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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลหลักสูตรฝกอบรมครูในการ
สรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ   
   1.  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน เปนการเตรียมขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพปญหา ความ
ตองการของครูผูเขาอบรมและผูที่เกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหในการกําหนด
องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับระดับความตองการของครูผูเขาอบรม 
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก การศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัย การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
จากผูที่เกี่ยวของ และการประเมินความตองการของครูผูเขาอบรม   
   2.  การจัดทํารางหลักสูตร เปนการนําขอมูลพ้ืนฐานมาจัดทํารางหลักสูตรฝกอบรมครูใน
การสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห โดยมีรายละเอียด
ประกอบดวยรางหลักสูตร  เอกสารประกอบหลักสูตร ประเมินโครงรางหลักสูตร และศึกษานํารอง 
เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขรางหลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  
   3.  การตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช 
เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการนําหลักสูตรไปใชปฏิบัติจริง กลุมเปาหมาย เปนครูผูสอนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 โรงเรียน 
ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ใชระยะเวลาในการฝกอบรม 9 สัปดาห หรือ 45 
ชั่วโมง  
   4.  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการนําหลักสูตรไปทดลอง
ใชมาปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตรมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล
หลักสูตร ไดแก แบบทดสอบความรูดานการคิดวิเคราะห แบบประเมินความสามารถดานการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แบบประเมินความสามารถดานการสรางนวัตกรรม แบบ
ประเมินคุณภาพของนวัตกรรม และแบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 
วิเคราะหขอมูลโดยใช The Wilcoxon matched–pairs signed–ranks test การคํานวณคาดัชนี
ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม หาคาเฉลี่ยและรอยละของคะแนนความรูดานการคิดวิเคราะห 
ความสามารถดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ความสามารถดานการสราง
นวัตกรรม คุณภาพของผลงานนวัตกรรม และความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม   



 

 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
   1.  ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ทําใหไดหนวยการเรียนรู และรายละเอียดของเนื้อหา แบง
ออกเปน 5 หนวย ซึ่งครูผูเขาอบรมโดยรวมมีพ้ืนฐานความรูระดับปานกลาง และมีความตองการ
พัฒนาอยูในระดับมาก ไดแก หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห หนวยที่ 2 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หนวยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางขอมูล
มัลติมีเดีย หนวยที่ 4 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และหนวยที่ 5 การสราง
นวัตกรรม ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม พบวา โครงรางหลักสูตร
ฝกอบรม มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก และมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 
ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
   2.  ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห พบวา ครูผูเขาอบรมมีคะแนนการทดสอบ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห หลังไดรับการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความกาวหนาในการเรียนรูรอยละ 52 มีความสามารถในการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและการสรางนวัตกรรมสูงกวาเกณฑที่กําหนด ผลงาน
นวัตกรรมที่ครูผูเขาอบรมสรางขึ้นผานเกณฑประเมินคุณภาพทุกคน และความพึงพอใจของครูที่มี
ตอหลักสูตรฝกอบรมโดยรวมอยูในระดับมาก         
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 This research aimed to develop and examine effectiveness of a teacher training 
program in creating innovations for multimedia computer courseware with an emphasis on 
the analytical thinking process. The curricular development process consisted of these 4 
stages: 1) Examination of basic data was preparation of basic data involving conditions of 
problems and needs of trainees and involved people. The data were used for determining 
components of the teacher training program in creating innovations for multimedia computer 
courseware with an emphasis on the analytical thinking process to be appropriately 
congruent with conditions of trainees. 2) Drafting program was the use of basic data for 
making the draft of the teacher training program in creating innovations for multimedia 
computer  the courseware with an emphasis on the analytical thinking process in order to 
use the obtained data for revising the program draft to be more complete. 3) Checking 
program effectiveness was a try-out of the program to examine feasibility of the program. 
The focus group consist of teachers at 1 school under the Office of Roi Et Educational 
Service Area Zone 1 in the second semester of the academic year 2009, obtained using the 
purposive sampling technique. The training duration lasted for 9 weeks or 45 hours. 4) 
Program evaluation and revision were the use of the obtained data from the program try-out 
for improving the program to have more completeness. The instruments used for evaluation 
were a test of analytical thinking knowledge, an evaluation from on ability to design 
multimedia computer courseware, an evaluation form on ability to construct innovations, an 
evaluation form on innovation quality, and an evaluation form on teacher’s satisfaction with 
the training program. The collected data were analyzed by comparing mean scores  before 
and after training, calculating for an effectiveness index, and finding out mean and 
percentage. The research results were as follows: 
  1.  For the result of developing the teacher training program in creating 
innovations for multimedia computer courseware with an emphasis on the analytical thinking 
process, it was found that the draft of the teacher training program as a whole was 



 

appropriate at a high level, and the experts opined that the training program was in 
congruence with each other as a whole with congruence indices ranging 0.80-1.00 which 
passed the established requirements. 
 2.  For the results of examining effectiveness of the teacher training program in 
creating innovations for multimedia computer courseware with an emphasis on the 
analytical thinking process, it was found that the teacher trainees had a higher mean score 
on testing analytical thinking knowledge after training than before training at the .01 level of 
statistical significance, with an effectiveness index of training of 0.52. The teacher trainees 
had ability to design multimedia computer courseware averagely at 92.59 percent, and had 
ability to create innovations averagely at 85.19 percent. Every innovations created by each 
trainee had quality which passed the quality requirement at grade 2. For the result of 
evaluating teachers’ satisfaction with the training program, their satisfaction as a whole was 
at a high level. 
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 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความชวยเหลือ ความกรุณา และ
คําแนะนําอยางดียิ่งจาก ดร.ศรีสมร พุมสะอาด ประธานกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ    
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ วาที่รอยตรี ดร.มนัส 
บุญประกอบ รองศาสตราจารย ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และ 
อาจารย ดร.มารุต  พัฒผล กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ ที่ทานเสียสละและเมตตาให
คําปรึกษาแนะนําในการทํางานวิจัยฉบับน้ีทุกขั้นตอน ทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณในการทํางาน
วิจัยและรูถึงคุณคาของงานวิจัยที่จะชวยใหการทํางานในดานการพัฒนาหลักสูตรเปนไปอยางมี
คุณคายิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ใหความอนุเคราะหสละเวลา
ใหขอมูลอันเปนประโยชนและใหความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและเครื่องมือสําหรับ
การวิจัยในครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทความรูใหแกผูวิจัยในการศึกษา
ตามหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ทําใหผูวิจัยไดเรียนรูวาการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกนั้นมิไดสิ้นสุดลงแคเพียงการทําปริญญานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จลงไดเทานั้น แตยังไดซึม
ซับกระบวนการเรียนรูที่ผานมาและพรอมที่จะนําไปพัฒนา ปรับปรุง ถายทอด และสรางประโยชน
ใหแกผูอ่ืนและสังคมตอไป 

 ขอขอบพระคุณผูบริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนบานศรีสมเด็จ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ที่ใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยในการ
เก็บขอมูล และใหความรวมมือในการทําวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี 

 ทายสุด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบุพการี พ่ี นอง ตลอดจนภรรยา ลูก และเพื่อนทุก ๆ 
คนที่คอยเปนกําลังใจ ใหการสนับสนุน และใหความชวยเหลือแกผูวิจัยอยางดียิ่งเสมอมา  
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บทที่ 1 
บทนํา 

  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เปาหมายสําคัญของการศึกษาคือการพัฒนาผูเรียนใหมีการเรียนรูสูงสุดตามศักยภาพของ
แตละคน ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแกไข พุทธศักราช 
2545 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา คือ ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข นอกจากนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาตอ และประกอบอาชีพ โดยกําหนดเปาหมายสําคัญของหลักสูตร คือการบรรลุสมรรถนะ
สําคัญ 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี รวมทั้งการ
บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรูของแตละกลุมสาระ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 3-5) พรอมกันน้ี
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาก็ไดนําสมรรถนะตางๆ และมาตรฐานการเรียนรูมาเปน
ตัวชี้วัดในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพ่ือสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนา
ผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมายไดมากนอยเพียงใด  
 จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดานผูเรียนโดยรวม พบวา คุณลักษณะที่ไมไดมาตรฐาน ไดแก 
การมีความสามารถในการคิด การมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การมีทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนได และการมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.  2550: 24) ผลการประเมินดังกลาว สะทอนใหเห็นวา 
การดําเนินงานตามหลักสูตรยังไมประสบความสําเร็จในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู และความสามารถดานการคิด ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวถือวามีความสําคัญและเปนหัวใจของ
การดําเนินการตามหลักสูตร เพราะความสามารถในการคิดเปนสมรรถนะหลักประการหนึ่งของ
หลักสูตร และการบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรูก็เปนการสะทอนถึงคุณภาพของผูเรียนดวย 
ดังน้ัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม เพ่ือยกระดับการ
เรียนรูของผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่คาดหวัง และบรรลุสมรรถนะดานความสามารถใน
การคิดตามเปาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  
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 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองสราง
ทักษะพื้นฐานสําหรับการคิด เพราะการที่จะเกิดทักษะการคิดได มนุษยตองผานกระบวนการทาง
สมองอยางตอเน่ือง โดยเริ่มตนจากการรับรูสิ่งตางๆ ทางประสาทสัมผัสแลวเชื่อมโยงสิ่งที่รับรูเขากับ
ประสบการณเดิมที่สะสมอยูในสมองของแตละคน เกิดเปนมโนภาพตางๆ นํามาสัมพันธกันในสมอง 
เกิดความสนใจ ความสงสัย ความอยากรูอยากเห็น เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง จากนั้นก็จะใชความ
พยายามทางสมองแสวงหาคําตอบ เพ่ือตอบสนองความอยากรูอยากเห็นน้ัน (วีระ  สุดสังข.  2550: 
16-17; อางอิงมาจาก De Bono. 1978: 35) ดังน้ัน การสงเสริมการคิดของนักเรียน จึงควรฝกให
นักเรียนมีทักษะการสงสัยและการตั้งคําถาม โดยทักษะที่ตองฝกคือ การสังเกต การฟง การสรุป 
และการเช่ือมโยง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการคิดวิเคราะห (สุวัฒน วิวัฒนานนท. 2550: 59) 
การคิดวิเคราะหจึงเปนทักษะพื้นฐานสําคัญที่จะสงผลใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดดานอ่ืนๆ ที่
สูงขึ้นไป เชน การคิดแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดอยางสรางสรรค เปนตน ดังที่ 
สเติรนเบิรก (ศักดิ์ศรี  ปาณะกุล. 2549: 132; อางอิงมาจาก Sternberg.  1997: 18-20) ไดสรุปไววา 
ปญญาแหงความสําเร็จคือการผสมผสานความสามารถทางการคิด 3 ดาน คือ ดานวิเคราะห ดาน
สรางสรรค และดานปฏิบัติ ที่จะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในชีวิต ตามบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของผูเรียน และเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 1-2) ไดอธิบายไววา การคิดวิเคราะห 
เปนการคิดในระดับพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคนและเปนพ้ืนฐานสําหรับการคิดในมิติอ่ืนๆ เชน การ
คิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงสรางสรรค การคิดเชิงอนาคต การคิดเชิงบูรณาการ เปนตน การคิด
วิเคราะหจะชวยใหรูขอเท็จจริง รูเหตุผลเบื้องตนของสิ่งที่เกิดขึ้น เขาใจความเปนมาเปนไปของ
เหตุการณตางๆ รูวาเรื่องนั้นมีองคประกอบอะไรบาง รูรายละเอียดของสิ่งตางๆ ทําใหไดขอเท็จจริง
ที่เปนพ้ืนฐานความรู เพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจแกปญหาและการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง  
 นอกจากการคิดวิเคราะหจะเปนพ้ืนฐานของการคิดในขั้นสูงแลว การคิดวิเคราะหยังเปน
พ้ืนฐานสําหรับการเรียนรูที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นได ดังผลการวิจัยของ
สถาบัน McREL ซึ่งนําทีมการวิจัยโดยมารซาโน ไดวิเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการสอนที่ครู
สามารถนํามาใชไดตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงชั้นปที่ 12 ดวยวิธีการวิเคราะหแบบอภิมาน (Meta-
analysis) ผลการวิจัยพบวา กลวิธีการสอนที่มีผลอยางมากตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เรียงลําดับตามขนาดของผล ไดแก 1) การระบุความเหมือนและความตางกัน 2) การสรุปความและ
การจดบันทึกยอ 3) การเสริมแรงความเพียรพยายามและการยอมรับ 4) การบานและการฝกปฏิบัติ 
5) การสื่อความหมายโดยไมใชภาษา 6) การเรียนรูแบบรวมมือ 7) การกําหนดวัตถุประสงคและการ
ใหผลยอนกลับ 8) การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐาน และ 9) คําถาม ตัวแนะ และ
โครงสรางความคิดกอนการเรียนการสอน (มารซาโน; พิคเคอริง; และ พอลล็อค.  2547: 15-18) 
ทั้งน้ี การเปรียบเทียบความเหมือนความตาง การสรุปความ การทดสอบสมมุติฐาน และการให
โครงสรางความคิดกอนการเรียนการสอน ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการคิดวิเคราะหและทําให
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ผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการวิเคราะหเปนกลไกสําคัญของกระบวนการสราง
ความเขาใจ เปนการจัดกระทํากับโครงสรางของความรู เชน การแยกโครงสรางของความรูออกเปน
สวนๆ การจัดโครงสรางของความรูใหม และการรวบรวมตอเติมโครงสรางของความรูดวยความรูอ่ืน 
(Marzano.  2001: 38) กระบวนการเหลานี้กอใหเกิดสารสนเทศใหมทําใหเขาใจความรูนั้นไดชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางมีหลักการ   
 จากความสําคัญของการคิดวิเคราะหที่เปนพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูงและเปนพ้ืนฐานในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน จําเปนตองพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนอยางตอเน่ือง 
และผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน คือ ครูซึ่งเปนบุคลากรหลักในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียน ถาครูขาดความรูความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
กระบวนการคิด ขาดความมั่นใจในตนเอง ขาดการสนับสนุนสงเสริมจากผูบริหาร และขาดความเปน
แบบอยางที่ดีในการคิดแลว ยอมสงผลตอระดับการคิดของผูเรียนได (ทิศนา แขมมณี. 2546: 52-53; 
Smith. 1992: 124) ดังน้ัน การพัฒนาผูเรียนดานการคิดจึงตองเร่ิมที่ครูใหเขาใจวิธีคิด ทําใหครูคิด
เปน และสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานการคิดได โดยรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดของ
ผูเรียนนั้นสามารถทําได 2 รูปแบบ คือ 1) การสอนเรื่องการคิดโดยตรง ซึ่งจัดเปนโปรแกรมพิเศษ
นอกเหนือจากการเรียนปกติ ไมเนนการใชเนื้อหาตามหลักสูตรแตสามารถนําเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
มาใช โดยไมไดมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานั้นๆ 2) การสอนเรื่องการคิด
โดยผานเนื้อหาวิชาในหลักสูตร เปนการสงเสริมกระบวนการคิดโดยวิธีบูรณาการหรือสอดแทรกเขา
ไปในเนื้อหาวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยครูผูสอนจะใชเทคนิคและวิธีการสอนแบบตางๆ เพ่ือ
สงเสริมกระบวนการคิดของผูเรียน (นภเนตร  ธรรมบวร. 2549: 67) สรุปไดวา การคิดวิเคราะห
สามารถจัดเปนกลวิธีการสอนที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ใชฝกการคิดวิเคราะหตาม
เน้ือหาของหลักสูตรได การฝกคิดวิเคราะหในเน้ือหาของหลักสูตร นอกจากจะพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะดานการคิดวิเคราะหแลว ยังชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจและเรียนรูเน้ือหานั้นไดดียิ่งขึ้น  
 การพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรูของผูเรียน สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือการทํางาน
ของสมอง การเรียนรูและการคิดของผูเรียนจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเม่ือการทํางานของสมองประสาน
เชื่อมโยงกันไดเปนอยางดี เทคนิคที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในทํางานของสมองรวมกันทั้ง 2 ซีก คือ 
ในระหวางกระบวนการเรียนรูและการคิดนั้น ตองใหผูเรียนไดมีโอกาสในการผอนคลาย ไดใชทักษะ
ดานศิลปะ ดนตรี ความคิดสรางสรรค และจินตนาการรวมดวย (นภเนตร ธรรมบวร. 2549: 15-17 
อางอิงมาจาก Ward and Daley. 1993: 48-53) วิธีการที่จะชวยใหการทํางานของสมองประสาน
เชื่อมโยงกันเพ่ือการเรียนรูและการคิดไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือการนําคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียมาใชในการเรียนการสอน เพราะคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน มีสวนชวยใหผูเรียนผอนคลายในระหวางการเรียนรู ชวยกระตุน
ความสนใจ และชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหามากขึ้น (จริยา เหนียนเฉลย. 2546: 173; คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 2552: 5-6; Rouet, Levonen and Biardeau.  2001: 
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168) การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนจะกอใหเกิดการพัฒนาทางสติปญญา
ของผูเรียนไดมากกวาเทคโนโลยีอ่ืนที่ทําไดเพียงการนําเสนอเนื้อหา เพราะคอมพิวเตอรเปน
เครื่องมือที่เอ้ือใหผูเรียนสามารถออกคําสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน และกําหนดทิศทางการเรียนรูดวย
ตนเอง (นภเนตร ธรรมบวร. 2549: 49) นอกจากนี้ผลการวิจัยสวนหนึ่งพบวา สภาพแวดลอมของ
การเรียนรูแบบมัลติมีเดีย สามารถสนับสนุนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแกปญหา
ของผูเรียนได (Herrington and Oliver. 1999: 401; Liu and Pedersen. 1998: 14-17; Schacter 
and Fagnano. 1999: 36-42) อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนสรางองคความรู สรุปประเด็นหัวขอเร่ืองอยาง
มีความหมาย และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น (Wolfe. 2001: 69-73) นอกจากนั้น 
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียยังสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดานอ่ืนๆ ที่มากกวาการเรียนรูตามเนื้อหา เชน 
ทักษะการคนควา ทักษะการแปลความหมายขอมูล ทักษะการออกเสียง การสื่อสารความหมาย
ความรู และทักษะการใชคอมพิวเตอร (Jonassen. 2000: 17-22) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงจําเปน
สําหรับครูในยุคปจจุบัน ขอดีของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ สามารถคัดลอก ตัดตอ และทําซ้ํา
เน้ือหาใหมไดเรื่อยๆ โดยกระทบตอคุณภาพของขอมูลนอยที่สุด การจัดทําสื่อมัลติมีเดียผานระบบ
คอมพิวเตอรสามารถทําไดงาย ใชงบประมาณนอย และสามารถสรางสรรคสื่อไดหลากหลาย (คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.  2552: 5) จึงมีความเหมาะสมกับการสงเสริมการ
เรียนรูของนักเรียนในปจจุบัน เพราะมีภาพเคลื่อนไหว เสียง และขอความที่สะทอนเร่ืองราวไดอยาง
ละเอียด เหมาะสําหรับครูผูสอนที่ตองการสื่อเพ่ือการเรียนการสอนจํานวนมาก ภายใตงบประมาณที่
มีจํากัด ในปจจุบันโรงเรียนสวนใหญมีเครื่องคอมพิวเตอร มีระบบอินเทอรเน็ต มีโทรทัศน และเครื่อง
ฉายวีดิทัศน ซึ่งอุปกรณตางๆ เหลานี้ยังไมถูกใชอยางคุมคา ดังผลการวิจัยของ เสถียร  สายลวดคํา 
(2551: 48-53) เร่ือง สภาพการใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการอานออกเขียนได ของ
ครูผูสอนโรงเรียนบานศรีสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 พบวา ครูสวน
ใหญขาดนวัตกรรมดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ครูยังขาดทักษะความสามารถในการพัฒนาสื่อดาน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ขาดความชํานาญดานการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับสื่อ
มัลติมีเดียตางๆ และครูตองการพัฒนาตนเองดานการผลิตสื่อใหทันสมัยในรูปแบบของสื่อแบบ
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และผลการวิจัยของ สมจิต  บุตรทองทิม (2549: 82-84) พบวา สภาพการใช
สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครู มีปญหาการใชสื่อคอมพิวเตอรไมคุมคา ครูขาด
ทักษะความสามารถในการสรางสื่อเพ่ือใชกับเครื่องคอมพิวเตอร สาเหตุที่ครูใชเครื่องมือตางๆ ไม
คุมคาเพราะยังขาดความรูและทักษะในการผลิตและใชสื่อ นอกจากนั้นผลการวิจัยของ วรรณพงษ ศิ
ริเจียรนัย (2545: 122-136) ยังพบวา ครูไมไดนํานวัตกรรมมาใชอยางแพรหลาย เนื่องจากขาด
ความรูเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาครูดานนวัตกรรมยังไมประสบผลสําเร็จ เชนเดียวกับ
ผลการวิจัยของ กฤษณา หม่ันซอม (2545: 83-86) พบวา ปญหาสวนหนึ่งของครูผูสอนในการใช
นวัตกรรม คือ ไมไดรับการสนับสนุนในการใชนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเทาที่ควร และ
ขาดการจัดการอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 
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 จากสภาพและปญหาที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ปจจุบันผูเรียนยังไมไดมาตรฐานดาน
การคิด รวมถึงการมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ซึ่งพ้ืนฐานสําคัญของการเรียนรูและการ
คิดก็คือการวิเคราะห จําเปนตองพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหอยางตอเน่ือง การ
ที่จะพัฒนาผูเรียนไดอยางตอเน่ืองน้ัน จะตองเร่ิมที่การพัฒนาครูใหรูและเขาใจกลวิธีฝกการคิด
วิเคราะห ทั้งนี้การเรียนรูและคิดวิเคราะหที่มีประสิทธิภาพนั้น จะตองใชสมองทํางานเชื่อมโยงกัน
เปนองครวม มีความผอนคลาย ไดสัมผัสศิลปะ ดนตรี และมีจินตนาการที่สรางสรรค ซึ่งคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน สามารถชวยผูเรียน
ใหผอนคลายได ชวยกระตุนความสนใจ ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดมากขึ้น และผูเรียนสามารถสั่ง
ใหคอมพิวเตอรทํางานเพ่ือกําหนดทิศทางการเรียนรูของตนเองได ดวยขอดีของคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียดังกลาว จึงควรนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชสําหรับฝกการคิดวิเคราะหและเนนฝกคิด
วิเคราะหจากเนื้อหาในหลักสูตร เพราะจะชวยเพ่ิมความเขาใจเนื้อหาในหลักสูตรมากยิ่งขึ้นดวย 
ปจจุบันครูจํานวนมากยังขาดนวัตกรรมที่เปนเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน และ
ตองการพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการจัดการเรียนรูและการฝกคิดของผูเรียน 
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือจะชวยใหครูเขาใจกลวิธีสําหรับฝกการคิดวิเคราะห 
สามารถนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชประกอบในการฝกคิดวิเคราะห และปรับปรุงพัฒนาให
กลายเปนนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได   
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการฝกอบรมตามแนวคิดของการฝกอบรม
ระหวางปฏิบัติงาน (On the Job Training) ซึ่งเปนวิธีการที่มุงเนนการเรียนรูรวมกับการปฏิบัติงาน 
ใชสถานที่ปฏิบัติงานหรือที่ใกลเคียงเปนสถานที่ฝกอบรม ทําใหผูรับการอบรมมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น (Jacobs. 2003: 12; สายัณห พานิช. 2548: 30; ชูชัย สมิทธิไกร. 2542: 9; วิชัย 
โถสุวรรณจินดา. 2544: 52) วิธีการดังกลาว จะชวยใหครูไดรับการพัฒนาโดยไมจําเปนตองหยุดการ
เรียนการสอน สามารถจัดใหครูใชเวลาชวงของการเตรียมตัวสอนเพื่อศึกษาความรูเพ่ิมเติมและฝก
ปฏิบัติ โดยใหครูเลือกเนื้อหาจากตารางสอนของตนเอง มาปรับใหเปนบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห แลวก็นําไปใชสอนนักเรียนตามตารางสอนที่กําหนด 
พรอมทั้งประเมินผลเพื่อนําผลสะทอนที่ไดมาปรับปรุงแกไขบทเรียนตอไปใหตอบสนองความสนใจ 
การเรียนรู และการคิดของผูเรียนมากขึ้น จะเห็นไดวา ครูยังไดสอนเนื้อหาตามปกติ และไดเรียนรู
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห มีการฝก
ปฏิบัติซ้ําจากเนื้อหาบทเรียนแรกไปสูบทเรียนตอๆ ไป จนกระทั่งชํานาญพอที่จะรวมเนื้อหาเขาเปน
ชุด และปรับใหเปนนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือ
เผยแพรใหเพ่ือนรวมงานตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ไดนําไปใชประโยชนตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครั้งนี้ มีความมุงหมายเพ่ือ 
  1.  พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห   
  2.  ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห  
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ครั้งนี้ มีความสําคัญตอผูที่เกี่ยวของดังนี้ 
   1.  ผลการวิจัยในครั้งน้ี ทําใหไดหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ซึ่งหนวยงานที่มีหนาที่พัฒนาวิชาชีพครูและผู
ที่เกี่ยวของสามารถนําหลักสูตรดังกลาวไปประยุกตใชในการพัฒนาทักษะความสามารถของ
ครูผูสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดโดยตรง หรือนําไปประยุกตใชในการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ในสาขาวิชาชีพครูทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได 
   2.  การวิจัยครั้งน้ีมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางทักษะใหครูผูสอนไดพัฒนาและเรียนรู
วิธีการคิดอยางสรางสรรค เรียนรูวิธีการพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห รวมกับการพัฒนาทักษะ
ดานการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผลจากการนําหลักสูตรไปใชจะทําใหครูผูสอนเกิดความสามารถ
ในการคิดคนนวัตกรรม จากทรัพยากรและสื่อมัลติมีเดียที่มีอยูตามศักยภาพและบริบทของตนเอง 
และเม่ือครูนํานวัตกรรมจากสื่อมัลติมีเดียไปใชจะนําไปสูการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ซึ่งเม่ือนวัตกรรมเหลานั้นไดรับการปรับปรุงใหสามารถนําไปใชได
อยางมีประสิทธิผล ก็จะเปนประโยชนตอการศึกษาในวงกวางออกไป  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
   1.  หลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นน้ี ดําเนินการฝกอบรมตามแนวคิดของการฝกอบรมระหวาง
ปฏิบัติงาน มุงใหครูที่เขารับการฝกอบรมไดเรียนรูและเขาใจวิธีการพัฒนาผูเรียนดานการคิด
วิเคราะห รวมกับการพัฒนาทักษะดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แลวใชความคิด
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สรางสรรคทําใหเกิดความสามารถในการคิดคนนวัตกรรมจากทรัพยากรและสื่อมัลติมีเดียที่มีอยูตาม
ศักยภาพของสถานศึกษา พัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห      
   2.  ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้  
    2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ การฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครู
ในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห    
    2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ผลงานที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมตาม
หลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห ประกอบดวย  
     2.2.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห 
     2.2.2 ความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
     2.2.3 ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
     2.2.4 คุณภาพของผลงานนวัตกรรม 
     2.2.5 ความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม  
   3.  กลุมตัวอยาง เปนครูผูสอนในโรงเรียนบานศรีสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ที่ปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 รวมทั้งสิ้น 9 คน ไดจาก
การเลือกแบบเจาะจงตามความมุงหมายของการวิจัย (Purposive Selection) โดยมีหลักเกณฑใน
การเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้  
     3.1 ผูอํานวยการสถานศึกษาใหการสนับสนุน การดําเนินการตามหลักสูตรฝกอบรม
ครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
     3.2 คณะครูเห็นความสําคัญ มีพ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน และมีความ
ตองการพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห และสมัครใจเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร 
   4. กระบวนการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ครั้งน้ีใชวิธีการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน 
(On the Job Training) เพราะเปนวิธีการพัฒนาบุคลากรที่ดําเนินไปพรอมกับการทํางาน สามารถ
พัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีผลดีตอครูและนักเรียนที่ไมตองหยุดการเรียนการ
สอนเปนเวลานานในระหวางที่ครูเขารับการฝกอบรม 
   5.  ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ครั้งนี้ใชเวลาฝกอบรมทั้งสิ้น 9 
สัปดาห หรือ 45 ชั่วโมง กําหนดระยะเวลาโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยที่ไดจากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรฝกอบรม และพิจารณาจากจํานวนหนวยของเนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตร 
โดยรายละเอียดของขั้นตอนการทํากิจกรรมและรูปแบบของการฝกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได จาก
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การประชุมวิเคราะหความตองการและการกําหนดเปาหมายรวมกันของผูเขารับการฝกอบรมตาม
ขั้นตอนของการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน 
  

นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามของคําศัพทที่สําคัญใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
   1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห หมายถึง 
เครื่องมือสําหรับจัดประสบการณใหกับผูเรียน ซึ่งนําสาระหลัก (Main concept) จากกลุมสาระการ
เรียนรูในหลักสูตรมากําหนดเปนสถานการณผานระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ใหผูเรียนทํากิจกรรม
โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห ไดแก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การจําแนกขอผิดพลาด 
การสรุปนัยทั่วไป และการนําหลักการไปใช ทําใหเกิดความเขาใจในสาระหลักและไดคําตอบที่
เหมาะสมกับสถานการณที่กําหนดให 
   2.  นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
หมายถึง ชุดผลงานที่ครูผูสอนสรางขึ้นสําหรับเผยแพรและนําไปใชจัดประสบการณใหกับผูเรียน 
ประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 2) คูมือการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และ 3) รายงานผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   3. หลักสูตรฝกอบรม หมายถึง มวลประสบการณที่จัดขึ้นเพื่อใหครูมีความสามารถใน
การสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห โดยมวล
ประสบการณที่จัดขึ้นน้ีไดยึดหลักการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน ซึ่งเปนวิธีการที่มุงเนนการเรียนรู
รวมกับการปฏิบัติงาน ใชสถานที่ปฏิบัติงานหรือที่ใกลเคียงเปนสถานที่ฝกอบรม ทําใหผูรับการ
อบรมมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห ประกอบดวยขั้นตอนการฝกอบรม 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การวิเคราะหงานและกําหนด
เปาหมาย  2) การนําเสนอเนื้อหาสาระและฝกปฏิบัติ 3) การปฏิบัติจริงในงาน และ 4) การทบทวน
และประเมินผลการปฏิบัติ  
   4.  ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง ความสําเร็จโดยบรรลุเปาหมายของ
การฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห  ประกอบดวยตัวบงชี้ประสิทธิผล ดังนี้ 
     4.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห หมายถึง การที่ครูผูเขาอบรม
สามารถอธิบายความหมายของการคิดวิเคราะหได และอธิบายวิธีการคิดวิเคราะหในแตละประเภท 
ไดแก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การจําแนกขอผิดพลาด การสรุปนัยทั่วไป และการนํา
หลักการไปใช ประเมินดวยแบบทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัย
สรางขึ้น 
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     4.2 ความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง การที่
ครูผู เขาอบรมสามารถอธิบายวิธีการใชโปรแกรม และปฏิบัติตามขั้นตอนการใชโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร ในการออกแบบบทเรียนคอมพิว เตอร มัลติ มี เ ดีย  โดยคนคว าและสร า ง
ขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มากําหนดเปนกิจกรรมในรูปของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียได
อยางถูกตอง ประเมินดวยแบบประเมินความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่ผูวิจัยสรางขึ้น     
     4.3 ความสามารถในการสรางนวัตกรรม หมายถึง การที่ครูผูเขาอบรมสามารถ
อธิบายความหมายของนวัตกรรม บอกสวนประกอบของนวัตกรรม อธิบายขั้นตอนการสราง
นวัตกรรม และปฏิบัติตามขั้นตอนการสรางนวัตกรรมได ประเมินดวยแบบประเมินความสามารถ
ของครูดานการสรางนวัตกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น      
     4.4 คุณภาพของผลงานนวัตกรรมที่ครูผูเขาอบรมสรางขึ้น หมายถึง ระดับคะแนน
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญที่ใหกับผลงานนวัตกรรมนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหที่ครูผูเขาอบรมสรางขึ้น ประเมินดวยแบบประเมินผลงานนวัตกรรมที่
ผูวิจัยพัฒนาจากเกณฑการประเมินคุณภาพนวัตกรรมทางการศึกษาของคุรุสภา    
     4.5 ความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง ระดับความรูสึกของครู
ที่สะทอนถึงการยอมรับในประโยชนและคุณคาของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ประเมินดวยแบบสอบถามความพึง
พอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
   5. เกณฑบงชี้ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง ระดับของการวัดที่
กําหนดขึ้นเพื่อใชเปรียบเทียบและตัดสินความสําเร็จวาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
ฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห
หรือไม โดยกําหนดระดับความสําเร็จตามตัวบงชี้ ดังนี้  
     5.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห ผลการทดสอบความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะหหลังการฝกอบรมสูงกวากอนไดรับการฝกอบรม และมีคา
ดัชนีประสิทธิผลสูงกวา 0.50 
     5.2 ความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผลการประเมิน
โดยรวมตองมีคาเฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑรอยละ 80   
     5.3 ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ผลการประเมินโดยรวมตองมีคาเฉลี่ยไม
ต่ํากวาเกณฑรอยละ 80  
     5.4 คุณภาพของผลงานนวัตกรรมที่ครูผูเขาอบรมสรางขึ้น ผลการประเมินโดยรวม
ตองมีคาเฉลี่ยตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป จากเกณฑการประเมินคุณภาพนวัตกรรม ซึ่งแบงระดับคุณภาพ
เปน 3 ระดับ ตั้งแตระดับ 1-3 (ผูวิจัยดัดแปลงจากเกณฑการประเมินคุณภาพนวัตกรรมทาง
การศึกษาของคุรุสภา) 
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     5.5 ความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม ผลการประเมินจากครูผูเขาอบรม
ตองมีความพึงพอใจไมต่ํากวาระดับมาก จากมาตรการประเมิน 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปาน
กลาง มาก และมากที่สุด 
 



11 
 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจําแนกตามหัวขอ ดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน  
   1.1 ความหมายและความสาํคัญของหลักสูตร 
   1.2 องคประกอบของหลักสตูร 
   1.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
   1.4 หลักสูตรฝกอบรม 
   1.5 การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน   
   1.6 ประสิทธผิลของหลักสตูรฝกอบรม 
   1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
   1.8 สรุปแนวคิดเกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 
   2.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห 
   2.2 การทํางานของสมองเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 
   2.3 ความสัมพันธระหวางการเรียนรูและการคิดวิเคราะห 
   2.4 กระบวนการคิดวิเคราะห 
   2.5 การพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะห 
   2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห 
   2.7 สรุปแนวคิดเกี่ยวกบัการคิดวิเคราะห  
 3. แนวคิดเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   3.1 ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   3.2 ความสําคญัของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   3.3 องคประกอบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   3.4 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางขอมูลมัลติมีเดีย 
   3.5 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   3.6 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   3.7 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   3.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   3.9 สรุปแนวคิดเกี่ยวกบับทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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 4. แนวคิดเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม  
   4.1 ความหมายของนวัตกรรม 
   4.2 องคประกอบของนวัตกรรม 
   4.3 กระบวนการสรางนวัตกรรม 
   4.4 การประเมินคุณภาพนวัตกรรม   
   4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางนวตักรรม 
   4.6 สรุปแนวคิดเกี่ยวกบัการสรางนวัตกรรม 
 5. สรุปแนวคดิเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
 6. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน 
 แนวทางที่เปนตัวกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา คือ หลักสูตร ซึ่งทําหนาที่เปนกลไกและ
ตัวกํากับเพ่ือใหการจัดการศึกษามีมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือการพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 1.1 ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร 
   อารมสตรอง (Armstrong. 2003: 20) ไดใหความหมายวา หลักสูตร หมายถึง 
กระบวนการตัดสินใจ และสรางหลักสูตร ซึ่งมีเปาหมายสําหรับการเตรียมการและการประเมิน
แผนการตัดสินใจที่จะพัฒนาผูเรียนโดยเฉพาะดานความรูและทักษะ ความหมาย ดังกลาวเกี่ยวของ
กับ 3 ปจจัยหลักของหลักสูตร คือ การถายโยงความรู กระบวนการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรู และการสรางการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเขาถึงขอมูล ความรูสารสนเทศใหมๆ   
 สมิธ (Smith. 2005: online) ไดใหความหมายของหลักสูตรแยกไวเปนสวนยอยๆ ไวดังนี้   
  หลักสูตรคือ องคความรู (The body of knowledge) ที่จะใหแกผูเรยีน เปนกําหนด
รายการของเนื้อหาที่จะตองใหแกผูเรียน 
  หลักสูตรคือ สิ่งที่จะมุงใหผูเรียนเกิดเม่ือสิ้นสุดการสอนแลว (Attempt) 
  หลักสูตรคือ กระบวนการ (Process) ที่จะตองใชในการจัดการเรียนรู 
  หลักสูตรคือ สิ่งที่ตองยอมรับเพ่ือไปปฏิบัติ (Praxis) ในการจัดการเรียนรู  
 บุญชม ศรีสะอาด (2546 ข:  2) ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตรคือขอกําหนด 
แนวทาง จุดมุงหมาย โดยสรางเนื้อหาสาระ และกิจกรรมที่กําหนดใหโรงเรียนตางๆ ปฏิบัติตาม  
 นิรมล ศตวุฒิ (2547:  54) อธิบายถึงความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตรหมายถึง 
เอกสารแนวทางในการจัดการเรียนรู การนําแนวทางจากเอกสารไปจัดสาระ เนื้อหา กิจกรรม
ประสบการณใหแกผูเรียน และผลที่เกิดในตัวผูเรียน   
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 จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตรของนักวิชาการดานการศึกษาดังกลาว 
สามารถสรุปไดวา หลักสูตรหมายถึงเอกสารและแนวทางในการจัดการเรียนรู อันประกอบดวย
วัตถุประสงคของหลักสูตร เน้ือหาสาระ การจัดกิจกรรมหรือประสบการณที่จะใหแกผูเรียน และ
กระบวนการประเมินผลการเรียนรูที่จะเกิดขึ้นแกผูเรียน ที่กําหนดโดยผูพัฒนาหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรน้ันๆ 
 1.2 องคประกอบของหลักสูตร 
   ไทเลอร (Tyler. 1949: 1) ไดอธิบายถึงหลักการของหลักสูตร วาอยูบนพื้นฐานที่จะตอง
ตอบคําถาม 4 ประการ คือ 
    1.  มีความมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางที่ควรแสวงหา 
   2.  มีประสบการณอะไรบางที่จัดขึ้นเพื่อชวยใหบรรลุความมุงหมายที่กําหนดไว 
   3.  จะจัดประสบการณอยางไร จึงจะบรรลุความมุงหมายที่กําหนดไว 
   4.  จะประเมินผลการจัดประสบการณอยางไร จึงจะตัดสินไดวาบรรลุความมุงหมายที่
กําหนดไว  
 ทาบา (Taba. 1962: 10) ไดจําแนกขัน้ตอนของการพัฒนาหลกัสตูรไววา หลักสตูรทีดี่จะตอง 
ประกอบดวยองคประกอบตางๆ ที่สัมพันธกันดังตอไปน้ี  
   1. การวินิจฉัยความตองการ 
   2. การกําหนดจุดประสงค 
   3. การเลือกเน้ือหา 
   4. การจัดเนื้อหาสาระ 
   5. การเลือกประสบการณการเรียนรู 
   6. การจัดประสบการณการเรียนรู 
   7. การประเมิน 
 วิชัย วงษใหญ (2537:  5) ไดจําแนกองคประกอบของหลักสตูรไว แบงออกเปน 4 สวน ไดแก 
   1. วัตถุประสงค 
   2. เน้ือหาวิชา 
   3. วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   4. วิธีการประเมินผล  
 สุนีย ภูพันธ (2546: 18–19) จําแนกองคประกอบของหลักสูตร แบงเปน 4 สวน ไดแก 
   1. วัตถุประสงค  
   2. เน้ือหาสาระและประสบการณการเรียนรู  
   3. การจัดประสบการณการเรียนรู  
   4. การประเมินผล  
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 สําราญ คงชะวัน (2546: 13–14 ) จําแนกองคประกอบของพัฒนาหลักสูตรไววา การ
พัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการวางแผนและพัฒนาประสบการณการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
เลือกจุดมุงหมาย เน้ือหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู ตลอดจนการวัดผลประเมินผล  
 จากแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรที่กลาวมาแลว สรุปไดวาหลักสูตร
ประกอบดวยองคประกอบพื้นฐาน 4 ดาน คือ จุดมุงหมายของหลักสูตร เน้ือหาสาระของหลักสูตร 
กิจกรรมการเรียนรู และการประเมินผล ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  สรุปองคประกอบของหลักสูตรจากแนวคิดที่เกี่ยวของ 
 

