปน 
ผลงานในการพัฒนาวิชาชีพครูไดดวย และการจะหาปญหาในการวิจัย 
หรือเรื่องที่จะวิจัยไมไดอยูท่ีไหนเลย แตจะอยูที่โรงเรียน หรืออยูใน 
ชั้นเรียนท่ีเรารับผิดชอบ และวิธีการที่จะมองปญหาที่โรงเรียนตอง 
มองโรงเรียนใหเปนระบบ และเอาวิจัยเขามาหาคําตอบ ถาทําอยางนี้ 
ได ผลงานวิจัยก็จะเจาะลึกไปที่ปญหาที่แทจริงท่ีอยูในโรงเรียน หรือ 
ในชั้นเรียน  ซึ่งจะเปนงานวิจัยที่มีคุณคา และใชไดประโยชนอยาง 
แทจริง 

อนึ่ง  สําหรับงานวิจัยท่ีนําเสนอในเอกสารน้ี เปนการวิจัยและ 
พัฒนา แตประเด็นสําคัญอยูที่การพัฒนาโดยใชการวิจัย การใชการ 
วิจัยคือการเอาระเบียบวิธีวิจัย และเอาวิธีการเชิงระบบมาใชทํางาน 
มีขั้นมีตอนของกระบวนการทําวิจัย การวิจัยของครูเพื่อพัฒนาการ 
เรียนการสอน อาจจะมีขอจํากัดอยูบางท่ีเราไมรูวิธีการวิจัยอยาง 
กวางขวาง แตเราก็ไดเปรียบตรงท่ี รูจักเรื่องท่ีจะวิจัย รูจักจุดของ 
การวิจัย และสถานที่ที่จะวิจัย ดังน้ัน ในการทําวิจัยของครู ควรนึกถึง 
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ปญหาในโรงเรียน หรือปญหาในชั้นเรียน อยาไปนึกถึงรายงาน 
การวิจัยประเภทวิทยานิพนธในมหาวิทยาลัย ซึ่งงานเหลานั้นจะมี 
จุดประสงคและกระบวนการอีกแบบหนึ่ง  งานวิจัยของครูที่จะ 
นําไปใชเปนผลงานทางวิชาการ สิ่งสําคัญที่จะตองแสดงใหเห็นคือ 
“คุณภาพ” และ “ประโยชน” ดังนั้น รายงานท่ีนําเสนอก็ควรจะตอง 
เรียบเรียบใหตอบคําถามที่อยูในใจของผูอานรายงานทั้ง 7 ขอ และมี 
เนื้อหา 5 บท ตามท่ีไดนําเสนอ 

KKKKKK 
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