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โดย…สุริยนต์  อินทร์อุดม  ศน.สปอ.วังสามหมอ 
1. องค์ประกอบของระบบ 
 

ปัจจัย   กระบวนการ  ผลผลิต   ผลกระทบ 
 
1.1 ปัจจัย หมายถึง วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ สถานที่ สภาพเเวดล้อม เวลา จ านวนบุคลากร คุณสมบัติของบุคลากร อ่ืนๆ เเละ

ทรัพยากร ที่ช่วยให้การด าเนินงาน(กระบวนการ) สมบูรณ์เเบบ เเละมีประสิทธิภาพ 
1.2 กระบวนการ หมายถึง เเนวทาง กิจกรรม หรือเทคนิคที่เป็นขั้นตอนท าให้เกิดผลผลิต  
1.3 ผลผลิต หมายถึง ผลสุดท้ายที่เกิดจากการปฏิบัติงานหรือโครงการต่างๆ  
1.4 ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลผลิต หรือการน าผลผลิตไปใช้ต่อเเล้ว ได้ผลอื่นตามมา หรืออาจจะ

กล่าวว่า เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบ  
ตัวอย่าง  
   ปัจจัย               สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เพียงพอ ครูมีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อ  

   เเละตั้งใจสอน มีงบประมาณเพียงพอ 
  กระบวนการ       การเรียนการสอนเป็นไปตามขั้นตอน โดยครูเเละนักเรียนมีสื่อประกอบในการเรียนการสอน 
 
      ผลผลิต           นักเรียนที่จบชั้น ป.6 มีทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
     ผลกระทบ         นักเรียนน าความรู้ความสามารถที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพเเละศึกษาต่อ 

    อย่างมีความสุข 
 
2.  กระบวนการในการพัฒนางาน  :  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 

ขั้นท่ี 1 รู้ว่าปัญหาคือ อะไร  มีสาเหตุมาจากองค์ประกอบใด เเละองค์ประกอบใดที่มีความต้องการพัฒนา 
ขั้นท่ี 2 คิดค้นนวัตกรรม มาเเก้ปัญหา เป็นการศึกษาหาเเนวทางในการเเก้ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่ค้นพบใน 
ข้ันท่ี 1 ต้องศึกษาว่าวิธีใดได้ผลมาก วิธีการใดได้ผลน้อย มีข้อบกพร่องตรงไหน มีทฤษฎีหลักการที่จะน ามาเเก้ 
ปัญหา หรือจุดบกพร่องที่ค้นพบได้หรือไม่ เเล้วจึงน ามาสร้างเป็นเเนวทางใหม่ๆ ที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม  
ตัวอย่าง    ครู  :   ส ารวจข้อบกพร่องของนักเรียนพบว่า นักเรียนท าโจทย์คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนที่มีตัวส่วน 

ไม่เท่ากันไม่ได้ …………………………………………………….(…………………………..) 
คิดค้นจัดหาวิธีการจัดชุดสอนเศษส่วนซ่อมเสริม…………………(…………………………..) 

    ขั้นท่ี 3 ทดลองใช้นวัตกรรม  เป็นการตรวจสอบว่า นวัตกรรมที่ได้คิดค้นขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพในการท าให้ข้อ 
บกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นลดน้อยลง หรือหายไปหรือไม่ 
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นวัตกรรม ( INNOVATION ) 

 

1. นวัตกรรม ( Innovation )  คือ รูปเเบบใหม่ๆ ของการสร้างตัวปัจจัย ( Input ) ของการเรียนการสอน เช่น สื่อ  
รูปเเบบใหม่ของกระบวนการ เช่น เเผนการสอน เทคนิควิธีสอน กิจกรรมการเรียน  วิธีวัดผล วิธีใช้สื่อ 
……..นวัตกรรมเป็นเรื่องของการจัดสร้างเเละกระบวนการ 

2. วัตถุประสงค์ เเละความส าคัญของนวัตกรรม :  เพื่อเเก้ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าไปสู่ผลผลิตที่ต้องการ 

3. นวัตกรรมที่เหมาะสม คือ นวัตกรรมที่สามารถลดหรือเเก้ปัญหาได้อย่างเเท้จริง โดยพิสูจน์ได้จากการตรวจสอบว่า 
เมื่อน ามาใช้เเล้วช่วยท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในผลผลิตที่ต้องการ หรือไม่ ? 