องคประกอบ แนวคิดที่เกี่ยวของ 
ของหลักสูตร Tyler Taba วิชัย  

วงษใหญ 
สุนีย  
ภูพันธ 

สําราญ  
คงชะวัน 

1. วัตถุประสงค      
2. เน้ือหาสาระ      
3. กิจกรรม      
4. การประเมิน      

 
 ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ครั้งน้ี ใชองคประกอบพื้นฐานของหลักสูตร 4 ดาน เพ่ือจัดเปน
องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม ดังนี้ 
  1. วัตถุประสงค เปนสวนที่ระบุถึงความตองการที่จะทําใหเกิดขึ้น ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของ
ความตองการของสังคมและของผูเรียน 
  2. เน้ือหาสาระ เปนขอความที่แสดงถึงเนื้อหาวิชาที่ผูเรียนจะตองเรียนรูและไดรับ
ประสบการณ รวมถึงทางเลือกใหผูเรียนไดเลือกเรียนวิชาที่ตรงกับความถนัดและความสนใจ การ
พิจารณาคัดเลือกเนื้อหาและประสบการณ การเรียงลําดับเนื้อหาสาระและการกําหนดเวลาเรียนที่
เหมาะสม ควรคํานึงถึงความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปนเนื้อหาที่มีความสําคัญ มีความ
จําเปนตอการเรียนรู 
  3. กิจกรรม เปนขอความที่แสดงถึงวิธีการตางๆ ที่จะนํามาใชพิจารณาดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงค การพิจารณาการจัดประสบการณผูสอนควรคํานึงถึง
กระบวนการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามความสามารถ 
  4. การประเมินผล เปนขอความที่แสดงถึงเกณฑและวิธีการตางๆ ที่จะนํามาใชในการ
ประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม โดยอาศัย
เครื่องมือในการวัดคุณลักษณะผูเรียน 
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 1.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ ทาบา (Taba. 1962: 12-13) มีดังนี้ 
   1.  การวินิจฉัยความตองการของผูเรียน เปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนแรกของตัดสินใจ
วาควรพัฒนาหลักสูตรอะไรใหกับผูเรียน โดยการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผูเรียนวาผูเรียนมี    
ภูมิหลัง และมีความตองการในเรื่องใด อยางไรบาง 
   2.  การกําหนดจุดมุงหมาย เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรไดอยางชัดเจนวา
หลักสูตรที่จัดทําขึ้นน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะเชนไรบาง 
   3.  การเลือกเนื้อหาสาระ เปนการเลือกเน้ือหาสาระที่จะจัดใหผูเรียนไดเรียนรู ซึ่ง
สอดคลองและเปนไปตามจุดมุงหมายของการเรียนรูที่หลักสูตรไดกําหนดไว 
   4.  การจัดเนื้อหาสาระ เปนการตัดสินใจวาเนื้อหาสาระที่ไดเลือกไวแลวน้ัน ควรจะจัด
ใหกับผูเรียนในระดับชั้นใด โดยคํานึงถึงพัฒนาการทางจิตวิทยาของผูเรียน 
   5.  การเลือกประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน เปนการเลือกประสบการณการเรียนรู
ใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระและจุดมุงหมายของหลักสูตร 
   6. การจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน เปนการตัดสินใจวาควรจะจัด
ประสบการณในการเรียนรู ใดบางใหกับผูเรียน และควรมีวิธีการจัดอยางไร เพ่ือใหสอดคลองกับ
เน้ือหาสาระ และจุดมุงหมายในการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียน ตามความสมกับของผูเรียน 
   7.  การประเมินผล เปนการประเมินผลผูเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตรวาผูเรียนมี
คุณลักษณะตามที่หลักสูตรตองการหรือไม อยางไร เพ่ือใหตอบสนองจุดมุงหมายของหลักสูตรที่ได
กําหนดไว 
 วิชัย วงษใหญ (2537:  25-26) อธิบายถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยทั่วไปมีขั้นตอน
หลัก 4 ขั้นตอน ไดแก 
   1.  การเตรียมการ โดยการศึกษารวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
ตางๆ ที่จะนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตร อาทิ ขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายและวัตถุประสงคของ
การศึกษาระดับชาติ หลักสูตรเดิม สภาพและปญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ปรัชญา 
ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู เปนตน  
   2.  การพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการใชหลักสตูร โดยกําหนดหลักการ จุดประสงค 
โครงสราง เน้ือหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การศึกษา ซึ่ง ทั้งหมดนี้รวมเรียกวาโครงรางหลักสูตร  
   3.  การดําเนินการใชหลักสตูร โดยนําโครงรางหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการ
ทดลองใชกับกลุมเปาหมายที่กําหนด  
   4.  การตรวจสอบกระบวนการใชหลักสูตรหรือการประเมินหลักสูตร ซึ่งถือวาเปน
ขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก เพราะเปนขั้นการตรวจสอบวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นและนําไปทดลองใช 
กับกลุมเปาหมายแลวบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม มีจุดเดน จุดดอยอยางไร และตองมี
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การปรับปรุงแกไขในสวนใดของหลักสูตรเพ่ือใหไดหลักสูตรที่มีคุณภาพตามตองการ  
 สุนีย ภูพันธ (2546: 174) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรโดยเพิ่มขั้นตอนการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  การกําหนดจุดหมาย เปนการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาหลักสูตร ที่
สอดคลองกับความตองการของผูที่เกี่ยวของ 
  ขั้นที่ 2  การจัดเนื้อหาของหลักสูตร เปนการจัดเนื้อหาที่ตอบสนองจุดมุงหมายของ
หลักสูตร 
  ขั้นที่ 3  การนําหลักสูตรไปใช เพ่ือหาขอบกพรองแลวนํามาแกไขใหไดหลักสูตรที่มี
องคประกอบครบถวนสมบูรณ แลวจึงนําหลักสูตรไปใช 
  ขั้นที่ 4  การประเมินหลักสูตร เพ่ือเปนการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
  ขั้นที่ 5  การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เปนการนําผลที่ไดจากการประเมิน
หลักสูตรมาปรับปรุงและแกไขหลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวขางตน เพ่ือใหเห็นภาพรวมของขั้นตอน
ในการพัฒนาหลักสูตร ความสอดคลองและความแตกตางกันในรายละเอียดของแตละขั้นตอน ผูวิจัย
จึงไดสังเคราะหแนวคิดในการกําหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือกําหนดเปนขั้นตอนในการ
พัฒนาหลักสูตรในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน เปนการเตรียมขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพปญหา 
ความตองการของผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหในการกําหนด
องคประกอบของหลักสูตร ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียน 
  ขั้นที่ 2  การจัดทํารางหลักสูตร เปนการนําขอมูลพ้ืนฐานมาจัดทํา (ราง) หลักสูตร โดยมี
รายละเอียดประกอบดวย (ราง) หลักสูตรเอกสารประกอบหลักสูตร ประเมินเอกสารหลักสูตร และ
ศึกษานํารอง เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข(ราง) หลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
  ขั้นที่ 3  ทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช เพ่ือศึกษา
ความเปนไปไดของการนําหลักสูตรไปใชปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 
  ขั้นที่ 4  ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เปนการนําขอมูลที่ไดจากการนําหลักสูตรไป
ทดลองใชมาปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตรมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 1.4 หลักสูตรฝกอบรม 
   1.4.1 ความหมายของหลักสูตรฝกอบรม  
    การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่เปนระบบ เพ่ือสรางหรือเพ่ิมพูนความรู 
ทักษะความสามารถ และเจตคติ ใหแกบุคลากร อันจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นอันจะเปนประโยชนตองานที่รับผิดชอบในปจจุบัน และหรืองานที่ไดรับมอบหมายใหทําใน
อนาคต (Byars; & Rue. 1994: 216) 
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  การฝกอบรมและการพัฒนาบุคคลเปนการพิจารณาปญหาจากการประเมินความตองการ
จําเปน ผูดําเนินการฝกอบรมจะตองดําเนินการออกแบบการเรียนรู (The learning design) ให
สัมพันธกับทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ (Adult learning theories) ออกแบบการประเมินผลการ
ฝกอบรมและการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ซึ่งกระบวนการฝกอบรมนั้นเปนวิธีการโดยเฉพาะ และ
การออกแบบตามรูปแบบของการเรียนรูนั้นเอง โดยสรุปแบบการเรียนรูที่หลากหลายที่ผูใหญ
สามารถนํามาใชในกระบวนการเรียนรู มีความจําเปนที่จะตองนํามาใชจัดในการศึกษาและการ
ฝกอบรม โดยจะเริ่มจากการประเมินความตองการจําเปน และนําขอมูลที่ไดวิเคราะหแลวใชกําหนด
วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม และการประเมินผลการฝกอบรม เรบินและคนอื่น ๆ (Rabin and 
Others. 1995: 467-468) 
  จากแนวคิดเกี่ยวการฝกอบรมและการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดังกลาวขางตน สรุปไดวา
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม นั้นเปนกระบวนการสรางหลักสูตรฝกอบรมอยางเปนระบบโดยเร่ิมจาก
การวิเคราะหขอมูลความตองการจําเปน หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเปนชุดของ
สถานการณการเรียนรู ประกอบดวยโครงสรางตั้งแตจุดมุงหมาย กิจกรรมที่เปนชุดประสบการณการ
เรียนรู สื่อการฝกอบรม การประเมินผล การจัดทําหลักสูตรฝกอบรมในแตละองคประกอบจะตองยึด
หลักจิตวิทยาการเรียนรู และหลักการเรียนรูสําหรับผูใหญเปนหลัก ซึ่งหลักสูตรฝกอบรมมี
จุดมุงหมายที่สําคัญเพ่ือพัฒนาความสามารถของผูเขาอบรมตามที่กําหนดไว ประกอบดวย
พฤติกรรมการเรียนรูในดานความรู ทักษะ และเจตคติ ผานการทดลองใชกอนนําไปใชจริง 
   1.4.2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
    การฝกอบรมนั้น เปนกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ เพ่ือสรางหรือ
เพ่ิมพูนความรูทักษะ ความสามารถ และเจตคติของบุคลากร อันจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซิงเกอร (Singer. 1990: 195-196) ไดนําเสนอวา การฝกอบรมมีความสําคัญ 
แตจะทําใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพไดจะตองเกิดจากความรับผิดชอบรวมกันของผูเกี่ยวของ ที่
จะตองใหความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมโดยตองใหความสนใจ และมีความผูกพัน 
ระหวางผูเขารับการฝกอบรมดวย ซึ่งการฝกอบรมจะดําเนินการไดขึ้นอยูกับวา หนวยงานเสีย
คาใชจายมากหรือมีความตองการจําเปนโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานมีความตองการใหสภาพการปฏิบัติ
สามารถดํารงอยูรอด นอกจากนี้ ยังขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก 1) ผูเขารับการฝกอบรมทุกคน
จะตองเช่ือม่ันในจุดมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรม 2) ผูเขารับการฝกอบรมจะตองไดวิทยากรที่
ดําเนินการฝกอบรมที่เชื่อถือได 3) ผูรับการฝกอบรมจะตองไดทราบสิ่งที่จะไดรับเปนรางวัล 4) 
หนวยงานจะตองเต็มใจในการสนับสนุนใหครูเขารับการฝกอบรม เม่ือเขารวมการฝกอบรมแตละ
เรื่อง และแสดงใหเห็นวาไดเรียนรู หรือเม่ือมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 ฟชเชอร สโกนเฟลด และชอว (Fisher, Schoenfeldt; & Shaw. 1996:  356-357) ไดเสนอ
วาการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพนั้น จะตองพัฒนาอยางเปนระบบ ซึ่งเปน
ขั้นตอนวงจรการฝกอบรมประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการประเมินสภาพ (The assessment 
phase) ขั้นการฝกอบรม (The training phase) ขั้นประเมินผล (The evaluation phase) และ เดวีส 
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(Devies) (ฐีระ ประวาลพฤกษ. 2538: 73-74; citing Ivon Devise) ไดนําเสนอกระบวนการพัฒนา
บุคลากรโดยใชการฝกอบรมเชิงระบบ ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที ่1 การวางแผนการฝกอบรมโดยการรวมขั้นตอนการหาความตองการจําเปนกับ
การกําหนดจุดมุงหมายของการฝกอบรม 
  ขั้นตอนที ่2 การจัดการฝกอบรม ประกอบดวยกิจกรรมยอย 
  ขั้นตอนที ่3 การปฏิบัติการฝกอบรม จะตองใหความสําคัญอยางนอย 2 เรื่อง คือ การจูง
ใจและการเลือกใชเทคนิคการฝกอบรม 
  ขั้นตอนที ่4 การติดตามและประเมินผลการฝกอบรม 
 จากการสังเคราะหแนวคิดของ วิลสัน (Wilson. 1995:  24-25) พอนท (Pont. 1995: 167-
171) และ เชน (Chen. 1995:  2-3) เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 8 
ขั้นตอน คือ 
   1.  กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม โดยพิจารณาจากปญหาและความ
ตองการของหนวยงาน 
   2.  ออกแบบหลักสูตรประกอบดวย วัตถุประสงคของการเรียนรู เน้ือหา ประสบการณ
การเรียนรู สื่อประกอบการฝกอบรม วิธีการประเมินผลมีความแตกตางที่ลุมลึกมากกวา
ประสบการณที่เคยมีมากอน กระตุนใหเกิดความอยากรูมากขึ้นตามหลักการเรียนรูของผูใหญ 
   3.  การเลือกรูปแบบการฝกอบรม พิจารณาจากคุณสมบัติ ปญหา พฤติกรรมของผูรับ
การฝกอบรม ประโยชนที่ไดรับ นโยบายขององคการ รวมถึงทรัพยากรบุคคลและวัสดุที่มีอยู 
   4.  การจัดประสบการณการเรียนรู การดําเนินกิจกรรมแตละวันตองเลือกกิจกรรมที่จูง
ใจชวยใหเชื่อมโยงประสบการณเดิมเขากับประสบการณใหม 
   5.  จัดเตรียมสื่อประกอบการฝกอบรม 
   6.  ดําเนินการฝกอบรม 
   7.  ประเมินผลการฝกอบรม 
   8.  ใหขอมูลยอนกลับและปรับปรุงหลักสูตร 
 เวลลา (Vella. 1994: 3-22) ไดเสนอหลักการพื้นฐานในการจัดการฝกอบรมเพื่อใหผูใหญ
เรียนรูไดดี จํานวน 12 ขอ คือ 
 1.  ประเมินความตองการ (Needs assessment) 
  2. สรางบรรยากาศแหงความปลอดภัย (Safety) ซึ่งไดแก 
   2.1 ความไววางใจในประสทิธิภาพของโปรแกรมและผูฝกอบรม 
   2.2 ความเชื่อม่ันในความเปนไปไดของวตัถุประสงคของการเรียนรู 
   2.3 การยินยอมใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
   2.4 ความเชื่อม่ันในผลลัพธของกิจกรรมการเรียนรูที่งาย ชัดเจน และมีความ สัมพันธ
กับงานที่ทํา 
   2.5 เชื่อม่ันในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 
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  3. ความสัมพันธที่ดีระหวางผูฝกอบรมกับผูเขารับการฝกอบรม ทางดานการเรียนรูและ
การพัฒนาบุคคล ดวยวิธีการแสวงหาความรูและความกระตือรือรน 
  4. ใหความสนใจและรอบคอบตอการจัดลําดับของเนื้อหาเพื่อการเรียนรูและการเสริมแรงที่
เหมาะสม ทั้งโปรแกรมการเรียนรูทางดานความรู ทักษะและเจตคติ รวมทั้งการเสริมแรงเพ่ือใหเกิด
การกระทําซ้ําทางดานความรู ความจริง ทักษะ และเจตคติอยางหลากหลาย มีความ สัมพันธกันและ
มีความนาสนใจ 
  5. มีการปฏิบัติการและการไดรับผลสะทอนกลับ (Praxis) เปนการเรียนรูดวยการ
ปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เพ่ือใหเกิดความรู ทักษะ และเจตคติ โดยใชกระบวนการ ไดแก
การกระทํา การสะทอนกลับ การตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลง และการปฏิบัติสิ่งใหม 
  6. การยอมรับวาผูเขารับการฝกอบรม คือองคประกอบสําคัญในการฝกอบรมหมายถึง 
การเรียนรูซึ่งกันและกัน รูจักการใชเหตุและผลในการตัดสินใจ ยึดผูเขารับการฝกอบรมเปนสําคัญ 
วิทยากรเปนผูอํานวยความสะดวก 
  7. ยึดม่ันการพัฒนาใหเกิดการเรียนรูทั้งดานความรู ความคิด เจตคติหรือความรูสึกและ
ทักษะตาง ๆ จากการปฏิบัติ 
  8. สรางการเรียนรูอยางฉับพลัน ใหเกิดประโยชนทั้งทางดานความรู เจตคติและทักษะ 
  9. สรางบทบาทที่ชัดเจน (Clear roles) เพ่ือการสื่อสารระหวางผูเขารับการฝกอบรมกับ
วิทยาการ 
  10.การเรียนรูรวมกันดวยการทํางานเปนกลุม (Teamwork) โดยการแบงผูเขารับการ 
ฝกอบรมออกเปนกลุมยอย จํานวนหลายกลุม เพ่ือใหเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เกิดความรูสึก
ปลอดภัยในลักษณะเพื่อนชวยเหลือเพ่ือน 
  11. การผูกพันระหวางผูเขารับการฝกอบรมกับสิ่งที่ไดเรียนรู (Engagement) ทําใหผูเขา
รับการอบรม มีความผูกพันกับภาระการเรียนรู  
  12. สามารถประเมินและตรวจสอบได (Accountability) ผูเขารับการฝกอบรมเกิดการ
เรียนรู ทักษะและไดรับการพัฒนาในดานอ่ืน ๆ อยางชัดเจน 
 สรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับหลักการฝกอบรมใหประสบผลสําเร็จ ควรพิจารณาถึงความ
ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลงความรู ความคิด เจตคติ ทักษะ โดยผานกระบวนการให
ความรูและการฝกปฏิบัติที่มีแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู การยอมรับและการมีสวนรวมของผูเขารับการ
ฝกอบรม ตองมีการประเมินผลและการติดตามเพื่อการปรับปรุงองคประกอบของการฝกอบรมให
ชัดเจน จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดังกลาวขางตน สรุปไดวาการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมจะประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ 4 ขั้นตอน ไดแก 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน เปนการศึกษาปญหา การวิเคราะหขอมูลเพ่ือใช
ประเมินความตองการจําเปนที่ตองการปรับปรุงหรือเสริมสราง ความรูความเขาใจใหกับบุคคลดวย 
วิธีการฝกอบรม  โดยพิจารณาจากปญหาและความตองการของหนวยงาน  การศึกษาสภาพการ 
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ทํางาน การสังเกต การสํารวจความตองการ หรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห
จะชวยใหกําหนดขอบเขตของหลักสูตรใหชัดเจน 
  ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม เปนการจัดทําโครงรางหลักสูตรฝกอบรมตาม
โครงสรางที่กําหนดไว และการตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรฝกอบรม วัตถุประสงคของการเรียนรู
เน้ือหา ประสบการณการเรียนรู สื่อประกอบการฝกอบรม วิธีการประเมินผล โดยเม่ือกําหนดความ
จําเปนในการฝกอบรมโดยการวิเคราะหและตีความขอมูลที่ไดเกี่ยวของกับองคการแลวนํามา
จัดลําดับความสําคัญ แยกความจําเปนที่สําคัญออกจากความจําเปนรอง ๆ นํามาเขียนจุดประสงค
ของการพัฒนาและฝกอบรมพรอมทั้งกําหนดเวลาที่ตองใช การจัดประสบการณการเรียนรู และการ
ดําเนินกิจกรรม 
  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม เปนการนําหลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นไป
ใชทดลองใชจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรในองคการหรือหนวยงานกลุมเปาหมาย 
  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม เปนการตรวจสอบพิจารณาวา
หลักสูตรประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดมีปญหาหรือขอบกพรองในขั้นตอนใด มากนอยเพียงใด 
เพ่ือจะไดทําการปรับปรุงแกไขตอไป การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม เปนการนําผลการทดลอง
ใชหลักสูตรมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเหมาะสมพรอมที่จะนําไปใชในการฝกอบรมใหกับบุคลากรใน
หนวยงาน องคกรที่มีลักษณะเดียวกันตอไป 
 1.5 การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน   
  1.5.1 ความหมายของการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน 
   การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน (On the job training) หมายถึง กระบวนการที่
ผูสอนงานไดถายทอดความรูและทักษะการปฏิบัติงานใหกับผูอ่ืน การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงานจะ
เกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงานหรือในหนวยงานนั้น ๆ หรือเกิดขึ้นใกล ๆ กับสถานที่ปฏิบัติงานมาก
ที่สุด โดยมุงเนนการเรียนรูและการปฏิบัติในเวลาเดียวกัน เปนวิธีการเบื้องตนที่องคกรนํามาใช
สําหรับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานในระดับที่เหมาะสมตามความตองการ (Jacobs. 2003: 12) 
เปนการฝกงานในหนาที่ของตนที่กระทําอยู ฝกงานตรงตามตําแหนงปจจุบัน ฝกงานตามหนาที่หลัก
ปจจุบันใหมีความรู ความชํานาญมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดการผิดพลาดใหนอยลง หรือใหถูกตองทั้งหมด 
เพ่ือลดการสูญเสียวัตถุดิบใหนอยลง หรือประหยัดใหมากขึ้น และเพื่อใชเวลาปฏิบัติใหนอยลง แตได
ผลงานมากขึ้น ผูรับการฝกจึงตองฝกในงานที่ตนทําจริง (สายัณห  พานิช. 2548:  30) การฝกอบรม
ประเภทนี้จะกระทําโดยการใหผูรับการอบรมลงมือปฏิบัติงานจริงๆ ในสถานที่ทํางานจริง ภายใต
การดูแลเอาใจใสของพนักงาน ซึ่งทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง โดยการแสดงวิธีการปฏิบัติงาน พรอมทั้ง
อธิบายประกอบ จากนั้นจึงใหผูรับการอบรมปฏิบัติตาม พ่ีเลี้ยงจะคอยดูแลใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือหากมีปญหาเกิดขึ้น (ชูชัย สมิทธิไกร. 2542:  9; วิชัย โถสุวรรณจินดา. 2544: 52 ) 
 สรุปวา การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการที่ผูสอนงานไดถายทอด
ความรูและทักษะการปฏิบัติงานใหกับผูเขารับการฝกอบรม โดยมุงเนนการเรียนรูรวมกับการ
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ปฏิบัติงาน ใชสถานที่ปฏิบัติงานหรือที่ใกลเคียงเปนสถานที่ฝกอบรม ทําใหผูรับการอบรมมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
  1.5.2 วิธีการฝกอบรมระหวางปฏิบตัิงาน 
   สายัณห  พานิช  (2548: 100-118) ไดจําแนกวิธีการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน
หรือวิธีสอนในการฝกงานในหนาที่ แบงออกเปน 5 วิธี ไดแก 
   1. วิธีสอนแบบสาธิต เปนวิธีที่ครูฝกจะปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอนโดยละเอียดให
ผูรับการฝกดู แตจะไมเปดโอกาสใหผูรับการฝกปฏิบัติ อาจจะเน่ืองจากความชํานาญของผูรับการฝก
ยังไมถึงขั้นลงมือทําได เนื่องจากเนื้อหายากและซับซอนเกินกวาระดับของผูรับการฝกจะลงมือ
ปฏิบัติได และอันตรานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดพลาดนั้นรายแรงมาก ผูรับการฝกจะไดปฏิบัติเม่ือ
ไดศึกษาผานไประยะหนึ่งจนกระทั่งม่ันใจวามีความรูเพียงพอที่จะปฏิบัติได 
   2. วิธีสอนแบบปฏิบัติ เปนวิธีที่ครูฝกไมตองลงมือปฏิบัติใหผูรับการฝกดู แตให
โอกาสผูรับการฝกลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ครูฝกกําหนดไวใหทันที เพราะมั่นใจวาผูรับการฝก
มีความรูและประสบการณพ้ืนฐานในเรื่องนั้นคอนขางดีแลว ครูฝกจะใชวิธีสอนแบบนี้ไดก็ตอเม่ือเปน
เรื่องที่ไมยาก ไมซับซอนมากนัก แมเกิดความผิดพลาดก็ไมเกิดความเสียหายรายแรง 
   3.  วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ เปนวิธีสอนที่ผสมผสานระหวางแบบสาธิตและแบบ
ปฏิบัติ เน้ือหาที่จะสอนเปนเนื้อหาที่มีระดับความยากงายอยูในระดับกลางๆ ผูรับการฝกมีความรูอยู
ในระดับกลางๆ  
   4. วิธีสอนแบบงานมอบ เปนวิธีสอนที่เปนการฝกปฏิบัติกับงานจริงตามหนาที่ของ
ผูรับการฝก ใหมีความชํานาญมากขึ้น แตงานน้ันตองไมเรงดวนมากนัก เหมาะกับการฝกทั้งงาน
ดานเทคนิคและงานดานธุรการทั่วไป  
   5. วิธีสอนแบบการดูงาน การนําผูรับการฝกไปดูงาน ถือวาเปนการฝกขั้นหนึ่งกอน
ใหลงมือปฏิบัติจริง เน่ืองจากการฝกงานมีเวลาจํากัด หากในระยะเวลานั้นไมมีงานลักษณะที่จะสอน
เขามาใหฝก ครูฝกสามารถนําไปรวมฝกหรือดูงานจากที่อ่ืนได เม่ือมีงานเขามาจริงจึงใหลงมือปฏิบัติ   
 จากแนวคิดขางตน สามารถสรุปไดวา วิธีการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน  แบงออกเปน 5 
วิธี ไดแก วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบปฏิบัติ วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ วิธีสอนแบบงานมอบ 
และวิธีสอนแบบการดูงาน 
  1.5.3 กระบวนการฝกอบรมระหวางปฏบิัติงาน 
   ซิสสัน (2545:  21-24) ไดสรุปกระบวนการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงานจริงวา
ประกอบดวย 6 ขั้นตอนที่ตอเน่ืองกันไปอยางเปนธรรมชาติ คือ 1. เตรียมพรอมสําหรับการฝกหัด
พนักงาน 2. เปดชั้นเรียน 3. นําเสนอเนื้อหาสาระ 4. ฝกทักษะ 5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 6. 
ทบทวนสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1.  เตรียมพรอมสําหรับการฝกหัดพนักงาน  เม่ือไดรับมอบหมายใหไปฝกหัดพนักงาน   
ผูสอนจะตองเตรียมพรอม  โดยทบทวนสาระสําคัญ  พิจารณาถึงสิ่งที่จะพูดจะสอน และกําหนดวาจะ
ทําอยางไรจึงจะสาธิตกระบวนการทํางานที่ถูกตองไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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  2.  เปดชั้นเรียน เม่ือผูรับการฝกอบรมมาถึง ทั้งสองฝายจะใชเวลาเล็กนอยในการทํา
ความรูจักกันจากนั้นผูสอนก็จะกลาวถึงเรื่องที่จะเรียน และอธิบายถึงความสําคัญของเร่ืองนั้น 
นอกจากนี้ผูสอนก็อาจสอบถามวา ผูรับการฝกอบรมรูอะไรมาบางแลว เพราะสิ่งนี้อาจทําใหผูสอนรู
วาควรเริ่มสอนที่เรื่องใด 
  3.  นําเสนอเนื้อหาสาระ ผูสอนจะอธิบายและแสดงวิธีการทํางานใหดูอยางละเอียด
รอบคอบ โดยในระหวางนี้ผูรับการฝกอบรมจะตองใหความสนใจ และสอบถามสิ่งที่ตนสงสัย สวน
ผูสอนก็ตองคอยหยุดเปนชวง ๆ เพ่ือไมใหเน้ือหาสาระอัดแนนมากเกินไป และผูรับการฝกอบรมจะ
ไดมีเวลาทําความเขาใจในสิ่งที่สอนไป 
  4.  การฝกทักษะ กระทําไดโดยการใหผูรับการฝกอบรมไดปฏิบัติงานจริง โดยมีผูให
คําแนะนําเพ่ือใหผูรับการฝกอบรมปฏิบัติงานไดถูกตอง 
  5.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกทักษะและประเมินผลมักเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน 
โดยในขณะที่ผูรับการฝกอบรมแสดงวิธีการทํางาน ผูสอนก็อาจถามหรือใหผูรับการฝกอบรมอธิบาย
แตละขั้นตอน พรอมกับสังเกตการทํางาน/คําตอบอยางละเอียดถี่ถวน เพ่ือใหแนใจวาผูรับการ
ฝกอบรมเขาใจ/ทําไดถูกตองแลว ในขณะเดียวกันผูสอนก็จะใหขอมูลยอนกลับ โดยเฉพาะตอนที่
ผูรับการฝกอบรมปฏิบัติไดดี เม่ือสิ้นสุดการทดลองปฏิบัติครั้งแรกผูสอนจะอธิบาย ใหคําแนะนํา และ
แสดงใหผูรับการฝกอบรมเห็นวาเขาจะปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนไดอยางไร จากนั้นจึงใหฝก
ปฏิบัติซ้ําเพื่อที่ผูรับการฝกอบรมจะไดพัฒนามากขึ้น กระบวนการนี้จะดําเนินไปจนกวาผูสอนจะ
ม่ันใจวา ผูรับการฝกอบรมสามารถปฏิบัติงานนั้นไดอยางถูกตองแลว 
  6.  ทบทวนสาระสําคัญ ในตอนทายผูสอนอาจถามและตอบขอสงสัยบางอยางที่ผูเขารับ
การฝกอบรมยังไมเขาใจ ซึ่งโดยปกติแลวผูสอนจะสรุปขั้นตอนการทํางานและผลการปฏิบัติของผูรับ
การฝกอบรมพรอมทั้งแสดงความเชื่อม่ันวาผูรับการฝกอบรมสามารถทํางานนั้นได แลวจึง
มอบหมายงานใหทําหรือไมก็เร่ิมการฝกอบรมในเรื่องตอไป และในขณะที่ผูรับการฝกอบรมทํางาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย ผูสอนก็จะยังชวยชี้แนะตอไป และคอย ๆ ปลีกตัวออกมา เม่ือผูรับการ
ฝกอบรมทํางานไดคลองแคลวรวดเร็วมากขึ้น 
 สายัณห  พานิช  (2548: 110-113) ไดจําแนกขั้นตอนการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน
แบบสาธิตและปฏิบัติเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  ขั้นการอธิบาย การที่จะสอนใหผูเรียนเกิดทักษะอยางใดอยางหนึ่งน้ัน ครูจําเปนตอง
อธิบายใหผูรับการฝกเขาใจอยางชัดเจนถึงเรื่องที่จะตองปฏิบัติ สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะตองอธิบาย คือ 
   1.1 ลักษณะของอุปกรณ และอุปกรณที่ใชรวมทั้งหมด 
   1.2 สมรรถนะความสามารถของอุปกรณ ตลอดทั้งขอจํากัดตางๆ 
   1.3 เครื่องมือที่จะใชในการถอด ประกอบ และการบํารงุรักษา 
   1.4 ขอพึงระวังอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นขณะปฏิบตั ิ
   1.5 จะคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดที่ไหนอยางไร 
   1.6 บอกขั้นตอนการปฏิบัตทิี่จะสาธติใหดูในครั้งนี้ 
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  2.  ขั้นสาธิต  เ ม่ืออธิบายเสร็จจนแนใจวาชัดเจนแลว ครูก็ลงมือสาธิตให เ ห็น
กระบวนการที่ตองกระทําจริง ขั้นน้ีเปนขั้นที่ตองใชอุปกรณการสอนอยางคลองแคลว ดําเนินการ
ปฏิบัติไดตามคูมือการใชของอุปกรณตางๆ  
  3.  ขั้นปฏิบัติภายใตการควบคุมดูแลของครูฝก เม่ือครูฝกสาธิตใหดูและตอบขอสงสัย
จนแนใจวาผูรับการฝกสามารถทําได จึงปรับเครื่องมือน้ันเขาสูความสมบูรณสภาพปกติ แลวมอบให
ผูรับการฝกลองปฏิบัติ โดยครูฝกคอยชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และควบคุมการฝกปฏิบัติอยางใกลชิด  
  4.  ขั้นการประเมินผล เปนการปฏิบัติขั้นสุดทายที่ครูฝกจะตัดสินไดวาผูรับการฝกเขาใจ
บทเรียนที่สอนไปหรือไม จะดูไดจากผลการปฏิบัติในขั้นน้ี  
 สมิต สัชฌุกร (2547:  54-58) ไดจําแนกขั้นตอนของการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงานหรือ
ขั้นตอนการสอนงานใหกับพนักงานผูปฏิบัติงานในหนาที่ แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  ขั้นเตรียมความพรอม (Preparation) เปนขั้นเตรียมการในแตละชวงเวลาการสอน 
ผูสอนจะตองวางแผนการสอนวาจะเสนอเนื้อหาวิธีสอนที่เหมาะสมไดอยางไร ใชสื่อการสอนและการ
สาธิตการสอนชนิดใด รวมทั้งการเตรียมผูเรียนดวยวาจะใหปฏิบัติตามอยางไรบาง ผูเรียนจะตอง
รับรูวาสิ่งที่เรียนไปเกี่ยวของและมีประโยชนกับตนหรือไม อยางไรและควรจะกระตุนใหผูเรียนงาน
เกิดความภาคภูมิใจในงาน และมีความพึงพอใจในงานที่ไดทําไปดวย วิธีการปฏิบัติ มีดังนี้ 
    1.1  ทําความรูจักผูเรียน ศึกษาภูมิหลัง อุปนิสัย และประสบการณทํางานของ
ผูเรียนวาเปนเชนไร เคยทํางานในหนาที่ใดมาบาง มีความรูความชํานาญในงานใด มีขีด
ความสามารถในระดับใดและมีระดับความรูพ้ืนฐานในเรื่องที่จะสอนอยางไร 
    1.2  ศึกษาและวิเคราะหความรูเดิมของผูเรียนใหรูและเขาใจในตัวผูเรียนวาทํางาน
ไดมากนอยเพียงใด รูและเขาใจงานที่จะสอนมาแลวอยางไร เพราะหากสอนในสิ่งที่ผูเรียนมีความ
รูอยูแลวก็จะเกิดความเบื่อหนาย แตหากสอนขามไปก็อาจจะทําใหตอไมติดได 
    1.3  กําหนดเปาหมายการสอนวาจะใหรูอะไร และจะตองทําอะไรใหไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยจัดแบงการสอนเปนออกขั้นตอน และมีเวลากํากับไวดวยเสมอ 
    1.4  ทําใหผูเรียนมีความสบายใจ ไมเครียด โดยสรางบรรยากาศที่เปนกันเองตั้งใจ
เรียนโดยใหเห็นประโยชนจากการเรียน ชี้ใหเห็นความสําคัญตองานทั้งระบบ รวมถึงชี้ใหเห็นถึงผล
ของการทํางานที่ไมถูกตอง 
    1.5  สอบถามความรูเดิมในงานที่จะสอนวา ผูเรียนมีความรูในงานที่สอนมากหรือ
นอยเพียงใดจะไดไมสอนซ้ําในสิ่งที่ผูเรียนมีความรูและทําไดดีแลว การสํารวจความรูเดิมไดถูกตอง
จะเปนประโยชนใหรูวาควรจะเริ่มสอนจากตอนไหน ใหมีความสัมพันธตอเน่ืองกัน 
    1.6  ใหผูเรียนทดลองทํางานที่แจงวารูมากอน เพ่ือใหเห็นจริงวาสามารถทํางานใน
ขั้นตอนนั้น ๆ เปน 
    1.7  ใหผูเรียนแสดงความเขาใจงานดวยตนเอง โดยผูสอนไมควรกลาวนํา หรือชิง
พูดกอนมิฉะนั้นจะไมรูวาผูเรียนมีความรู ความเขาใจในงานมากนอยเพียงใด 
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    1.8  ไมสรุปวาผูเรียนนาจะรูงานมาแลว หรือสรุปจากชื่อตําแหนงงานที่ผูเรียนเคย
ทําวาควรจะรูงาน หรือเปนงานอะไรนี้มาแลว และไมดวนสรุปเอาจากอายุงานเดิมวานาจะมีความ
ชํานาญเพราะทํางานลักษณะเดียวกันน้ีมาหลายป 
    1.9  กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและใหความรวมมือในการเรียน ดวยเทคนิค
การเราความสนใจ ความตองการที่จะเรียนรู 
  2.  ขั้นสอนวิธีการทํางาน (Presentation) ขั้นสอนวิธีการทํางานนี้หมายถึงการอธิบาย
และสาธิตใหดูเปนตัวอยาง การอธิบายควรจะใชคําที่งาย ตรงไปตรงมา สั้น กะทัดรัด และครอบคลุม
เร่ืองที่สอน หรือที่ตองการใหดู เชน อธิบายโดยใชภาพประกอบ หรือสื่อประเภทอ่ืน เปาหมายการ
สอนก็คือจะตองใหเรียนจากสิ่งที่รูไปหาสิ่งที่ไมรู จากงายไปหายาก จากรูปธรรมไปหานามธรรม 
จากกวางไปหาแคบ จากสิ่งที่สังเกตไดไปสูสิ่งที่ใชเหตุใชผล จากสวนรวมไปหาสวนยอยแลวก็
กลับไปหาสวนรวมใหม การสาธิตเปนสวนสําคัญของการสอนโดยมุงสอนดวยการกระทําหรือแสดง
ใหดูเปนตัวอยางเพ่ือใหเกิดทักษะแกผูเรียน วิธีการปฏิบัติ มีดังนี้ 
    2.1 ใหผูเรียนไดอยูในสภาพที่พรอมจะเรียน อยูในสถานที่ที่เหมาะสมถูกตอง
สามารถมองเห็นวิธีปฏิบัติที่ผูสอนงานไดทําใหเห็นเปนตัวอยางทุกขั้นตอนอยางชัดเจน มีมุมมองได
ทั่วถึงโดยไมมีสิ่งขวางกั้น เพ่ือใหเขาใจไดอยางชัดแจง 
    2.2  แจงวัตถุประสงคของการสอนงานกอนเร่ิมการสอนทุกครั้ง เพ่ือใหผูเรียนไดรู
เปาหมายและเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการเรียนรูงาน 
    2.3  บอกถึงลักษณะของงานที่จะสอน และบอกวิธีการทํางานตามขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานทีละขั้นเปนลําดับ พรอมทั้งเหตุผลที่ตองทํา มีจังหวะการพูดที่ดี ฟงแลวเขาใจงาย มีการ
เนนย้ําจุดสําคัญและขอควรระวังเพ่ือใหผูเรียนจําได ไมรีบเรงสอนจนเกินไป 
    2.4  สาธิตหรือแสดงวิธีการทํางานใหดูอยางชา ๆ พรอมทั้งอธิบายตามจุดสําคัญที่
ระบุไวในแบบซอยงานอยางครบถวน ตั้งแตตนจนจบ อาจจะตั้งคําถามเพื่อทดสอบความเขาใจของ
ผูเรียนดวยเปนระยะ การสาธิตเปนสวนสําคัญของการสอนโดยมุงสอนดวยการกระทําหรือแสดงใหดู
เปนตัวอยางเพ่ือใหเกิดทักษะแกผูเรียน การสาธิตจะประกอบดวยสามระยะ คือ 
   ระยะที่ 1  เปนการแสดงใหดูในความเร็วปกติที่ผูเรียนจะไดเขาใจสภาพที่เปนจริง
ของการทํางานนั้น 
   ระยะที่ 2  เปนการแสดงใหดูชา ๆ และมีขั้นตอนที่ถูกตอง เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู
อยางชัดเจน 
   ระยะที่ 3  แสดงใหดูอยางชา ๆ อีกรอบหนึ่ง อยางนอยสองถึงสามครั้ง โดยเนนให
เห็นวา ทําอยางไร ทําเม่ือไร และทําทําไม 
    2.5  บอกใหรูถึงจุดอันตรายในการทํางาน (ถามี) ใหคําแนะนํา และบอกวิธีการ
ปองกันใหชัดเจน ไมรีบรอน 
    2.6  ยกตัวอยางการใชอุปกรณประกอบคําอธิบาย หรือใชหุนจําลอง (ถาไมมีของ
จริง) เปดโอกาสใหผูเรียนไดสัมผัส และซักถามไดไมเรงรัด 
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    2.7  สังเกตการรับรูและทดสอบความเขาใจเปนระยะ ๆ 
    2.8  ไมเรงสอนมากจนเกินความสามารถของผูเรียนที่จะรับได 
    2.9  ใหเวลาในการสอนอยางเพียงพอ 
  3.  ขั้นใหลงมือปฏิบัติงาน (Practice) เปนการใหผูเรียนไดลองเลียนแบบผูสอน และ
ทําซ้ํา ๆ ภายใตการแนะนํา ดูแลของผูสอน จุดมุงหมายก็เพ่ือใหไดบรรลุเปาหมายในงานอยาง
แทจริง ทั้งน้ีผูสอนจะตองชวยพัฒนาทักษะและการทํางานรวมกันอยางเหมาะสม และที่สําคัญจะตอง
พยายามผสมผสานการทํางานในลักษณะตาง ๆ เขาดวยกันจนไดรูปแบบของการทํางานที่ครบถวน
สมบูรณ วิธีการปฏิบัติ มีดังนี้ 
     3.1  ใหผูเรียนทดลองทําเพื่อใหรูขอบกพรองและใหคําแนะนําแกไขเปนขั้นๆ 
     3.2  แกไขการปฏิบัติที่ผิดพลาดของผูเรียนในทันที มิฉะน้ันจะกลายเปนความเคย
ชินที่ไมถูกตอง และติดตัวตลอดไป 
     3.3  สังเกตการปฏิบัติที่แสดงถึงความเขาใจและการเรียนรูในจุดสําคัญ โดยให
ผูเรียนทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติใหดู และใหบอกจุดสําคัญในแตละขั้นตอนใหผูสอนฟง 
     3.4  ใหผูเรียนทดลองอธิบายจุดสําคัญในขณะที่ฝกปฏิบัติ เพ่ือใหแนใจวามีความ
เขาใจที่ถูกตองเพียงใด 
     3.5  ใหทดลองทําซ้ําตั้งแตตน จนแนใจวาผูเรียนทํางานไดอยางถูกตอง 
     3.6  กระตุนใหผูเรียนเกิดความพอใจในการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง ใหมีความ
ม่ันใจในการทํางานดวยการใหคําชมเชยเมื่อผูเรียนสามารถทํางานไดถูกตองตามเวลาที่กําหนดขั้น
ใหลงมือปฏิบัติงาน  
  4.  ขั้นตรวจสอบ ติดตามผล (Testing and Follow-up) ขั้นตรวจสอบ ติดตามผล เปน
การตรวจสอบผูเรียนในระหวางการฝกการทํางานนั้น ๆ จนกวาจะสามารถทําไดในระดับปกติหรือมี
ประสบการณพอเพียงที่สามารถจะทํางานไดอยางมีคุณภาพ มีความเร็วปกติ และมีความปลอดภัย 
ในขั้นนี้ผูเรียนอาจตองการความชวยเหลือในกรณีที่เกิดปญหาหรือพบอุปสรรคในการทํางาน ซึ่ง
ผูสอนควรจะทบทวนใหจนกระทั่งผูเรียนมีความมั่นใจและสามารถดําเนินงานนั้นไดเอง วิธีการ
ปฏิบัติ มีดังน้ี 
   4.1 ใหผูเรียนทํางานดวยตนเองทันทีที่ไดเรียนงานแลว 
   4.2 แนะนําหรือจัดใหมีพ่ีเลี้ยงคอยดูแล ชวยเหลือเม่ือมีความจําเปน 
   4.3 สอนงานเพ่ิมเติมทันท ีหากพบวาการทํางานยังมีขอบกพรอง หรือมีความเขาใจ
ที่ไมถูกตอง ครบถวน 
   4.4 ติดตามการทํางานจนแนใจวาทําไดถกูตอง ครบถวนสมบูรณโดยแทจริง จึง
ปลอยใหทําตามลําพัง 
 โดยสรุป การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน (On the job training) เปนรูปแบบการฝกอบรม
ภายในหนวยงาน โดยใหผูรับการอบรมลงมือปฏิบัติงานจริง ภายใตการดูแลของวิทยากรและ
ผูบริหารสถานศึกษา จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมขางตน สามารถสรุปเปน
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ขั้นตอนการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ดังตาราง 2 
 
