
การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา

มณนิภา  ชุติบุตร* 

สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา ที่สรางขึ้นมาเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปน 
เอกสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งประดิษฐตาง ๆ เมื่อดําเนินการและไดนําไปใชในการ 
จัดการเรียนการสอน ถาตองการจะสงเปนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะจําเปนอยาง 
ย่ิงที่จะตองเขียนรายงานเพื่อเผยแพรใหผูอื่นไดทราบและนําไปใชประโยชน และรายงานที่ 
จัดทําควรแสดงใหเห็นแนวคิดต้ังแตเริ่มดําเนินการจนกระทั่งเสร็จสิ้นและแสดงใหเห็นวา 
สิ่งที่จัดทําควรมีประสิทธิภาพ  การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม มีลักษณะ 
ไมแตกตางจากการเขียนรายงานการวิจัยแตจะลดความเขมขนของการคนควาผลงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของและความเขมขนทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การเขียนรายงานควรมีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการคือ 
1.  มีความตรง  คือในรายงานควรกลาวชัดเจนถึงปญหาที่ตองการแกไข 

วัตถุประสงค วิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงคและผลการบรรลุวัตถุประสงค 
2.  มีความชัดเจน คือ การเขียนตองใชภาษาที่ส่ือความหมาย 
3.  มีความสมบูรณ  คือมีขอมูลครบถวนต้ังแตเริ่มวิเคราะหปญหาจนถึงผลการ 

แกปญหา 
4.  มีความถูกตองตามความเปนจริง คือขอมูลจะตองเชื่อถือได และการนําเสนอ 

ขอมูลตองเปนผลที่ไดจากการวิเคราะหจริง ๆ และมีความถูกตอง 

สวนประกอบของการเขียนรายงาน 
1.  ชื่อเรื่อง  เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูอานเกิดความเขาใจในปญหาและวิธีการ 

พัฒนาไดตรงกับผูพัฒนา ชื่อเรื่องที่ดีควรจะดึงดูดความสนใจของผูอื่น และสามารถวิเคราะห 
หาคุณลักษณะของตัวแปรที่ประสงคจะศึกษา 

---------------------------------------------------------------------- 
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2.  สวนที่เปนเนื้อหา  แบงออกเปน 5 บท  ดังนี ้
บทที่ 1  บทนํา 
บทนี้เปนการนําเขาสูเนื้อหาของรายงาน ประกอบดวยหัวขอดังนี้ 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเขียนควรกลาวถึงลักษณะของปญหาในการจัดการเรียนการสอนที่ 
รับผิดชอบโดยตรงในลักษณะความเรียง โดยกลาวถึง 

1.1.1  ลักษณะที่ปรากฏของปญหา เชน นักเรียนมีผลการเรียนรูเปน 
อยางไร การเขียนอาจจะมีหลักฐานประกอบ เชน กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ 

1.1.2  สาเหตุของปญหา  ควรกลาวถึงสิ่งที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดปญหา 
โดยสาเหตุอาจมาจากองคประกอบตาง ๆ เชน 

สาเหตุจากตัวนักเรียน 
สาเหตุจากครอบครัว 
สาเหตุจากเพื่อน 
สาเหตุจากส่ิงแวดลอมในชุมชน 
สาเหตุจากส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 
สาเหตุจากครู 
สาเหตุจากหลักสูตร 

ฯลฯ 
1.1.3  แนวทางที่จะนํามาแกปญหา  กลาวถึง แนวทางตาง ๆ ที่จะ 

สามารถใชแกปญหาได แตละแนวทางอาจอางอิงทฤษฎี หลักการหรือผลการวิจัยตาง ๆ หรือ 
อาจใชความคิดสรางสรรคหรือประสบการณสวนตัว 

งานที่พฒันา  ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกคําควบกลํ้า 
ชื่อรายงาน  รายงานผลการพัฒนาส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกคํา 

ควบกลํ้า  ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 4



- 3 - 

หลังจากระบุแนวทางในการแกปญหาที่เปนไปไดตาง ๆ แลว 
ก็เสนอวาเลือกทางเลือกใดในการแกปญหาที่ดีที่สุด (หรือวิธีการนวัตกรรม) ที่เหมาะสมที่สุด 
ซึ่งอาจใชวิธีการหรือแนวทางหลายอยางประกอบกัน เปน “แนวทางแกปญหา” ที่ดีที่สุดก็ได 
เชน การสอนใหนักเรียนออกคําควบกล้ํา อาจจะจัดทําเปนสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อ 
นักเรียนจะไดใชในการฝกทั้งที่บานและที่โรงเรียนได 