4. ประเภทของนวัตกรรม :  จ าเเนกตามผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง 
4.1 ประเภทสื่อส าหรับครู  เช่น  เเผนการสอน  คู่มือครู  เอกสารประกอบการสอน หนังสืออ้างอิง  เครื่องมือวัดผล 

อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ  ชุดการสอน (ประเภทสื่อผสม) 
4.2 ประเภทสื่อส าหรับนักเรียน เช่น บทเรียนส าเร็จรูป (บทเรียนโมดูล )  เอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกปฏิบัติ  ใบงาน  

เเบบฝึก หนังสือเสริมประสบการณ์ ( หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่านเพิ่มเติม  หนังสืออุเทศ  หนังสือส่งเสริมการ
อ่าน  ชุดเกม  ชุดเพลง  การ์ตูนเรื่อง ) 

 

การออกเเบบนวัตกรรม 
 

งานเเรกที่ต้องคิด คือ จะสร้างนวัตกรรมอะไรจึงจะมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการเเก้ปัญหา ? 
จะไปค้นเเหล่งอ้างอิงที่ไหน ?  จะสร้างกี่ชิ้น กี่ประเภท ?  จะต้องใช้เทคนิคการสร้างอะไรบ้าง ? 
จะใช้เวลาสร้างนานเท่าใด ?  จะมีเเนวทางการใชันวัตกรรมอย่างไร ? 

1. ขั้นตอนของการออกเเบบ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นพัฒนา  :  เเหล่งข้อมูลของการพัฒนานวัตกรรม คือ  

 ศึกษารายการนวัตกรรม เเละลักษณะเฉพาะของเเต่ละนวัตกรรม ตัวอย่างนวัตกรรม 

 ศึกษาหลักสูตร หลักการสอนภาษาไทย เอกสารเเนะน าหลักการสอนต่างๆ ของกรมวิชาการ ศึกษาตัวอย่าง 
     เเนวการสอน เเนวการจัดกิจกรรมของกรมวิชาการ 

 ศึกษาทบทวนทฤษฎีการสอน หลักจิตวิทยาการศึกษาที่เคยเรียนมา 

 คิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 
ขั้นท่ี 2 ขั้นทดลอง  :  น ามาทดลองใช้อย่างมีระบบด้วยวิธีการวิจัยในชั้นเรียน 
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ขั้นท่ี 3  ขั้นประเมินเเละรายงาน :  ท าการวัดผลหาความเเตกต่าง ความเที่ยงตรงของนวัตกรรม เก็บผลคะเเนน 
วิเคราะห์ผลการทดสอบ เเสดงค่าสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระหว่างก่อนเเละหลัง หรือระหว่างกลุ่มทดลอง เขียน 
รายงาน เช่น  เเผนการสอน  ชุดสร้างเสริมทักษะ คู่มือการใช้ เเบบทดสอบ รายงานผลการทดลอง 
 
2. ส่วนประกอบของการออกเเบบนวัตกรรม  :   ควรกล่าวถึงส่วนย่อย ดังน้ี 
 ชื่อนวัตกรรมเเต่ละชนิด   -  เหตุผล            -   วัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรมเเต่ละชนิด 

 ทฤษฎีหรือหลักการที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม                            -   ส่วนประกอบของนวัตกรรม 

 ลักษณะทางเทคนิค                                                                  -   เเนวการใช้นวัตกรรม 
 
 

เเบบฝึกบัติการออกเเบบนวัตกรรม 
ให้ท่านอ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครูชิดชมเเล้วออกเเบบนวัตกรรมเพื่อเเก้ปัญหา 

โดยมีส่วนประกอบตามเเบบฟอร์มที่เเจกให้ 
********************************************************************************* 

 อาจารย์ชิดชมสอนภาษาไทยชั้น ป.1 มีนักเรียน 32 คน ได้รับเเนะน าจากอาจารย์ใหญ่ว่าโรงเรียนของเรามี 
สภาพการเรียนการสอนภาษาไทยที่ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจนัก น่าจะหาเเนวทางปรับปรุงต้ังเเต่พื้นฐานการสอน ชั้น ป.1 

อาจารย์ชิดชมได้ตรวจสอบผลการสอนภาษาไทย ชั้น ป.1  นักเรียนรุ่นที่เเล้ว พบว่าคะเเนนเฉลี่ยยังต่ ามากจึงได้
วิเคราะห์หลักสูตรก าหนดเป็นพฤติกรรมย่อยๆ ในเรื่องทักษะการใช้ภาษา น าไปใช้สร้างเเบบทดสอบวินิจฉัย ส ารวจหา 
หลักฐานความบกพร่องทั้งประเภทเเละความรุนเเรง ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