ตาราง  2  การสรุปแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการฝกอบรมระหวางปฏบิัติงาน 
   

ขั้นตอนการออกแบบ 
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

แนวคิดที่เกี่ยวของ 
ซิสสัน สายัณห พานิช สมิต สัชฌุกร 

1. การวิเคราะหงานและ
กําหนดเปาหมาย 

1. เตรียมพรอม 
2. เปดชั้นเรียน 

1. ขั้นการอธิบาย 
 

1. ขั้นเตรียมความ
พรอม 

2. การนําเสนอเนื้อหาสาระ
และฝกปฏบิัต ิ

3. นําเสนอเนื้อหา
สาระ 

2. ขั้นสาธิต 2. ขั้นสอนวิธกีาร
ทํางาน 

3. การปฏิบัตจิริงในงาน 4. การฝกทักษะ 3. ขั้นปฏิบัตภิายใต
การควบคุมดูแล
ของครูฝก 

3. ขั้นใหลงมือ
ปฏิบัติงาน 

 
4. การทบทวนและประเมิน 
   ผลการปฏิบัต ิ

5. การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

6. ทบทวนสาระสําคัญ 

4. ขั้นการประเมินผล 4. ขั้นตรวจสอบ 
ติดตามผล 

 
 กระบวนการฝกอบรมระหวางปฏิบัติตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห มีขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นที่ 1  การวิเคราะหงานและกําหนดเปาหมาย เปนการวิเคราะหลักษณะของการจัด
กิจกรรมสําหรับพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห และความตองการพัฒนานวัตกรรมของผูเขา
อบรม วางแผนการฝกอบรมโดยใหผูเขารับการฝกอบรมกําหนดเปาหมายความสําเร็จของการ
ฝกอบรมแตละครั้ง เพ่ือใชในการประเมินผลหลังจากทําการฝกอบรมเสร็จแลว 
   ขั้นที่ 2  การนําเสนอเนื้อหาสาระและฝกปฏิบัติ เปนการดําเนินการจัดกิจกรรมและ
นําเสนอเนื้อหาสาระดานการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห พรอมฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดทักษะและความชํานาญ โดยเนนเนื้อหาสาระที่ตอบสนองตอ
ความตองการของผูเขารับการฝกอบรมเปนสําคัญ    
   ขั้นที่ 3  การปฏิบัติจริงในงาน เปนการดําเนินการพัฒนาสื่อการสอน เทคนิควิธีการ 
หรืออุปกรณตางๆ ตามสภาพของงานที่ครูผูสอนแตละคนรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาผูเรียนดานการคิด
วิเคราะห แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียน พรอมกับปรับปรุงแกไขเพ่ือใหไดการพัฒนาผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ 
   ขั้นที่ 4  การทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติ เปนการดําเนินการนําสื่อการสอน 
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เทคนิควิธีการ หรืออุปกรณตางๆ ไปใชในการพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําไปสูการเผยแพรเทคนิควิธีการใหเปนที่ยอมรับในหนวยงานตอไป 
 1.6 ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม 
  1.6.1 ความหมายของประสิทธิผล (Effectiveness)  
    ธงชัย สันติวงษ (2541: 29) ที่ใหความหมายของประสิทธิผลไววา หมายถึง 
ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่ง นิตยา เงินประเสริฐศรี (2542: 15) ไดอธิบายไววา 
เปาหมาย คือ ตัวชี้วัดในสิ่งที่เราตองการทําใหสําเร็จและเปนแนวทางที่องคกร และสมาชิกองคกรมี
ความคิดที่สอดคลอง และปฏิบัติตาม  
    ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2548: 39) ไดนิยามไววา ประสิทธิผล หมายถึง การใช
ทรัพยากรขององคกรใหบรรลุเปาหมายขององคกร ประสิทธิผลจึงวัดกันที่วาองคการสามารถ
ตอบสนองผูบริโภคดวยสินคา หรือบริการที่เปนที่ตองการหรือไม และสามารถบรรลุในสิ่งที่พยายาม
จะทํามากนอยเพียงใด  
  จากความหมายที่กลาวมา สรุปไดวาประสิทธิผล หมายถึง ความสําเร็จในการบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งเปาหมาย คือ ตัวชี้วัดในสิ่งที่เราตองการทําใหสําเร็จและเปนแนวทางที่องคกร 
และสมาชิกองคกรมีความคิดที่สอดคลอง และปฏิบัติตาม การสําเร็จตามเปาหมาย วัดไดจากตัวแปร
ที่สะทอนความสําเร็จหรือบรรลุตามเปาหมาย และวัดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ  
   1.6.2 การประเมินประสิทธผิลของหลักสตูรฝกอบรม  
    วิชัย วงษใหญ (2538:  217) ไดกลาวถึงการประเมินหลักสูตรวา สามารถกระทําได 
3 ระยะคือ ระยะสรางและพัฒนาหลักสูตร ระยะการนําหลักสูตรไปใช และระยะติดตามประเมิน
หลักสูตรทั้งระบบ 
    ชาญ สวัสดิสาลี (2539:  21) ไดสรุปวิธีการวัดประสิทธิผลของโครงการใหบริการจัด
ฝกอบรม แบงวิธีการวัดเปน 2 ชนิด ดังนี้ 
    1)  ประสิทธิผลเชิงตนทุน เปนความสัมพันธของตนทุนหรือทรัพยากรที่ใชกับ
ผลลัพธที่เกิดขึ้น โดยประสิทธิผลเชิงตนทุนจะเทากับ ผลลัพธของการทํางานหารดวยจํานวนตนทุน 
วิธีการวัดประสิทธิผลแบบนี้เปนการวัดถึงความคุมคาของการลงทุน ถาสามารถตีคาผลลัพธออกมา
ไดเปนจํานวนเงินก็สามารถที่จะวัดประสิทธิผลออกมาเปนจํานวนตัวเลขได กรณีที่ไมสามารถหาคา
ผลลัพธออกมาเปนจํานวนเงินได วิธีการวัดประสิทธิผลจะมีรูปแบบเปนขอความ  
    2)  ประสิทธิผลซึ่งเปนความสัมพันธระหวางผลลัพธของการทํางานกับเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว การวัดประสิทธิผลแบบน้ีจะไมคํานึงถึงทรัพยากรหรือตนทุนที่ใช และมีวิธีการ
วัดหลายแบบ เชน การวัดความพอใจของผูรับบริการ โดยรูปแบบของการวัดประสิทธิผล สามารถ
สรุปไดดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 ผังแสดงการวัดประสิทธภิาพและประสิทธิผลของการทํางาน 
 
 ที่มา: ชาญ สวัสดิสาลี. (2539). คูมือนักฝกอบรมมืออาชีพ: การจัดดําเนินการฝกอบรม
อยางมีประสิทธิผล. หนา 21. 
 
  ฮอย และมิสเกล (Hoy; & Miskel. 2001:  289-307) ไดอธิบายรูปแบบของการประเมิน
ประสิทธิผลการดําเนินงานโดยใชหลายเกณฑ เปนรูปแบบการประเมินที่ใชเกณฑหลายอยาง โดย
พิจารณาจากตัวแปรหลักที่แสดงผลของความสําเร็จ ไดแก  
   1. ปริมาณและคุณภาพของผลผลติ  
   2. ประสิทธิภาพ  
   3. ความสามารถในการปรับตัว  
   4. ความสามารถในการยึดหยุน  
  เคริกแพททริค (สําราญ มีแจง. 2539: 14 – 22; อางอิงจาก Kirkpatrick. 1978: 47-51) ได
เสนอองคประกอบของการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร มี 4 ดาน ดังนี้ 
   1.  การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) มีวัตถุประสงคที่จะใหรูวาผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรูสึกอยางไรตอหลักสูตร เปนปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรมจริง ๆ เพราะขอมูล
ที่เปนตัวบงชี้ประสิทธิผลของการประชุมปฏิบัติการอันดับแรก 
   2.  การประเมินผลการเรียนรู (Learning) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม
ไดรับความรู เจตคติ และทักษะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เปนองคประกอบพื้นฐานอันสําคัญ ที่จะ
ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรม โดยการวัดความรู 
ทักษะ และเจตคติของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและหลังการฝกอบรม 
   3.  การประเมินพฤติกรรม (Behavior) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรูวาเม่ือไดรับการฝกอบรม
ไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทิศทางใดโดยติดตามประเมินผลในสถานที่จริงของผูเขารับการ
ฝกอบรม 

เปาหมาย 
วัตถุประสงค 

ทรัพยากร/ 
ตนทุน 

กิจกรรมตรง + 
กิจกรรมเสริม 
ในการทํางาน 

ผลผลติ ผลลัพธ 

ประสิทธิภาพ 

ประสิทธผิล 
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   4.  การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังเขารับการฝกอบรม (Results) มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหรูวาหลังการฝกอบรมนั้นกอใหเกิดผลดีตอตนเองและหนวยงานที่ตนสังกัดอยางไร  
  บุญชม  ศรีสะอาด (2546 ก: 157-159) อธิบายถึง แนวทางการประเมิน เพ่ือทราบวา
หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน หรือนวัตกรรม  ที่ครูผูศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลเพียงใด  
สามารถหาประสิทธิผลไดโดยนําไปทดลองใชกับผูเรียนที่อยูในระดับที่เหมาะสมกับที่ไดออกแบบมา 
แลวนําผลจากการทดลองมาวิเคราะหหาประสิทธิผล แบงออกเปน 2 ขั้นตอน  ดังนี้ 
   1. การพิจารณาผลของการพัฒนา  วิธีนี้เปนการเปรียบเทียบระหวางจุดเริ่มตนกับจุด
สุดทาย  เชน  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนเพ่ือเห็นการพัฒนา  โดยการสรางเครื่องมือวัดในตัว
แปรที่สนใจศึกษา  เพื่อวัดผลการเรียนรู  หลังจากเรียนเร่ืองน้ัน  หรือหลังการทดลองเรื่องน้ัน  ซึ่ง
จะตองสรางใหครอบคลุมจุดประสงค เน้ือหาสาระ หรือคุณลักษณะ ที่ตองการมุงวัดก็จะนํา
แบบทดสอบหรือเครื่องมือดังกลาวมาวัดกับผูเรียน เรียกวาการทดสอบกอนเรียน (Pre test) และ
หลังเรียนจบแลว  นําแบบทดสอบชุดเดิมมาทดสอบกับผูเรียนกลุมเดิม (Post test) นําผลการสอบ
ทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบกัน โดยทั่วไปการพัฒนาสื่อ วิธีการสอน รูปแบบการสอน หรือนวัตกรรม
ตางๆ มักมุงใชในกลุมอ่ืนๆ หองอ่ืน และในรุนหลังๆ ดวย (มุงขยายผล) จึงตองมีการวิเคราะห 
ทดสอบสมมุติฐานโดยใชสถิติอางอิง ดังเชน วิธีของวิลคอกซอน และวิธีใช t-test แบบ Dependent 
Sample  
   2. การหาดัชนีประสิทธิผล 
    โดยทั่วไปการหาดัชนีประสิทธิผลมักหาโดยใชคะแนนของกลุม มีสูตรดังนี้ 
  
 

ดัชนีประสิทธผิล  =  
ผลรวมคะแนนหลังเรียนทกุคน - ผลรวมคะแนนกอนเรียนทุกคน  

(จํานวนนักเรยีน × คะแนนเต็ม) - ผลรวมคะแนนกอนเรียนทุกคน  

 
  
  คาดัชนีประสิทธิผลจะมีคาอยูระหวาง -1.00 ถึง  1.00 โดยแปลความหมายของคาดัชนี
ประสิทธิผลเปนรอยละของคะแนนที่เพ่ิมขึ้น เชน ถาคะแนนทดสอบกอนเรียนเทากับ 0 และคะแนน
ทดสอบหลังเรียนนักเรียนทําไดสูงสุด คือ เต็ม 100 คาดัชนีประสิทธิผลจะเทากับ 1 แปลความหมาย
ไดวานักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นรอยละ 100 ถาคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ .62 แสดงวา ผูเรียนทั้งกลุม
มีคะแนนเพ่ิมขึ้นรอยละ 62 ในทางตรงกันขามถาคะแนนทดสอบหลังเรียนนอยกวาคะแนนทดสอบ
กอนเรียนคาที่ไดจะออกมาจะมีคาเปนลบและแปลความหมายเปนรอยละของคะแนนที่ลดลง เชน คา
ดัชนีประสิทธิผลเทากับ -.15 แสดงวาผูเรียนทั้งกลุมมีคะแนนลดลงรอยละ 15  โดยทั่วไปดัชนี
ประสิทธิผลจะกําหนดเกณฑไวที่ระดับ 0.50 ขึ้นไป แปลความหมายไดวามีคะแนนเพิ่มขึ้นรอยละ 50 
ซึ่งเปนการเพิ่มที่อยูในระดับมาก (บุญชม  ศรีสะอาด. 2546 ก:  163) 



 
30

  จากการศึกษาแนวคิดขางตน สามารถสรุปตัวบงชี้สําหรับการประเมินประสิทธิผลของ
หลักสูตรฝกอบรม ดังตาราง 3 
 
ตาราง  3  การสรุปตัวบงชี้สําหรับการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม 
  

การประเมินประสิทธิผล 
แนวคิดที่เกี่ยวของ 

ฮอย และมิสเกล เคริกแพททรคิ บุญชม  ศรีสะอาด 
1. ผลการเรียนรูกอนและหลัง

การฝกอบรม      

2. การหาดัชนีประสิทธผิล
ของหลักสูตรฝกอบรม 

   

3. พฤติกรรมหรือ
ความสามารถที่
เปลี่ยนแปลง 

   

4. คุณภาพของผลผลิตที่เกิด
จากหลักสูตรฝกอบรม      

5. ความพึงพอใจของผูรับ
การฝกอบรมตามหลักสูตร  

   

 
 ตัวบงชี้สําหรับการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห พิจารณาไดจากตัวแปรตางๆ ที่
แสดงผลของความสําเร็จ ดังน้ัน ตัวบงชี้ ในการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม 
ประกอบดวย ผลการเรียนรูกอนและหลังการฝกอบรม การหาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม 
พฤติกรรมหรือความสามารถที่เปลี่ยนแปลง คุณภาพของผลผลิตที่เกิดจากหลักสูตรฝกอบรม และ
ความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรมตามหลักสูตร 
 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรมตามหลักสูตร  เปนการแสดงออกถึง
ความรูสึกในทางบวกของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ และปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจมีดังนี้ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2539:  24-37) 
   1.  สถานที่ การเขาถึงการบริการทําไดสะดวกเมื่อผูรับบริการมีความตองการ ยอม
กอใหเกิดความพึงพอใจตอการบริการ ทําเลที่ตั้ง และการกระจายใหบริการทั่วถึง และอํานวยความ
สะดวก 
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   2.  การใหขอมูล ความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดขึ้นไดจากการไดยินขอมูลขาวสาร
หรือบุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพการบริการในทางบวก ซึ่งตรงกับความเชื่อถือที่มีก็จะเกิด
ความรูสึกดีกับบริการดังกลาว 
   3.  การตอบสนองความตองการ ผูใหบริการมีบทบาทสําคัญตอการบริการเพื่อให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ คํานึงถึงผูรับบริการเปนหลัก    
   4.  สภาพแวดลอม ในการบริการสภาพแวดลอมและบรรยากาศเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่มี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 
   5.  กระบวนการ ความพึงพอใจจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสิ่งที่ไดรับการตอบสนองกับ
ความคาดหวัง ซึ่งความพึงพอใจอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา กระบวนการใหบริการก็เปนอีก
ปจจัยหน่ึงที่สงผลตอความพึงพอใจ หากขั้นตอนการปฏิบัติมีความกระชับไมยุงยากซับซอนก็ยอม
ทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น 
  ดังน้ัน การวัดความพึงพอใจ เปนวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร
ฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
ครั้งนี้ โดยผูวิจัยวัดความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจเปนเครื่องมือ ซึ่งมีองคประกอบ
ในการวัดความพึงพอใจ 5 ดาน ไดแก ดานสถานที่ ดานการใหขอมูล ดานการตอบสนองความ
ตองการ ดานสภาพแวดลอม และดานกระบวนการฝกอบรม 
 1.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
   เกศริน  มนูญผล (2544: 75-158) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู
เพ่ือเสริมสมรรถภาพดานการจัดทําหนังสือเสริมประสบการณที่สอดคลองกับทองถิ่น การพัฒนา
หลักสูตรดําเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
เพ่ือใชวางแผนในการสรางหลักสูตร 2) การสรางหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การ
ประเมินหลักสูตร กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 35 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาในการนํา
หลักสูตรไปใช คือ 12 สัปดาห ผลการประเมินหลักสูตรพบวา หลักสูตรสามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์หลังฝกอบรมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
   วิเชียร อินทรสมพันธ (2546:  84-106) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการบูรณาการจริยธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับ
ครูมัธยมศึกษา โดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการบูรณาการ
จริยธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับครูมัธยมศึกษา แบงการวิจัยออกเปน 4 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช
หลักสูตร และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร กลุมตัวอยางซึ่งเปนครูมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 30 คน ใชระยะเวลาทดลอง 5 
สัปดาห โดยใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียวทําการทดสอบกอนและหลังทดลองใชหลักสูตร 
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วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะห Hotelling's T2 และวิเคราะห Simultaneous Confidence 
Intervals พบวา สมรรถภาพการบูรณาการจริยธรรมในหลักสูตรหลังทดลองใชหลักสูตรมากกวา 
กอนทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คาเฉลี่ยคะแนนทางดานความรูความ
เขาใจมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 70 คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติและดานทักษะปฏิบัติมี
ประสิทธิภาพสูงกวา 3.50 คาเฉลี่ยคะแนนผลงานการบูรณาการจริยธรรมในหลักสูตรอยูในระดับดี 
และความเหมาะสมของการทดลองใชหลักสูตรอยูในระดับมาก 
   สุเมธ งามกนก (2549:  95-115) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพิ่ม
อํานาจในการทํ างานเพื่ อ พัฒนาสมรรถนะของเจ าหน าที่ วิ เ คราะหนโยบายและแผน 
กระทรวงศึกษาธิการ การสรางหลักสูตรฝกอบรมดําเนินการตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนามี 4 
ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม 
ตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรเพื่อหาประสิทธิภาพ และตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร
ฝกอบรม กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 39 คน ระยะเวลาของการฝกอบรม 8 สัปดาห โดยใช
แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design มีการทดสอบกอนและหลังการ
ทดลองดวยแบบทดสอบความรู แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกอนและหลังการทดลอง และการ
ประเมินผลความพึงพอใจหลังการทดลอง ผลการทดลองปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน
สมรรถนะดานความรู ดานทักษะในการปฏิบัติงาน และดานบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติงาน ในการ
ฝกอบรมเพิ่มอํานาจในการทํางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
กระทรวงศึกษาธิการ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และเม่ือพิจารณารอยละของผลตางของคะแนนการประเมินสมรรถนะดานความรู ดาน
ทักษะในการปฏิบัติงาน และดานบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติงาน พบวา คะแนนหลังการทดลอง
มากกวาคะแนนกอนการทดลอง รอยละ 21.46, 5.57 และ 5.00 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไวแสดงวาหลักสูตรฝกอบรมสามารถพัฒนาสมรรถนะดานความรู ดานทักษะในการ
ปฏิบัติงานและดานบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนไดจริง 
   จันทิมา แสงเลิศอุทัย (2550:  93-108) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรเสริม
เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู เปนหลักสูตรที่มุงเนนการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานไอซีทีทั้งทางดานความรู ทักษะ
และเจตคติ โดยการพัฒนาหลักสูตรเสริมในครั้งน้ีไดพัฒนาตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 4 
ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรเสริม ขั้นตอนที่ 
3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรเสริม กลุม
ตัวอยางในการวิจัย คือ นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปที่ 3 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 26 
คน รูปแบบการทดลองใชหลักสูตรเสริมเปนแบบกลุมเดียวทดสอบกอนหลัง ระยะเวลาของการใช
หลักสูตร คือ 9 สัปดาห ผลการทดลองพบวา สมรรถภาพทางดานไอซีทีภายหลังการทดลองใช
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หลักสูตรเสริมสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรเสริมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงวา 
หลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้นสามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางดานไอซีทีสําหรับนักศึกษาได 
   สันต ศูนยกลาง (2551:  110-113) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
เสริมสรางทักษะการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนแบบองครวม สําหรับครูระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางทักษะการ
ปฏิบัติวิชาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียนแบบองครวม สําหรับครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดขอมูลพ้ืนฐาน 2) การ
ออกแบบหลักสูตร 3) การทดลองใชและการหาประสิทธิภาพ และ 4) การประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร กลุมเปาหมายซึ่งเปนครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับชั้นละ 
1 คน จํานวน 9 คน ระยะเวลาที่นําหลักสูตรไปใช 13 สัปดาห โดยใชรูปแบบการทดลองแบบกลุม
เดียวทําการทดสอบกอนและหลังใชหลักสูตร ดําเนินการฝกอบรมดวยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action research) จํานวน 2 วงรอบ ผลการทดลองใชพบวา หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ   
 สรุปไดวา จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร พบวา ระยะเวลาใน
การฝกอบรมครูผูสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉลี่ย 9 สัปดาห และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การสรางหลักสูตร 3) การทดลองใช
หลักสูตร และ 4) การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับผลการสังเคราะหขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 1.8 สรุปแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
   1.  ความหมายของหลักสูตร สรุปไดวา หลักสูตรหมายถึงเอกสารและแนวทางในการ
จัดการเรียนรู อันประกอบดวยวัตถุประสงคของหลักสูตร เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมหรือ
ประสบการณที่จะใหแกผูเรียน และกระบวนการประเมินผลการเรียนรูที่จะเกิดขึ้นแกผูเรียน ที่
กําหนดโดยผูพัฒนาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับหลักสูตรน้ันๆ 
   2.  องคประกอบของหลักสูตร สรุปไดวาหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวยสวนตางๆที่
สอดคลองกัน คือ 
      2.1  วัตถุประสงคของหลักสูตร เปนผลของหลักสูตรที่ตองการหลังจากการใช
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นแลว 
       2.2  เน้ือหาสาระของหลักสูตร เปนการกําหนดสาระที่สอดคลองกับหลักการและ
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
      2.3  กิจกรรมการฝกอบรม เปนรูปแบบและกิจกรรมหรือประสบการณที่ใหแกผูเขา
รับการฝกอบรมที่สอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตร ซึ่งตองกําหนดระยะเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหา
และกิจกรรมที่กําหนด 
      2.4  การประเมินผลหลักสูตร 
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   3.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม สรุปไดวา แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน เปนการเตรียมขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพปญหา 
ความตองการของผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหในการกําหนด
องคประกอบของหลักสูตร ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียน 
   ขั้นที่ 2  การจัดทํารางหลักสูตร เปนการนําขอมูลพ้ืนฐานมาจัดทํารางหลักสูตร โดยมี
รายละเอียดประกอบดวย รางหลักสูตรที่กําหนดตามองคประกอบของหลักสูตร เอกสารประกอบ
หลักสูตร ประเมินเอกสารหลักสูตร และศึกษานํารอง เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขราง
หลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
   ขั้นที่ 3  ทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช เพ่ือศึกษา
ความเปนไปไดของการนําหลักสูตรไปใชปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 
   ขั้นที่ 4  ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เปนการนําขอมูลที่ไดจากการนําหลักสูตรไป
ทดลองใชมาปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตรมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
  4.  การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน สรุปไดวา การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน   เปน
รูปแบบการฝกอบรมภายในหนวยงาน โดยใหผูรับการอบรมลงมือปฏิบัติงานจริง ภายใตการดูแล
ของวิทยากรและผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีองคประกอบคือปจจัยตัวปอน กระบวนการฝกอบรม และ
ผลลัพธจากการฝกอบรม จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม สามารถสังเคราะหเปน
ขั้นตอนการฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห มีกระบวนการฝกอบรม ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  การวิเคราะหงานและกําหนดเปาหมาย เปนการวิเคราะหลักษณะของการจัด
กิจกรรมสําหรับพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห และความตองการพัฒนานวัตกรรมของผูเขา
อบรม เพ่ือใหทราบกรอบเนื้อหาที่ตรงกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรมอยางแทจริง แลว
วางแผนการฝกอบรมโดยใหผูเขารับการฝกอบรมกําหนดเปาหมายความสําเร็จของการฝกอบรมแต
ละครั้ง เพ่ือใชในการประเมินผลหลังจากทําการฝกอบรมเสร็จแลว 
  ขั้นที่ 2  การนําเสนอเนื้อหาสาระและฝกปฏิบัติ เปนการดําเนินการจัดกิจกรรมและ
นําเสนอเนื้อหาดานการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห พรอมฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดทักษะและความชํานาญ โดยเนนเนื้อหาสาระที่ตอบสนองตอ
ความตองการของผูเขารับการฝกอบรมเปนสําคัญ    
  ขั้นที่ 3  การปฏิบัติจริงในงาน เปนการดําเนินการพัฒนาสื่อการสอน เทคนิควิธีการ 
หรืออุปกรณตางๆ ตามสภาพของงานที่ครูผูสอนแตละคนรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาผูเรียนดานการคิด
วิเคราะห แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียน พรอมกับปรับปรุงแกไขเพ่ือใหไดการพัฒนาผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ 
 
 



 
35

  ขั้นที่ 4  การทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติ เปนการดําเนินการนําสื่อการสอน 
เทคนิควิธีการ หรืออุปกรณตางๆ ไปใชในการพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําไปสูการเผยแพรเทคนิควิธีการใหเปนที่ยอมรับในหนวยงานตอไป 
 จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม สามารถแสดงความเชื่อมโยงของ
แนวคิดการอบรมในระหวางปฏิบัติงานกับองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม ดังตาราง 4 
  
ตาราง 4 สรุปแนวคิดการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงานที่สัมพันธกับสวนขององคประกอบหลักสูตร 
 

 องคประกอบของหลักสูตร 
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1. ความหมายของการฝกอบรมระหวางปฏิบัตงิาน 
    การฝกอบรมระหวางปฏบิัติงาน หมายถึง กระบวนการที่ผูสอน
งานไดถายทอดความรูและทักษะการปฏบิัติงานใหกับผูเขารับการ
ฝกอบรม โดยมุงเนนการเรียนรูรวมกับการปฏิบัติงาน ใชสถานที่
ปฏิบัติงานหรอืที่ใกลเคยีงเปนสถานที่ฝกอบรม ทําใหผูรับการอบรม 
มีความสามารถในการปฏิบตัิงานเพิ่มขึ้น (Jacobs. 2003; ชูชัย 
สมิทธิไกร. 2542; วิชัย โถสุวรรณจินดา. 2544) 

    

2. วิธีการฝกอบรมระหวางปฏิบัตงิาน 
    วิธีการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน  แบงออกเปน 5 วิธี ไดแก วิธี
สอนแบบสาธติ วิธสีอนแบบปฏิบตัิ วธิีสอนแบบสาธติและปฏบิัติ วธิี
สอนแบบงานมอบ และวิธสีอนแบบการดูงาน (สายัณห  พานิช.  
2548) 

    

3. กระบวนการฝกอบรมระหวางปฏบิตัิงาน (ซิสสัน.  2545; 
สายัณห พานิช. 2548; สมิต สัชฌุกร. 2547) ประกอบดวย 
    ขั้นที่ 1 การวิเคราะหงานและกําหนดเปาหมาย 
    ขั้นที่ 2 การนําเสนอเนื้อหาสาระและฝกปฏิบัต ิ  
    ขั้นที่ 3 การปฏิบัติจริงในงาน    
    ขั้นที่ 4 ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัต ิ
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 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน สามารถ
แสดงความเชื่อมโยงของแนวคิดการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงานกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม ดังภาพประกอบ 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  2  ความเชื่อมโยงของการฝกอบรมระหวางปฏิบตัิงานกับกระบวนการพัฒนา 
            หลักสูตรฝกอบรม 

 
2. แนวคดิเก่ียวกับกระบวนการคิดวิเคราะห 
 การคิดวิเคราะหเปนการคิดที่นําไปสูการตัดสินใจ จึงครอบคลุมแทบทุกเรื่องที่เขามาปะทะ
ชีวิตประจําวัน กอนตัดสินใจเรื่องใดจําเปนตองเขาใจ รูที่มาที่ไป รูผลดีผลเสีย รูขอเท็จจริง รูวาถา
ปจจุบันเปนเชนน้ี แนวโนมอนาคตจะเปนเชนไร รูวาสิ่งที่เราสรางสรรคขึ้นมานั้นนํามาใชกับโลก
ความเปนจริงไดหรือไม สิ่งเหลานี้ยอมชวยใหเราตัดสินใจไดถูกตองเหมาะสมขึ้น (เกรียงศักดิ์   
เจริญวงศศักดิ์. 2546: 104) รายละเอียดของการคิดวิเคราะหมีแนวคิดที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
   2.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห 
     บลูม (Bloom. 1965:  6-9, 201-207) ไดอธิบายถึงความสามารถทางการคิดของ
บุคคลในระดับการคิดวิเคราะหวา เปนทักษะการคิดระดับพ้ืนฐานของนักเรียนสูความสามารถ
ทางการคิดในระดับสูง เพราะนักเรียนจะเขาใจเหตุการณตาง ๆ อยางชัดเจนผานกระบวนการ
วิเคราะหเน้ือหา การวิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะหหลักการโดยนักเรียนสามารถวิเคราะห

ความหมายของการฝกอบรมระหวาง
ปฏิบัติงาน (Jacobs. 2003; ชูชัย สมิทธิ
ไกร. 2542; วิชัย โถสุวรรณจินดา. 2544) 

องคประกอบ 
ของหลักสูตร 

1. วัตถุประสงค 

2. เน้ือหาสาระ 

3. กิจกรรมการฝกอบรม 

4. การประเมินผล 

(1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน (2) การจัดทํารางหลักสูตรฝกอบรม 