1.2  วัตถุประสงค 
การเขียนควรกลาวถึงผลที่ตองการไดรับหลังจากใชนวัตกรรมนั้นแลว 

เชน กลาวถึงตัวนักเรียนวาจะเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คานิยม 
และศึกษานิสัยในแงใดบาง 

นอกจากนั้นการเขียนหัวขอนี้จะตองคํานึงถึงลักษณะของปญหาที่ไดกลาว 
ไวในหัวขอ 1.1 ในบางครั้งนวัตกรรมอาจไมมีวัตถุประสงคที่จะแกปญหาโดยตรง แตตอง 
เชื่อมโยงใหเห็นวาจะนําไปสูผลกระทบลดสภาพปญหาลงไดอยางไร 

1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
การเขียนอาจกลาวถึงผลที่คาดวาจะไดรับหลังจากใชนวัตกรรมไปแลว ทั้ง 

ทางตรง ทางออม ระยะสั้น และระยะยาว โดยจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ควรระบุใหชัดวา นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมานี้ใชในการจัดการเรียน 
การสอนเมื่อใด เวลาใด ฯลฯ 

1.5  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
การกําหนดคํานิยามศัพทเฉพาะ เขียนขึ้นเพื่อใหผูอานไดเขาใจตรงกับที่ 

ผูเขียนตองการส่ือความหมาย และไมควรเขียนยาวมากนัก 

ปญหา :  นักเรียนไมสามารถออกคําควบกล้ําได 
แนวทางการแกปญหา :  จัดทําสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน เชน การออกคําควบกล้ํา 
วัตถุประสงค :  1.  เพื่อจัดทําสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง  การออกคําควบกล้ํา 

2.  เพื่อศึกษาความสามารถของนักเรียนในการออกคําควบกล้ํา 
3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนที่ฝกโดยใชสื่อ 

คอมพิวเตอรชวยสอนกับที่เรียนปกติ
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บทที่  2  การพัฒนานวัตกรรม 
การต้ังชื่อบทนี้อาจต้ังชื่อใหตรงกับนวัตกรรมที่พัฒนาก็ได เชน การพัฒนา 

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 
การเขียนบทนี้ อาจประกอบดวย หัวขอดังตอไปนี้ 
2.1  แนวคิดทฤษฎีที่ใช 

การเขียนหัวขอนี้ควรกลาวถึง กรอบความคิดหรือแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช 
ในการสรางนวัตกรรม เพื่อชี้นําใหเห็นวานวัตกรรมที่สรางมีความสําคัญ มีเหตุผล และมีความ 
เปนไปไดสูง และมีผูที่เคยทําไวแลวหรือยัง ถามีผูเคยทําไวแลวผลการใชเปนอยางไร 

2.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
เปนการกลาวถึงขั้นตอนในการผลิตนวัตกรรม ต้ังแตเริ่มดําเนินการ 

จนกระทั่งไดนวัตกรรม เชน การวิเคราะหหลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู ฯลฯ 
อนึ่ง การเขียนในหัวขอนี้ ควรเขียนใหเห็นถึงความเพียรพยายามอุตสาหะ 

ของการคิดคน พัฒนา สรางนวัตกรรม ถามีแหลงอางอิง หรือแหลงตนแบบ หรือแหลง 
ชวยเหลือแนะนําใด ๆ ที่ไดนํามาใชจริง ก็ควรกลาวไวใหครบถวน 

2.3  ผลงานหรือนวัตกรรมที่ได 
กลาวถึงนวัตกรรมที่ได หลังจากทําตามข้ันตอนตาง ๆ 

2.4  แนวทางการนํานวัตกรรมไปใช 
เปนสวนที่กลาวถึงเทคนิควิธีการใชนวัตกรรมในสถานการณจริง เชน การ 

นําส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

บทที่ 3  การทดลองใชนวัตกรรม 
การต้ังชื่อบทนี้อาจใชชื่อนวัตกรรมที่พัฒนา เชน การทดลองใชสื่อคอมพิวเตอร 

ชวยสอน 
บทนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงประโยชนของนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชได 

สถานการณจริง วาสามารถใชไดเพียงใด หัวขอที่นําเสนอในบทนี้มีดังนี้
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3.1  รูปแบบการทดลอง 
การจะสรุปวานวัตกรรมที่สรางหรือพัฒนามีประสิทธิภาพเพียงใด มีความ 

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองนําไปทดลองใช และในการทดลองใชอาจจะใชกับนักเรียนกลุมเดียว 
หรือ 2 กลุมก็ไดขึ้นอยูกับผูพัฒนา 