           สภาพปัญหา      ผลที่ต้องการ 
ปัญหาทั่วไป : นักเรียน ป.1 ด้อยทักษะการใช้ภาษาไทย                 ผลกระทบ (เป้าหมาย ) 
 ปัญหาเฉพาะ (จากการส ารวจความบกพร่อง)                    - นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้   
  นักเรียนร้อยละ 80 ด้อยทักษะในด้านต่างๆ คือ                    - อย่างสมบูรณ์ช่วยให้ประความส าเร็จภาษาไทย ป.1 – 6 
        -  อ่านค าควบกล้ า                                                              ผลผลิต (วัตถุประสงค์)  
       -  เขียนค าที่มีตัวสะกด                                         - นักเรียน ชั้น ป.1 อย่างน้อย ร้อยละ 80 สอบผ่าน 
       -  สร้างประโยคจากค าที่ก าหนด                               เเบบทดสอบที่วัดด้านต่างๆ คือ  
สาเหตุที่เกิดปัญหา  :                                              - อ่านค าควบกล้ า      -  เขียนตัวสะกด 

-บทเรียนไม่น่าสนใจ ,-ขาดสื่อพัฒนาทักษะ                        - สร้างประโยคโดยค าพูดเเละเขียนค าที่ก าหนด 

-กิจกรรมการสอนไม่สามารถพัฒนาทักษะได้ดีพอ 
เเนวทางเลือกเพื่อเเก้ปัญหา : ปรับเเผนการสอน ปรับกิจกรรมการเรียน,   พัฒนาสื่อประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 
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เเบบฟอร์มการออกเเบบนวัตกรรม 

 
1. ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2  วัตถุประสงค์เฉพาะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. นวัตกรรมหลัก  ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ส่วนประกอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. ทฤษฎีหรือหลักการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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7. ลักษณะทางเทคนิค 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. เเนวการใช้ประกอบการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                                     จากเอกสารประกอบการอบรมการวิจัยระดับชั้นเรียน 
                    คณะท่ีปรึกษา เเละบรรณาธิการกิจ 
   ดร. โกวิท ประวาลพฤกษ์  ,  ดร.วัลลภ กันทรัพย์ 
   ดร.สงบ ลักษณะ          ,   นายธ ารง ชูทัพ 
                             ย่อพิมพ์เเจก โดย  

นายสุริยนต์  อินทร์อุดม  ศน.สปอ.วังสามหมอ 
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การสร้างและพฒันานวัตกรรมเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 
 

 นวัตกรรมทางการศึกษาที่น ามาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนมีมากมายหลายประเภท แต่ที่นิยมใช้
กันมาก เนื่องจากมีความสะดวก ประหยัด และสามารถจัดท าได้ด้วยตนเอง และง่ายต่อการน าไปใช้ มี 2 ประเภท คือ สื่อ
การสอน และเทคนิควิธีการสอน ดังภาพประกอบ 

 
ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา 

 
                                       สื่อการสอน                                                                  เทคนิคการสอน 
 
   สื่อสิ่งพิมพ์   สื่อโสตทัศนูปกรณ์  การสอนแบบศูนย์การเรียน 
  เอกสารประกอบการสอน ภาพยนตร์   การสอนด้วยการแสดงบทบาทสมมติ 
  บทเรียนส าเร็จรูป  สไลด์    การสอนเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย 
  ชุดการสอน   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การสอนโดยใช้เทคนิคการสอนซ่อมเสริม 
  รายงานการศึกษาค้นคว้า เทปเพลง   การสอนแบบโครงการ 
  รายงานโครงการ  เทปเสียง   การสอนแบบแก้ปัญหา 
     ฯลฯ      ฯลฯ         ฯลฯ 

 
 
ขั้นการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ตามวิธีการเชิงระบบ 

1. ขั้นตอนเตรียมการ :  การเริ่มต้นก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และเลือกวิธีการที่จะน ามาใช้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้
ดีที่สุด (จะใช้สื่อหรือ เทคนิควิธีการสอน) และท าอย่างไร จึงจะมั่นใจได้ว่า เมื่อน าไปใช้สอนแล้วนักเรียน
สามารถผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ 

2. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน : คือ การน าสื่อหรือเทคนิควิธีการสอนมาใช้สอนกับ 
นักเรียน ซึ่งสามารถเลือกได้หลายวิธี เช่น ใช้ประกอบการเรียนในชั้น ใช้แบบศูนย์การเรียน ให้นักเรียนศึกษา
ด้วยตนเองหรือใช้สอนซ่อมเสริม 
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3. ขั้นตอนการประเมินผล : เมื่อการเรียนการสอนครบจุดประสงค์การเรียนการสอนแล้วต้องมีการทดสอบวัด

ความรู้ความเข้าใจเพื่อดูพัฒนาการ ความก้าวหน้าหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
บ้าง หากนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ผ่านจุดประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงว่า สื่อ เทคนิควิธีการสอน
ที่เลือกมาใช้ สามารถแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครูได้ และเป็นนวัตกรรมของครูผู้นี้ 

 
กระบวนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนถึงขั้นวัดผลประเมินผล และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น ผ่านจุดประสงค์ตามเกณฑ์ที่ 
ก าหนด แสดงว่าสื่อหรือวิธีการสอนที่ครูผู้สอนน ามาใช้มีประสิทธิภาพ แต่จะมีค่าประสิทธิภาพเป็นเท่าใดนั้นไม่สามารถ
บอกได้ เนื่องจากยังไม่ผ่านขบวนการทางสถิติ คือการหาประสิทธิภาพสื่อ ดังนั้น การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาจึงต้อง
มีกระบวนการ และขั้นตอนส าคัญซึ่งแสดงเป็นแผนผังได้ดังนี้   

 
กระบวนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 
1. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
2. ก าหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ 

 
3. สร้างต้นแบบนวัตกรรม 

 
4. ทดลองใช้นวัตกรรม     

                                                                                            
        ผลการทดใช้                                         ปรับปรุงต้นแบบ 

                                                                                        ใช้ไม่ได้   
                                          ใช้ได้ 
                                      5. สรุปผล 
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1. การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ : เมื่อครูผู้สอนได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ก็ต้ังเป้าหมายในการที่จะพัฒนาที่พึงประสงค์ของนักเรียน ซึ่งก็
คือ การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ตามเป้าหมายของหลักสูตร เช่น 
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้วิชาต่างๆ พัฒนาทักษะด้านกระบวนการแก้ปัญหา พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ฯลฯ  ตัวอย่าง นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ขาดทักษะในการวาดภาพระบายสี อาจต้ังชื่อเรื่องว่า  “ การ
พัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ”  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1) เพื่อให้นักเรียนวาดภาพระบายสีได้เรียบร้อย สวยงาม 
2) เพื่อให้นักเรียนวาดภาพตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้ 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการ : เมื่อได้จุดประสงค์ชัดเจนแล้วครูผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้า หลัก
วิชาการ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ จุดประสงค์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน น ามา
ผสมผสานกับแนวคิดและประสบการณ์ของครูผู้สอนเอง ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อจัดสร้างเป็นต้นแบบนวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้  

3. สร้างต้นแบบนวัตกรรม :  เมื่อตัดสินใจว่าจะเลือกจัดท านวัตกรรมชนิดใด ครูผู้สอนต้องศึกษาวิธีการ
จัดท านวัตกรรมชนิดนั้นๆ อย่างละเอียด ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ จากเอกสาร ต ารา หนังสือ หรือศึกษา
ของจริงแล้วน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนเอง โดยค านึงถึง
หลักการคือ 

1) หาง่าย 
2) ตองสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนต้องวิเคราะห์ได้ 
3) ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หรือพัฒนาเจตคติ หรือพัฒนาทักษะกระบวนการ หรือ ทั้ง 3 ด้านพร้อมกัน 
4) เหมาะสมกับวัยพื้นฐาน ประสบการณ์ของผู้เรียน 
5) เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนทั้งด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ และสภาพเศรษฐกิจ สังคมของผู้เรียน 
6) เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายและง่ายต่อการปฏิบัติ 

4. ทดลองใช้นวัตกรรม : หาประสิทธิภาพของนวัตกรรมและทดลองใช้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตาม 

จุดประสงค์ที่ต้ังไว้  นวัตกรรมประเภทบทเรียนส าเร็จรูป ชุดการสอน หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดย
ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 / E2  

E1    เป็นค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของคะแนนที่นักเรียนได้รับจากการท าแบบทดสอบจากการปฏิบัติ
ระหว่างเรียน (กระบวนการ) 

E2 เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่นักเรียนได้รับจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน (ผลลัพธ์) 
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การจะก าหนดเกณฑ์  E1 / E2  ให้มีค่าเท่าใดนั้น โดยปกติเนื้อหาความรู้ความจ าจะตั้งไว้ 80 / 80 หรือ  