(3) 
การทดลอง
ใชหลักสูตร 

(4) 
การประเมิน 
และปรับปรุง
หลักสูตร 

กระบวนการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน 
(ซิสสัน.  2545; สายัณห พานิช. 2548; 
สมิต สัชฌุกร. 2547) ประกอบดวย 
1. การวิเคราะหงานและกําหนดเปาหมาย 
2. การนําเสนอเนื้อหาสาระและฝกปฏิบัติ   
3. การปฏิบัติจริงในงาน    
4. ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติ 

วิธีการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน 
(สายัณห พานิช.  2548) 
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ประเด็นตาง ๆ จากสวนยอยสูสวนใหญและเชื่อมความสัมพันธของประเด็นตาง ๆ เขาดวยกันจน
สามารถสรุปอยางเปนหลักการโดยมีเหตุผลรองรับ 
     กูด (Good. 1973:  680) ใหความหมายการคิดวิเคราะห เปนการคิดอยางรอบคอบ
ตามหลักการประเมินและมีหลักฐานอางอิงเพื่อหาขอสรุปที่นาจะเปนไปได ตลอดจนพิจารณา
องคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมดและใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล 
     เอนนิส (Ennis. 1985:  83) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะห เปนการประเมิน
ขอความไดถูกตอง เปนการคิดแบบใครครวญอยางรอบคอบและมีเหตุผล เพ่ือการตัดสินใจกอนที่จะ
เชื่อหรือกอนที่จะลงมือปฏิบัติ 
     มารซาโน (Marzano.  2001:  38) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา เปน
กระบวนการพิสูจนเหตุผล โดยบุคคลใชความรูอยางเขาใจและตกตะกอน เพ่ือการสนับสนุนเหตุผล
นั้นอยางละเอียดละออ  
     เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546:  2) ใหความหมายไววา การคิดวิเคราะห
หมายถึง การคิดอยางรอบคอบเพื่อจําแนกแยกแยะองคประกอบของสิ่งใดออกเปนสวนๆ คนหา
อยางเขาใจวาทํามาจากอะไร มีองคประกอบอะไร ประกอบขึ้นมาไดอยางไร เชื่อมโยงสัมพันธกัน
อยางไร และนํามาหาขอสรุปได 
 จากการศึกษานิยามของการคิดวิเคราะหขางตนสามารถนํามาสรุป ไดดังตาราง 5  
 
ตาราง 5 การสังเคราะหความหมายของการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 
  

ความหมายของ แนวคิดที่เกี่ยวของ 
การคิดวิเคราะห Bloom Good Ennis Marzano เกรียงศักดิ ์

เจริญวงศศักดิ์ 
การคิดทบทวนอยาง
รอบคอบ 

     

เพ่ือทําความเขาใจ
เหตุการณตางๆ อยาง
ชัดเจน 

     

มีหลักฐานอางอิงหรือมี
เหตุผลรองรับ 

     

หาขอสรุปไดอยาง
สมเหตุสมผล 

     

เพ่ือการตัดสินใจ      
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 สรุปความหมายไดวา การคิดวิเคราะห หมายถึง การคิดทบทวนอยางรอบคอบ เพ่ือทํา
ความเขาใจเหตุการณตางๆ อยางชัดเจน มีหลักฐานอางอิงหรือมีเหตุผลรองรับ สามารถหาขอสรุป
ไดอยางสมเหตุสมผลเพื่อการตัดสินใจ  
 2.2 การทํางานของสมองเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 
    เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (วีระ  สุดสังข.  2550: 16-17) อธิบายไววา การที่จะเกิดทักษะ
การคิดได มนุษยตองผานกระบวนการคิด ซึ่งคําวา กระบวนการ หมายถึง อาการที่เปลี่ยนแปลงโดย
ตอเน่ืองกัน การคิดของมนุษยก็เปนกระบวนการ ตามนัยดังกลาวนั่นคือ กระบวนการคิดเริ่มตนจาก
การรับรูสิ่งตางๆ ทางประสาทสัมผัสทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย รวมทั้งการรับรูภายในคือ ทางใจ
ดวย เม่ือรับรูแลว ตอไปก็เชื่อมโยงสิ่งที่รับรูใหมนี้กับประสบการณเดิมที่สะสมอยูในสมองของมนุษย 
แตละคนเกิดเปนมโนภาพใหมขึ้นในสมอง มโนภาพตางๆ เหลานี้ จะถูกนํามาสัมพันธกันขึ้นในสมอง
อีก บางทีในขั้นนี้อาจเกิดความสงสัย เกิดความสนใจ เกิดความอยากรูอยากเห็น เปนกระบวนการ
ตอเนื่องตอไป มนุษยก็จะใชความพยายามทางสมองแสวงหาคําตอบ เพ่ือตอบสนองความอยากรู
อยากเห็นน้ัน ที่กลาวมาทั้งหมดรวมเรียกวากระบวนการคิดของมนุษย 
   อรนุช  ลิมตศิริ (2549:  19-21) อธิบายกระบวนการคิดวา เปนการทํางานของสมองทั้ง
สองซีก คือ สมองซีกซายและสมองซีกขวาเปนตัวกําหนดวิถีในการคิด โดยสมองซีกซายเกี่ยวของ
กับการวิเคราะห โดยเฉพาะสื่อการรับรู สามารถตีความหมายสัญลักษณทุกชนิด ความสามารถทาง
ภาษา การมองเห็นรายละเอียดและขอมูลนานาชนิด ความสามารถที่จะเขาใจคําสั่ง การโยง
ความสัมพันธกับสิ่งที่ไดยิน ความสามารถในทางตรรกะ การวิเคราะหขอมูลเปนขั้นเปนตอน และ
การเรียงลําดับกอนหลัง สวนสมองซีกขวาเกี่ยวของกับระบบการทํางานของประสาทเปน
ความสามารถในการใชรางกาย ความสามารถทางกีฬา ความสามารถเกี่ยวกับรูปทรง รูปแบบ 
ความสามารถทางศิลปะสรางสรรค ความไวตอสี การฝนกลางวัน เปนสมองสวนที่สรางสรรค 
   เฮอรมานน (Hermann.  1996: 14-15) ไดทําการวิจัยพบวา คนเราเรียนรูจากการใช
สมองโดยรวม (Whole brain) มากกวาที่จะเลือกใชเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น และจากแนวคิด
ดังกลาวนํามาซึ่งขอสรุปเร่ืองการใชสมองโดยรวม โดยเชื่อวา มนุษยเราไมเพียงคิดดวยสมองซีก
ซายกับสมองซีกขวาเทานั้น แตยังมีการคิดเชิงมโนทัศนกับการคิดเชิงประสบการณ อีกดวย ดังน้ัน 
เฮอรมานน จึงเสนอรูปแบบแนวคิดเรื่องสมองโดยรวม โดยแบงสมองออกเปน  4 สวน แตละสวน
ของสมองจะบงบอกถึงรูปแบบของการคิดที่แตกตางกัน 4 รูปแบบ ดังภาพประกอบ 3 
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A 
ซีกซาย 
ดานบน 

D 
ซีกขวา 
ดานบน 

ใชเหตุผล  
การวิเคราะห
การจัดกระทํา
เกี่ยวกับตัวเลข 

การมอง 
ภาพรวม 
การสังเคราะห  
การสรางมโนทัศน  

การสัมพันธกับบุคคล 
การคิดเชิงหย่ังรู  
การคิดที่เกี่ยวกับ
อารมณ 

การวางแผน  
การจัดระบบขอมูล 

การตรวจสอบ 
รายละเอียด 

B 
ซีกซาย 
ดานลาง 

C 
ซีกขวา 
ดานลาง 

แบบแผนการทํางานของสมองโดยรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  3  รูปแบบการทํางานของสมองตามแนวคิดของเนด  เฮอรมานน 
 
 ที่มา:  Hermann, Ned. (1996). The whole brain Business book. p. 15. 
 
 จากภาพประกอบ 3 แมวาแนวคิดการแบงสมองมนุษยออกเปนสองซีกคือ สมองซีกซาย 
(left-brain) กับสมองซีกขวา (right – brain) จะสามารถนํามาใชอธิบายวิธีการคิดและการตัดสินใจ
ของคนเราได แตในแงสรีระวิทยาแลวไมสามารถกลาวไดวาถูกตองทั้งหมด ทั้งน้ีเพราะในขณะหนึ่ง
ขณะใดมนุษยตองใชสมองทั้งสองสวนเพื่อการคิด เพียงแตวาเรื่องใดใชสมองดานใดมากนอยกวากัน
เทานั้น การทํางานของสมองแบงออกเปน 4 สวน สรุปไดดังน้ี 
  สมองสวน A ซึ่งเปนสมองดานบนซีกซาย (Upper left) เปนสมองสวนที่คิดเกี่ยวกับดาน
เหตุผล (Logical thinking) การวิเคราะหขอเท็จจริง (Analytical of facts) และจัดกระทําเกี่ยวกับ
ตัวเลข (Processing numbers) 
  สมองสวน B  ซึ่งเปนสมองดานลางซีกซาย (Lower left) เปนสมองสวนที่คิดเกี่ยวกับการ
วางแผน (planning) การจัดระบบขอมูล (organizing facts) และการตรวจสอบรายละเอียด 
  สมองสวน C ซึ่งเปนสมองดานลางซีกขวา (Lower  right) เปนสมองสวนที่คิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal relationships) ดานกระบวนการคิดเชิงหยั่งรู (Intuitive) 
และการคิดที่เกี่ยวกับอารมณทั้งหลาย 
  สมองสวน D ซึ่งเปนสมองดานบนซีกขวา (Upper right) เปนสมองสวนที่คิดเกี่ยวกับการ
สรางมโนทัศน (conceptualizing) การสังเคราะห (synthesizing) การบูรณาการขอเท็จจริง 
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(integrating facts) การสรางกรอบรูปแบบ (Pattern) เปนบุคคลที่มีทักษะการมองเห็นภาพรวม
มากกวารายละเอียดปลีกยอย 
 วอรด และดาเลย อธิบายวา การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูและการคิดของเด็กหรือ
ผูเรียน ควรยึดหลักการประสานการทํางานของสมองซีกขวาที่มีทักษะของจินตนาการและการ
สังเคราะหกับสมองซีกซายที่มีทักษะของการใชภาษาและการวิเคราะหเขาดวยกัน เทคนิคที่ใช
พัฒนาการประสานการทํางานของสมองทั้ง 2 ซีก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคิด ไดแก (นภเนตร  
ธรรมบวร.  2549; อางอิงจาก Ward; & Daley.  1993)  
   1.  การพักผอน และการผอนคลาย เพ่ือใหเซลลประสาทที่เชื่อมสมองทั้ง 2 ซีกทํางาน
ไดดีขึ้น   
   2.  การใชสมองซีกขวา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของสมองทั้งหมด เชน การ
ใชทักษะทางศิลปะ ดนตรี ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของสมองทั้ง 2 
ซีก ชวยใหการคิดและการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   3.  การใชการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมอง (Brain Gym) เพ่ือเพ่ิมการสื่อสารของ
สมองซีกซายและซีกขวา เชน การออกกําลังกายที่ขามเสนกึ่งกลางของรางกาย จะทําใหสมอง
ทํางานประสานเชื่อมโยงกันไดดีขึ้น 
 การทํางานของสมองซีกซายและซีกขวาแสดงไดดังภาพประกอบ 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  4  การทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา 
 

 ที่มา:  นภเนตร  ธรรมบวร. (2549) . การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย.   
 

สมอง        สมอง
ซีกซาย     ซีกขวา 

1. คิดอยางมีเหตุผล 
2. สามัญสํานึก 
3. จิตสํานึก 
4. การจัดระบบ 
5. มองภาพแบบเจาะรายละเอียด 
6. ทํางานไดทีละอยาง 
7. ควบคุมภาษา 
8. การแสดงออก 
9. การวิเคราะห 
10. ภาษาพูด 

1. คิดอยางสรางสรรค 
2. จินตนาการ 
3. ผอนคลาย 
4. จิตใตสํานกึ 
5. แรงจูงใจ 
6. มองภาพแบบรวมๆ 
7. ควบคุมความงาม 
8. การรับรูการสังเคราะห 
9. ดนตรี 
10. ทิศทาง 
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 สรุปวา การคิดวิเคราะหเกิดจากการใชสมองซีกซายเปนสวนใหญ แตการทํางานของสมอง
ก็ตองประสานเชื่อมโยงกันทั้งซีกซายและซีกขวาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของสมอง
ทั้งหมด เชน การใชทักษะทางศิลปะ ดนตรี ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ เพ่ือชวยกระตุนให
สมองทํางานดานการคิดวิเคราะหไดดียิ่งขึ้น ดังน้ัน การฝกฝนกระบวนการคิดวิเคราะหจึงตอง
กระตุนใหสมองทํางานประสานเชื่อมโยงใหมากที่สุดจากสมองทั้งสองซีก เพ่ือใหสามารถเก็บ
รวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวของกับเร่ืองราวที่สนใจนั้นไดเปนอยางดี นําไปสูการพิจารณาแยกแยะ
สวนยอย ๆ ของเหตุการณ เร่ืองราวหรือเน้ือเร่ืองตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือ
ความประสงคสิ่งใด สวนยอย ๆ ที่สําคัญน้ันแตละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบางและเกี่ยวพันกัน
โดยอาศัยหลักการใด ซึ่งการที่จะเก็บรวบรวมรายละเอียดไดครบถวนจะตองอาศัยการสังเกต ความ
สงสัย และความอยากรูอยากเห็น ซึ่งจะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนตั้งคําถามและพิจารณาแงมุมตางๆ 
ของเร่ืองราวน้ันๆ ไดอยางละเอียดครบถวน 
 2.3 ความสัมพันธระหวางการเรียนรูและการคิดวิเคราะห 
    จากทฤษฎีการเรียนรูของบลูมที่เนนการวัดผลการเรียนรูจากพฤติกรรมที่แสดงออก 
ซึ่งจัดอยูในกระบวนทัศนแบบพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ไดจําแนกการเรียนรูโดยใชระดับความ
ยากเปนเกณฑ เชน ความสามารถดานการประเมินคาไดถูกกําหนดเง่ือนไขใหมีความยากกวา
ความสามารถดานการสังเคราะห สวนความสามารถดานการสังเคราะหก็ถูกกําหนดใหมีความยาก
กวาความสามารถดานการวิเคราะหไปเรื่อยๆ ทําใหนักการศึกษาไมสามารถคิดคําถามหรือจัด
กระบวนการเรียนรูในระดับที่สูงใหมีความยากกวาการเรียนรูในระดับที่ต่ํากวาได นอกจากนั้น ยัง
ไดรับการวิพากษวิจารณวา การจัดลําดับความยากของบลูมนอกจากจะมีลักษณะเปนเสนตรงและมี
ทิศทางเดียวแลว ลําดับของการเรียนรูยังไมไปดวยกัน เชน การประเมินคา ซึ่งถูกจัดใหอยูใน
ระดับสูงสุดแตปรากฏวา การประเมินคากลับนําไปสูการเกิดความรูใหม นําไปสูความเขาใจ นําไปสู
การนําความรูไปใช นําไปสูการวิเคราะหและสังเคราะห ทําใหการจัดลําดับไมไดเรียงจาก
ระดับพ้ืนฐานไปสูระดับสูงอยางแทจริง ขอวิพากษวิจารณอีกประเด็นคือ เร่ืองของจิตใจซึ่งเกี่ยวของ
กับกระบวนการเรียนรูแตทฤษฎีของบลูมก็ยังไมไดนํามาประกอบในทฤษฎีการเรียนรูอยางชัดเจน  
มารซาโน จึงเสนอทฤษฎีการเรียนรูใหมโดยใหความสําคัญกับกระบวนการทางจิตใจที่เชื่อมโยงกับ
การเรียนรู โดยมีหลักวาจิตใจไมสามารถจัดลําดับตามความยากงายได เพราะกระบวนการทางจิตใจ
จะทํางานเชื่อมโยงกันอยางซับซอน ดังนั้น มารซาโน จึงใชเง่ือนไขของการควบคุมเปนเกณฑในการ
จําแนก คือ เริ่มตนจากจิตใจภายในเพราะระดับของแรงจูงใจ เปนตัวควบคุมระดับของการคิด และ
ระดับของการคิดเปนตัวควบคุมระดับของความรู ทฤษฎีการเรียนรูของมารซาโนจึงทําใหการจัด
กระบวนการเรียนรูไมจําเปนตองเริ่มตนที่ความจํา แตสามารถเริ่มที่การจัดระบบจิตใจของตนเอง
เพราะระดับของจิตใจทําใหเกิดความพรอม (Inner Motivation) สงผลตอการคิดซึ่งตองมีเน้ือหาใน
การคิด จึงสงผลใหเกิดการใชองคความรู และการจะเกิดองคความรูจะตองมีการวิเคราะห เพ่ือสราง
ความเขาใจ แลวก็จะจดจําสิ่งนั้นไดตลอด (Marzano.  2001:  8-11) 
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 จากทฤษฎีการเรียนรูใหมนี้ มารซาโน อธิบายวา รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู
ประกอบดวย 3 ระบบ ไดแก ระบบควบคุมในตนเอง ระบบควบคุมการรูคิด และระบบการรูคิด โดย
ระบบควบคุมในตนเองสงผลตอการยอมรับการเรียนรูเร่ืองใหม เม่ือระบบควบคุมในตนเองรับการ
เรียนรูเร่ืองใหม ระบบควบคุมการรูคิดจะเขามาเกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมายของการเรียนรูนั้น 
โดยการออกแบบกลยุทธตางๆ เพ่ือการบรรลุเปาหมายแหงการเรียนรูและระบบการรูคิดจะทําหนาที่
จัดกระทําขอมูลในลักษณะของการวิเคราะห ดังนั้นปริมาณความรูของนักเรียนแตละคนจึงมีผลตอ
ความสําเร็จอยางสูงในการเรียนรูเร่ืองใหมซึ่งความรูใหมสามารถตอยอดจากความรูเดิมไดอยาง
กวางขวาง (Marzano. 2001:  11–12) ดังแสดงตามภาพประกอบ 5 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 รูปแบบพฤติกรรมการเรยีนรู 
 
 ที่มา: Marzano , Robert J.: (2001). Designing a New Taxonomy of Education 
Objectives. p.11. 
  

ระบบควบคมุในตนเอง 
ทําหนาที่ตัดสนิ 

     ระบบควบคุมการรูคิด 
กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร 

ระบบการรูคดิ 
จัดกระทําขอมูล 

ความรู 

รับ ไมรับ 
คงพฤติกรรมเดิมตอไป 

การเรียนรูเร่ืองใหม 
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 จากทฤษฎีของมารซาโน จะเห็นไดวา ใหความสําคัญกับเรื่องจิตใจที่อยูภายใน จึงไมได
จํากัดวิธีการวัดผลการเรียนรูจากพฤติกรรมที่แสดงออกเปนสําคัญ ทําใหทฤษฎีใหมของมารซาโน 
จัดอยูในกระบวนทัศนแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) และมารซาโน (Marzano. 2001: 30-
60) ไดพัฒนารูปแบบจุดมุงหมายทางการศึกษารูปแบบใหม (A New Taxonomy of Educational 
Objectives) ประกอบดวยความรูสามประเภทและกระบวนการจัดกระทําขอมูล 6 ระดับ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ประเภทของความรู ไดแก 
   1.  สารสนเทศ เปนความรูชัดแจงที่อธิบายเปนความคิดรวบยอดไดเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ 
หรือรายละเอียดของสิ่งตางๆ ไดแก ขอเท็จจริง ความหมาย ลําดับของเวลา ลําดับของเหตุและผล 
หลักการ และทฤษฎีตางๆ ที่สามารถอธิบายใหเขาใจรายละเอียดอยางชัดเจน  
   2.  กระบวนการคิด เปนความรูที่อธิบายไดเปนองครวมซึ่งประกอบดวยรายละเอียด
จํานวนมาก มีความคิดรวบยอดหนึ่งซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดที่ซับซอน ไดแก ระเบียบปฏิบัติใน
ภาพใหญ เทคนิควิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ หรือกฎระเบียบตางๆ 
   3.  ทักษะปฏิบัติ เปนความรูที่ไมสามารถอธิบายไดทั้งหมด เพราะอยูในทักษะการ
ปฏิบัติที่มีความซับซอนมาก เปนความคิดรวบยอดหลายๆ สวน ที่ประกอบขึ้นเปนทักษะปฏิบัติ 
ไดแก ระเบียบปฏิบัติที่รวมกันอยางซับซอน  
 โดยมีกระบวนการจัดกระทํากับขอมูล 6 ระดับ ดังนี้ 
   ระดับที่ 1  การจําได (Retrieval) เปนกระบวนการในการจัดเก็บและเรียกหาหรือนํา
กลับมาใช เปนการคิดทบทวนความรูเดิม รับขอมูลใหมและเก็บเปนคลังขอมูลไวเปนการถายโยง
ความรูจากความจําถาวรไปสูความจํานําไปใชในการปฏิบัติการโดยไมจําเปนตองเขาใจโครงสราง
ของความรูนั้น 
   ระดับที่ 2  การเขาใจ (Comprehension) เปนการเขาใจสาระที่เรียนรู สูการเรียนรูใหมใน
รูปแบบการใชสัญลักษณ เปนการสังเคราะหโครงสรางพื้นฐานของความรูนั้นโดยเขาใจประเด็น
สําคัญ 
   ระดับที่ 3  การวิเคราะห (Analysis) เปนการเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกตางอยางมีหลักการ การจัดหมวดหมูที่สัมพันธกับความรู การพิสูจนเหตุผลเพ่ือสรุปโดยมี
หลักฐานและสามารถบงชี้ขอผิดพลาดได การสรุปนัยทั่วไปจากหลักฐานดวยเหตุผลที่มีน้ําหนัก การ
กําหนดหลักการเพื่อประยุกตใชในสถานการณใหมโดยใชฐานความรู และการคาดการณผลที่ตามมา
บนพื้นฐานของขอมูล 
  ระดับที่ 4 การใชประโยชนจากความรู (Knowledge Utilization) เปนการตัดสินใจใน
สถานการณที่ไมมีคําตอบชัดเจน การแกไขปญหาที่ยุงยาก การอธิบายปรากฏการณที่แตกตาง และ
การพิจารณาหลักฐานสูการสรุปสถานการณที่มีความซับซอน การตั้งขอสมมติฐานและการทดลอง
สมมติฐานนั้นบนพื้นฐานของความรู 
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   ระดับที่ 5  การจัดระบบควบคุมการรูคิด (Metacognitive System) เปนการกําหนด
เปาหมายการเรียนรู การกํากับติดตามผลการเรียนรู และการกําหนดขอบเขตการเรียนรู 
   ระดับที่ 6  การจัดระบบควบคุมในตนเอง (Self-System) เปนการสรางระดับแรงจูงใจตอ
ภาวะการณเรียนรูและภาระงานที่ไดรับมอบหมายในการเรียนรู รวมทั้งความตระหนักใน
ความสามารถของการเรียนรูที่ตนมีดังภาพประกอบ 6 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 ระดับของกระบวนการเรียนรูตามทฤษฎีของมารซาโน 
 
 ที่มา: Marzano. Robert J. (2001). Designing a New Taxonomy of Educational 
Objectives. p.60 
 
 จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดของของมารซาโน สรุปไดวา กระบวนการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพนั้นเริ่มตนจากแรงกระตุนภายในจิตใจที่เกิดแรงจูงใจใหผูเรียนตอบสนองตอ
สิ่งใหม เม่ือมีแรงจูงใจแลวจึงนําไปสูการกําหนดเปาหมายและขั้นตอนการคิด แลวจึงลงมือ
ปฏิบัติการสรางความรูใหกับตนเอง โดยผานกระบวนการใชความรูและการคิดวิเคราะห ทําใหเกิด
ความเขาใจอยางลึกซึ้งและจดจําไดอยางฝงลึก จนกระทั่งสามารถดึงออกมาใชประโยชนไดเม่ือ

ระดับที ่6 การจัดระบบควบคุมในตนเอง 

ระดับที ่5 การจัดระบบควบคุมการรูคิด 

ระดับที ่4 การใชประโยชนจากความรู 

ระดับที ่3 การวิเคราะห 

ระดับที ่2 การเขาใจ 

ระดับที ่1 การจําได 

ระดับของกระบวนการ 

ประเภทของ 
ความรู 

กระบวนการคดิ 

ทักษะปฏิบตั ิสารสนเทศ 
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ตองการ ดังน้ัน การพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะหจึงสามารถบูรณาการใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการเรียนรูได  
 2.4 กระบวนการคิดวิเคราะห 
    บลูม (Bloom. 1965: 2-5) เปนนักจิตวิทยาที่ไดพัฒนาทฤษฎีการเรียนรูซึ่งเปนที่
ยอมรับอยางกวางขวางและถูกนํามาใชในดานการศึกษามาเปนเวลานาน โดยทฤษฎีดังกลาวได
จําแนกระดับการเรียนรูดานพุทธิพิสัยออกเปน 6 ระดับ คือ ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การ
วิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา สําหรับดานการวิเคราะหไดจําแนกออกเปน 3 ประเภท 
ดังนี้ 
    1. การวิเคราะหมูลเหตุ (Analysis of Element) หมายถึง ความสามารถในการ
คนหารากฐานของเรื่องราวเหตุการณหรือสิ่งตางๆ เพ่ือใหเขาใจคุณลักษณะที่เดนชัดของเร่ืองราวใน
แงมุมตางๆ ตามกฎเกณฑที่กําหนดให จําแนกออกเปน 
     1.1  การจําแนกชนิด หมายถึง ความสามารถในการจําแนก บอกชนิด ลักษณะ 
ประเภทของบรรดาขอความ เรื่องราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณ และการกระทําตางๆ ตามกฎเกณฑ
และหลักการใหมที่กําหนดให 
     1.2 การลําดับความสําคัญ หมายถึง ความสามารถในการคนหาสิ่งที่มี
ความหมายนัยสําคัญของเรื่องราว ในแงมุมตางๆ เชน ใหจับความสําคัญที่เปนเน้ือหาสาระและแกน
สารของเรื่องราว วิเคราะหหาผลลัพธ ผลสรุป ความเดนและความดอย หรือสิ่งที่มีอิทธิพลทั้งโดยตรง
และโดยออมตอเรื่องราวน้ันในทางใดทางหนึ่ง 
     1.3  การระบุเลศนัย หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ คนหาเจตนา 
ความคิดที่ซอนแฝงอยูในขอความ เร่ืองราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณและการกระทํา หรือเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่ง 
    2. การเชื่อมโยงความสัมพันธ (Analysis of Relationship) หมายถึง ความสามารถ
ในการคนหาความเกี่ยวของหรือสัมพันธกันระหวางคุณลักษณะสําคัญใดๆ ของบรรดาเรื่องราว และ
สิ่งตางๆ เชน โคลงกลอน บทความ ฯลฯ 
    3. การรวบรวมหลักการ (Analysis of Organizational Principles) หมายถึง 
ความสามารถในการคนหาโครงสรางและระบบของบรรดาเรื่องราวและสิ่งตางๆ ตลอดจนการกระทํา
ตางๆ วาสิ่งเหลานั้นรวมกันโดยมีสิ่งใดมาเปนตัวเชื่อมโยง หรือมีอะไรเปนหลักเปนแกนกลาง 
จําแนกเปน 
     3.1 การกําหนดโครงสรางหลักการ หมายถึง ความสามารถในการสรุปเร่ืองราว
และสิ่งตางๆ วามีสิ่งใดเปนตัวเชื่อมโยงสิ่งยอยๆ เหลานั้นเขาเปนเอกรูปเดียวกัน 
      3.2 การอางอิงหลักการ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายเร่ืองราวและสิ่ง
ตางๆ วายึดถืออะไรเปนหลักการและเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
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 มารซาโน (Marzano.  2001:  38-45) ไดกําหนดใหการคิดวิเคราะหเปนสวนหนึ่งของ
ระบบการรูคิด (Cognitive System) ดังนั้น การคิดวิเคราะหตามนัยของการเรียนรูจึงตองเปน
กระบวนการ ซึ่งคําวากระบวนการ หมายถึง การดําเนินงานที่เปนขั้นตอน หรืออาจหมายถึงวิธีการ 
กิจกรรม หรือเทคนิคที่เปนขั้นตอน ซึ่งทําใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ (ประวิต เอราวรรณ.  
2545:  12-15) ทั้งน้ี เน่ืองจากการคิดวิเคราะหเปนกลไกหนึ่งของการสรางความเขาใจและการนํา
ความรูไปใชเพ่ือแกปญหาและตัดสินใจ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2549: 3-6) โดย
กระบวนการวิเคราะหตามแนวคิดของมารซาโนแบงออกเปน 5 ประเภท (Five Types of Analysis 
Processes) ไดแก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การจําแนกขอผิดพลาด การสรุปนัยทั่วไป 
และการนําหลักการไปใช โดยมีรายละเอียดของกระบวนการคิดวิเคราะหแตละประเภท ดังนี้   
   1. การเปรียบเทียบ (Matching) เปนการจําแนกองคประกอบตางๆ ของความรูแลว
เปรียบเทียบใหเห็นความเหมือนและความแตกตางระหวางองคประกอบของความรูนั้นๆ โดยความรู
สามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ 1) คําศัพทและวลี 2) รายละเอียดของเนื้อหา 3) การเรียบ
เรียงความคิด 4) ทักษะและกลวิธี และ 5) กระบวนการ ทั้งน้ีความรู 3 ประเภทแรกเปนเรื่องเน้ือหา
สาระจัดเปน “ความรูเชิงเน้ือหา” สวนอีก 2 ประเภทหลังเนนกระบวนการเรียกวา “ความรูเชิง
กระบวนการ” การเปรียบเทียบสวนใหญจะเปนพ้ืนฐานของการจัดทํากระบวนการทางสารสนเทศ 
โดยการเปรียบเทียบอาจทําไดทั้งในรูปแบบงายและในรูปแบบที่ซับซอน ขึ้นอยูกับลักษณะของงาน
เปนหลัก ซึ่งขั้นตอนของการเปรียบเทียบ (Marzano.  2001: 39) มีดังนี้ 
    1.1 เลือกสิ่งที่จะทําการเปรยีบเทียบ 
    1.2 ระบุคุณสมบัติหรือคุณลักษณะสําหรบัสิ่งที่จะทําการเปรียบเทียบ  
    1.3 นําสิ่งที่จะเปรียบเทียบมาเชื่อมโยงกับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ แลวอธบิายวา
สิ่งเหลานั้นเหมือนกันและแตกตางกันอยางไร  
    1.4 กําหนดความเหมือนและความแตกตางใหเที่ยงตรงที่สุดกับคุณลักษณะ 
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการเปรียบเทียบจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจ คือ เม่ือ
นักเรียนสามารถเปรียบเทียบระบุสิ่งที่เหมือนกันระหวางเร่ืองที่เขาใจไดงายกับปญหาซึ่งแกไขได
ยาก นักเรียนก็จะเห็นทางแกปญหาไดชัดเจนขึ้น โดยกลวิธีในการสอนเพื่อการเปรียบเทียบแบงออก
ไดเปน 4 แบบ (มารซาโน; พิคเคอริง; และ พอลล็อค.  2547: 15-18) ดังนี้ 
   1. ใหการชี้แนะที่ชัดเจนแกนักเรียนในการระบุสิ่งที่เหมือนกันและตางกันเพ่ือเพ่ิมความ
เขาใจและความสามารถในการนําความรูไปใช 
   2.  ใหนักเรียนระบุสิ่งที่เหมือนและแตกตางกันดวยตนเองเพื่อเพ่ิมความเขาใจและ
ความสามารถในการนําความรูไปใช 
   3. ใชผังรวมความคิดหรือสัญลักษณแทนความเหมือนและความตางกันเพ่ือเพ่ิมความ
เขาใจและความสามารถในการนําความรูไปใช 
   4.  นําวิธีการที่หลากหลายมารวมกับการระบุความเหมือนและความตาง เชน การจับคู
แลวเปรียบเทียบ การจําแนกประเภทแลวเปรียบเทียบ การหาลักษณะรวมเชิงนามธรรมหรือการใช
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อุปลักษณ (Metaphor) หรือการสรางแนวเทียบ (Analogy) เปนตน ตัวอยางการเสนอผลการ
เปรียบเทียบดังภาพประกอบ 7 - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  7  การเสนอผลการจับคูเปรียบเทียบโดยใชผังเปรียบเทียบเวนน 
 
 ที่มา: Marzano. Robert J. (2001). Designing a New Taxonomy of Educational 
Objectives.  p. 121. 
 
             สิ่งที่นํามาเปรียบเทียบ 

คุณลักษณะ #1 #2 #3  
1.    ความเหมือน 
    ความตาง 
2.    ความเหมือน 
    ความตาง 
3.    ความเหมือน 
    ความตาง 
4.    ความเหมือน 
    ความตาง 

 
ภาพประกอบ  8  การเสนอผลการจําแนกเปรียบเทียบโดยใชตารางเปรียบเทยีบ 

 
 ที่มา: Marzano. Robert J. (2001). Designing a New Taxonomy of Educational 
Objectives.  p. 121. 
 

 
 

A 

 

 
B 

 
 

AB 
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ภาพประกอบ  9  การเสนอผลการเปรียบเทียบโดยใชอุปลักษณ 
 
 ที่มา: มารซาโน; พิคเคอริง; และพอลล็อค. (2547). กลวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ. หนา 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  10  การเสนอผลการเปรียบเทียบโดยใชแนวเทียบ 
 
 ที่มา: มารซาโน; พิคเคอริง; และพอลล็อค. (2547). กลวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ. หนา 41. 
 
   2.  การจัดหมวดหมู (Classification) เปนการรวบรวมองคความรูใหเปนหมวดหมูหรือ
เปนประเภทที่มีความหมาย โดยการวิเคราะหลักษณะนี้สวนใหญจะเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาการ
คิดของมนุษย บุคคลสามารถทําสิ่งที่ไมเกี่ยวของกันใหมีความเกี่ยวของกันโดยรวบรวมสิ่งที่เปน
องคประกอบรวมกันซึ่งทําใหรับรูไดวาสิ่งเหลานั้นอยูในประเภทเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการจัด
หมวดหมู (Marzano.  2001:  38-45) ดังนี้ 
    2.1 เลือกแนวคิดหลักที่ตองการจัดหมวดหมู 
    2.2 ระบุคุณลกัษณะที่สําคญัของแนวคิดหลักนั้น  
    2.3 ตั้งชื่อประเภทยอยที่ตรงกับแนวคิดหลักและสื่อสารใหเขาใจวาทําไมจึงอยูใน
ประเภทนั้น  
    2.4 ระบุประเภทยอยสําหรับแนวคิดหลักและอธิบายความสัมพันธ 

เซลล ลักษณะรวม 
เชิงนามธรรม 

ยานอวกาศ 

นิวเคลียส สิ่งที่ทําใหระบบทํางาน สะพาน 

เยื่อหุมเซลลทีใ่ห
สารผานเขาออกใน

เซลลได 

สวนที่กันของเสียออกมา
และใหของดีผานเขาไป 

หองขนสง 

เทอรโมมิเตอร คูกับ อุณหภูมิ 

ความสัมพันธ: วัดการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นของบางสิ่งบางอยาง 

โอโดรมิเตอร ระยะทาง คูกับ 
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  ในการจัดหมวดหมูแมผูเรียนจะสามารถกระทําไดดวยสมองของแตละคน แตก็ควรมี
เครื่องมือชวยในการวิเคราะหดวย ในการจัดหมวดหมูอาจนําเสนอผลการจัดหมวดหมูโดยใชผังจัด
ประเภทหรือผังตนไม ดังตัวอยางจากภาพประกอบ  11 - 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11  การเสนอผลการจัดหมวดหมูโดยใชผังจัดประเภท 
 
 ที่มา: พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข. (2548).  ทักษะ 5C เพ่ือการพัฒนาหนวย
การเรียนร ูและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ.  หนา  68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  12  การเสนอผลการจัดประเภทโดยใชผังตนไม 
 
 ที่มา: พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข. (2548).  ทักษะ 5C เพ่ือการพัฒนาหนวย
การเรียนร ูและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ.  หนา 68. 
 
   3.  การจําแนกขอผิดพลาด (Error Analysis) เปนการลําดับวาอะไรเปนเหตุและอะไร
เปนผลที่ตามมา ซึ่งกระบวนการนี้เปนการหาเหตุผลที่ถูกตองใหกับเร่ืองตางๆ บนฐานของความรู 
ถือเปนกลไกทางดานความรูที่สําคัญ โดยการลําดับเหตุผลที่ดีจะตองนําขอมูลสารสนเทศมา

หัวขอ 

1 2 3 

หัวขอ 

A B 

A1 A2 B1 B2 
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ประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล เพ่ือใหบุคคลตัดสินใจไดวาเรื่องนั้นๆ สมเหตุสมผลหรือมีความ
ถูกตองหรือไม อยางไรก็ตามไมมีบุคคลใดที่จะรอบรูไปทุกเรื่อง การลําดับเหตุผลจึงอาจเกิด
ขอผิดพลาดไดเสมอ ดังน้ัน เม่ือลําดับเหตุผลแลวจึงตองมีการตรวจสอบวาเหตุและผลที่ใหไวนั้นมี
ขอผิดพลาดอยางไรเพ่ือปรับปรุงหรือคัดเลือกเหตุผลที่ถูกตองที่สุด ขั้นตอนของการจําแนก
ขอผิดพลาด มีดังนี้ 
    3.1 จําแนกสวนประกอบของเรื่องนั้น แลวเชื่อมโยงจากสวนที่เปนเหตุไปยังสวนที่
เปนผล 
    3.2 หาขออธิบายหรือขอมูลสนับสนุนการเชื่อมโยงเหตุและผลน้ันๆ 
    3.3 ตรวจสอบวาเหตุและผลที่ใหไวนั้นมีขอผิดพลาดอยางไร 
    3.4 เขียนขอสรุปความคิดการลําดับเหตุผล โดยอาจนําเสนอขอสรุปความคิดใน
ลักษณะของผังกางปลา ดังภาพประกอบ 13 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  13  การเสนอผลการลําดับเหตุผลโดยใชผังกางปลา 
 
 ที่มา: พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข. (2548).  ทักษะ 5C เพ่ือการพัฒนาหนวย
การเรียนร ูและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ.  หนา  71. 
 