กรณีที่ใชกับนักเรียนกลุมเดียว รูปแบบการทดลองมีดังนี้ 

0 1  หมายถึง  การวัดตัวแปรตามกอนการทดลอง 
X  หมายถึง  การใชนวัตกรรม 
0 2  หมายถึง  การวัดตัวแปรตามหลังการทดลอง 
0 1  และ 0 2  เปนการวัดดวยเครื่องมือเดียวกัน มีมาตรวัดอันเดียวกัน 
การวิเคราะหเปนการเปรียบเทียบระหวาง 0 2 กับ 0 1 

กรณีกลุมตัวอยางมี 2 กลุม  รูปแบบการทดลองมีดังนี้ 

(R)  หมายถึง  การสุม (Random) 
E  หมายถึง  กลุมทดลอง 
C  หมายถึง  กลุมควบคุม 
X  หมายถึง  การใชนวัตกรรม 
0 E  หมายถึง  การวัดตัวแปรตามของกลุมทดลองภายหลังการทดลอง 
0 C  หมายถึง  การวัดตัวแปรตามของกลุมควบคุมภายหลังการทดลอง 
การวิเคราะหขอมูล เปนการเปรียบเทียบผลระหวาง 0 E กับ 0 C ซึ่งได 
มาจากการวัดดวยเคร่ืองมือวัดชุดเดียวกัน 

0 1  x  0 2 

(R) E  X  0E 
(R) C  0C
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3.2  วิธีการทดลอง 
เปนการเสนอขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทดลองทั้งหมด ไดแก 
�  ประชากร ขนาดของกลุมตัวอยาง 
�  การสุมตัวอยาง 
�  เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินและการสรางเครื่องมือ (รวมถึงการหา 

คุณภาพของเคร่ืองมือ) 
�  การใชนวัตกรรม 
�  การเก็บรวบรวมขอมูล 
�  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

บทที่  4  ผลการทดลองใชนวัตกรรม 
การเสนอผลการทดลอง เปนหลักฐานที่พิสูจนความสําเร็จของนวัตกรรม 

บางคร้ังการเสนอผลอาจเปนเพียงความคิดเห็น หรือความรูสึกของผูเกี่ยวของทั้งโดยตรงหรือ 
โดยออม ผานการใชแบบสอบถามหรืออาจจะเปนการทดสอบ ซึ่งก็จะเปนขอมูลที่ยืนยันผล 
การทดลองใชได 

การนําเสนอผลการทดลองใช อาจเสนอในรูปของการบรรยาย ตาราง แผนภูมิ 
หรือกราฟประกอบการบรรยาย และสาระที่นําเสนอจะตองตอบวัตถุประสงคที่กําหนดไวใน 
บทที่ 1 ทุกขอ 

บทที่  5  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
การเขียนบทนี้ จะเปนการสรุปผลจากบทที่ 1 – 4 มาเขียนยอ ๆ ใหเห็นภาพรวม 

ทั้งหมด โดยจะกลาวถึง 
5.1  สรุปผล 

เปนการสรุปผลในเรื่อง การพัฒนานวัตกรรม ลักษณะของนวัตกรรมที่ 
พัฒนา การทดลองใชและผลการทดลอง
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5.2  อภิปรายผล 
เปนการอภิปรายผลการใชนวัตกรรมที่ไดนําเสนอในบทที่ 4 โดยชี้ใหเห็น 

วานวัตกรรมที่พัฒนาตรงตามวัตถุประสงคที่วางไวเพียงใด มีอะไรที่ เปนจุดเดน หรือมี 
ขอจํากัดอะไรบางที่ทําใหผลการใชนวัตกรรมไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว 

5.3  ขอเสนอแนะ 
เปนการเสนอทั้งจุดเดนและจุดดอยของนวัตกรรมที่พัฒนา ไมวาจะเปน 

การสราง การวิจัยพัฒนาข้ันตอไป ตลอดจนขอเสนอแนะในการนํานวัตกรรมไปใชใหเกิดผล 
ในการเรียนการสอนตอไป 

3.  สวนอางอิง 
การเขียนรายงานผลการพัฒนา นอกจากจะเขียนเนื้อเรื่องทั้ง 5 บทที่กลาวแลว 

จะมีสวนทาย ซึ่งเปนสวนอางอิง ประกอบดวย 
-  บรรณานุกรม 

การเขียนบรรณานุกรม ตองมีจํานวนหนังสือมากกวาหรือเทากับจํานวน 
หนังสือที่กลาวถึงในเลม และการเขียนใหใชตามหลักของวิชาบรรณารักษ 

-  ภาคผนวก 
อาจจะเปนเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินนวัตกรรม 
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