85/85 หรือ 90/90 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะหรือเจตนศึกษา อาจต้ังไว้ต่ ากว่านี้ เช่น 75/75 ซึ่งตัวเลขทั้ง 2 ชุด อนุญาตให้มี
การคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากผลกระทบจาก ตัวแปรท่ีไม่สามารถควบคุมได้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ เกิน 2.5 

ขั้นตอนการทดลองมีดังนี้ 
1) น าสื่อที่ผลิตให้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องแล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

และก าหนดค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 
2) น าสื่อที่แก้ไขแล้วไปหาประสิทธิภาพโดยการทดลองรายบุคคล 1 : 1 โดยน าไปทดลองกับนักเรียนที่

มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 1 คน (ได้นักเรียน 3 คน) ที่ยังไม่เคยเรียนวิชานี้
มาก่อน น าผลที่ได้มาหาค่าประสิทธิภาพ จากการทดลองครั้งนี้ ผู้ทดสอบพบข้อบกพร่องอย่างไรให้
น าไปแก้ไข 

3) น าสื่อที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปหาประสิทธิภาพ โดยการทดลองย่อย 1 : (3-6) โดยน าไปทดลองกับ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 3-6 คน (ได้นักเรียน 9-18 คน) ที่ยังไม่
เคยเรียนวิชานี้มาก่อน น าผลที่ได้มาหาค่าประสิทธิภาพจาการทดลองครั้งนี้   ผู้ทดสอบพบ
ข้อบกพร่องอย่างไรให้น าไปแก้ไข  

4) น าสื่อที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปหาประสิทธิภาพโดยการทดลองภาคสนาม 1 : กลุ่มใหญ่ (นักเรียน 100 
คนขึ้นไป) และตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพตามต้องการ 

ประสิทธิภาพของสื่อใดๆ  
หมายถึง อัตราส่วนระหว่าง ประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ น าข้อมูล 

การทดลองแบบ 1 : 1 กลุ่มย่อย และแบบภาคสนามมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพโดยถือเกณฑ์  E1 / E2  โดยใช้สูตรดังนี้ 

   X1   X100 
 E1 =      .    N                 . 
                                 A 

   X2   X100 
 E2 =      .    N                 . 
                                 B 
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E1      แทน  ร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบระหว่างเรียนของนักเรียนทั้งหมด 
E2      แทน  ร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด 

 X1  แทน  คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนที่ได้จากกิจกรรมระหว่างเรียน 

X2  แทน  คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการปฏิบัติงานหลังเรียน 
N      แทน  จ านวนนักเรียน 
A     แทน   คะแนนเต็มของกิจกรรมระหว่างเรียน 
B    แทน  คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน 

 
ตัวอย่าง  ครูสมศรี ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)  ฝึกอ่านออกเสียง 

ส าหรับนักเรียน ชั้น ป.1 จ านวน 5 คน ในขณะฝึกปฏิบัติ ครูสมศรีท าการประเมินภาคปฏิบัติด้วยแบบวัดภาคปฏิบัติ ชุดที่ 
1 คะแนนเต็ม 200 คะแนน และท าการวัดเป็นระยะๆ 5 ครั้ง หลังจากครูสุชาติให้นักเรียนฝึกโดยใช้สื่อ CAI  เรียบร้อยแล้ว 
ได้ท าการวัดและประเมินผลด้วยแบบวัดภาคปฏิบัติ ชุดที่  2 คะแนนเต็ม 40 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้ 

 

นักเรียน 
คนที ่

ชุดที่ 1 ภาคปฏิบัติระหว่างฝึก (คะแนนเต็ม 200 ) ชุดที่ 2 ภาคปฏิบัติ 
หลังการฝึก คะแนนการวัดครัง้ที่ 1 

รวม 
1 2 3 4 5 คะแนนการวัดครัง้ที่ 2 

1 30 32 32 32 34 160 34 
2 28 30 30 32 32 152 32 
3 30 32 30 32 34 158 34 
4 32 32 34 34 34 166 36 
5 30 32 32 34 34 182 36 

รวมคะแนน 150 158 158 164 168 798 172 

วิธีค านวณ 

                 X1                                                        798 
 E1 =      .    N          .   X 100 แทนค่า     =    .     5         .  X  100   = 79.8  
                                 A                                                           200 