  ในการใหเหตุผลแมบุคคลทั่วไปจะสามารถตัดสินดวยความรูสึกของตนเองไดอยางรวดเร็ว
วาเรื่องตางๆ อะไรเปนเหตุอะไร เปนผล แตอยางไรก็ตามวิธีการที่ควรปฏิบัติก็คือการพิจารณาอยาง
รอบคอบเพ่ือตัดสินความถูกตองเหมาะสม โดยใชเกณฑชี้วัดที่ชัดเจนบนฐานของความรู และ
ตรวจสอบขอผิดพลาดตางๆ เหตุผลที่มีน้ําหนักคือเหตุผลที่ผานการตรวจสอบดวยหลักฐานเชิง
ประจักษเพ่ือยืนยันวาการลําดับเหตุผลนั้นถูกตอง ในกระบวนการนี้นักเรียนจะลําดับเหตุผลไดดี 
จะตองเขาใจวิธีการใหเหตุผลและการโตแยงที่ดี และจะตองเขาใจถึงวิธีการแสดงหลักฐานประกอบ
เหตุผลดวย โดยประเภทของหลักฐานจําแนกได 4 ประเภท (Marzano.  2001:  40-41) ดังนี้ 
   1)  หลักฐานอางอิง (Grounds) เปนสิ่งที่ยกขึ้นมาอางเปนอยางๆ ไดแก เนื้อหาของ
ความรูทั่วไป ความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ สารสนเทศที่เปนหลักฐานเดิม ผลการสังเกตจากการทดลอง 
และสารสนเทศอื่นๆ ที่ไดรับการพิจารณาแลววาเปนความจริง  

ผล 
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   2)  หลักฐานหลักประกัน (Warrants) เปนสารสนเทศจากหลักฐานอางอิงซ่ึงมีแหลง
สนับสนุนมารองรับการอางอิงน้ัน และเปนแหลงสนับสนุนที่ไดรับการเชื่อถือโดยทั่วไป หลักฐาน
หลักประกันนี้จะประกอบดวยรายละเอียดจากการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ซึ่งถูกทําใหมีน้ําหนัก
มากขึ้นโดยใชหลักฐานอางอิงมาประกอบ  
   3)  หลักฐานสนับสนุน (Backing) หลักฐานสนับสนุนเกิดขึ้นจากหลักฐานหลักประกันที่
มีความเที่ยงตรง โดยผานการพิจารณาจนมีความเชื่อม่ันและไดรับการยอมรับโดยทั่วไปจากผูที่เคย
ใชหลักฐานนั้น  
   4)  หลักฐานรับรอง (Qualifiers) เปนหลักฐานที่สามารถอางอิงไดอยางชัดเจนเที่ยงตรง
คงที่และไมสามารถหาขอผิดพลาดหรือโตแยงได ซึ่งโดยท่ัวไปหลักฐานหลักประกันอาจไมสามารถ
อางอิงไดอยางเที่ยงตรงคงที่ เพราะยังมีขอโตแยงที่อาจเปนขอผิดพลาดได   
   4. การสรุปนัยทั่วไป (Generalizing) เปนกระบวนการของการสรางขอสรุปเพ่ืออางอิง
หรือสรางหลักการใหมจากสารสนเทศเดิมที่รูจักอยูแลว โดยใชวิธีการลงความเห็นสรุปดวยวิธีการ
แบบอุปนัย (Induction) และนิรนัย (Deduction) (Marzano.  2001: 40-41) การอุปนัย คือ การให
เหตุผลจากสวนยอยๆ ไปสูการสรุปรวม สวนการนิรนัย คือ การนําขอสรุปโดยรวมไปอธิบายเรื่อง
ยอยๆ ทั้งนี้ในกระบวนการสรุปนัยทั่วไปนี้ไมใชการอุปนัยหรือนิรนัยอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยาง
เดียว แตเปนการรวบรวมและกําหนดแนวคิดเพื่อลงความเห็นสรุปเปนหลักการบนฐานของ
ขอสนับสนุนหน่ึงอยางหรือมากกวา โดยเปนขอสนับสนุนที่ไดจากทั้งวิธีการอุปนัยและนิรนัย 
ขั้นตอนของการสรุปนัยทั่วไปมีดังนี้ 
    4.1 การตั้งขอสังเกตเจาะจงไปที่สารสนเทศเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยไมกําหนดคําตอบ
หรือตั้งขอสรุปใดๆ ไวลวงหนา 
    4.2 คนหารูปแบบหรือความเชื่อมโยงภายในสารสนเทศนั้น  
    4.3 คิดเนื้อความขอสรุปที่อธิบายรูปแบบหรือความเชื่อมโยงที่สังเกตได  
    4.4 รวบรวมตวัอยางและทดสอบดูวาหลักการที่ไดมาสามารถใชไดในทุก
สถานการณ ถายังไมเหมาะสมก็อาจเปลีย่นแปลงหลักการนั้นได  
  ผลจากการสรุปนัยทั่วไปสามารถนําเสนอตัวอยางเปนแผนภูมิการสรุปอางอิงไดดัง
ตัวอยางภาพประกอบ 14 
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ภาพประกอบ  14  ตัวอยางแผนภูมิการสรุปอางอิง 
  
 ที่มา: Marzano. (1992).  A Different Kind of Classroom: Teaching with Dimensions of 
Learning.  p. 46.    
 
   5.  การนําหลักการไปใช (Specifying) เปนการเรียบเรียงความคิด กําหนดกลวิธี หรือ
คาดการณเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ่ึงอยูบนฐานของหลักการ โดยกระบวนการนี้จะนําสิ่งที่ไดจากการสรุป
อางอิงหรือจากหลักการไปใชใหเกิดประโยชนในดานใหม ทําใหเกิดการใชสติปญญาใหมๆ จาก
หลักการที่มีอยูแลว โดยการคิดและนําหลักการที่มีอยูแลวไปใชในการคาดการณปรากฏการณหรือ
สถานการณใหม รวมทั้งใชในการคาดการณทํานายปรากฏการณหรือสถานการณที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต (Marzano.  2001:  38-45) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
    5.1 ระบุลักษณะเฉพาะของเรื่องที่กําลังพิจารณาหรือกําลังศึกษาอยู 
    5.2 กําหนดขอสรุปหรือหลักการที่จะประยุกตใชกบัเรื่องน้ัน  

นักการเมืองเผด็จการมักมีอํานาจขึ้นมาจากการทําใหประชาชนเชื่อวาเขาจะ
นําพาประเทศที่ออนแอใหเปนประเทศมหาอํานาจได 

ในประเทศอติาลี... 

ชาวอิตาลีตองการรูสึกภาคภูมิใจเกี่ยวกับประเทศของตนเอง 

มูสโซลินีทําใหเชื่อวาตวัเขากับพรรคฟาสซิสตจะทําใหประเทศแข็งแกรง 

ป 1922 พรรคฟาสซิสตสามารถขึ้นปกครองแบบเบ็ดเสร็จ 

มูสโซลินีพยายามรวบรวมอํานาจโดยการเขายึดครองชาติที่ออนแอกวา 

ในเยอรมัน... 

หลังสงคราวโลกครั้งที่ 1 เยอรมันประสบปญหาอยางรุนแรง 

ฮิตเลอรสัญญาวาจะทําใหประเทศมีความแข็งแกรงขึ้น 

ป 1933 พรรคนาซีชนะการเลือกตั้งไดขึน้ปกครองประเทศ 

ฮิตเลอรสรางอาวุธสงครามที่ทรงอานุภาพแลวโจมตีประเทศออสเตรีย 
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    5.3 ตรวจสอบใหแนใจวาบริบทหรือสภาพของเรื่องที่จะใชหลักการเหลานั้น สามารถ
เขากันไดกับเงื่อนไขของหลักการ  
    5.4 เขียนขอสรุปความคิด กลวธิี กระบวนการ หรือการคาดการณทํานายโดยอยูบน
พ้ืนฐานของหลักการที่นํามาใช 
  การนําหลักการมาใชในการเรียบเรียงความคิด กําหนดกลวิธี หรือคาดการณทํานายเรื่อง
ตางๆ จะตองเขาใจธรรมชาติของหลักการนั้น ซึ่ง คําวาหลักการ ก็คือ ความสัมพันธซึ่งเชื่อมโยง
ระหวางเหตุและผลที่ใชไดกับสถานการณหรือบุคคลทั่วไปได เชน แพทยใชหลักการเกิดวัณโรคใน
การตัดสินอาการปวยเปนวัณโรคของคนทั่วๆ ไป ซึ่งหลักการสามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ 
(มารซาโน; พิคเคอริง; และ พอลล็อค.  2547: 158) ดังนี้ 
   1) หลักการเชิงเหตุและผล เปนการกลางถึงความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผลกัน เชน 
ประโยคที่วา วัณโรคเกิดจากเชื้อทูเบอรเคิลบาซิลลัส เปนหลักการเชิงเหตุและผล การที่จะเขาใจ
หลักการนี้ไดตองมีความรูเกี่ยวกับองคประกอบของเหตุและผล และเขาใจวาองคประกอบแตละอยาง
มีความสัมพันธกันอยางไร การเขาใจหลักการเชิงเหตุและผลเกี่ยวกับวัณโรคและแบคทีเรีย ตอง
เขาใจลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น องคประกอบที่เกี่ยวของกับรูปแบบและน้ําหนักของความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบ โดยสรุปคือ การที่จะเขาใจหลักการเชิงเหตุและผลตองอาศัยขอมูลตางๆ 
มากมาย 
   2) หลักการเชิงสหสัมพันธ เปนการกลาวถึงความสัมพันธที่ไมจําเปนตองเปนเหตุเปน
ผลกัน แตเปนความเปลี่ยนแปลงของปจจัยหน่ึงที่เกี่ยวของกับความเปลี่ยนแปลงของปจจัยอีกปจจัย
หน่ึง เชน มะเร็งปอดที่เพ่ิมมากขึ้นในผูหญิงเปนสัดสวนที่สัมพันธกันกับจํานวนผูหญิงที่สูบบุหร่ี
เพ่ิมขึ้น การที่จะเขาใจหลักการนี้ไดผูเรียนตองรูรายละเอียดเฉพาะของความสัมพันธนี้ ผูเรียนตองรู
รูปแบบของความสัมพันธ คือ จํานวนของผูหญิงที่เปนมะเร็งปอดเปลี่ยนแปลงในอัตราเดียวกันกับ
จํานวนของผูหญิงที่สูบบุหรี่  
 จากประเภทของการคิดวิเคราะหสามารถเปรียบเทียบแนวคิดที่เกี่ยวของ ไดดังตาราง 6 
 
ตาราง  6  การเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของการคิดวิเคราะห   
 

แนวคิดของมารซาโน แนวคิดของบลูม 
1. การเปรียบเทียบ 2. การเชื่อมโยงความสัมพันธ 
2. การจัดหมวดหมู 1.1 การจําแนกชนิด 
3. การจําแนกขอผิดพลาด 1.2 การลําดับความสําคัญ 

1.3 การระบุเลศนัย 
4. การสรุปนัยทั่วไป 3.1 การกําหนดโครงสรางหลักการ 
5. การนําหลักการไปใช 3.2 การอางอิงหลักการ 
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 สรุปไดวา การคิดวิเคราะหตามแนวคิดของมารซาโน เปนกระบวนการใชเหตุผลอยางมี
น้ําหนักมีหลักฐานประกอบ โดยอยูบนฐานของความรูที่ชัดเจน กระบวนการดังกลาวเปนพ้ืนฐาน
สําคัญของการคิด การตัดสินใจ และการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับสภาพสังคม
และสิ่งแวดลอมในปจจุบันซ่ึงเปนยุคสังคมขาวสาร ประกอบดวยขอมูลสารสนเทศจํานวนมาก 
จําเปนตองอาศัยการวิเคราะหบนฐานของความรูอยางมีเหตุผล เปนลักษณะที่ควรสงเสริมใหครูและ
นักเรียนมีทักษะนี้ เพ่ือใหสามารถนําขอมูลขาวสารมาใชประโยชนในการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งน้ีจึงใชแนวคิดของมารซาโน เปนกรอบในการพิจารณาเนื้อหา
และกิจกรรมสําหรับสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
ประกอบดวยกระบวนการคิดวิเคราะห 5 ประเภท ไดแก 1) การเปรียบเทียบ 2) การจัดหมวดหมู 3) 
การจําแนกขอผิดพลาด 4) การสรุปนัยทั่วไป และ 5) การนําหลักการไปใช 
 2.5 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
    การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหจะทําไดดียิ่งขึ้นผานสถานการณจําลองตางๆ แลวหา
ทางออกใหกับปญหา วิเคราะหความนาจะเปนของสถานการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรา และใน
เร่ืองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับเรา โดยการทําความเขาใจในเรื่องนั้น จําแนกแยกแยะองคประกอบตางๆ 
เพ่ือการพิจารณาปจจัยและหาความสมเหตุสมผล ประกอบการวิเคราะหในเรื่องใดๆ หากเราพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะหอยางสม่ําเสมอจะชวยใหเราแกปญหาและตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดดี
ยิ่งขึ้น ในปจจุบันการพัฒนากระบวนการคิดมี 2 รูปแบบ คือ (นภเนตร  ธรรมบวร.  2549:  67) 
    1.  การสอนการคิดโดยตรงโดยใชโปรแกรม สื่อการสอน หรือบทเรียนสําเร็จรูป เพ่ือ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การสอนการคิดวิธีนี้ไมจําเปนตองผานเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร เพราะ
เปนโปรแกรมพิเศษนอกเหนือจากการเรียนปกติ แมวาบางครั้งอาจมีการนําเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
มาใช แตก็มิไดมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานั้นๆ อยางไรก็ตาม 
โดยทั่วไปการสอนการคิดโดยวิธีนี้จะสรางเน้ือหาหลักสูตรของตนขึ้นมาเพื่อมุงพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดที่เฉพาะเจาะจง  
    2.  การสอนการคิดโดยผานเนื้อหาวิชาในหลักสูตร เปนการสงเสริมกระบวนการคิด
โดยวิธีบูรณาการ หรือสอดแทรกเขาไปในเนื้อหาวิชาตางๆ ในหลักสูตร โดยครูผูสอนจะใชเทคนิค
และวิธีการสอนแบบตางๆ เพ่ือสงเสริมกระบวนการคิด ซึ่งในที่นี้จะมุงเนนการสงเสริมกระบวนการ
คิดโดยการบูรณาการเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณสําหรับเด็ก 
 จากการวิจัยของ นภเนตร  ธรรมบวร (2549:  69-98) พบวา การจัดหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาการคิดนั้นไมมีสูตรสําเร็จ หรือรูปแบบที่ตายตัว แตจะแปรเปลี่ยนไปตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล สภาพแวดลอมของโรงเรียน บุคลากร ชุมชน และเหตุปจจัยอ่ืนๆ หลักสูตรและการ
เรียนการสอนที่โรงเรียนจํานวนมากใชเพ่ือพัฒนาการคิดของเด็กมักอยูในรูปแบบของการจัดทํา
โครงการเชิงลึกเปนสวนใหญ โดยครูจะเปดโอกาสใหเด็กเลือกหนวยการเรียนรูตามความสนใจของ
เด็ก หรือผูเรียน ดวยเหตุนี้ ครูผูสอนจึงไมสามารถกําหนดหนวยการเรียนรูหรือเน้ือหาที่แนนอน 
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ชัดเจน และตายตัวไดดังเชนที่ปรากฏในหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิด
สวนใหญมักพัฒนามาจากความสนใจของครู และเด็กในขณะนั้น โดยครูมีหนาที่คอยกระตุนใหเด็ก
คนหาคําตอบตอคําถาม หรือหัวขอที่ตนสนใจ และรวมเรียนรูควบคูไปกับเด็ก   
 วัชรา เลาเรียนดี (2549:  25-26) ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรม เพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาการคิด โดยลักษณะกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาการคิด คือ 
    1. ใหเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเรื่องตางๆ หรือความคิดรวบยอดตางๆ ฯลฯ 
    2. ใหเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของความคิด นิยามเหตุการณ หรือ
สิ่งของตางๆ ฯลฯ 
    3. ใหจําแนก จัดประเภท จัดกลุมสาระ ความคิด ความคิดรวบยอด ฯลฯ 
    4. ใหประเมินผล ตัดสินคุณคาสิ่งตางๆ หรือเรื่องราวตางๆ 
    5. ใหจัดลําดับเหตุการณ ความสําคัญของเร่ืองราวตางๆ 
    6. ใหระบุขอเท็จจริง คํา หรือคําพูดที่ถูกตองและไมถูกตอง หรือเรื่องที่ไมจริง 
    7. ใหระบุขอเท็จจริง ความจริง และที่เปนขอความคําพูด ความคิดเห็น 
    8. ระบุขอความที่แสดงความโนมเอียงทางฝายใดฝายหนึ่ง หรือที่แสดงถึงอคติตอ    
เรื่องใด หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
    9. ใหนิยาม คําอธิบาย และบอกสาเหตุ 
   10. ระบุเหตุและผล ทาทายผลที่จะเกิดขึ้น 
   11. ใหลงความคิดเห็น ขอสรุป หรือขอสรุปที่มีเหตุผล 
   12. ใหสรุปโดยทั่ว ๆ ไป หรือใหขอสรุปที่นํามาใชไดโดยทั่วไป 
   13. ใหแปลความหมาย หรือตีความหมายขอความตางๆ 
   14. ใหระบุใจความสําคัญ (Main Idea) รายละเอียดและสวนที่เปนแนวคิดสนับสนุน 
(Supporting Idea) 
   15. ใหสรุปโดยสังเขป เขียนบทสรุป (Summary) 
   16. ใหตัดสินใจ โดยพิจารณาเลือก ดวยเหตุผล 
   17. ใหแกปญหา 
 วัชรี เอกโทชุน (2544:  47) เสนอเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางการ
คิด ดังนี้ 
   1.  การจัดกรอบมโนทัศน (Concept Mapping Technique) เปนกิจกรรมที่นักเรียน
แสดงความสัมพันธของมโนทัศนของเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางมีระบบและเปนลําดับขั้นโดยอาศัยคํา
หรือขอความเปนตัวเชื่อมใหความสัมพันธของมโนทัศนตางๆ เปนไปอยางมีความหมาย ซึ่งอาจมี
ทิศทางเดียว สองทิศทาง หรือมากกวา ผังมโนทัศนหรือแผนที่ความคิดเปนเครื่องมือสําคัญที่แสดง
ใหเห็นถึงกระบวนการคิดของนักเรียนจนสามารถอธิบายออกเปนภาพใหผูอ่ืนเขาใจได ซึ่งกรอบมโน
ทัศนนี้จะชวยใหนักเรียนคิดวิเคราะหและเกิดความคิดรวบยอด  
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   2.  การใชเทคนิคการตั้งคําถาม (Questioning Method ) กิจกรรมการใชคําถามเปน
กระบวนการที่มุงพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเรียน โดยผูสอนจะปอนคําถามในลักษณะ
ตางๆ ที่เปนคําถามกระตุนใหนักเรียนใชกระบวนการคิด คําถามที่ใชสําหรับการพัฒนาการคิด
วิเคราะหสามารถดําเนินการเปนลําดับตามระดับของพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) 
คือการมีความรู ความเขาใจ การประยุกตใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา เพราะ
พฤติกรรมดานพุทธิพิสัยเนนผลทางปญญา (Intellectual outcome) ผูเรียนจะไดพัฒนาการคิดตั้งแต
ระดับต่ํา คือการแสดงความรูไปจนถึงระดับสูงสุด คือ การประเมินคาความคิดและคุณภาพของขอมูล 
(นิรมล ศตวุฒิ.  2548:  90-93) ครูผูสอนจําเปนตองฝกฝนพัฒนาทักษะการใชคําถาม สามารถตั้ง
คําถามใหชัดเจนตรงตามจุดประสงค คิดคําถามไดหลากหลาย กวางขวางหลายแงหลายมุม ชวยให
ผูเรียนไดคิดวิเคราะหและสรุปตัดสินใจอยางมีเหตุผล (พจนา ทรัพยสมาน. 2549:  67-79) 
  3. การใชกรณีศึกษา (Case Study Method) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดศึกษาเรียนรูกรณี
หรือเรื่องราวตางๆ ซึ่งอาจเปนเรื่องจริงหรือสมมุติขึ้นจากความเปนจริง โดยมีการรวบรวมขอมูล
นํามาวิเคราะห อภิปราย แลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถดานการคิด
วิเคราะห การคิดแกปญหา ชวยใหผูเรียนมีมุมมองกวางขึ้น นอกจากนี้แลว การพัฒนาความสามารถ
ดานการคิดจะตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน บันทึกการเรียนรู บันทึกขอสงสัย ความรูสึก
สวนตัวความคิดที่เปลี่ยนไป ถามตนเองในการวางแผนจัดระเบียบคิดไตรตรองในเรื่องที่เรียนรูของ
ตน และประเมินตนเองเพื่อประเมินความคิดและความรูสึกของตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2549: 15) 
 สรุปวา การพัฒนาความสามารถดานการคิดของนักเรียนจําเปนตองพัฒนาตั้งแตทักษะ
พ้ืนฐานกอน จนถึงการคิดขั้นสูง โดยการคิดวิเคราะหเปนพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูง กระบวนการ
พัฒนาการคิดจําเปนตองทําในหลายรูปแบบทั้งการสอนการคิดโดยตรง และการสอนการคิดโดยผาน
เน้ือหาวิชาในหลักสูตร จําเปนตองพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูและทักษะในการจัดโปรแกรมหรือ
บทเรียนเพ่ือการสอนคิดวิเคราะหโดยตรง และบูรณาการเร่ืองการคิดเขากับเน้ือหาวิชาในหลักสูตร 
การพัฒนาการคิดของผูเรียนจะตองแปรเปลี่ยนไปตามทรัพยากรและบริบทของผูเรียน โดยแวดลอม
ไปดวยผูใหญที่ชางคิด ตองพัฒนาครูใหเปนนักคิดดวย สามารถสรางสรรคสื่อไดดวยตนเอง เพ่ือให
เปนนวัตกรรมที่สามารถกระตุนการคิดไดอยางมีประสิทธิภาพตามบริบทและทรัพยากรที่มีอยูในแต
ละโรงเรียน กระบวนการสําคัญในการฝกคิดคือการฝกตั้งคําถามเชิงวิเคราะหในเรื่องตางๆ จนเปน
นิสัย การมองสิ่งตางๆ รอบตัวดวยคําถามเชิงวิเคราะห เชน ใคร ทําอะไร ที่ไหน เม่ือใด เพราะเหตุ
ใด ฝกหาจุดผิดสังเกตในความปกติ สิ่งที่ดูเหมือนไมมีอะไร ตรวจสอบใหแนใจวาอาจจะมีความไม
ปกติซอนอยู ฝกหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางสิ่งตางๆ ฝกจําแนกแยกแยะสิ่งตางๆ ครูจึงตอง
มีเทคนิคและสื่อที่หลากหลายในการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือใหสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะหไดทั้งการสอนคิดวิเคราะหโดยตรงและการบูรณาการในเนื้อหาวิชา
ตามหลักสูตร 
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 2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดวิเคราะห 
     รัตนา  คิดดี (2548: 88-94) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยบางประการที่สงผลตอ
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ผล
การศึกษาพบวา ความเชื่ออํานาจภายในตน ความสามารถดานเหตุผล และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมีความสัมพันธในทางบวกกับความสามารถดานการคิดวิเคราะหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยตัวพยากรณที่ดีในการพยากรณความสามารถดานการคิดวิเคราะห คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ความเชื่ออํานาจภายในตน และความสามารถดานเหตุผล 
   วุฒิไกร  เที่ยงดี (2549:  95-105) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สัมพันธกับความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ: การวิเคราะหพหุ
ระดับ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2548 จํานวน 1,544 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวแปรระดับนักเรียนที่สงผลตอความสามารถดาน
การคิดวิเคราะห ไดแก เชาวนปญญา เจตคติตอการเรียน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 2) ตัวแปรระดับ
หองเรียนที่มีความสัมพันธกับความสามารถดานการคิดวิเคราะห ไดแก บรรยากาศในหองเรียน และ 
3) ตัวแปรระดับหองเรียนที่สัมพันธกับสัมประสิทธิ์ถดถอยของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ไดแก พฤติกรรม
สงเสริมการคิดวิเคราะหในชั้นเรียน ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของคาเฉลี่ยแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ไดรอยละ 1.06  
    สุทัด ชางนอก (2549: 87-93) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 351 คน ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรพยากรณที่สงผลตอความสามารถดานการคิดวิเคราะห
ทางคณิตศาสตร มี 5 ตัวแปร คือ ความสามารถดานจํานวน เหตุผล และมิติสัมพันธ ความรูพ้ืนฐาน
เดิมทางคณิตศาสตร ความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร ความวิตกกังวลในการเรียน และเจตคติตอ
วิชาคณิตศาสตร 
   รัตนา  สิงหกูล (2550:  41-44) ไดทําการวิจัยเร่ือง ผลการสอดแทรกกิจกรรมการฝก
ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานในการสอนที่มีตอความสามารถดานการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานปาเหว สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาลําปาง เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 25 คน ผลการวิจัยพบวา 
ภายหลังการสอนดวยการสอดแทรกกิจกรรมการฝกทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน คะแนนความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน สูงกวากอนสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังการ
ทดลองพบวา นักเรียนรอยละ 4 มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหในระดับต่ํา  นักเรียนรอยละ 8 
มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหในระดับดี และนักเรียนรอยละ 88 มีความสามารถดานการคิด
วิเคราะหในระดับดีมาก     
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   ยรรยง  ภูกองพลอย (2550:  95-98) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับการคิด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดกาฬสินธุ กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 800 คน จากโรงเรียน 
61 โรง ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สัมพันธทางบวกกับการคิดวิเคราะหไดแก ดานความสามารถดาน
เหตุผล ดานบุคลิกภาพ และดานบรรยากาศในชั้นเรียน 
 2.7 สรุปแนวคิดเก่ียวกับการคิดวิเคราะห 
    จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห สามารถสรุปได ดังนี้ 
    1.  ความหมายของการคิดวิเคราะห สรุปความหมายไดวา การคิดวิเคราะห 
หมายถึง การคิดทบทวนอยางรอบคอบ เพ่ือทําความเขาใจเหตุการณตางๆ อยางชัดเจน มีหลักฐาน
อางอิงหรือมีเหตุผลรองรับ สามารถหาขอสรุปไดอยางสมเหตุสมผลเพื่อการตัดสินใจ (Bloom. 1965; 
Good. 1973; Ennis. 1985;  Marzano.  2001;  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2546)  
    2.  การทํางานของสมองเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห สรุปไดวา การคิดวิเคราะหเกิด
จากการใชสมองซีกซายเปนสวนใหญ แตการทํางานของสมองก็ตองประสานเชื่อมโยงกันทั้งซีกซาย
และซีกขวาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของสมองทั้งหมด เชน การใชทักษะทางศิลปะ ดนตรี 
ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ เพ่ือชวยกระตุนใหสมองทํางานดานการคิดวิเคราะหไดดียิ่งขึ้น 
ดังนั้น การฝกฝนกระบวนการคิดวิเคราะหจึงตองกระตุนใหสมองทํางานประสานเชื่อมโยงใหมาก
ที่สุดจากสมองทั้งสองซีก เพ่ือใหสามารถเก็บรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวของกับเรื่องราวที่สนใจนั้น
ไดเปนอยางดี (วีระ สุดสังข.  2550: 16-17; อรนุช  ลิมตศิริ. 2549: 19-21; Hermann. 1996: 14-15; 
นภเนตร  ธรรมบวร.  2549 อางอิงจาก Ward; & Daley.  1993) 
    3.  ความสัมพันธระหวางการเรียนรูและการคิดวิเคราะห สรุปไดวา กระบวนการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เร่ิมตนจากแรงกระตุนภายในจิตใจที่เกิดแรงจูงใจใหผูเรียนตอบสนองตอสิ่ง
ใหม เม่ือมีแรงจูงใจแลวจึงนําไปสูการกําหนดเปาหมายและขั้นตอนการคิด แลวจึงลงมือปฏิบัติการ
สรางความรูใหกับตนเอง โดยผานกระบวนการคิดวิเคราะหเพ่ือทําความเขาใจและนําความรูไปใช  
(Marzano. 2001: 38-45) 
    4.  กระบวนการคิดวิเคราะห สรุปไดวา กระบวนการคิดวิเคราะหตามแนวคิดของ
มารซาโน นอกจากจะครอบคลุมดานการคิดวิเคราะหแลวยังครอบคลุมไปถึงความสามารถดานการ
สังเคราะหและดานการประเมินคาดวย กระบวนการคิดวิเคราะหเปนกระบวนการใชเหตุผลอยางมี
น้ําหนักมีหลักฐานประกอบบนฐานของความรูที่ชัดเจน ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) การ
เปรียบเทียบ 2) การจัดหมวดหมู 3) การจําแนกขอผิดพลาด 4) การสรุปนัยทั่วไป และ 5) การนํา
หลักการไปใช (Marzano. 2001:  38-45)  
    5.  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สรุปไดวา การพัฒนาทักษะการคิดของ
นักเรียนจําเปนตองพัฒนาตั้งแตทักษะพื้นฐานกอน จนถึงการคิดขั้นสูง โดยการคิดวิเคราะหเปน
พ้ืนฐานของการคิดขั้นสูง กระบวนการพัฒนาการคิดจําเปนตองทําในหลายรูปแบบทั้งการสอนการ
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คิดโดยตรง และการสอนการคิดโดยผานเน้ือหาวิชาในหลักสูตร กระบวนการสําคัญในการฝกคิดคือ
การฝกตั้งคําถามเชิงวิเคราะหในเร่ืองตางๆ จนเปนนิสัย การมองสิ่งตางๆ รอบตัวดวยคําถามเชิง
วิเคราะห เชน ใคร ทําอะไร ที่ไหน เม่ือใด เพราะเหตุใด ฝกหาจุดผิดสังเกตในความปกติ สิ่งที่ดู
เหมือนไมมีอะไร ตรวจสอบใหแนใจวาอาจจะมีความไมปกติซอนอยู ฝกหาความสัมพันธเชิงเหตุผล
ระหวางสิ่งตางๆ ฝกจําแนกแยกแยะสิ่งตางๆ ครูจึงตองมีเทคนิคและสื่อที่หลากหลายในการกระตุน
ใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะหไดทั้งการสอนคิด
วิเคราะหโดยตรงและการบูรณาการในเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร สรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการคิด
วิเคราะห ลดความวิตกกังวลของผูเรียน และใหการเสริมแรงเม่ือนักเรียนประสบความสําเร็จเพ่ือ
สรางแรงจูงใจในการเรียนรู (นภเนตร  ธรรมบวร.  2549; วัชรา เลาเรียนดี. 2549; วัชรี เอกโทชุน. 
2544; รัตนา  คิดดี. 2548; วุฒิไกร  เที่ยงดี. 2549; สุทัด  ชางนอก. 2549; รัตนา  สิงหกูล. 2550; 
ยรรยง  ภูกองพลอย. 2550) 
 จากการสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห สามารถนํามา
แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกับองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมได ดังตาราง 7 
 
ตาราง 7 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหที่สัมพันธกับสวนขององคประกอบหลักสูตร 
 

 องคประกอบของหลักสูตร 
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1. ความหมายของการคิดวิเคราะห 
    การคิดวิเคราะห หมายถึง การคิดทบทวนอยางรอบคอบ เพ่ือทํา
ความเขาใจเหตุการณตางๆ อยางชัดเจน มีหลักฐานอางอิงหรือมี
เหตุผลรองรับ สามารถหาขอสรุปไดอยางสมเหตุสมผลเพื่อการ
ตัดสินใจ (Bloom. 1965; Good. 1973; Ennis. 1985; Marzano.  
2001; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ.์ 2546) 

    

2. การทํางานของสมองเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 
    การคิดวิเคราะหเกิดจากการใชสมองซีกซายเปนสวนใหญ แต
การทํางานของสมองก็ตองประสานเชื่อมโยงกันทั้งซีกซายและ 
ซีกขวาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของสมองทั้งหมด เชน 
การใชทักษะทางศิลปะ ดนตรี ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ  
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ตาราง  7  (ตอ) 
 

 องคประกอบของหลักสูตร 
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เพ่ือชวยกระตุนใหสมองทํางานดานการคิดวิเคราะหไดดียิ่งขึ้น 
ดังนั้นการฝกฝนกระบวนการคิดวิเคราะหจึงตองกระตุนใหสมอง
ทํางานประสานเชื่อมโยงใหมากที่สุดจากสมองทั้งสองซีก เพ่ือให
สามารถเก็บรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวของกับเรื่องราวที่สนใจนั้น
ไดเปนอยางดี (วีระ สุดสังข.  2550: 16-17; อรนุช  ลิมตศิร.ิ 2549: 
19-21; Hermann.  1996: 14-15; นภเนตร  ธรรมบวร.  2549 
อางอิงมาจาก Ward and Daley.  1993) 

    

3. ความสัมพันธระหวางการเรียนรูและการคิดวิเคราะห 
    กระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตนจากแรงกระตุน
ภายในจิตใจทีเ่กิดแรงจูงใจใหผูเรียนตอบสนองตอสิ่งใหม เม่ือมี
แรงจูงใจแลวจึงนําไปสูการกําหนดเปาหมายและขั้นตอนการคิด แลว
จึงลงมือปฏิบัติการสรางความรูใหกับตนเอง โดยผานกระบวนการ
คิดวิเคราะหเพ่ือทําความเขาใจและนําความรูไปใช  (Marzano. 
2001: 38-45) 

    

4. กระบวนการคิดวิเคราะห 
     กระบวนการคิดวิเคราะหตามแนวคดิของมารซาโน นอกจากจะ
ครอบคลุมดานการคิดวิเคราะหแลวยังครอบคลุมไปถึงความสามารถ
ดานการสังเคราะหและดานการประเมินคาดวย กระบวนการคิด
วิเคราะหเปนกระบวนการใชเหตุผลอยางมีน้ําหนักมีหลักฐาน
ประกอบบนฐานของความรูที่ชัดเจน ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) 
การเปรียบเทยีบ 2) การจัดหมวดหมู 3) การจําแนกขอผิดพลาด 4) 
การสรุปนัยทัว่ไป และ 5) การนําหลักการไปใช (Marzano. 2001) 
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ตาราง  7  (ตอ) 
 

 องคประกอบของหลักสูตร 
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5. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
     การพัฒนาทักษะการคดิของนักเรียนจําเปนตองพัฒนาตั้งแต
ทักษะพื้นฐานกอน จนถึงการคิดขั้นสูง โดยการคิดวิเคราะหเปน
พ้ืนฐานของการคิดขั้นสูง กระบวนการพฒันาการคิดจําเปนตองทํา 

    

ในหลายรูปแบบทั้งการสอนการคิดโดยตรง และการสอนการคิดผาน
เน้ือหาวิชาในหลักสูตร กระบวนการสําคญัในการฝกคดิคือการฝก 
ตั้งคําถามเชิงวิเคราะหในเรือ่งตางๆ จนเปนนิสัย การมองสิ่งตางๆ 
รอบตัวดวยคาํถามเชิงวิเคราะห เชน ใคร ทําอะไร ที่ไหน เม่ือใด 
เพราะเหตใุด ฝกหาจุดผิดสังเกตในความปกติ สิ่งที่ดูเหมือนไมมี
อะไร ตรวจสอบใหแนใจวาอาจจะมีความไมปกติซอนอยู ฝกหา
ความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางสิ่งตางๆ ฝกจําแนกแยกแยะสิ่ง
ตางๆ ครูจึงตองมีเทคนิคและสื่อที่หลากหลายในการกระตุนใหเกิด
กระบวนการคดิวิเคราะห เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด
วิเคราะหไดทัง้การสอนคิดวิเคราะหโดยตรงและการบรูณาการใน
เน้ือหาวิชาตามหลักสูตร สรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการคิดวิเคราะห 
ลดความวติกกังวลของผูเรยีน และใหการเสริมแรงเม่ือนักเรียน
ประสบความสําเร็จเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรู (นภเนตร  
ธรรมบวร.  2549; วัชรา เลาเรียนดี. 2549; วัชร ีเอกโทชุน. 2544; 
รัตนา  คิดดี. 2548; วุฒิไกร  เที่ยงดี. 2549; สุทัด  ชางนอก. 2549; 
รัตนา  สิงหกูล. 2550; ยรรยง  ภูกองพลอย. 2550) 

    

 
 จากการสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห สามารถนํามา
แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกับองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม และกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม ดังภาพประกอบ  15 
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ภาพประกอบ 15 ความสัมพันธระหวางการคิดวิเคราะหกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

 
3. แนวคดิเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 3.1 ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดรับการพัฒนาใหมีความนาสนใจ โดยเพิ่มเทคนิคการเสนอ
ภาพและขอความ ภาพเคลื่อนไหวดวยสีสันสวยงามและใหเสียงไปพรอม ๆ กัน มีนักวิชาการหลาย
ทานไดใหความหมายเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไว ดังนี้ 
    ราชบัณฑิตยสถาน (2540:  96) ใหความหมายมัลติมีเดีย (Multimedia) วาหมายถึง      
สื่อหลายแบบ หรือสื่อประสม 
    กรีน (Green. 1993:  37) ใหความหมายคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง การใช
คอมพิวเตอรมาควบคุมสื่อตาง ๆ เพ่ือใหทํางานรวมกัน เชนการสรางโปรแกรมนําเสนอที่เปน
ขอความ ภาพเคลื่อนไหว หรือมีเสียงบรรยายประกอบสลับกับเสียงดนตรี สรางบรรยากาศให
นาสนใจ เปนสื่อที่เขามารวมในระบบมีทั้งภาพและเสียงพรอม ๆ กัน โดยการนําเสนอเนื้อหาวิธีการ
เรียนและการประเมินผล  

(1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน (2) การจัดทํารางหลักสูตรฝกอบรม 

(3) 
การทดลอง
ใชหลักสูตร 

(4) 
การประเมิน 
และปรับปรุง
หลักสูตร 

เน้ือหาสาระ 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกระบวนการ
คิดวิเคราะห 

องคประกอบหลักสูตร 

วัตถุประสงค 
ครูสามารถสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหได 

กิจกรรมการฝกอบรม 
การปฏิบัติการพัฒนาผูเรียนดาน 
กระบวนการคิดวิเคราะห 

การประเมินผล 
การทดสอบความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
กระบวนการคิดวิเคราะห  

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
คิดวิเคราะห 
1. ความหมายของการคิด
วิเคราะห  

2. การทํางานของสมอง
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 

3. ความสัมพันธระหวางการ
เรียนรูและการคิดวิเคราะห 

4. กระบวนการคิดวิเคราะห 
5. การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห 