   X2                                                         172 
 E2 =      .    N          .  X 100 แทนค่า   =    .     5          .   X 100         =  86.0 
                                 B                                                          40 
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แปลความหมาย 
    E1 /  E2   79.8  / 86.0 หมายความว่า ผลที่ได้จากการใช้นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  

แล้วพบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างการใช้ และหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น 79.8 / 86.0 
 
5. สรุปผล : สรุปผลการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าเป็นแนวคิด

ประกอบการปรับปรุงและขยายผลต่อไป 

 
แผนผังการแนวทางการพัฒนากับขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม 

 
1. ขั้นเตรียมการ 
 

- ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี 
- เลือกวิธีการ (สร้างนวัตกรรม) 
 

2. ขั้นด าเนินการ 
 

ขั้นตอน -    ใช้แบบประกอบการเรียนในชั้น   ขั้นตอน 
การพัฒนา -     ใช้แบบศูนย์การเรียน    การสร้างนวัตกรรม 
นวัตกรรม -  ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง 

- ใช้สอนซ่อมเสริม 
 

3. ขั้นวัดผล 
 
- สอบวัดความรู้ความเข้าใจ 
- ตัดสินตามเกณฑ์ผ่านจุดประสงค์ 
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การเขียนรายงานผลการพัฒนา 
 

โดย…สุริยนต์   อินทร์อุดม  ศน.สปอ.วังสามหมอ 
 

การเขียนรายงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เเสดงให้เห็นถึงเเนวคิดต้ังเเต่เริ่มด าเนินโครงการจนเสร็จสิ้น 
โครงการ โดยการบันทึกสิ่งส าคัญที่ได้จากการค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบหรือน าไปใช้ประโยชน์ การ
เขียนรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม  มีลักษณะไม่เเตกต่างจากการเขียนรายงานวิจัย เเต่จะลดความเข้มข้นขอการ
ค้นคว้าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บทท่ี 2 ) เเละความเข้มข้นทางสถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการเขียนรายงานควรมีลักษณะที่ส าคัญ  4  อย่าง  คือ 
1. มีความตรง คือ รายงานควรกล่าวชัดเจนถึงปัญหาที่ต้องการเเก้ไข วัตถุประสงค์ วิธีการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ 

เเละผลการบรรลุวัตถุประสงค์ 
1. มีความชัดเจน คือ การเขียนต้องใช้ภาษาสื่อความหมาย 
2. มีความสมบูรณ์ คือ มีข้อมูลครบถ้สนต้ังเเต่เริ่มวิเคราะห์ปัญหาจนถึงผลการเเก้ปัญหา 
3. มีความถูกต้องตามความเป็นจริง คือ ข้อมูลจะต้องเชื่อถือได้ เเละการน าเสนอข้อมูลต้องเป็นผลที่ได้จากการ

วิเคราะห์จริงๆ เเละมีความถูกต้องในหลักวิชาที่อ้างอิง 
 

ส่วนประกอบการเขียนรายงาน 
 
1. ชื่อเรื่อง  เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในปัญหาเเละวิธีการพัฒนา ได้ตรงกับผู้พัฒนา 

ชื่อเรื่องที่ดีควรจะดึงความสนใจของผู้อื่น เเละสามารถวิเคราะห์หาคุณลักษณะของตัวเเปรที่ประสงค์จะศึกษา เช่น  
 

งานท่ีพัฒนา  :  เเผนการจัดกิจกรรม กลุ่ม……………………………..ชั้น………………………….. 
ชื่อรายงาน    :  รายงานผลการพัฒนาเเผนการจัดกิจกรรม กลุ่ม……………………………………. 

ชั้น……………………………..โรงเรียน………………………………………….. 
 
 

บทที่ 1  บทน า 
 
ส่วนที่เป็นการน าเข้าสู่เนื้อหาของรายงาน  ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  
1.1  ความเป็นมาเเละความส าคัญของปัญหา 
        การเขียนควรค านึงลักษณะของปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนรับผิดชอบโดยตรง 
กล่าวถึง 
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1.1.1  ลักษณะท่ีปรากฏของปัญหา  เช่น นักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นคนดี คนเก่ง เเละเรียนอย่างมีความสุข
หรือไม่ การเขียนอาจจะมีหลักฐานประกอบ เช่น กราฟ  เเผนภูมิ ฯลฯ  

1.1.2  สาเหตุของปัญหา ควรกล่าวถึงสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา โดยสาเหตุอาจมาจากองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น สาเหตุจากตัวนักเรียน  จากครอบครัว  จากเพื่อน จากสิ่งเเวดล้อมในชุมชน  จากสิ่งเเวดล้อมในโรงเรียน จาก
ครูผู้สอน จากหลักสูตร ฯลฯ 
8.1.1 เเนวทางท่ีจะน ามาเเก้ปัญหา กล่าวถงึทางเลือกต่างๆ ที่จะสามารถใช้เเก้ปัญหา  เเต่ละทางเลือก 
 อาจอ้างอิงทฤษฎี หลักการ หรือผลการวิจัยต่างๆ หรืออาจใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือประสบการณ์ส่วนตัว 

หลังจากระบุเเนวทางเลือกที่เป็นไปได้ต่างๆ เเล้ว ก็เสนอว่าเลือทางเลือกใดในการหาเเนวทางหรือวิธีการ 
(นวัตกรรม) ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งอาจใช้วิธีการหรือเเนวทางหลายอย่างประกอบกันเป็น “ เเนวทางเเก้ปัญหา” ที่ดีที่สุดก็ได้ 
8.2 วัตถุประสงค์ 

การเขียนควรกล่าวถึงผลที่ต้องการได้รับหลังจากใชันวัตกรรมนั้นเเล้ว เช่น กล่าวถึงตัวนักเรียนว่าจะเพิ่มพูน 
ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม เเละลักษณะนิสัย เเง่ใดบ้าง 

นอกจากนั้นการเขียนหัวข้อนี้จะต้องนึกถึงคุณลักษณะของปัญหาที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 1.1 เเละในบางครั้ง 
นวัตกรรมอาจไม่มีวัตถุประสงค์จะเเก้ปัญหาโดยตรง เเต่ต้องเขียนโยงให้เห็นว่าจะน าไปสู่ผลกระทบลดสภาพปัญหาลง
อย่างไร 

 
ปัญหา  1. นักเรียนมีคุณลักษณะ ดี เก่ง สุข ไม่ตรงเป้าหมายของหลักสูตร 

2.  นักเรียนไม่มีความสุขในการเรียน 
เเนวทางเเก้ปัญหา  :  พัฒนาเเผนการจัดกิจกรรม กลุ่มวิชา………………………………………(นวัตกรรม) 
วัตถุประสงค ์ :  1) เพื่อพัฒนาเเผนการจัดกิจกรรม  กลุ่มวิชา………………………………….. 

2) เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะดี เก่ง เเละเรียนอย่างมีความสุข 
 

8.3 ค าจ ากัดความที่ใช้ 
น ามากล่าวถึง เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจตรงกับที่ผู้เขียนต้องการสื่อความหมาย เช่น  
คนดี หมายถึง …………………………………………………………………………… 
คนเก่ง หมายถึง ……………………………………………………………………….. 
มีความสุข หมายถึง………………………………………………………………………. 

8.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การเขียนอาจกล่าวถึงผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากใช้นวัตกรรมไปเเล้วทั้งทางตรง ทางอ้อม ระยะสั้น  

ระยะยาว 
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 บทที่ 2  การพัฒนานวัตกรรม 
 

 
การต้ังชื่อบทน้ีอาจต้ังให้ตรงกับนวัตกรรมที่พัฒนา เช่น  การพัฒนาเเผนการจัดกิจกรรม  การเขียนบทนี้ประกอบ 

ด้วย  หัวข้อดังนี้ 
2.1 เเนวคิดที่น ามาใช้ 

กล่าวถึง  กรอบความคิดที่อยู่เบื้องหลังการสร้างนวัตกรรม(เเผนการจัดกิจกรรม) เพื่อชี้เเนะว่านวัตกรรม(เเผนที่
เขียน) มีความส าคัญมีเหตุผล เเละมีความเป็นไปได้สูง ข้อส าคัญจะต้องอ้างเเหล่งที่มาของกรอบเเนวคิดนี้ด้วย 
2.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เป็นการกล่าวถึงขั้นตอนในการผลิตนวัตกรรม เช่น ในการพัฒนาเเผนกาจัดกิจกรรม อาจกล่าวถึง โดยเริ่มต้ัเเต่ 

 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ตามค าอธิบายในหลักสูตร 

 การวิเคราะห์ประเด็นการเรียนรู้ 

 การออกเเบการวางเเผนการจัดกิจกรรม (เเบบบูรณาการ)  

 การวางเเผนการจัดกิจกรรม 

 การตรวจคุณภาพของเเผนการจัดกิจกรรม 

   ฯลฯ 
การเขียนในหัวข้อนี้พยายามเขียนให้เห็นถึงความเพียรพยายาม อุตสาหะของการคิดค้น พัฒนา สร้าง นวัตกรรม ถ้า 