แนวคิดที่เก่ียวของ 
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    เฟรเทอรและพอลลิสเซน (Frater; & Paulissen. 1994: 3) ใหความหมายวา 
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง การใชคอมพิวเตอรรวมสื่อและควบคุมอิเล็กทรอนิกสหลายชนิด 
เชน จอคอมพิวเตอร เครื่องเลนวีดิทัศนแบบเลเซอรดิสก เครื่องเลนแผนเสียงจากแผนซีดี เครื่อง
สังเคราะหคําพูดและเสียงดนตรี เพ่ือสื่อความหมายบางประการ 
    ธนะพัฒน ถึงสุข และชเนนทร สุขวารี (2538: 107) ใหความหมายวา คอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย หมายถึง การรวมการทํางานของไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) เสียง (Sound) 
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพนิ่ง (Still Image) และวีดิทัศน (Video) มาเชื่อมตอกันโดยใช
ระบบคอมพิวเตอร 
    บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2538:  25-26) ไดใหความหมายไววา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
คือ การประสม อักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดิทัศน สื่อความหมายขอมูลผาน
คอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรม ถาการสื่อสารผานคอมพิวเตอรมีลักษณะการสื่อสารไปมา ทั้งสอง
ทาง ก็จะทําใหไดมัลติมีเดียที่เรียกวา มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) กลาวคือ มี
การโตตอบระหวางผูใชและคอมพิวเตอร ถามีการเชื่อมโยงสวนประกอบมัลติมีเดียซึ่งไดแก อักขระ 
เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดิทัศนโดยใหผูใชสามารถกําหนดเสนทาง (Navigate) ก็จะ
เปนมัลติมีเดียที่เรียกวา ไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia) 
    กิดานันท มลิทอง (2543: 38) ไดใหความหมายวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง 
การนําอุปกรณตาง ๆ เชนเครื่องเลน CD-ROM เครื่อง Audio-Digitizer เครื่อง Laser-disc มาใช
รวมกันเพ่ือเสนอเนื้อหาขอมูลที่เปนตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน
และเสียงในระบบสเตอริโอ โดยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการผลิต การนําเสนอเนื้อหา
และควบคุมการทํางานของอุปกรณรวมเหลานี้ เพ่ือใหทํางานตามโปรแกรมที่เขียนไวและผูใช
สามารถมีปฏิสัมพันธตอบสนองตอคําสั่งและใหขอมูลยอนกลับในแบบตาง ๆ ไดอยางเต็มที่  
 จากความหมายที่นักวิชาการหลายทานไดนิยามไวสอดคลองกัน สามารถสรุปไดวา 
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง ขอมูลซ่ึงประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ
วีดิทัศน ที่สามารถถายทอดหรือสงผานไปสูผูเรียนเพ่ือใหเกิดการตอบสนองและเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ภายใตการทํางานโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักในการเชื่อมโยงกับเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ    
 3.2 ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    ในชวงทศวรรษที่ผานมา มีความกาวหนาดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วทําใหครูผูสอน
และผูเรียนสามารถพัฒนามัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูในชั้นเรียนไดอยางมากมาย โดยเฉพาะการ
พัฒนาดานคอมพิวเตอรสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็วจากสื่อที่หลากหลาย ผาน
ขอความ เสียง วีดิทัศน ภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมีผลการวิจัยเกี่ยวกับมัลติมีเดียที่สะทอนให
เห็นถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียน ดังผล
การศึกษาของนักวิชาการตางๆ พบวา สภาพแวดลอมของการเรียนรูแบบมัลติมีเดีย สามารถ
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สนับสนุนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแกปญหาของผูเรียนได (Herrington and 
Oliver. 1999: 401) นอกจากนั้น ยังชวยใหผูเรียนสรางองคความรู สรุปประเด็นหัวขอเร่ืองอยางมี
ความหมายไดมากขึ้น และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น (Wolfe. 2001) จากผลการศึกษา
เกี่ยวกับมัลติมีเดียตามทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligence) ของการดเนอรซึ่งมีนักวิชาการได
นําทฤษฎีเรื่องพหุปญญาไปสูการเรียนรูในชั้นเรียน พบวา การใชสื่อมัลติมีเดียทําใหสามารถนําเสนอ
เน้ือหาในรูปแบบของสื่อที่หลากหลาย และเอ้ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามความถนัดของแตละ
คน ซึ่งเปนประโยชนสําหรับผูเรียนทุกคนตามทฤษฎีพหุปญญาไมวาจะเปนผูเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และผูเรียนที่มีพ้ืนฐานวัฒนธรรมอันแตกตางหลากหลาย 
นอกจากครูจะสามารถนําเสนอเนื้อหาใหกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพแลว มัลติมีเดียยังสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดทักษะดานอ่ืนๆ ที่มากกวาขอบเขตของการเรียนรูตามเนื้อหา เชน ทักษะการคนควา 
ทักษะการแปลความหมายขอมูล ทักษะการออกเสียง การสื่อสารองคความรู และทักษะการใช
คอมพิวเตอร  (Jonassen. 2000:  42) นอกจากนั้น การนํามัลตีมีเดียมาใชกับทฤษฎีสรางองค
ความรู (Theory of Constructivism) ก็พบวา มัลตีมีเดียสนับสนุนการเรียนรูอยางมีความหมายได
สอดคลองกับบริบทของผูเรียน และพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ดึงผูเรียนเขาสูกระบวนการเรียนรู และ
สรางแรงจูงใจผูเรียนใหใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรู (Liu; & Pedersen. 1998: 35; 
Schacter; & Fagnano. 1999:  93)  
 จากผลการศึกษาของนักวิชาการตางๆ สรุปไดวา การนํามัลตีมีเดียมาใชในการเรียนการ
สอนนอกจากจะทําใหผูเรียนเรียนรูเน้ือหาไดดีแลวยังสามารถพัฒนาผูเรียนดานการคิด และสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดทักษะดานอ่ืนๆ ที่มากกวาการเรียนรูตามขอบเขตของเนื้อหา นอกจากนี้แลวมีแนวคิด
ที่แสดงถึงความสําคัญของมัลตีมีเดียในลักษณะเชนเดียวกัน ดังนี้  
 ไอเวอรส และบารรอน (Ivers; & Barron. 2002: 3) ไดอธิบายถึงความสําคัญของ
มัลติมีเดียไววา การเรียนรูโดยโครงงานมัลติมีเดียเพ่ิมชองทางเพื่อสนับสนุนผูเรียนในการทํางาน
เปนกลุม ทําใหผูเรียนเกิดความรูไดหลากหลายชองทาง ชวยเสริมทักษะในการแกปญหา ผูเรียน
สามารถปรับปรุงแกไขงานไดงายขึ้น เพ่ิมโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาทักษะการประยุกตความรู
ไปใชในชีวิตจริง ผูเรียนไดเรียนรูและเห็นคุณคาของการทํางานเปนทีม นอกจากนั้นยังสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีและเปนการเตรียมพรอมผูเรียนสําหรับการประกอบอาชีพใน
อนาคตดวย  
 จริยา เหนียนเฉลย (2546: 173) กลาวถึงประโยชนและคุณคาของมัลติมีเดีย ดังนี้ 
   1.  ชวยใหผูเรียนเรียนรูเน้ือหาตางๆ ไดดีเกือบทุกเรื่องจากแหลงหลายแหลง โดยถือวา
สื่อแตละอยางมีเน้ือหาตางกันและรูปแบบตางกัน 
   2.  ชวยประหยัดเวลาทั้งผูสอนและผูเรียน 
   3.  ชวยใหนักเรียนไดรับความรูตามความสามารถและความพรอมของแตละบุคคล 
   4.  ชวยดึงดูดความสนใจ เพราะมัลติมีเดียจะเปนการผสมผสานกันของสื่อที่มีการ
นําเอาเทคนิค การผลิตแบบตางๆ มาใช ทําใหนาสนใจ  
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   5.  ชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูจากขอไดเปรียบในหลายรูปแบบของมัลติมีเดีย 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (2552:  5-6) ไดสรุปเกี่ยวกับประโยชน
และขอดีของการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไว ดังนี้ 
   1.  งายตอการใชงาน โดยสวนใหญเปนการนํามัลติมีเดียมาประยุกตใชงานรวมกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ดังนั้นผูพัฒนาจึงจําเปนตองมีการจัดทําใหมีรูปลักษณที่
เหมาะสม และงายตอการใชงานตามแตกลุมเปาหมาย เพ่ือประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
   2.  สัมผัสไดถึงความรูสึก สิ่งสําคัญของการนํามัลติมีเดียมาประยุกตใชงานก็คือ เพ่ือให
ผูใชสามารถรับรูไดถึงความรูสึกจากการสัมผัสกับสิ่งตางๆ ที่ปรากฏอยูบนจอภาพ ไดแก รูปภาพ 
ไอคอน ปุม และตัวอักษร เปนตน ทําใหผูใชคลิกที่ปุม Play เพ่ือชมและฟงวีดิทัศนหรือแมแตผูใช
คลิกเลือกที่รูปภาพหรือตัวอักษร เพ่ือเขาถึงขอมูลที่ตองการ เปนตน 
   3.  สรางเสริมประสบการณ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดาน
มัลติมีเดีย แมวาจะมีคุณลักษณะที่แตกตางกันตามแตละวิธีการ แตสิ่งหน่ึงที่ผูใชจะไดรับสั่งสม
ประสบการณจากการใชสื่อเหลานี้ในแงมุมที่แตกตางกัน ทําใหลวงรูถึงการใชงานไดอยางเหมาะสม 
ตัวอยางเชน ผูใชไดเคยเรียนรูวิธีการใชปุมตางๆ เพ่ือเลนเกมสออนไลน A มากอน และไดมาสัมผัส
เกมสออนไลน B แตก็ยังสามารถเลนเกมสออนไลน B ไดอยางไมติดขัด เพราะมีวิธีการเลนที่
คลายกัน 
   4.  เพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู สืบเนื่องจากระดับขีดความสามารถของผูใชแต
ละคนมีความแตกตางกัน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับระดับความรูและประสบการณที่ไดรับและสั่งสมมา ดังนั้น 
การนํามัลติมีเดียมาประยุกตใชจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง 
   5.  เขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น ดวยคุณลักษณะขององคประกอบของมัลติมีเดีย ไมวาจะ
เปนขอความหรือตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน สามารถที่จะสื่อความหมาย
และเรื่องราวตางๆ ไดแตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวิธีการนําเสนอ กลาวคือ หากเลือกใชภาพนิ่งหรือ
ภาพเคลื่อนไหว การสื่อความหมายยอมจะดีกวาเลือกใชขอความหรือตัวอักษรในทํานองเดียวกัน 
หากเลือกใชวีดิทัศน การสื่อความหมายยอมจะดีกวาเลือกใชภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เปนตน
ดังนั้นในการผลิตสื่อ ผูพัฒนาจําเปนตองพิจารณาคุณลักษณะใหเหมาะสมกับเนื้อหาที่จะนําเสนอ 
   6.  คุมคาในการลงทุน การใชโปรแกรมดานมัลติมีเดียจะชวยลดระยะเวลา ไมวาจะเปน
เร่ืองของการเดินทาง การจัดหาวิทยากร การจัดหาสถานที่ การบริหารตารางเวลา และการเผยแพร
ชองทางเพื่อนําเสนอสื่อ เปนตน เพ่ือใหประหยัดคาใชจาย ในกรณีที่ไดหักคาใชจายที่เปนตนทุนไป
แลว ก็จะสงผลใหไดรับผลตอบแทนความคุมคาในการลงทุนในระยะเวลาที่เหมาะสม 
   7.  เพ่ิมประสิทธิผลในการเรียนรู การสรางสรรคชิ้นงานดานมัลติมีเดีย จําเปนตอง
ถายทอดจินตนาการจากสิ่งที่ยากใหเปนสิ่งที่งายตอการรับรูและเขาใจดวยกรรมวิธีตางๆ นอกจาก
จะชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานแลว ผูใชยังไดรับประโยชน ไดความเพลิดเพลินและผอน
คลายในการเรียนรูอีกดวย   
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 สรุปวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนวิธีการสื่อสารขอมูลที่สะดวกตอการใชงานสามารถ
คัดลอก ตัดตอ และทําซ้ําเนื้อหาใหมไดเรื่อยๆ โดยไมกระทบตอคุณภาพของขอมูล การจัดทํา
มัลติมีเดียผานระบบคอมพิวเตอรสามารถทําไดงาย ใชงบประมาณนอย และสามารถเพิ่มประสิทธิผล
ในการเรียนรู การถายทอดจินตนาการจากสิ่งที่ยากใหเปนสิ่งที่งายตอการรับรูและเขาใจดวยกรรมวิธี
ตางๆ ชวยดึงดูดความสนใจ สัมผัสไดถึงความรูสึก เพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู ทําใหเขาใจ
เน้ือหามากยิ่งขึ้น คุมคาในการลงทุน เพ่ิมประสิทธิผลในการเรียนรู นอกจากจะชวยอํานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลว ผูใชยังไดรับประโยชนและเพลิดเพลินในการเรียนรูอีกดวย 
เม่ือเชื่อมโยงคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเขากับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการคิดวิเคราะห 
สามารถสรุปแนวคิดไดดังภาพประกอบ 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพประกอบ 16 สรุปแนวคิดของการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในกระบวนการเรียนรู 
 

 จากภาพประกอบ 16 สรุปไดวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนประโยชนตอการพัฒนาผูเรียน
ดานการคิดวิเคราะห เพราะทําใหสามารถสรางสรรคเทคนิค วิธีการและสื่ออุปกรณที่หลากหลายใน
การกระตุนใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห โดยเฉพาะการใชมัลติมีเดียในการกําหนดสถานการณให

กระบวนการ 
เรียนรู 

การใชคอมพิวเตอร 
มัลติมีเดีย 

นําเสนอเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจ กระตุนผูเรียน
ใหมีความรูสึกรวมไปกับสถานการณที่เปนปญหา 
ทําใหเขาใจบริบทของเรื่องราวเหลานั้นมากขึ้น 
และตองการหาทางออกของปญหานั้น 

ใหรายละเอียดขอมูลท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหา
อยางนาสนใจ และมีรายละเอียดเพียงพอเชื่อมโยง
กับบริบทของผูเรียน เพ่ือใหเขาใจปญหาและ
วางแผนแกปญหาไดดียิ่งขึ้น 

การนําเสนอขอมูลแบบมัลติมีเดียทําใหผูเรียน
สามารถทบทวนขอมูลซ้ําๆ ไดหลายครั้ง สามารถ
วิเคราะหไดอยางละเอียดและใหเหตุผลที่
หลากหลายมุมมอง  

ระบบควบคมุในตนเอง 
ทําหนาที่ตัดสนิ 

     ระบบควบคุมการรูคิด 
กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร 

ระบบการรูคดิ 
จัดกระทําขอมูล 
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นักเรียนไดฝกคิดวิเคราะห สรางรายละเอียดที่เพียงพอจะทําใหเกิดความเขาใจเรื่องราวและบริบท
มากย่ิงขึ้น และสื่อเขาถึงความรูสึกของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถกระตุนใหผูเรียนได
สังเกตอยางหลากหลายแงมุม มีประเด็นขอสงสัยไดมากมาย สามารถฝกหาจุดผิดสังเกตในความ
ปกติของเหตุการณหรือเร่ืองราวตางๆ และสามารถซักถามในแงมุมใหมๆ เพ่ือใหเกิดความคิดที่
หลากหลายในการวิเคราะหได 
 3.3 องคประกอบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    กิดานันท มลิทอง (2543:  271-272) อธิบายวา มัลติมีเดียในปจจุบันจะใชคอมพิวเตอร
เปนอุปกรณหลักในการเสนอสารสนเทศในรูปแบบรวมของขอความ เสียง ภาพน่ิง ภาพกราฟก
เคลื่อนไหว และภาพเคลื่อนไหวแบบวิทัศน เพ่ือรวมเปนองคประกอบของมัลติมีเดียในลักษณะของ 
“สื่อหลายมิติ” โดยกอนที่จะมีการประมวลเปนสารสนเทศนั้น ขอมูลเหลานี้จะตองไดรับการปรับ
รูปแบบโดยแบงเปนลักษณะดังนี้ 
    1.  ภาพนิ่ง กอนที่ภาพถายหรือภาพตางๆ ที่เปนภาพนิ่งจะเสนอบนจอคอมพิวเตอร
ใหดูสวยงามนั้น ภาพเหลานี้จะตองถูกเปลี่ยนรูปแบบกอนเพ่ือใหคอมพิวเตอรสามารถใชและเสนอ
ภาพเหลานั้นได โดยมีรูปแบบที่นิยมใชกันมาก 2 รูปแบบ คือ 
     1.1 กราฟกแผนที่บิท (Bitmapped graphics) เปนกราฟกที่แสดงดวยจุดภาพใน
แนวตั้งและแนวนอนเพ่ือประกอบรวมเปนภาพ   
     1.2 กราฟกเสนสมมติ (Vector graphics) เปนกราฟกที่ใชสูตรคณิตศาสตรใน
การสรางภาพ โดยที่จุดภาพจะถูกระบุดวยความสัมพันธเชิงพ้ืนที่แทนที่จะอยูในแนวตั้งและแนวนอน
ภาพกราฟกประเภทนี้จะสรางและแกไขไดงายและมองดูสวยงามกวากราฟกแผนที่บิท   
    2.  ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพกราฟกเคลื่อนไหว หรือที่เรียกกันวาภาพแอนิ
เมชั่น (Animation) ซึ่งนําภาพกราฟกที่วาดหรือถายเปนภาพนิ่งไวมาสรางใหเคลื่อนไหวดวย
โปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว ภาพเหลานี้จะเปนประโยชนในการจําลองสถานการณจริง เชน ภาพ
การขับเครื่องบิน นอกจากนี้ยังอาจใชการเพิ่มผลพิเศษ เชน การหลอมภาพ (Morphing) ซึ่งเปน
เทคนิคการทําใหเคลื่อนไหวโดยใช “การเติมชองวาง” ระหวางภาพที่ไมเหมือนกัน เพ่ือใหดู
เหมือนวาภาพหนึ่งถูกหลอมละลายไปเปนอีกภาพหนึ่ง โดยมีการแสดงการหลอมของภาพหนึ่งไปสู
อีกภาพหนึ่ง 
    3.  ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน การบรรจุภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศนลงใน
คอมพิวเตอรจําเปนตองใชโปรแกรมและอุปกรณเฉพาะในการจัดทํา ปกติแลวแฟมภาพวีดิทัศนจะมี
ขนาดเนื้อที่บรรจุใหญมาก ดังน้ันจึงตองลดขนาดภาพลงดวยการใชเทคนิคการบีบอัดภาพ 
(Compression) โดยการลดพารามิเตอรบางสวนของสัญญาณในขณะที่คงเนื้อหาสําคัญไวรูปแบบ
ของภาพวีดิทัศนบีบอัดที่ใชกันทั่วไปไดแก Quick Time , WMV , AVI และ MPEG 
    4.  เสียง เชนเดียวกับขอมูลภาพ เสียงที่ใชในมัลติมีเดียจําเปนตองบันทึกและ
จัดรูปแบบเฉพาะเพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถเขาใจและใชได รูปแบบเสียงที่นิยมใชกันมากจะมีอยู 2 
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รูปแบบคือ Waveform (WAV) และ Musical instrument digital interface (MIDI) แฟมเสียง WAV 
จะบันทึกเสียงจริงดังเชนเสียงเพลงในแผนซีดีและจะเปนแฟมขนาดใหญจึงจําเปนตองไดรับการบีบ
อัดกอนนําไปใชแฟมเสียง MIDI จะเปนการสังเคราะหเสียงเพ่ือสรางเสียงใหมขึ้นมาจึงทําใหแฟมมี
ขนาดเล็กกวาแฟมเสียง WAV แตคุณภาพเสียงจะดอยกวา 
    5.  สวนตอประสาน เม่ือมีการนําขอมูลตางๆ มารวบรวมสรางเปนแฟมขอมูลดวย
โปรแกรมสรางสื่อประสมแลว การที่จะนําองคประกอบตางๆ มาใชงานไดนั้นจําเปนตองใชสวนตอ
ประสาน (Interface) เพ่ือใหผูใชสามารถใชงานโตตอบกับขอมูลสารสนเทศเหลานั้นได สวนตอ
ประสานที่ปรากฏบนจอภาพจะมีมากมายหลายรูปแบบ เชน รายการเลือกแบบผุดขึ้น (Pop-up 
menus) แถบเลื่อน (Scroll bar) และสัญลักษณรูปแบบตางๆ เปนตน 
    6.  การเชื่อมโยงหลายมิติ สวนสําคัญอยางหนึ่งของการใชงานในรูปแบบสื่อประสม
ในลักษณะของสื่อหลายมิติ คือ ขอมูลตางๆ สามารถเชื่อมโยงกันไดอยางรวดเร็วโดยใชจุดเชื่อมโยง
หลายมิติ (Hyperlink) การเชื่อมโยงนี้จะสรางการเชื่อมตอระหวางขอมูลตัวอักษร ภาพและเสียง โดย
การใชสีขอความขีดเสนใต หรือรูปที่ใชแทนสัญลักษณตางๆ เชน รูปลําโพง รูปฟลม ฯลฯ เพ่ือให
ผูใชคลิกที่จุดเชื่อมโยงเหลานั้นไปยังขอมูลที่ตองการ  
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  (2552:  2) อธิบายวา คอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย สามารถจําแนกองคประกอบของสื่อตางๆ ไดเปน 5 ชนิด ประกอบดวย ขอความหรือ
ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพวีดิ
ทัศน (Video) แลวนํามาผสมผสานเขาดวยกัน เพ่ือใชสําหรับการปฏิสัมพันธ หรือโตตอบ 
(Interaction) ระหวางคอมพิวเตอรกับผูใช ซึ่งถือไดวา เปนกิจกรรมที่ผูใชสามารถเลือกกระทําตอ
มัลติมีเดียไดตามความตองการ โดยมีรายละเอียดขององคประกอบแตละสวน ดังนี้  
   1.  ขอความหรือตัวอักษร (Text) ขอความหรือตัวอักษรถือวาเปนองคประกอบพื้นฐาน
ที่สําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ระบบมัลติมีเดียที่นําเสนอผานจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร 
นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรใหเลือกมากมายตามความตองการแลว ยังสามารถกําหนด
คุณลักษณะของการปฏิสัมพันธ (โตตอบ) ในระหวางการนําเสนอไดอีกดวย 
   2.  ภาพน่ิง (Still Image) ภาพนิ่งเปนภาพที่ไมมีการเคลื่อนไหว เชน ภาพถาย 
ภาพวาด และภาพลายเสน เปนตน ภาพนิ่งนับวามีบทบาทตอระบบงานมัลติมีเดียมากกวาขอความ
หรือตัวอักษร ทั้งน้ี เน่ืองจากภาพจะใหผลในเชิงการเรียนรู หรือรับรูดวยการมองเห็นไดดีกวา 
นอกจากนี้ ยังสามารถถายทอดความหมายใหลึกซึ้งมากกวาขอความหรือตัวอักษรนั่นเอง ซึ่ง
ขอความหรือตัวอักษรจะมีขอจํากัดทางดานความแตกตางของแตละภาษา แตภาพนั้นสามารถสื่อ
ความหมายไดกับทุกชนชาติ ภาพนิ่งมักจะแสดงอยูบนสื่อชนิดตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ
หรือวารสารวิชาการ เปนตน 
   3.  ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพกราฟฟกที่มีการ
เคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง เชน การเคลื่อนที่ของ
อะตอมภายในโมเลกุล หรือการเคลื่อนที่ของลูกสูบของเครื่องยนต เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือสรางสรรค
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จินตนาการใหเกิดแรงจูงใจจากผูชมการผลิตภาพเคลื่อนไหวจะตองใชโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ทางซึ่งอาจมีปญหาเกิดขึ้นอยูบางเกี่ยวกับขนาดของไฟล ที่ตองใชพ้ืนที่ในการจัดเก็บมากกกวา
ภาพนิ่งหลายเทานั้นเอง 
   4.  เสียง (Sound) เสียงเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดย
จะถูกจัดเก็บอยูในรูปของสัญญาณดิจิตอล ซึ่งสามารถเลนซํ้ากลับไปกลับมาได โดยใชโปรแกรมที่
ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับทํางานดานเสียง หากในงานมัลติมีเดียมีการใชเสียงที่เราใจและ
สอดคลองกับเนื้อหาในการนําเสนอจะชวยใหระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ยังชวยสรางความนาสนใจและนาติดตามในเรื่องราวตางๆ ไดเปนอยางดี ทั้งน้ี เน่ืองจาก
เสียงจะมีอิทธิพลตอผูใชมากกวาขอความหรือภาพนิ่งน่ันเอง ดังน้ัน เสียงจึงเปนองคประกอบที่จําเปน
สําหรับมัลติมีเดียซึ่งสามารถนําเขาเสียงผานทางไมโครโฟน แผนซีดี เทปเสียง และวิทยุ เปนตน  
   5.  วีดิทัศน (Video) วีดิทัศนเปนองคประกอบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มี
ความสําคัญเปนอยางมาก เน่ืองจากวีดิทัศนในระบบดิจิตอล สามารถนําเสนอขอความ หรือรูปภาพ 
(ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงไดสมบูรณมากกวาองคประกอบชนิดอ่ืนๆ คําวาวีดิ
ทัศน (video) หมายถึง วัสดุที่ทําการบันทึกหรือเก็บสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงไวในรูปเสนแรง
แมเหล็ก นอกจากนี้ยังหมายถึง การสงภาพและเสียงโดยเครื่องสงและเครื่องรับอิเล็กทรอนิกส จะ
เกิดภาพเคลื่อนไหวปรากฏบนจอเครื่องรับไดเปนภาพเคลื่อนไหวที่มีสีสวยงามเหมือนธรรมชาติและ
สามารถสงสัญญาณไปยังสถานที่อยูหางไกลไดอยางรวดเร็ว ทําใหผูดูเกิดการรับรูและเรียนรูไดอยาง
ทั่วถึง  
 วีดิทัศนที่ใชงานอยูในปจจุบันสามารถแบงไดเปน 2 ชนิด คือ วีดิทัศนอนาลอก และวีดิ
ทัศนดิจิตอล (คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.  2552:  71-72) 
   1.  วีดิทัศนอนาลอก (Analog Video) เปนวีดิทัศนที่ทําการบันทึกขอมูลภาพและเสียง
ใหอยูในรูปของสัญญาณอนาลอกหรือสัญญาณแบบคลื่นแมเหล็กไฟฟา ดังภาพประกอบ 17 

 

 
 

ภาพประกอบ  17  รูปแสดงสัญญาณอนาลอก 
 
  สําหรับวีดิทัศนที่เปนอนาลอก ไดแก VHS (Video Home System) ซึ่งเปนมวนเทปวีดิ
ทัศนที่ใชดูกันตามบาน 
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   2. วีดิทัศนดิจิตอล (Digital Video) คําวาดิจิตอล (Digital) หมายถึง วิธีการบันทึกเสียง
และแสงโดยแปลงสัญญาณเปนขอมูลที่มีลักษณะเปนสองคาคือประกอบดวยคาหนึ่งและศูนย (คาไบ
นารี่)  วีดิทัศนดิจิตอล (Digital Video) หมายถึง วีดิทัศนที่ถูกแปลงขอมูลไปอยูในรูปของดิจิตอล (คีธ  
อันเดอรดาหล.  2548: 10) เปนวีดิทัศนที่ทําการบันทึกขอมูลภาพและเสียงที่ไดมาจากกลองวีดิทัศน
ดิจิตอล ใหอยูในรูปของสัญญาณดิจิตอลคือ 0 กับ 1 ซึ่งแสดงไดดังภาพประกอบ 18 
 

 
 