มีเเหล่งอ้างอิง หรือเเหล่งต้นเเบบ หรือเเหล่งช่วยเหลือ เเนะน าใดๆ ที่เราน ามาใช้จริง ก็ควรกล่าวไว้ให้ครบถ้วน 
2.3 ผลงานหรือนวัตกรรมที่ผลิตได้ 

กล่าวถึงผลสุดท้ายของการสร้างนวัตกรรม หลังจากท าตามขั้นตอนต่างๆ เช่น  การเขียนเเผนการจัดกิจกรรม 
 ควรระบุ 

 จ านวนเเผนทั้งหมด พร้อมทั้งชื่อของเเต่ละเเผน 

 หัวข้อในเเผนเเต่ละเเผน 

 เเผนที่เขียนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในด้านใดบ้าง 
2.4 เเนวการน านวัตกรรมไปใช้ 

เป็นส่วนที่กล่าวถึงเทคนิควิธีการใช้นวัตกรรมในสถานการณ์จริง เช่น การน าเเผนการจัดกิจกรรมไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 
 

 
 



15 
 
 
 บทที่ 3  การทดลองใชน้วัตกรรม  
 

บทน้ีเป็นการเเสดงถึงประโยชน์ของนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ว่าสามารถใช้ได้เพียงใด 
หัวข้อในการเขียนมีดังนี้ 

3.1 รูปเเบบการทดลอง 
กรณีการทดลองใช้นวัตกรรม ทดลองใช้กับนักเรียนห้องเดียว เเละไม่มีห้องควบคุม ดังนั้น รูปเเบบการทดลอง  

เป็นดังนี้ 
 

ทดสอบก่อน   ทดลองใช ้  ทดสอบหลัง 
 

3.2 วิธีการทดลอง 
เป็นการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทดลองทั้งหมด  เช่น 

 ประชากร 

 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 การสุ่มตัวอย่าง 

 การใช้นวัตกรรม 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เเละการสร้างเครื่องมือ 

 ระยะเวลาที่ใช้นวัตกรรม 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
บทที่  4  ผลการทดลองใช้นวัตกรรม 
 

การเสนอผลการทดลองเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ความส าเร็จของนวัตกรรม บางครั้งการเสนอผลอาจเป็น 
เพียงความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ผ่านการใช้เเบบสอบถาม ซึ่งจะเป็นข้อมูล 
ที่ยืนยันผลการทดลองใช้ได้ 

การเสนอผลการทดลอง อาจเสนอในรูปของตาราง เเผนภูมิ หรือกราฟ ประกอบการบรรยาย 
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บทที่  5  สรุปผล  อภิปราย  ข้อเสนอเเนะ 

 
การเขียนบทน้ี จะเป็นการสรุปผลจากบทท่ี 1 – 4 มาเขียนย่อๆ ให้เห็นภาพรวมทั้งหมด เเละในการเขียนรายงาน

ผลการพัฒนานี้จะไม่มีบทคัดย่อเหมือนกับรายงานการวิจัย เเต่บทนี้ จะกล่าวถึง 
5.1 สรุปผล  : เป็นการสรุปย่อเนื้อหาสาระของ 

 ลักษณะนวัตกรรม 

 การด าเนินงานพัฒนานวัตกรรม 

 การทดลองใช้เเละผลการทดลอง 
5.2  อภิปรายผล  
เป็นการอภิปรายผลการใช้นวัตกรรม ที่ได้น าเสนอในบทที่ 4 ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนานวัตกรรมตรงตามวัตถุ- 

ประสงค์ที่วางไว้เพียงใด มีข้อจ ากัดอะไรบ้างทีท าให้ผลการใช้นวัตกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
5.3 ข้อเสนอเเนะ 
เป็นการน าเสนอทั้งจุดเด่น เเละจุดด้อยของนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผลิต การเผยเเพร่ การวิจัย 

พัฒนาขั้นต่อไป ตลอดจนการเสนอเเนะน านวัตกรรมไปใช้ ให้เกิดผลในการเรียนการสอนต่อไปการเขียนรายงานผลการ
พัฒนากนอกเหนือจะเขียนเนื้อเรื่องทั้ง 5 บทท่ีกล่าวเเล้วจะมีส่วนท้าย ซึ่งเป็นส่วนอ้างอิง คือ บรรณานุกรม เเละ 
ภาคผนวก 
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