ภาพประกอบ  18  รูปแสดงสัญญาณดิจิตอล 
 
   การพัฒนาของวีดิทัศนดิจิตอลสงผลใหวีดิทัศนอนาลอกหายไปจากวงการมัลติมีเดีย
เน่ืองจากสัญญาณดิจิตอล  สามารถที่จะบันทึกขอมูลลงบนฮารดดิสก  ซีดีรอม  ดีวีดี  หรืออุปกรณ
บันทึกขอมูลอ่ืนๆ  และสามารถแสดงผลบนคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในการผลิต
มัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร  สามารถเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณอนาลอกเปนสัญญาณดิจิตอลได
เพียงแตผูผลิตมีทรัพยากรทางดานฮารดแวรและซอฟตแวรที่เหมาะสมเทานั้น 
  ขอไดเปรียบของวีดิทัศนดิจิตอลเม่ือเทียบกับวิดิทัศนแบบอนาล็อก คือ สามารถคัดลอก 
ตัดตอ และทําซ้ําเนื้อหาใหมไดเร่ือยๆ โดยไมกระทบตอคุณภาพของขอมูลที่เปนวิดีทัศน การตัดตอ
วีดิทัศนดิจิตอลสามารถทําไดงายและใชงบประมาณนอยกวา จึงเหมาะสําหรับครูผูสอนที่ตองการวีดิ
ทัศนเพ่ือการเรียนการสอนจํานวนมาก ภายใตงบประมาณที่มีจํากัด และสามารถสรางสรรควิดีทัศน
ไดโดยงาย 
 วีดิทัศนโดยทั่วไปสามารถนําไปใชงานไดในหลายลักษณะ ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 
(คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.  2552: 73) 
   1.  ดานบันเทิง (Video Entertainment)  สามารถบันทึกมิวสิกวีดิทัศน รายการ
โทรทัศนที่ชื่นชอบ บันทึกการแสดงผล หรือคาราโอเกะ ในงานเลี้ยงสังสรรคตางๆ เพ่ือนํากลับมาชม
ไดอีก 
   2.  ดานการนําเสนองาน (Video Presentation) สามารถใชทํา Video Presentation 
สําหรับแนะนําสินคาของบริษัท ตัวอยางสินคา Video ตัวอยางการใชงานสินคา กิจกรรมดานตางๆ 
ของบริษัทและพนักงาน เชน งานสังสรรค งานวันเกิด งานแตงงาน เปนตน 
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   3.  ดานงานสะสมวีดิทัศน (Video Album) สามารถผลิต Video ที่ใชเพ่ือบันทึกภาพ
แหงความทรงจําของเพื่อนๆ ในหองรวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่กระทํารวมกันขณะที่เราศึกษาอยู หรือ
เก็บภาพแหงความภาคภูมิใจในวันสําเร็จการศึกษา เพ่ือใหสามารถระลึกถึงความทรงจําเกาๆ อันมี
คาระหวางการอยูรวมกันกับเพ่ือนๆ ได 
   4.  ดานการศึกษา (Education Program) ผลิตสื่อการเรียนการสอนของอาจารยใน
รูปแบบของวีดิทัศนเทป ซีดีรอม หรือภาพนิ่งเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนไดทั้งในชั้นเรียนและ
ทางออนไลน (Online Training) 
 แหลงที่มาของขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สามารถคนควาไดจากแหลงขอมูลตางๆ ดังน้ี 
(คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.  2552: 72-73)  
   1. แผนวีดิทัศนซีดี (VCD) 
   2. กลองดิจิตอล (Digital Camera) 
   3. แผนดีวีดี (DVD) 
   4. ไฟลวีดิทัศนสําหรับเลนบนคอมพิวเตอร 
   5. เว็บไซตตางๆ   
 สรุปวา มัลติมีเดียในปจจุบันจะใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลักในการเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบตางๆ ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน เพ่ือรวมเปน
องคประกอบของมัลติมีเดียใหอยูในลักษณะของ “สื่อหลายมิติ” โดยกอนที่จะมีการประมวลเปน
สารสนเทศนั้น ขอมูลเหลานี้จะตองไดรับการปรับรูปแบบที่นาสนใจและตอบสนองตอผูใชอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความประหยัด รวดเร็ว และสะดวกในการใช   
 3.4 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางขอมูลมัลติมีเดีย 
   3.4.1 ไฟลขอมูลภาพนิ่ง 
    ไฟลที่ใชบันทึกขอมูลภาพทั้งภาพเวกเตอรและภาพบิตแมปนั้นมีอยูหลายรูปแบบ
ดวยกันขึ้นอยูกับผูพัฒนาวาตองการใชโปรแกรมใดเพื่อสรางภาพ ซึ่งโปรแกรมสําหรับวาด ตกแตง 
และแกไขภาพ สามารถสรางไฟลสําหรับเก็บขอมูลไดเองทั้งสิ้น เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการ
ใชงาน ซึ่งสวนใหญแลวจะสามารถเลือกคุณสมบัติในการบันทึกไฟลได เชน ระดับการบีบอัดขอมูล
(เปนความสามารถของบางโปรแกรม) และการแปลงไฟลใหสามารถใชงานบนระบบที่ตางกันไดเปน
ผลใหสามารถสรางไฟลที่ใชงานไดกับหลายระบบ เชน ระบบ Macintosh และ PCI Windows แต
จะตองม่ันใจวาโปรแกรมที่กําลังใชสรางภาพสําหรับงานมัลติมีเดียนั้นสนับสนุนการใชงานหลาย
ระบบดังกลาว โปรแกรมสนับสนุนการสรางภาพโดยสวนใหญการบันทึกขอมูลรูปภาพแบบบิตแมป
บนระบบ Windows โดยจะบันทึกเปนไฟล DIB, BMP, PCX และ TIFF แตไดมีบางบริษัทสราง
รูปแบบของตัวเองขึ้นมา เชน บริษัท Adobe สรางรูปแบบไฟล PSD สําหรับโปรแกรม Photoshop 
และไฟล AI สําหรับโปรแกรม IIIustrator นอกจากนี้ บริษัท Corel สรางไฟล CDR, DSF และ PPF 
สําหรับโปรแกรม Micrografx Designer และ Picture Publisher ตามลําดับ ถาตองการนําเขาไฟล
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ภาพที่ไดจากโปรแกรมอื่น จะตองพิจารณากอนวาการบันทึกขอมูลจากภาพบิตแมปจากโปรแกรม
อ่ืนน้ัน สนับสนุนโปรแกรมที่กําลังใชงานอยูหรือไม พิจารณาชนิดของไฟลที่สามารถใชงานบนระบบ 
Windows ได ภาพที่ไดจากการสรางหรือนําเขาจากแหลงขอมูลตางๆ เชน กลองดิจิตอล ภาพที่แคป
เจอร(Capture) มาจากภาพยนต และสแกนเนอร ผูใชสามารถทําการเพิ่มเติม ปรับแตง หรือแกไข
สวนประกอบตางๆ ของภาพได โดยเลือกใชซอฟตแวรที่มีคุณสมบัติในการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ
เชน โปรแกรม Photoshop, CorelDraw และอ่ืนๆ ซึ่งในแตละโปรแกรมจะมีคําสั่งในการปรับแตง
ภาพที่แตกตางกันออกไป โดยผูใชควรเลือกใชซอฟตแวรที่มีคุณสมบัติตรงกับวัตถุประสงคในการ
ปรับแตงหรือแกไขภาพตามตองการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือสรางขอมูลรูปภาพ ที่ไดรับความนิยมใชงานกันอยางแพรหลาย 
ไดแก  
   1.  Photoshop พัฒนาขึ้นโดย บริษัท Adobe ซึ่งในปจจุบันไดมีการพัฒนาตอเนื่อง
เร่ือยมา สามารถทําการแกไขภาพที่มีตําหนิ ตัดตอภาพ ตกแตงภาพ สรางองคประกอบที่ใชกับเว็บ
เพจ และดัดแปลงภาพ หรือแมแตการสรางภาพกราฟฟกที่ผสมผสารระหวางขอความ ภาพถาย 
และภาพวัตถุตางๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
   2. Chemscape Chine พัฒนาขึ้นโดย MDL Information System เปน Player ที่
สนับสนุนไฟลภาพ 3 มิติ (XYZ) สามารถแสดงโครงสรางไดทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ บนเว็บดวย
ภาษา HTML สวนใหญมักจะนิยมนําไปใชเพ่ือจัดทําโครงสรางขอมูลดานเคมีและเวชภัณฑ 
   3.  FreeHand Shockware พัฒนาขึ้นโดย Macromedia เปน Plug-in ใชสําหรับ
นําเสนอและจัดการกับภาพดวยโปรแกรม FreeHand นอกจากจะสรางภาพเวกเตอรไดอยางมี
ประสิทธิภาพแลว ยังรองรับการทํางานและแสดงผลบนเว็บไดสะดวกและรวดเร็วอีกดวย 
ตัวอยางเชน การสรางจุดเชื่อมโยง (Link) บนภาพยนต เพ่ือใหผูใชงานสามารถคลิกเลือกไปยัง
ขอมูลปลายทางผานทางบราวเซอรได 
   4.  CAD ยอมาจากคําวา Computer Aided Design หรือ Computer Aided Drafting 
ซึ่งทั้งสองคําอาจมีความหมายที่ตางกันตามแตการแปลความของมุมมองแตละดาน กลาวคือ หาก
เปนงานดานวิศวกรรม คําวา Design จะหมายถึง การคํานวณเพื่อใหไดขนาดโครงสรางออกมา แต
สําหรับงานดานสถาปตยกรรม คําวา Drafting หมายถึง การเขียนเพ่ือใหไดรูปรางออกมา อยางไรก็
ตาม โปรแกรม AutoCAD เปนโปรแกรมที่ชวยในการเขียนแบบ ซึ่งมิไดจํากัดอยูเพียงแวดวงวิศวกร
และสถาปนิกเทานั้น แตยังรวมไปถึงผูเกี่ยวของคนอื่นๆ ดวย ไมวาจะเปนนักศึกษา นักโฆษณา และ
นักสื่อสารมวลชนที่มักจะนิยมนํามาใชงานเชนกัน 
   5.  Illustrator โปรแกรม Illustrator เปนผลิตภัณฑของบริษัท Adobe ซึ่งจัดไดวาเปน
เครื่องมือสําหรับสรางภาพเวกเตอรที่มีคนนิยมใชงานกันมากที่สุด นอกเหนือจากโปรแกรมประเภท 
เดียวกันน้ี ตัวอยางเชน โปรแกรม CorelDraw ของบริษัท Corel และโปรแกรม FreeHand ของ
บริษัท Macromedia เปนตน นอกจากสามารถทํางานรวมกับโปรแกรมอื่นในคายเดียวกันไดอยาง
สมบูรณแลว อีกทั้งยังรองรับและสนับสนุนการทํา งานบนระบบปฏิบัติการ Macintosh และ 
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Windows ไดอีกดวย (คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.  2552: 41-51) 
    3.4.2 ไฟลขอมูลภาพเคลื่อนไหว 
      โปรแกรมที่ใชในการสรางภาพอะนิเมชัน 2 มิติ เพ่ือแสดงผลบนเว็บไซตที่
ไดรับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรม Macromedia Flash เน่ืองจากสามารถเพิ่มเสียง
ประกอบใหกับอะนิเมชันที่ทําการสรางได ศึกษาการใชงานไดไมยากนักและไดผลงานที่สวยงาม
นอกจากอะนิเมชัน 2 มิติแลว หากกลาวถึงอะนิเมชัน 3 มิติ นอยคนมักที่จะไมรูจัก แตวิธีการสราง
นั้นเปนเรื่องที่ยากมาก เน่ืองจากคุณลักษณะของภาพ 3 มิติ สวนใหญจะไดมาจากการคํานวณซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงคาตัวเลขในขณะคํานวณจะมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะตางๆ ของวัตถุ 
เชน ตําแหนง การหมุน ลักษณะของพื้นผิว และรูปทรงของวัตถุ เปนตน นอกจากนี้ความหนาแนน
ของวัตถุ ทิศทางของแสง ตําแหนงและทิศทางของกลองถายภาพ ก็ตองกําหนดดวยตัวเลขเชนกัน 
ดังน้ันสิ่งสําคัญที่จะตองปฏิบัติคือ กําหนดคุณลักษณะตางๆ ของวัตถุและลักษณะผิวของวัตถุให
เหมาะสมตามตองการตั้งแตเฟรมแรก โดยเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรตางๆ สรางพื้นผิวใหกับเฟรม
ถัดไป และตกแตงแกไข ซึ่งการแกไขคาของตัวแปรสามารถทดสอบแลวทําการไขขอมูลในแตละ
เฟรมไดตามความเหมาะสม จากนั้นจึงกําหนดชวงเวลาของภาพในแตละเฟรมเพ่ือใหเปนอะนิเมชัน
ตอไป 
   ในปจจุบันซอฟตแวรที่งานใชกับอะนิเมชันมีอยูมากมาย อาทิเชน 
    1.  Flash Player เปนโปรแกรมที่สามารถสรางภาพมัลติมีเดียที่ทําให Browser รูจัก
กับไฟลได สามารถใชงานบน Opera Browser  
    2.  Flash โปรแกรมสําหรับสรางงานทางดานสื่อที่หลากหลายทั้งภาพและเสียง เชน 
สรางภาพกราฟฟก สรางงานอะนิเมชัน สรางภาพเคลื่อนไหวใหกับงานสรางงานอินเตอรแอกทีฟให
สามารถโตตอบได 
    3.  Shockwave เปนโปรแกรมที่สามารถแสดงภาพกราฟฟก ภาพเคลือ่นไหว เสียง 
รวมทั้งสามารถโตตอบกบัผูใชได 
    4.  Macromedia Director เปนโปรแกรมที่สามารถสรางไฟลขอมูลสําหรบัเลนกบั
เครื่องเลนมัลติมีเดียที่หลากหลายได 
    5.  TrueSpace โปรแกรมสรางรูปทรง 3 มิติ สามารถใชสรางรูปมนุษย ใบหนา 
อารมณตางๆ และการวาดรูปทรงเรขาคณิตได 
    6.  Easy GIF Animator โปรแกรมชวยทําภาพ GIF Animation สามารถพรีววิภาพ
ตัวอยาง และสามารถกําหนดรายละเอียดของภาพในแตละเฟรมได 
    7. Cad4 โปรแกรมสําหรับงานออกแบบภายใน เชน อาคาร บานเรือน โรงงาน หรือ
สิ่งกอสราง เปนตน 
    8.  3D Browser Light โปรแกรมชวยในการทํางานกับไฟลภาพ 2 มิติ และ 3 มิต ิ
    9.  20-sim Pro Viewer โปรแกรมสรางภาพเสมือนและจําลองระบบการทํางาน
ตางๆ ดานวิศวกรรม 
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    10. Mosaic Magic โปรแกรมสรางภาพโมเสก 
    11. Font FX โปรแกรมสําหรับสรางภาพอะนิเมชัน 
    12. Swish โปรแกรมสรางเว็บเพจในรปูแบบอินเตอรแอกทีฟ เชนเดียวกับ Flash 
    13. Flying Pop Corn 2001 โปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว มีเครื่องมือที่เหมาะแก
การใชงาน 
    14. 3D Canvas เปนโปรแกรมสรางภาพ 3 มิติ แบบเรียลไทม 
    15. Moho เปนโปรแกรมสรางการตูนหรืออะนิเมชันในรปูแบบ 2 มิติ (คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.  2552: 52-60) 
    3.4.3 ไฟลขอมูลเสียง 
      การสรางเสียงภายในมัลติมีเดียอยางมีคุณภาพหรือเพ่ิมความนาสนใจ จะ
ชวยใหมัลติมีเดียที่ผลิตออกมาประสบความสําเร็จได ในปจจุบันซอฟตแวรที่ใชงานเกี่ยวกับเสียงมี
อยูมากมาย ซึ่งบางซอฟตแวรก็สามารถแสดงไดทั้งภาพและเสียง อาทิ เชน 
       1. Winamp โปรแกรมสําหรับใชเลนและแกไขปญหาการเลน Mp2 และ Mp3 
พรอมทั้งสามารถแกไขเสียงไดอยางละเอียด 
       2. AmazingMIDI เปนโปรแกรมสําหรับแปลง Wave File เปน MIDI File 
       3. Sonique 1.50.7 โปรแกรมสําหรับเลนเพลง Mp3 สามารถเพิ่มลด
ความเร็วของเพลงและสามารถคนหาเพลงจาก Search Engine ได 
       4. XingMPEG สามารถใชเลนกับไฟลในตระกูล MPEG ไดทุกชนิด 
       5. KaraOK เปนโปรแกรมสําหรับเลนและรองเพลงคาราโอเกะบนเครื่อง
คอมพิวเตอร 
       6. MpegPlayer เปนโปรแกรมที่ใชสําหรับดูหนัง ฟงเพลง และสามารถจับ
ภาพหนังที่กําลังชมอยูได 
       7. RealPlayer 1.2 Update 2 โปรแกรมสําหรับดูการถายทอดสดทั้งวิทยุ
และวีดีโอแบบสตรีมม่ิงจาก Real Network 
       8. Windows Media Player เปนโปรแกรมสําหรับดูหนังฟงเพลง 
       9. YAMAHA S-YXG50 โปรแกรมสําหรับเลนเพลงคาราโอเกะบนเครื่อง
คอมพิวเตอร  
      10. Nero Waveeditor  เปนโปรแกรมสําหรับการตกแตงเสียงไดหลากหลาย
รูปแบบ  (คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.  2552: 61-70) 
    3.4.4 ไฟลขอมูลวีดิทัศน 
      ซอฟตแวรที่ใชในการผลิตวีดิทัศน มีดังน้ี (คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม.  2552:  79-80) 
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       1. Macromedia Flash MX โปรแกรมสําหรับสรางงานอนิเมชั่น มัลติมีเดีย 
งานอินเตอรเอคทีฟ และรองรับงานออนไลนตางๆ 
       2. Ulead Video Studio เปนโปรแกรมตัดตอวีดีโอ Capture ภาพที่นํา
สัญญาณผานเขามาสามารถตัดตอวีดีโอใหอยูในฟอรแมต MPEG l, MPEG ll, DV และ VCD ได 
       3. Adobe Premiere Pro โปรแกรมสําหรับตัดตอวีดิทัศน และบันทึกขอมูล
ชนิด .AVI 
       4. Windows Movie Maker โปรแกรมสําหรับใชในการตัดตอภาพ เปน
มัลติมีเดียสตรีมม่ิงทั้งภาพและเสียงที่ไดจากการตัดตอวีดีโอ และสามารถนําเขาไฟลไมวาจะเปน 
*.avi, *.afs, *.MPEG, *.MPG, *.MPA เปนตน 
       5. VirtualDub เปนโปรแกรมที่ชวยใส Feeling ตางๆ ใหแกภาพ TMPGEnc 
(Tsunami MPEG Encoder) หรือ ทีเอ็มเพ็ค 2 เปนโปรแกรมที่ใชในการดัดแปลงไฟล VDO แบบ 
*.avi ใหเปน *.MPEG ได สามารถใชโปรแกรม TMPGEnc รวมกับ VirtualDub ได 
       6. CyberLink VideoLive Mail เปนโปรแกรมที่สามารถปรับแตงภาพ และ
สนับสนุนการรับชมรายการโทรทัศน วีดีโอ และบันทึกรายการโทรทัศนหรือวีดีโอที่รับชมได 
       7. Flash เปนโปรแกรมสําหรับพัฒนางานรูปแบบตางๆ เชน งานวีดีโอ งาน
มัลติมีเดีย งานเว็บแอพพลิเคชั่น ระบบ E-Learning และระบบแอพพลิเคชั่นขนาดใหญ 
       8. Nero Vision เปนโปรแกรมสําหรับการตัดตอวีดิทัศนซึ่งบันทึกในรูปไฟล 
.mpg สามารถนําขอมูลจากไฟลตางๆ เขามาใชได เชน mp3, mp4, mpg, wmv, wav, jpg เปนตน 
เม่ือตัดตอแลวสามารถบันทึกขอมูลในรูปแผน VCD, DVD เพ่ือนําไปใชกับเครื่องเลน VCD, DVD ได 
       9. CyberLink Power Director เปนโปรแกรมที่สามารถตัดตอวีดิทัศนและ
บันทึกขอมูลในรูปไฟลไดหลายรูปแบบ เชน mpg, wmv, mp4 เปนตน  
   สรุปวา จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางขอมูลมัลติมีเดีย 
สามารถจําแนกโปรแกรมออกเปน 4 ประเภท คือ 1) โปรแกรมสําหรับสรางไฟลขอมูลภาพนิ่ง คือ 2) 
โปรแกรมสําหรับสรางไฟลขอมูลภาพเคลื่อนไหว 3) โปรแกรมสําหรับสรางไฟลขอมูลเสียง และ 4) 
โปรแกรมสําหรับสรางไฟลขอมูลวีดิทัศน 
 3.5 ความหมายของบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 
    จากความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เม่ือนํามารวมกับคําวาบทเรียน จึงมี
นักวิชาการหลายทานไดนิยามความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดังนี้ 
    บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2538: 31) นิยามวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง 
การประสมประสาน อักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและภาพวีดิทัศน สื่อความหมาย ขอมูล
ผานคอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรมบทเรียน 
    ปริญญ วุนเหลี่ยม (2544: 43-46) นิยามวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
หมายถึง สื่อการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีลักษณะการใหเน้ือหาในรูปแบบของคอมพิวเตอร 
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สามารถใชไดทั้งผูเรียนและผูสอน ซึ่งสามารถวัดผลการเรียนรูของผูเรียนไดตามวัตถุประสงคของ
บทเรียนสวนเสนอเน้ือหา สวนคําถามและการฝกหัด สวนประเมินและสริมการเรียนรู จบการเรียน 
สวนนําสวนทดสอบความรู หนวยการเรียน 
    ฤทธิชัย ออนม่ิง (2547:  2) นิยามวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง 
บทเรียนที่สรางขึ้นดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรประกอบดวยขอมูลเนื้อหาวิชา ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟก และเสียง  
 สรุป จากการใหนิยามความหมายของคําวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผูวิจัยสรุปได
วา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง เครื่องมือจัดประสบการณการเรียนรูของผูเรียนโดยนํา
เน้ือหาตามหลักสูตรมาบูรณาการเขากับระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประกอบดวย ขอความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน ทําใหผูเรียนสามารถควบคุมวิธีการเรียนรูตามเนื้อหา 
สถานการณ และปญหาที่กําหนดให โดยเลือกตอบสนองหรือทํากิจกรรมตามสถานการณและปญหา
ที่กําหนดใหได 
 3.6 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
    บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนอีกรูปแบบหนึ่งของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่มีการพัฒนานําระบบสื่อมัลติมีเดียเขามาใชในบทเรียนคอมพิวเตอร รูปแบบของบทเรียนจึงมี
หลากหลายและแตกตางกันไป ดังนี้ 
    บุปผชาติ ทัฬทิกรณ (2544:  25-32) ไดเสนอรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ที่ผลิตเพ่ือใชในการเรียนการสอน 3 รูปแบบหลัก ดังนี้ 
     1. แบบสอนเนื้อหา (Tutorial) เปนการออกแบบเพื่อสอนเน้ือหาใหม จะคลายกับ
การเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน ซึ่งมีองคประกอบหลักที่สําคัญ 4 สวน ดังนี้ 
     1.1 สวนนํา เปนโครงสรางสวนแรกของบทเรียน จะใหขอมูลเกี่ยวกับบทเรียน
และวิธีการใชบทเรียน โดยมีรายการ (menu) ใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรม เชน ทดสอบความรูกอน
เรียน(Pretest) การพิมพขอมูลสวนตัว เปนตน 
     1.2 สวนเสนอเน้ือหา เปนสวนของการนําเสนอเนื้อหาที่ผูออกแบบกําหนดขึ้น
เน้ือหาที่นําเสนอจะตรงกับในหลักสูตร หรือเปนการประมวลความรูจากแหลงความรูตาง ๆ ตาม
วัตถุประสงคในการสรางบทเรียน อาจจะสรางเปนหนวยยอย ๆ ของเน้ือหาหลัก 
     1.3 สวนคําถามและการฝก เปนสวนของการตรวจสอบความรูความเขาใจ หรือ
ทักษะของผูเรียนในแตละตอนยอยของเนื้อหา 
     1.4 สวนประเมินและเสริมการเรียนรู เปนสวนที่ผูออกแบบโปรแกรมใหเก็บ
ขอมูลคําตอบจากสวนคําถามและการฝก เพ่ือประเมินความรูความสามารถของผูเรียน ซึ่งจะละเอียด
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับผูออกแบบโปรแกรม 
     2. แบบฝกทักษะ (Drill) เปนอีกรูปแบบหน่ึง เพ่ือใหผูเรียนไดฝกทําซ้ําหรือฝก
แกปญหาที่หลากหลายมากขึ้น จะชวยใหผูเรียนประยุกตเอาความรู หลักการ และทฤษฎีตาง ๆ ที่
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ศึกษาจากชั้นเรียนมาใชแกปญหาโจทยตาง ๆ จากบทเรียน และเนื้อหาที่นิยมนํามาฝกเพิ่มเติม เชน 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย-อังกฤษ และคอมพิวเตอร เปนตน บทเรียนที่ออกแบบเพื่อการ
ฝกจะไมสอนเนื้อหาใหม แตจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนกฎเกณฑและแนวคิดหลักหากผูเรียน
ตองการ ซึ่งมีรายละเอียดดังโครงสรางบทเรียนแบบฝกทักษะ ดังนี้ 
     2.1 สวนนํา เปนสวนนําของบทเรียนจะรับและใหขอมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับ
ผูเรียน 
     2.2 สวนคําถาม เปนสวนของคําถามที่อาจมีรูปแบบคําถามไดหลายลักษณะ 
ตั้งแตรูปแบบทั่วไป เชน แบบเลือกตอบ แบบเติมคํา หรืออ่ืน ๆ รวมถึงการกําหนดสถานการณเพ่ือ
แกปญหา 
     2.3 สวนการตอบสนอง เปนสวนของรูปแบบตอบสนองของผูเรียน จะยืดหยุน
และสอดคลองกับการออกแบบคําถาม 
     2.4 สวนแนวคิด/ทฤษฏี การออกแบบสวนนี้ ผูออกแบบอาจเพิ่มกรอบ (frame) 
พิเศษเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนกอนจะตัดสินใจ เพราะถือเปนกระบวนการเสริมความรูของ
ผูเรียน แตอาจไมเหมาะสมกับการทดสอบความรู 
     2.5 สวนคะแนน เปนสวนการแสดงคะแนน ที่แสดงผลการสัมพันธจากสวนที่เปน
คําถามการตอบสนอง และทฤษฏี 
     2.6 สวนผลปอนกลับ เปนสวนที่แสดงผลจากคําแนะ ซึ่งผลที่แสดงออกมานอย
หรือมากก็ยอนกลับไปทําในสวนคําถามใหม เปนตน 
     2.7 สวนจบการฝก เปนสวนสุดทายที่สิ้นสุดของแบบฝกทักษะ การออกแบบ
กิจกรรมหลักของบทเรียนประเภทนี้ ในปจจุบันไดมีการใชเทคนิคการออกแบบที่นาสนใจมากขึ้น มี
การใชกราฟกและเกมการแขงประยุกตเขาไปในบทเรียน รวมทั้งใหผูเรียนสามารถเลือกระดับความ
งายในการฝกทําใหบทเรียนประเภทนี้ไดรับความนิยมมากขึ้น 
     3. แบบสรางสถานการณจําลอง (Simulation) เปนบทเรียนที่ออกแบบ เพ่ือชวย
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติใหนาสนใจยิ่งขึ้น เชน การแสดงละคร การ
กําหนดบทบาทสมมติ (Role Play) และการสาธิต (Demonstration) โดยกําหนดสภาพแวดลอมให
เกี่ยวของกับสถานการณจริง ซึ่งใหความรูสึกและประสบการณจริง   
 ฤทธิชัย ออนม่ิง (2547:  3-4) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนรูปแบบหน่ึงของ
บทเรียนคอมพิวเตอร ซึ่งการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมีหลายลักษณะดังตอไปน้ี 
   1.  การฝกและปฏิบัติ (Drill and Practice Method) เปนวิธีการสอนโดยสรางโปรแกรม
เนนการฝกทักษะและการปฏิบัติใหผูเรียนไดฝกเปนขั้นเปนตอน และไมใหขามขั้น จนกวาจะฝก
ปฏิบัติในขั้นตนเสียกอน จึงจะฝกในทักษะขั้นสูงตอไป พบไดบอยในการสอนวิชาคณิตศาสตร เพ่ือ
ฝกทักษะใหสถานการณ ผูเรียนตอบสนอง/ตัดสินใจ เสริมสถานการณใหเหมาะสมเมื่อจําเปน 
อธิบายกฎเกณฑและวิธีการ จบสถานการณ ประเมินและแสดงผลจากการตอบสนอง และ
ภาษาอังกฤษหรือฝกความสามารถในการใชภาษาทั้งพูด อาน ฟง และเขียน โปรแกรมสําหรับการ
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ฝกทักษะและการปฏิบัติลักษณะนี้มีคําถามในแตละจุดการสอน ระดับความยากงาย สามารถ
ปรับเปลี่ยนไดเชนเดียวกับรูปแบบการยอนกลับ (Feedback) อาจเปนทางบวก (Positive) หรือทาง
ลบ (Negative) ก็ได รวมทั้งสามารถใหการเสริมแรงในรูปแบบของรางวัลและการลงโทษตางๆ ได
อีกดวย 
   2.  การสอนเสริม (Tutorial Method) ในการสอนวิธีนี้คอมพิวเตอรจะทําหนาที่คลาย
ผูสอน โปรแกรมที่ออกแบบจะเปดโอกาสใหผูเรียนตอบโตกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง ผูเรียน
สามารถจะเดาคําตอบหรือทดลองตอบกับเครื่องตามโปรแกรมที่กําหนดไวได รูปแบบของโปรแกรม
จะเปนแบบสาขา (Branching Programmed Instruction) ซึ่งคุณภาพของโปรแกรมที่ใชหลักการนี้
จะขึ้นอยูกับความสามารถของโปรแกรมเมอรที่สรางออกมาใหมีความสมบูรณในดานเนื้อหาเปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมและปรับไดเหมาะกับความแตกตางของผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด ถา
สามารถทําไดครบทั้งสามประการจะพบวาเปนการสรางโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพไมแพผูสอน 
   3.  เกม (Gaming Method) เปนรูปแบบที่มีการออกแบบของเกม ซึ่งมีความเฉพาะของ
ลักษณะวิธีการออกแบบโปรแกรม ซึ่งอาจจะไมมีการสอนโดยตรง แตใหผูเรียนมีสวนรวมในการฝก
จะสงเสริมทักษะและความรูทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งอาจออกแบบใหใชในชวงหน่ึงของการสอน
เชน ขั้นนําเขาสูบทเรียน สรุป หรือใชเปนการใหรางวัล หรือประกอบการทํารายงานบางอยางไดดวย 
   4.  สถานการณจําลอง (Simulation Method) เปนการจําลองสถานการณตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นใหปรากฏเปนรูปราง หรือสิ่งของไมซับซอนและยากตอการเขาใช การใช Simulation จะลด
ระดับความจริงที่เปนอยูในเรื่องของรูปทรง ขนาด เวลา และสถานที่ใหผูเรียนสามารถเห็นไดอยาง
ละเอียด สวนมากจะใชฝกนักบิน ตํารวจ และทหาร ในการจําลองสถานการณแลวฝกใหผูเรียนตอบ
ใหไดอยางถูกตองและแมนยําเม่ือพบกับสถานการณจริง 
   5.  การคนพบ (Discovery Method) เปนโปรแกรมการสอนวิธีใหคนหาคําตอบเองมี
ลักษณะใหผูเรียนเรียนจากสวนยอยและรายละเอียดตาง ๆ แลวสรุปเปนกฎเกณฑ ซึ่งถือเปนการ
คนพบ การศึกษาวิธีนี้เปนการใชการเรียนรูแบบอุปนัย (Inductive) ผูเรียนอาจจะเรียนรูโดยการ
คนควาจากรากฐานขอมูลแลวลองแกปญหาแบบลองผิดลองถูก เสมือนเปนการทํา แบบฝกหัดใน
หองปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือคนพบสูตรหรือหลักการดวยตนเอง โดยศึกษาฐานขอมูล
ที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ทําใหผูเรียนไดศึกษาและพบเห็นอาชีพในแบบตาง ๆ 
(Career Exploration) 
   6.  การแกปญหา (Problem-Solving Method) มีวิธีการพิจารณา 2 วิธีคือ 1.ใหผูเรียน
สรางโปรแกรมและปญหาเอง แลวใหเครื่องชวยในการคาหาคําตอบ 2.ใหผูสอนหรือโปรแกรมได
สรางไวแลวสําหรับใหผูเรียนไดคนหาคําตอบ หลักการสําคัญประการหนึ่งที่ใชในการสรางโปรแกรม
ประเภทนี้ คือ โปรแกรมไมควรใหมีการแกปญหาโดยวิธีเดียว เพราะจะเปนการคนหาวิธีการ
แกปญหา ซึ่งผิดกับจุดประสงค แตควรจะเปนโปรแกรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนใชวิธีการตาง ๆ ได
หลาย ๆ วิธีเพื่อหาคําตอบของปญหานั้น 
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  สรุป บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนรูปแบบหนึ่งของบทเรียนคอมพิวเตอร ซึ่ง
สามารถออกแบบไดหลากหลายรูปแบบ เชน แบบสอนเนื้อหา แบบฝกทักษะ แบบสรางสถานการณ
จําลอง แบบเกม แบบคนพบ และแบบแกปญหา ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหอาจผสมผสานระหวางการสรางสถานการณจําลอง และแบบแกปญหา
เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูเน้ือหาและทําการคิดวิเคราะหเพ่ือแลวเสนอวิธีการแกปญหา ซึ่งจะทําให
เกิดการเรียนรูและเขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
 3.7 ข้ันตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    การออกแบบ (Design) หมายถึง การกําหนดความนึกคิดตามความตองการที่จะ
แสดงออกซึ่งเปนการสรางสรรคสิ่งใหมและรูจักการปรับปรุงแกไขสิ่งเดิมที่มีอยูใหเหมาะสมกับ
ประโยชนใชสอย และการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย (วัฒนะ  จูฑะวิภาต. 2545: 69) งานออกแบบ
เปนทั้งศาสตรและศิลป ความเปนศาสตรของการออกแบบคือการใชเหตุผล เพราะการออกแบบเปน
วิธีที่ตองสรางทางเลือกหลายอยางแลวเลือกอยางที่ดีที่สุด และมักเปนเรื่องยากตอการตัดสินถูกผิด 
ทําใหตองหาเหตุผลตางๆ มาประกอบการตัดสินใจเพ่ือใหม่ันใจไดวาไดตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
ความเปนศิลปของการออกแบบคือการอิงอยูกับอารมณความรูสึก เพราะนักออกแบบจะตองสราง
งานโดยคํานึงถึงความรูสึกและอารมณของกลุมเปาหมาย (ชัยรัตน อัศรางกูร. 2548: 118) สําหรับ
การออกแบบมัลติมีเดีย เปนงานออกแบบที่สรางสรรค (Creative Design) เพ่ือใหไดผลงานที่
นาสนใจและตอบสนองตอความตองการใชงานไดอยางดี ซึ่งโสรชัย นันทวัชรวิบูลย (2545: 34-35) 
ไดจําแนกความคิดสรางสรรคเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
    1.  คิดแบบคนพบ (Discovery) เปนการคิดที่ไดไอเดียใหมหรือทฤษฎีใหม เชน การ
คนพบทฤษฎีแรงดึงดูดของโลก ซึ่งเปนเรื่องยากที่คนทั่วไปจะคิดได 
    2. คิดเชิงนวัตกรรม (Innovative) เปนการคิดประยุกตที่นําหลักการทาง
วิทยาศาสตรมาผนวกใหเกิดคุณคาในการแกปญหาที่มีอยูในปจจุบัน เชน การประดิษฐโทรทัศน โดย
นําหลักการเดินทางของคลื่นมาประยุกตเปนสิ่งประดิษฐ 
    3.  คิดเชิงสังเคราะหใหม (Synthesis) เปนความคิดที่นําสิ่งที่มีอยูเดิมมารวบรวม 
หรือผสมผสานใหเกิดความคิดที่สรางเปนสิ่งใหมขึ้นมา 
    4.  คิดแบบดัดแปลง (Mutation) เปนการนําปญหาที่มีอยูมาผนวกกับสิ่งที่มีอยูใน
ปจจุบัน แลวเกิดการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของสิ่งที่มีอยู ไมวาจะเปนขนาด รูปราง รูปทรง เชน 
ความคิดที่จะนําเครื่องคอมพิวเตอรที่บานมาพกติดตัว จนปรับขนาดกลายมาเปนเครื่องคอมพิวเตอร
ขนาดพกพาในปจจุบัน  
 จากความคิดสรางสรรคทั้ง 4 ระดับ ในการออกแบบมัลติมีเดียจะใชความคิดในแบบที่ 3 
และแบบที่ 4 มากที่สุด โดยมีหลักในการออกแบบงานมัลติมีเดีย (โสรชัย นันทวัชรวิบูลย. 2545: 
252) ดังนี้ 
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   1. มีการออกแบบภาพจัดวางองคประกอบใหสวยงามและสื่อความหมาย 
   2. มีเน้ือหาและโครงสรางงานที่ดี 
   3. ใชงานงาย สะดวก มีระบบนําทางในการใชงานที่ดี 
   4. มีการใชเสียงอยางเหมาะสม ใชเสียงเขากับงานและแนวความคิดที่วางไว โดยไม
จําเปนตองใชเสียงมากจนเกินไปจนทําลายความสนใจของผูชมที่มีตอภาพและเนื้อหา 
   5. ในกรณีที่งานมีภาพเคลือ่นไหวประกอบ จะตองมีการออกแบบภาพใหเขากับ
เรื่องราวไดดี ซึ่งจะตองผานกระบวนการทํางานที่เปนมาตรฐานในการคิดภาพและเรื่องราว 
 ขั้นตอนการทํางานในการออกแบบ (โสรชัย นันทวัชรวิบูลย. 2545: 38-45) มีดังนี้  
   1. วิเคราะหโจทยที่มีมาใหแกไข (Program Analysis) จุดเริ่มตนของงานออกแบบคือ 
ปญหาหรือโจทย ซึ่งจะตองวิเคราะหอยางถูกตองโดยใชคําถามดังนี้ 
    1.1 งานที่ทําคืออะไร เปนการกําหนดเปาหมายของงานที่จะทํา ซึ่งเปนเรื่องเบื้องตน
ในการออกแบบที่จะตองรูกอนวา จะกําหนดใหงานนั้นใชเพ่ือทําอะไร เชน ใชเพ่ืออธิบายรายละเอียด
ของเน้ือหาขอมูล หรือใชเพ่ืออธิบายขั้นตอนในการทํากิจกรรม  
    1.2 งานที่ทําจะนําไปใชที่ไหน เปนการกําหนดสถานที่เปาหมายที่จะนําไปใช เพ่ือ
นําไปสูการออกแบบที่เหมาะสมกับบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานที่ 
    1.3 งานที่ทําจะนําไปใชกับใคร เปนการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะนําไปใช เพ่ือ
นําไปสูการออกแบบที่เหมาะสมกับความสนใจของกลุมเปาหมายนั้นๆ 
    1.4 จะทํางานชิ้นน้ีอยางไร เปนการคิดรวบรวมขอมูลที่ไดจากการตอบคําถามที่ผานมา 
แลวนํามาสังเคราะหใหเปนแนวทางที่จะจัดทําชิ้นงานที่สนองตอบตอคําถามทั้งหลายอยางครบถวน 
   2.  สรางแนวคิดหลักในการออกแบบใหได (Conceptual Design) เปนการกําหนด
คําตอบและวิธีการไปสูคําตอบไวลวงหนา โดยพิจารณาปจจัยตางๆ ที่จะนํามาใชประโยชน และสราง
แนวคิดที่จะตอบโจทยที่ไดวิเคราะหไว เปนแนวคิดเบื้องตนที่พรอมจะปรับปรุงแกไขไดเสมอเม่ือมี
ขอมูลใหมซึ่งสามารถลบลางแนวคิดเดิมได หรือปรับปรุงตอยอดแนวคิดเดิมใหตอบคําถามไดมาก
ยิ่งขึ้น  
   3.  ศึกษางานหรือกรณีตัวอยางที่มีอยูแลว (Case Study) เปนการวิเคราะหขอดีขอเสีย
ของงานที่มีอยูแลว เพ่ือนํามาประยุกตใชออกแบบในงาน แตตองระวังไมใหติดอยูกับรูปแบบที่ชื่น
ชอบเพราะจะทําใหติดกับกรอบความคิดจนไมสามารถสรางสรรคงานใหมๆ ออกมาได เม่ือไดกรณี
ตัวอยางแลวก็จะเช่ือมโยงกับประสบการณและแนวคิดที่จะตอบโจทย ทําใหเกิดการสังเคราะหเปน
วิธีการที่จะนําไปสูการจัดทําชิ้นงานไดอยางเปนรูปเปนรางมากยิ่งขึ้น 
   4.  ออกแบบราง (Preliminary Design) เปนการดึงเอาแนวคิดที่มีอยูออกมาตีความเปน
แบบ อาจเขียนออกมาเปนแผนภูมิหรือภาพ หรือเขียนวิธีการเปนขั้นตอนและแนวคิดคราวๆ ที่ยังไม
มีรายละเอียดมากนัก ในการออกแบบราง ควรออกแบบใหไดหลายๆ แบบ เพ่ือใหสามารถนํามา
ประเมินวา แบบไหนตอบสนองตอโจทยที่ไดวิเคราะหมาตั้งแตแรก ทําใหมีทางเลือกหลายทางและ
สงผลใหงานออกแบบตอบโจทยไดมากขึ้น 
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   5.  ออกแบบจริง (Design) เปนการเติมรายละเอียดลงในรางที่ไดออกแบบไว และได
ตัดสินใจเลือกแบบรางที่ดีที่สุดแลว โดยใชเครื่องมือตางๆ เขามาชวยใหการออกแบบเปนจริงตาม
เปาหมายและวิธีการที่กําหนดไวแลว 
 

  ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ (2546:  377-379) ไดอธิบายขั้นตอนของการออกแบบและ
พัฒนาระบบมัลติมีเดียสําหรับการเรียนการสอนของดิคกและคาเรย (Dick and Carey) ดังนี้ 
   1.  ขั้นตอนกําหนดเปาหมาย เปนการกําหนดจุดมุงหมายการสอน ซึ่งตองพัฒนาให
สอดคลองกับเปาหมายทางการเรียนการสอน โดยจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหความจําเปน (Need 
analysis) ดานตางๆ ที่เปนไปได รวมถึงวิเคราะหผูเรียนและสภาพแวดลอมทั่วไป 
   2.  ขั้นตอนวิเคราะหวิธีสอน เปนการวิเคราะหวัตถุประสงคและวิธีการสอนอยางเปน
ระบบ เพ่ือใหไดซึ่งผลลัพธตามลักษณะการสอนในเนื้อหาบทเรียนที่สอดคลองกับผูเรียน 
   3.  ขั้นตอนแยกแยะถึงพฤติกรรมและคุณลักษณะของผูเรียน เปนการแยกแยะเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและคุณลักษณะของผูเรียนที่มีผลตอสภาพแวดลอมทั่วไป ไมวาจะเปนกระบวนการเรียนรู 
กิจกรรม บทเรียน หรือแมแตการติดตอสื่อสารระหวางกัน 
   4.  ขั้นเขียนวัตถุประสงค เปนการกําหนดวัตถุประสงคของระบบการเรียนการสอน 
ทั้งน้ีจะตองสอดคลองกับเปาหมายในขั้นตอนที่ 1  
   5.  ขั้นตอนสรางเกณฑอางอิงสําหรับใชทดสอบ เปนการกําหนดเกณฑสําหรับบทเรียน
ที่ผูเรียนตองทําภายหลังจากที่ไดเรียนแลวเสร็จสมบูรณ 
   6.  ขั้นพัฒนากลยุทธการสอน เปนการกําหนดแผนการสอนใหรองรับและสอดคลองกับ
สภาพการณที่จะเปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   7.  ขั้นตอนพัฒนาและคัดสรรวัสดุเพ่ือการเรียนการสอน เปนการพัฒนาและคัดสรรวัสดุ
ที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอน ไมวาจะเปนสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน หรือแมแตสื่อการเรียนการ
สอนทางไกล 
   8.  ขั้นตอนออกแบบและประเมินผลระหวางเรียน เปนการประเมินผลวิธีการออกแบบ
บทเรียนที่ไดจัดทําไวทั้งหมด 
   9.  ขั้นตอนออกแบบและประเมินผลหลังเรียน เปนขั้นตอนการจัดทําสรุปผลการ
ประเมินบทเรียนและการเรียนของผูเรียน 
   10. ขั้นตอนแกไขปรับปรุงการเรียนการสอน เปนการแกไขและปรับปรุงบทเรียนและ
กระบวนการเรียนการสอน หลังจากที่ไดรับทราบผลการประเมินแลวยังพบขอบกพรองอยู 
 จากขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาระบบมัลติมีเดียสําหรับการเรียนการสอนของดิคก
และคาเรย สามารถสรุปไดดังภาพประกอบ 19 
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ภาพประกอบ  19  ขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาระบบมัลติมีเดียสําหรับการเรียนการสอน 

 
 ที่มา:  ทวศีักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2546). Multimedia ฉบับพื้นฐาน. หนา 377.  
 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สามารถ
สังเคราะหเปนขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดังตาราง 8 
 
ตาราง  8  การสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกบัขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  

ขั้นตอนการออกแบบ 
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

แนวคิดที่เกี่ยวของ 
โสรชัย นันทวชัรวิบลูย ทวศีักดิ์ กาญจนสุวรรณ 

1. กําหนดแนวคิด 1. วิเคราะหโจทยที่มีมาใหแกไข 1. ขั้นตอนกําหนดเปาหมาย 
2. ขั้นตอนวิเคราะหวธิีสอน 
3. ขั้นตอนแยกแยะถึง 
    พฤติกรรมและคุณลักษณะ 
    ของผูเรียน 
4. ขั้นเขียนวตัถุประสงค 
5. ขั้นตอนสรางเกณฑอางอิง 
   สําหรับใชทดสอบ 

 

กําหนด 
เปาหมาย 

ขั้นตอน
แยกแยะ
พฤติกรรม 

เขียนวัตถุ 
ประสงค 

สรางเกณฑ
อางอิง 

พัฒนา 
กลยุทธ 

พัฒนาและ
คัดสรรวัสดุ 

ประเมินผล
ระหวางเรียน 

ประเมินผล
หลังเรียน 

แกไขปรับปรุง 
การเรียนการสอน 

ขั้นตอน
วิเคราะห 
วิธีสอน 
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ตาราง  8  (ตอ) 
 

ขั้นตอนการออกแบบ 
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

แนวคิดที่เกี่ยวของ 
โสรชัย นันทวชัรวิบลูย ทวศีักดิ์ กาญจนสุวรรณ 

 2. สรางแนวคิดหลักในการ 
   ออกแบบใหได 

6. ขั้นพัฒนากลยุทธการสอน 
 

2. รวบรวมทรพัยากร 
   ที่สนับสนุนแนวคิด 

3. ศึกษางานหรือกรณีตัวอยาง 
   ที่มีอยูแลว 

7. ขั้นตอนพัฒนาและคัดสรร 
   วัสดุเพื่อการเรียนการสอน 

3. จัดทําชิ้นงาน 
    

4. ออกแบบราง 8. ขั้นตอนออกแบบและ 
   ประเมินผลระหวางเรียน 
9. ขั้นตอนออกแบบและ 
   ประเมินผลหลังเรียน 

 5. ออกแบบจริง 10. ขั้นตอนแกไขปรับปรุง 
   การเรียนการสอน 

 
 จากตาราง 8  แสดงผลการสังเคราะหขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน (โสรชัย นันทวัชรวิบูลย. 2545:  252; ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ. 2546: 
377-379) ไดแก 
   1.  กําหนดแนวคิด ประกอบดวยขั้นตอนของการวิเคราะหความตองการ และ สราง
แนวคิดหลักในการออกแบบ ซึ่งเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองกันดังรายละเอียดตอไปน้ี 
     1.1  วิเคราะหความตองการ เปนการกําหนดเปาหมายของการจัดทําชิ้นงาน
มัลติมีเดีย ซึ่งตองพัฒนาใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน โดยจําเปนตองศึกษา
และวิเคราะหความจําเปนในดานตางๆ ที่เปนไปได และตั้งคําถามหลายๆ มิติเพ่ือกําหนดกรอบ
ความคิดที่จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายได โดยอาจใชคําถามตอไปน้ี 
     1.1.1  งานที่ทําคืออะไร เปนการกําหนดเปาหมายของงานที่จะทํา ซึ่งเปนเร่ือง
เบื้องตนในการออกแบบที่จะตองรูกอนวา จะกําหนดใหงานนั้นใชเพ่ือทําอะไร เชน ใชเพ่ืออธิบาย
รายละเอียดของเนื้อหาขอมูล หรือใชเพ่ืออธิบายขั้นตอนในการทํากิจกรรม  
     1.1.2  งานที่ทําจะนําไปใชที่ไหน เปนการกําหนดสถานที่เปาหมายที่จะนําไปใช 
เพ่ือนําไปสูการออกแบบที่เหมาะสมกับบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานที่ 
     1.1.3  งานที่ทําจะนําไปใชกับใคร เปนการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะนําไปใช 
เพ่ือนําไปสูการออกแบบที่เหมาะสมกับความสนใจของกลุมเปาหมายนั้นๆ 
     1.1.4  จะทํางานชิ้นน้ีอยางไร เปนการคิดรวบรวมขอมูลที่ไดจากการตอบคําถาม
ที่ผานมา นํามาสังเคราะหใหเปนแนวทางที่จะทําชิ้นงานที่ตอบคําถามทั้งหลายอยางครบถวน 
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     1.2  สรางแนวคิดหลักในการออกแบบ เปนแนวคิดเบื้องตนที่พรอมจะปรับปรุง
แกไขไดเสมอเม่ือมีขอมูลใหมซึ่งสามารถลบลางแนวคิดเดิมได หรือปรับปรุงตอยอดแนวคิดเดิมให
ตอบคําถามไดมากยิ่งขึ้น 
   2.  รวบรวมทรัพยากรที่สนับสนุนแนวคิด เปนการศึกษางานหรือกรณีตัวอยางที่มีอยู
แลว เพ่ือตอเติมแนวคิดใหสมบูรณและนํามาประยุกตใชในการจัดทําชิ้นงาน เชื่อมโยงกับ
ประสบการณและแนวคิดที่จะตอบโจทย ทําใหเกิดการสังเคราะหเปนวิธีการที่จะนําไปสูการจัดทํา
ชิ้นงานไดอยางเปนรูปเปนรางมากยิ่งขึ้น 
   3.  จัดทําชิ้นงาน ประกอบดวยขั้นตอนของการออกแบบโครงสรางของชิ้นงาน และการ
จัดทํารายละเอียดของชิ้นงาน ซึ่งเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองกันดังรายละเอียดตอไปน้ี 
     3.1  ออกแบบโครงสรางของชิ้นงาน เปนการดึงเอาแนวคิดที่มีอยูออกมาตีความ
เปนแบบ อาจเขียนออกมาเปนแผนภูมิหรือภาพ หรือเขียนวิธีการเปนขั้นตอนและแนวคิดคราวๆ ที่
ยังไมมีรายละเอียดมากนัก ในการออกแบบราง ควรออกแบบใหไดหลายๆ แบบ เพ่ือใหสามารถ
นํามาประเมินวา แบบไหนตอบสนองตอโจทยที่ไดวิเคราะหมาตั้งแตแรก ทําใหมีทางเลือกหลายทาง
และสงผลใหงานออกแบบตอบโจทยไดมากขึ้น 
     3.2  จัดทํารายละเอียดของชิ้นงาน เปนการเติมรายละเอียดลงในรางที่ไดออกแบบไว 
และไดตัดสินใจเลือกแบบรางที่ดีที่สุดแลว โดยใชเครื่องมือตางๆ เขามาชวยใหการออกแบบเปนจริง
ตามเปาหมายและวิธีการที่กําหนดไวแลว 
 3.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    นรินทร  สุมมาตย (2548: 86-92) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการเรียนจากวีดิ
ทัศนแบบปฏิสัมพันธ กับการสอนแบบปกติ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ กลุมสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบวา 
    1.  บทเรียนวีดิทัศนแบบปฏิสัมพันธ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.45/83.69 
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
    2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนวีดิทัศนแบบปฏิสัมพันธมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนแบบ
ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สมชาย  พัฒนพิเชษฐพงศ (2550: เว็บไซต) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห การคิดเปรียบเทียบ โดยใช แบบฝกทักษะในชุดสื่อประสม  กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนบานโชกเหนือ  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร เขต 1 โดยกําหนดวัตถุประสงค เพื่อ 1) เพ่ือศึกษาและสรางแบบฝกทักษะการคิด
วิเคราะห  การคิดเปรียบเทียบ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ 2) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน ดวยแบบฝกทักษะที่มีประสิทธิภาพ ในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีคะแนนเปน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ จากแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห การคิดเปรียบเทียบ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เฉลี่ยรอยละ  71.81 จํานวนนักเรียนผาน
เกณฑ รอยละ 80.00 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว 2) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เฉลี่ยรอยละ 78.75    
 โรโย (Royo. 1995) ไดศึกษาการใชมัลติมีเดียแบบสอนเนื้อหาใหม เพ่ือสอนเนื้อหา
เรขาคณิต เรื่อง สี่เหลี่ยมผืนผา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมตน ผลการวิจัยพบวานักเรียนสามารถ 
เกิดมโนทัศนในเรื่องที่เรียนและสรุปเชื่อมความสัมพันธของเน้ือหาไปสูการเรียนเนื้อหาใหมไดเร็วขึ้น
และสามารถบูรณาการกับความรูใหมได 
 ฮิค (Hick. 1996) ศึกษาการใชแบบฝกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตรที่ตางกัน 2 รูปแบบคือ
การฝกทักษะดวยบทเรียนคอมพิวเตอรและการฝกจากการเรียนแบบปกติและทําแบบฝกหัดของ
นักเรียนมัธยมศึกษา พบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกทักษะดวยคอมพิวเตอรมีคะแนนสูงกวากลุมที่
ไดรับการฝกจากการสอนแบบปกติ 
 พูเก (Poohkay. 1997) ไดตรวจสอบผลการใชคอมพิวเตอรในการเสนอเนื้อหาโดยใช
ขอความอยางเดียว ขอความและกราฟก ขอความและภาพเคลื่อนไหว ที่มีผลการเรียนรูและเจตคติ 
ของผูเรียน จากสภาพปญหาพบวากลุมตัวอยางที่ไดรับการเรียนดวย CBI (Computer Based 
Instruction) กับการแสดงผลดวยภาพเคลื่อนไหวที่มีผลตอการเรียนรูสูงกวากลุมตัวอยางที่ไดรับการ
เรียนแบบอ่ืน ๆ โดยดูจากผลการทดสอบหลังเรียน และการวิจัยครั้งน้ีพบขอดีที่วา นักเรียนที่ไดรับ
การเรียนการสอนที่บรรจุบทเรียนแบบ CBI กับการแสดงผลในรูปของภาพเคลื่อนไหวมีเจตคติ
ทางบวกที่เอ้ือประโยชนตอการเรียนคณิตศาสตรมากกวาการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรที่แสดงในรูป
ขอความอยางเดียว กับการแสดงผลแบบกราฟกที่ไมมีการเคลื่อนไหว ภายในกลุมของการแสดงดวย
ภาพเคลื่อนไหวพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในคะแนนการทดสอบหลังเรียนระหวางเพศชาย
และเพศหญิง 
 3.9 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   1. ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สรุปไดวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง 
ขอมูลซ่ึงประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน ที่สามารถถายทอดหรือ
สงผานไปสูผูเรียนเพ่ือใหเกิดการตอบสนอง ภายใตการทํางานโดยใชคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือหลักใน
การเชื่อมโยงกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ (Green. 1993; Frater; & Paulissen. 1994: 3; ธนะพัฒน 
ถึงสุข และชเนนทร สุขวารี. 2538: 107; บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. 2538: 25–26; กิดานันท มลิทอง.    
2543:  38) 
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   2. ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สรุปไดวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปน
ประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห เพราะทําใหสามารถสรางสรรคเทคนิค วิธีการ
และสื่ออุปกรณที่หลากหลายในการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห โดยเฉพาะการใช
มัลติมีเดียในการกําหนดสถานการณใหนักเรียนไดฝกคิดวิเคราะหจะทําใหมีรายละเอียดเพียง
พอที่จะทําใหเกิดความเขาใจเรื่องราวมากยิ่งขึ้น และสะทอนความรูสึกไปยังผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (Herrington and Oliver. 1999; Liu and Pedersen. 1998; Schacter and Fagnano. 
1999; Ivers and Barron. 2002; จริยา เหนียนเฉลย. 2546; คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม. 2552; Royo. 1995; Hick. 1996) 
   3.  องคประกอบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สรุปไดวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ประกอบดวยขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน เพ่ือรวมเปนองคประกอบของ
มัลติมีเดียใหอยูในลักษณะของ “สื่อหลายมิติ” โดยกอนที่จะมีการประมวลเปนสารสนเทศนั้น ขอมูล
เหลานี้จะตองไดรับการปรับรูปแบบที่นาสนใจและตอบสนองตอผูใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งชวย
ใหประหยัด รวดเร็ว และสะดวกในการจัดการเรียนรูมากขึ้น แหลงขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
สามารถคนควาไดจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก แผนวีดิทัศนซีดี (VCD) กลองดิจิตอล (Digital 
Camera) แผนดีวีดี (DVD) ไฟลวีดิทัศนสําหรับเลนบนคอมพิวเตอร และเว็บไซตตางๆ  (กิดานันท 
มลิทอง. 2543; คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 2552; คีธ  อันเดอรดาหล.  2548) 
   4.  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางขอมูลมัลติมีเดีย สรุปไดวา จากการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางขอมูลมัลติมีเดีย สามารถจําแนกโปรแกรม
ออกเปน 4 ประเภท คือ 1) โปรแกรมสําหรับสรางไฟลขอมูลภาพนิ่ง คือ 2) โปรแกรมสําหรับสราง
ไฟลขอมูลภาพเคลื่อนไหว 3) โปรแกรมสําหรับสรางไฟลขอมูลเสียง และ 4) โปรแกรมสําหรับสราง
ไฟลขอมูลวีดิทัศน  (คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 2552) 
   5.  ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย หมายถึง เครื่องมือจัดประสบการณการเรียนรูของผูเรียนโดยนําเนื้อหาตามหลักสูตรมา
บูรณาการเขากับระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประกอบดวย ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง และวีดิทัศน ทําใหผูเรียนสามารถควบคุมวิธีการเรียนรูตามเนื้อหา สถานการณ และปญหาที่
กําหนดให โดยเลือกตอบสนองหรือทํากิจกรรมตามสถานการณและปญหาที่กําหนดใหได (บุปผชาติ 
ทัฬทิกรณ. 2538; ปริญญ วุนเหลี่ยม. 2544; ฤทธิชัย ออนม่ิง. 2547) 
   6.  ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเปนลักษณะหนึ่งของบทเรียนคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถออกแบบไดหลากหลายรูปแบบ 
เชน แบบสอนเนื้อหา แบบฝกทักษะ แบบสรางสถานการณจําลอง แบบเกม แบบคนพบ และแบบ
แกปญหา ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหอาจผสมผสานระหวาง
การสรางสถานการณจําลอง และแบบแกปญหาเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเน้ือหาและทําการคิด
วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและเขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น (บุปผชาติ ทัฬทิกรณ. 2544; ฤทธิชัย 
ออนม่ิง. 2547; นรินทร  สุมมาตย. 2548; สมชาย  พัฒนพิเชษฐพงศ. 2550) 



 
87

   7.  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สรุปไดวา ขั้นตอนการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประกอบดวย 3 ขั้นตอน (โสรชัย นันทวัชรวิบูลย. 2545; ทวีศักดิ์  
กาญจนสุวรรณ. 2546) ดังนี้ 
     7.1  กําหนดแนวคิด ประกอบดวยขั้นตอนของการวิเคราะหความตองการ และ 
สรางแนวคิดหลักในการออกแบบ 
     7.2  รวบรวมทรัพยากรที่สนับสนุนแนวคิด เปนการศึกษางานหรือกรณีตัวอยางที่
มีอยูแลวนํามาดัดแปลงเขากับทรัพยากรที่มีอยู เพ่ือตอเติมแนวคิดใหสมบูรณและนํามาประยุกตใช
ในการจัดทําชิ้นงาน เชื่อมโยงกับประสบการณและแนวคิดที่จะตอบโจทย ทําใหเกิดการสังเคราะห
เปนวิธีการที่จะนําไปสูการจัดทําชิ้นงานไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น  
     7.3  จัดทําชิ้นงาน ประกอบดวยขั้นตอนของการออกแบบโครงสรางของชิ้นงาน 
และการจัดทํารายละเอียดของชิ้นงาน โดยใชเครื่องมือตางๆ เขามาชวยใหการออกแบบเปนจริงตาม
เปาหมายและวิธีการที่กําหนดไวแลว เชน โปรแกรมตัดแตงภาพ โปรแกรมตัดแตงเสียง โปรแกรม
ตัดตอวิดีทัศน โปรแกรมนําเสนอขอมูล และโปรแกรมสรางเว็บมัลติมีเดีย ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร
เหลานี้อาจตองเชื่อมตอกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ เชน ไมโครโฟน กลอง ลําโพง เครื่องอาน
และบันทึกแผนวีดิทัศนซีดี หรือแผนดีวีดี เปนตน 
 จากการสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สามารถนํามาแสดงใหเห็นถึง
ความเชื่อมโยงของแนวคิดดังกลาวกับองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมได ดังตาราง 9  
 
ตาราง 9 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สัมพันธกับสวนขององคประกอบหลักสูตร 
 

 องคประกอบของหลักสูตร 
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1. ความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย     
   1.1 ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
        คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง ขอมูลซ่ึงประกอบดวย
ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทศัน ที่สามารถ 

    

 
 
 



 
88

ตาราง  9  (ตอ) 
 

 องคประกอบของหลักสูตร 
 

แนวคิดที่เกี่ยวของ 
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ถายทอดหรือสงผานไปสูผูเรียนเพื่อใหเกิดการตอบสนอง ภายใต 
การทํางานโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักในการเชื่อมโยง 
กับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ (Green. 1993; Frater and 
Paulissen. 1994; ธนะพัฒน ถึงสุข และชเนนทร สุขวารี. 2538; บุปผ
ชาติ ทัฬหิกรณ. 2538;  กิดานันท มลิทอง. 2543) 

    

   1.2 ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
        คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนดาน
การคิดวิเคราะห เพราะทําใหสามารถสรางสรรคเทคนิค วิธีการและสื่อ
อุปกรณที่หลากหลายในการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด 

    

วิเคราะห โดยเฉพาะการใชมัลติมีเดียในการกําหนดสถานการณให
นักเรียนไดฝกคิดวิเคราะหจะทําใหมีรายละเอียดเพียงพอที่จะทําใหเกิด
ความเขาใจเรื่องราวมากยิ่งขึ้น และสะทอนความรูสึกไปยังผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ (Herrington and Oliver. 1999; Liu and 
Pedersen. 1998; Schacter and Fagnano. 1999; Ivers and Barron. 
2002; จริยา เหนียนเฉลย. 2546; คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม. 2552; Royo. 1995; Hick. 1996) 

    

   1.3 องคประกอบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
         คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน รวมเปนองคประกอบของมัลติมีเดีย
ใหอยูในลักษณะของ “ส่ือหลายมิติ” โดยขอมูลเหลานี้ไดรับการปรับ
รูปแบบที่นาสนใจ ตอบสนองตอผูใช ชวยใหประหยัด รวดเร็ว และ
สะดวกในการจัดการเรียนรู  แหลงขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
สามารถคนควาไดจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก แผนวีดิทัศนซีดี (VCD) 
กลองดิจิตอล (Digital Camera) แผนดีวีดี (DVD) ไฟลวีดิทัศนสําหรับ
เลนบนคอมพิวเตอร และเว็บไซตตางๆ  (กิดานันท มลิทอง. 2543; 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 2552; คีธ. 2548) 
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ตาราง  9  (ตอ) 
 

 องคประกอบของหลักสูตร 
 

แนวคิดที่เกี่ยวของ 
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2. โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางขอมูลมัลติมีเดีย 
     โปรแกรมคอมพิวเตอรสาํหรับสรางขอมูลมัลติมีเดีย สามารถจําแนก
โปรแกรมออกเปน 4 ประเภท คือ 1) โปรแกรมสําหรับสรางไฟลขอมูล
ภาพนิ่ง 2) โปรแกรมสําหรับสรางไฟลขอมลูภาพเคลื่อนไหว 3) 
โปรแกรมสําหรับสรางไฟลขอมูลเสียง และ 4) โปรแกรมสาํหรับสราง
ไฟลขอมูลวีดิทัศน (คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 
2552) 

    

3. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย     
   3.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
          บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง เครื่องมอืจัด
ประสบการณการเรียนรูของผูเรียนโดยนําเนือ้หาตามหลักสูตรมาบูรณา
การเขากับระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประกอบดวย ขอความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน ทําใหผูเรยีนสามารถควบคุมวิธีการ
เรียนรูตามเนื้อหา สถานการณ และปญหาที่กําหนดให โดยเลือก
ตอบสนองหรอืทํากิจกรรมตามสถานการณและปญหาที่กําหนดใหได 
(บุปผชาติ ทัฬทิกรณ. 2538; ปริญญ วุนเหล่ียม. 2544; ฤทธิชัย ออนมิ่ง. 
2547) 

    

   3.2 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
        บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนลักษณะหนึ่งของบทเรียน
คอมพิวเตอร ซึ่งสามารถออกแบบไดหลากหลายรูปแบบ เชน แบบสอน
เนื้อหา แบบฝกทักษะ แบบสรางสถานการณจําลอง แบบเกม แบบ
คนพบ และแบบแกปญหา ซึ่งบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคดิวิเคราะหอาจผสมผสานระหวางการสรางสถานการณ
จําลอง และแบบแกปญหาเพือ่ใหนักเรียนไดเรียนรูเนือ้หาและทําการคิด
วิเคราะหเพื่อใหเกิดการเรียนรูและเขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น (บุปผชาติ 
ทัฬทิกรณ. 2544; ฤทธิชัย ออนมิ่ง. 2547; นรินทร  สุมมาตย. 2548; 
สมชาย  พัฒนพิเชษฐพงศ. 2550) 
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ตาราง  9  (ตอ) 
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    3.3 ข้ันตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
         ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติ มี เ ดีย 
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน (โสรชัย นันทวัชรวิบูลย. 2545; ทวีศักดิ์  
กาญจนสุวรรณ. 2546) ดังนี้ 
 1) กําหนดแนวคิด ประกอบดวยขั้นตอนของการวิเคราะห
ความตองการ และ สรางแนวคิดหลักในการออกแบบ 
 2) รวบรวมทรัพยากรที่สนับสนุนแนวคิด เปนการศึกษางาน
หรือกรณีตัวอยางที่มีอยูแลวนํามาดัดแปลงเขากับทรัพยากรที่มีอยู 
เพ่ือตอเติมแนวคิดใหสมบูรณและนํามาประยุกตใชในการจัดทํา
ชิ้นงาน เชื่อมโยงกับประสบการณและแนวคิดที่จะตอบโจทย ทําให
เกิดการสังเคราะหเปนวิธีการที่จะนําไปสูการจัดทําชิ้นงานไดอยาง
ชัดเจนยิ่งขึ้น  
  3) จัดทําชิ้นงาน ประกอบดวยขั้นตอนของการออกแบบ
โครงสรางของชิ้นงาน และการจัดทํารายละเอียดของชิน้งาน โดยใช
เครื่องมือตางๆ เขามาชวยใหการออกแบบเปนจริงตามเปาหมาย
และวธิีการที่กาํหนดไวแลว เชน โปรแกรมตัดแตงภาพ โปรแกรม
ตัดแตงเสียง โปรแกรมตัดตอวิดีทัศน โปรแกรมนําเสนอขอมูล และ
โปรแกรมสรางเว็บมัลติมีเดีย ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอรเหลานี้อาจ
ตองเช่ือมตอกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ เชน ไมโครโฟน กลอง 
ลําโพง เครื่องอานและบันทกึแผนวีดิทัศนซีดี หรือแผนดีวีดี เปนตน 

    

     

 
 จากการสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สามารถนํามาแสดงใหเห็นถึง
ความเชื่อมโยงกับองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ดัง
ภาพประกอบ  20 
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ภาพประกอบ  20  แสดงความสัมพันธระหวางแนวคดิเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 กับองคประกอบของหลักสูตร 
 
 
 

(1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน (2) การจัดทํารางหลักสูตรฝกอบรม 

(3) 
การทดลอง
ใชหลักสูตร 

(4) 
การประเมิน 
และปรับปรุง
หลักสูตร 

เน้ือหาสาระ 
1. ความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย 

2. โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสราง 
   ขอมูลมัลติมีเดีย 
3. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร 
   มัลติมีเดีย 

องคประกอบหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค 
ครูสามารถสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหได 

กิจกรรมการฝกอบรม 

1. การปฏิบัติการคนควาขอมูล
มัลติมีเดียจากแหลงขอมูลตางๆ 

2. การปฏิบัติการสรางขอมูลมัลติมีเดีย 
3. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร 
   มัลติมีเดีย 

การประเมินผล 
ประเมินความสามารถในการออกแบบ 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

แนวคิดที่เก่ียวของ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดแก 
1. ความหมายของคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย 
2. ความสําคัญของคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย 
3. องคประกอบของ

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
4. โปรแกรมคอมพิวเตอร

สําหรับสรางขอมูล
มัลติมีเดีย 

5. ความหมายของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

6. ประเภทของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

7. ขั้นตอนการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย 
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4. แนวคดิเก่ียวกับการสรางนวัตกรรม  
 4.1 ความหมายของนวัตกรรม 
    นวัตกรรม (Innovation) มีลักษณะเปนคํานาม ตามความหมายโดยทั่วไปของ
พจนานุกรมหมายถึง สิ่งที่ทําขึ้นใหมหรือแปลกจากเดิมซ่ึงอาจจะเปนความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ 
เปนตน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546) ดานการศึกษาไดมีการนิยามความหมายของนวัตกรรมไวดังนี้  
    โรเจอร (Rogers. 1995: 11) ไดนิยามไววา นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธีการปฏิบัติ 
หรือวัตถุสิ่งของ ซึ่งบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลหนึ่งรับรูวาเปนของใหม โดยเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมของมนุษย และไมสามารถที่จะวัดความใหมไดจากชวงเวลาของการถูกคนพบหรือการถูก
นํามาใชเปนครั้งแรกได การรับรูในความใหมของสิ่งน้ันกําหนดหรือตัดสินจากการตอบสนองของ
บุคคลนั้นเอง เม่ือบุคคลเห็นวาสิ่งใดเปนสิ่งใหมสําหรับเขา สิ่งน้ันก็ยอมเปนนวัตกรรม ทั้งน้ี            
โรเจอรไดขยายความวา นวัตกรรมไมไดอยูในรูปขององคความรูเสมอไป แตอาจอยูในรูปของความ
เชื่อ หรือเปนการตัดสินใจยอมรับในสิ่งตางๆ ตัวอยางเชน แนวคิดเรื่องการตมนํ้าเพื่อฆาเชื้อโรค 
โดยทั่วไปคนสวนใหญไมคิดวาแนวคิดนี้ถือเปนนวัตกรรม แตเม่ือมีการแนะนําแนวคิดนี้ใหคนใน
หมูบานชาวเปรูแหงหน่ึงไดทราบ แนวคิดนี้กลับเปนนวัตกรรมสําหรับคนกลุมน้ันเพราะพวกเขาเห็น
วาเปนสิ่งใหมและใชประโยชนไดดี 
    แมคคอวน (Mckeown. 2008:  9) นิยามไววา นวัตกรรม หมายถึงการทําสิ่งตางๆ 
ดวยวิธีใหมๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองคการ 
ไมวาการเปลี่ยนน้ันจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ (revolution) การเปลี่ยนอยางถอนรากถอนโคน 
(radical) หรือการพัฒนาตอยอด (incremental)  
    ครอฟอรด และได เบเนเดตโต (Crawford; & Di Benedetto.  2008: 16) นิยามไววา 
นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธีการ สิ่งประดิษฐหรือกลไกใหม มีการกระทําที่กอเกิดเปนผลผลิต
หรือกระบวนการใหม โดยการกระทํานั้นประกอบไปดวยการคิดคนที่ละเอียดรอบคอบจนนํามาซึ่ง
แบบแผนที่ลงตัวในที่สุด  
    สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (2547: 12)  นิยามไววา “นวัตกรรม” คือสิ่งใหมที่เกิด
จากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม  
    ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2540:  2) นิยามไววา นวัตกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหมๆ 
ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจไดมาจากการคิดคนพบวิธีการใหมๆ ขึ้นมา หรือเปนการปรับปรุงสิ่งเกา
ใหเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหลานั้น ไดรับการทดลองพัฒนาจนเปนที่เชื่อถือไดวา ไดผลดีในทาง
ปฏิบัติ ทําใหระบบกาวไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 จากการศึกษาเกี่ยวกับนิยามของคําวานวัตกรรมขางตนสะทอนใหเห็นวา นวัตกรรมไมใช
คําที่มีเกณฑมาตรฐานสากลเพื่อที่จะสามารถชี้วัดไดในทุกสถานการณ แตจะขึ้นอยูกับการรับรูและ
ความคิดเห็นของเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุมบุคคลหนึ่งๆ สามารถนํามาสรุปไดดังตาราง 10  
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ตาราง 10 การสังเคราะหความหมายของนวัตกรรม (Innovation) 
  

ความหมายของ แนวคิดที่เกี่ยวของ 
นวัตกรรม Rogers Mckeown Crawford 

and Di 
Benedetto 

สํานักงาน 
นวัตกรรมแหงชาติ 

ไชยยศ  
เรืองสุวรรณ 

ส่ิงที่สังเคราะหมาจาก
ความรูและความคิด
สรางสรรค 

     

มีระบบและแบบแผน
วิธีการปฏิบัติ 
ที่ชัดเจน 

     

อาจเปนไดทั้งแนวคิดหรือ
วัตถุส่ิงของใหม      

เกณฑการตัดสินความใหม 
พิจารณาจากผูนําไป
ปฏิบัติแลวเกิดประโยชน 

     

 
 จากตารางดังกลาว สามารถสังเคราะหและสรุปความหมายไดวา นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่
สังเคราะหมาจากความรูและความคิดสรางสรรค มีระบบและแบบแผนวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน อาจ
เปนไดทั้งแนวคิดหรือวัตถุสิ่งของใหม เกณฑการตัดสินความใหม พิจารณาจากผูนําไปปฏิบัติแลว
เกิดประโยชน 
 4.2 องคประกอบของนวัตกรรม  
    นวัตกรรมเปนสิ่งใหมที่จะตองมีการนําไปใชหรือนําไปปฏิบัติ เม่ือสรางนวัตกรรมขึ้น
มาแลวนอกจากตัวผูสรางจะนําไปใชแลว จะตองมีการเผยแพรใหผูอ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติไดดวย  
ดังน้ัน องคประกอบของนวัตกรรมที่นําไปสูการเผยแพรใหผูอ่ืนนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและเปน
ที่ยอมรับไดนั้น มีผูจําแนกองคประกอบไวดังนี้ 
    โคเฮน และเบล (Cohen; & Ball.  2006:  7) ไดจําแนกองคประกอบของนวัตกรรม
ออกเปน  3 สวน ไดแก 
   1. ตัวงานที่ไดจากการออกแบบหรือจากการประดิษฐคิดคนขึ้นมาใหม 
   2. วิธีการนําตวังานนั้นไปใชหรือไปปฏิบัต ิ
   3. ประโยชนที่ไดจากตัวงานนั้น 
    เปร่ือง  กุมุท (2545) ไดเสนอแนวคิดวาสิ่งที่เปนนวัตกรรมประกอบดวยสวนตางๆ 
ดังนี้ 
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   1.  เปนสิ่งใหมทั้งหมดหรือบางสวน 
   2.  ยังไมเปนสวนหนึ่งในระบบงานปจจุบัน 
   3.  มีการนําวิธีการจัดระบบมาใชพิจารณาองคประกอบทั้งสวนขอมูลที่ใชเขาไปใน
กระบวนการและผลลัพธใหเหมาะสมกอนที่จะทําการเปลี่ยนแปลง 
   4.  มีการพิสูจนดวยการวิจัยหรืออยูระหวางการวิจัยวาจะชวยใหดําเนินงานบางอยางมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2550:  เว็บไซต) ไดอธิบายถึงลักษณะ
ของนวัตกรรม วานวัตกรรมมีองคประกอบสําคัญดังตอไปน้ี 
   1.  จะตองเปนการสรางสรรคขึ้นใหม (Creative) และเปนความคิดที่สามารถปฏิบัติได 
(Feasible ideas) 
   2.  จะตองสามารถนําไปใชไดผลจริงจัง (Practical application) 
   3.  มีการแพรออกไปสูชุมชน (Diffusion through)  
 จากผลการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับองคประกอบของนวัตกรรม สามารถสรุปไดดัง
ตาราง 11 
 
ตาราง 11 การสรุปแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบที่สําคัญของนวัตกรรม   
  

องคประกอบ แนวคิดที่เกี่ยวของ 

ของนวัตกรรม Cohen and Ball เปรื่อง  กุมุท คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 
1. ชิ้นงานนวัตกรรมที่คิดคนขึ้น    

2. วิธีการใชนวัตกรรม    

3. ประโยชนของนวัตกรรมที่ได
พิสูจนแลว 

   

 
 สรุปวา องคประกอบที่สะทอนความเปนนวัตกรรม นําไปสูการเผยแพรและการยอมรับ 
นวัตกรรมจะตองประกอบดวย 3 สวน ดังนี้  
   1.  ตัวชิ้นงานของสิ่งที่คิดคนขึ้นใหม เปนเทคนิควิธีการหรือสื่ออุปกรณที่จะตองมีการ
จัดทําเปนชิ้นงานที่สามารถศึกษาและนําไปใชประโยชนได  ในทางการศึกษา เชน แผนการสอนดวย
เทคนิคการสอนแบบตางๆ หรืออุปกรณสื่อการสอนชนิดตางๆ ที่สามารถศึกษากลไกการทํางานและ
นําไปปฏิบัติหรือใชประโยชนได 
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   2.  ขออธิบายถึงวิธีปฏิบัติหรือวิธีการใชงาน เปนเอกสารคูมือการปฏิบัติตางๆ ที่แสดง
ถึงขั้นตอนวิธีการที่บงชี้ถึงการปฏิบัติหรือการนําชิ้นงานนั้นไปใช ในดานการศึกษา เชน คูมือการ
สอนตามเทคนิคการสอนแบบตางๆ หรือคูมือการสอนดวยสื่อการสอนชนิดตางๆ   
   3.  ขออธิบายถึงประโยชนของชิ้นงานนั้น เปนเอกสารที่แสดงถึงประโยชนหรือ
สรรพคุณของนวัตกรรมนั้นผานการพิสูจนแลววากอใหเกิดประโยชนอยางไรบาง ในดานการศึกษา
สวนที่ใชอธิบายประโยชนของนวัตกรรมอาจอยูในรูปของรายงานผลการวิจัยจากการนํานวัตกรรม
นั้นไปใชปฏิบัติซึ่งรูปแบบการวิจัยอาจเปนการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยในชั้นเรียน หรือรูปแบบการ
วิจัยอ่ืนๆ  
 4.3 กระบวนการสรางนวตักรรม 
     นวัตกรรมเกิดจากการใชความคิดสรางสรรค โดยมีความรูเปนฐานและความรูจะเปน
เครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหตัดสินใจและแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ความรูและความคิด
สรางสรรคจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการของนวัตกรรม โดยความคิดสรางสรรคจะเปน
สิ่งที่กอใหเกิดความคิดเริ่มแรกขึ้น และยังเปนสิ่งที่ชวยปรับปรุงความคิดนั้นใหดีขึ้นในการดําเนินงาน
ตอไปขางหนา  (ไชย ณ พล  อัครศุภเศรษฐ. 2550: 17-18) ดังน้ัน นวัตกรรมจึงเปนผลรวมของ
ภาวะสรางสรรค (Creativity) การออกแบบวิจัยและพัฒนา(Research Design and Development) 
และกระบวนการประดิษฐคิดคน (Invention) ซึ่งมีความสัมพันธโดยภาพรวม ดังภาพประกอบ 21 
 
 
 
 

                   
 
 
     
 
 
 
 

ภาพประกอบ  21  ความสมัพันธในกระบวนการของนวัตกรรม 
        

 ที่มา:  ไชย ณ พล  อัครศุภเศรษฐ. (2550). การสรางสรรคนวัตกรรม. หนา 17-18 
 

การวิจัย
พัฒนา 

นวัตกรรม 

กระบวนการ
ประดิษฐ 

 

ภาวะ 
สรางสรรค 
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 ในกระบวนการสนับสนุนใหเกิดการสรางนวัตกรรมนั้น อบอุน อาภากโร (2548: 12-15) ได
อธิบายไววา วิธีคิดจินตนาการ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน และการสรางความรูใหม เปนขั้นตอน
ที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง บุคคลและองคกรก็เปนสวนสําคัญที่รวมกันผลักดันใหเกิดการเรียนรู 
โดยกระบวนการพัฒนาความคิดและวิธีการจะเปนไปในลักษณะของการเรียนรูที่เปนขั้นตอนคอยๆ 
พัฒนาไปตามลําดับ โดยลําดับขั้นตอนของการคิดและการเรียนรูนั้น สวนใหญมักจะเริ่มตนจากสิ่งที่
ทําใหคิด หรือวัตถุที่เปนเง่ือนไขปจจัยของการคิดและการเรียนรู โดยมีพัฒนาการและการ
ประยุกตใชอยางเปนขั้นตอนซึ่งเริ่มตั้งแตการเขาใจในความหมาย การเห็นขอมูลเท็จจริงในระดับ
ปรากฏการณหรือขอมูล (Data) การรับรูในระดับสารสนเทศ (Information) ซึ่งเปนความเขาใจตอ
จากระดับปรากฏการณขอเท็จจริงไปจนถึงระดับความรู (Knowledge) ที่เปนประสบการณของการ
รับรูและความเขาใจของเบื้องลึกที่มากกวาระดับของปรากฏการณ และพัฒนาไปถึงขั้นปญญา 
(Wisdom) ความรูแจง (Insight) ที่เปนความเขาใจอยางลึกซึ้งจนสามารถมองเห็นปรากฏการณและ
สิ่งตางๆ ในภาพรวมไดอยางเชื่อมโยง การเชื่อมโยงความรูและวิธีคิดจึงเปนบอเกิดแหงการ
สรางสรรคทางปญญากอนที่จะแสดงผลลัพธออกมาในรูปแบบของการกระทําและนวัตกรรม โดยมี
กระบวนการเรียนรูซึ่งอาจเริ่มตั้งแต การรับรูจากการฟง การอาน การตั้งคําถาม การคาดการณ การ
สนทนาอยางสรางสรรค และการคิดทบทวน ซึ่ง ชนรดา อินเที่ยง (2548: 4-5) ไดเสนอวิธีคิดเพื่อ
นําไปสูการสรางนวัตกรรมโดยการใชคําถามที่หลากหลายเพ่ือใหเกิดความคิดใหม ไดแก ทําให
รวมกันไดไหม (Combine) ทําใหแยกกันไดไหม (Seperate) ทําใหเล็กลงไดไหม (Smaller) เอาออก
ไดไหม (Eliminate) ทําใหเหมือนกันไดไหม (Same) ทําใหเบาลงไดไหม (Weighting)  ใชเวลา
นอยลงไดไหม (Time) ใชคนนอยลงไดไหม (Man Power)  
 ความรู วิธีคิด และประสบการณ จึงเปนสวนสําคัญแหงการสรางนวัตกรรม ดังน้ันการสราง
นวัตกรรมจึงตองอาศัยทั้งความคิดสรางสรรคและความรู กิจกรรมที่สรางความมั่นคงจากความรูนั้น 
ยิ่งทํา ยิ่งใช หรือยิ่งดําเนินการมากเทาไหร ตัวปจจัยหลัก คือ นวัตกรรม และความรู จะยิ่งงอกงาม
มากขึ้นเทานั้น อยูในสภาพที่เรียกวา ยิ่งใช ยิ่งงอกงาม เปนการเพิ่มพูนคุณคาแหงความรูนั้นใหมาก
ยิ่งขึ้น และกอใหเกิดประโยชนตอทั้งตนเอง และสวนรวม เปนแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน 
นอกจากนี้ องคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหเกิดการพัฒนานวัตกรรม คือ การสั่งสมการ
เรียนรู ซึ่งตองอาศัยการถายทอดความรูและการเรียนรู (กองทุนพัฒนานวัตกรรม.  2545:  33)  
 การเกิดขึ้นของนวัตกรรมแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ (อบอุน อาภากโร. 2548:  19) 
   ระยะที่ 1  การประดิษฐคิดคน (Invention) ทําใหมหรือปรับปรุงของเกาใหดีขึ้น 
   ระยะที่ 2  การพัฒนา (Development) มีการทดลองในแหลงทดลอง จัดทําอยูใน
ลักษณะของโครงการทดลองปฏิบัติ (Pilot Project) 
   ระยะที่ 3  การนําเอาไปปฏิบัติในสถานการณทั่วไป ซึ่งจัดวาเปนนวัตกรรมขั้นสมบูรณ 
 แคทซ (2549: 8-9) ไดอธิบายวา นวัตกรรมมีกระบวนการที่เร่ิมจากการกระทําที่
สรางสรรคสองอยาง ไดแก การกอเกิดความคิดใหม และการรับรูถึงสิ่งที่เปนโอกาส โดยกอนอ่ืน คน
จะตองมีความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งเกี่บวกับสิ่งใหมเสียกอน บางครั้งการกอเกิดความคิดใหมอาจจะ
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อยูในรูปของความเขาใจดานเทคนิคลวนๆ แตยังไมรูวาจะนําไปประยุกตใชประโยชนไดอยางไร 
สวนใหญแลวสิ่งที่จะชวยใหเกิดความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งก็คือ การสังเกตและทําความเขาใจปญหา 
(Problem) หรือโอกาส (Opportunity) การรับรูถึงสิ่งที่เปนปญหาและโอกาสจะเกิดขึ้นเม่ือมีสิ่งมา
กระตุน เม่ือโอกาสเปนที่รับรูแลวก็จะมีการบมเพาะความคิดใหถึงจุดหนึ่งที่จะตองตอบคําถามใหได
วา ความคิดนี้จะไดใชผลหรือไม มีประโยชนหรือมีคุณคามากนอยเพียงใด มีความรูความเชี่ยวชาญ
ที่จะทําความคิดใหสําเร็จไดหรือไม ดังน้ัน องคประกอบตางๆ ในกระบวนการของนวัตกรรมจึง
ประกอบดวย 1) การกอเกิดความคิดใหม 2) การรับรูถึงปญหาและโอกาส 3) การประเมินความคิด 
4) การพัฒนา และ 5) การใชประโยชน สรุปเปนกระบวนการสรางนวัตกรรม ไดดังภาพประกอบ 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  22  กระบวนการของนวัตกรรม 
        

 ที่มา: แคทซ, ราลฟ. (2549). การบริหารจัดการนวัตกรรม.  หนา 8-9 
 
 วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล (2550:  2-5) ไดอธิบายกระบวนการสรางนวัตกรรมในองคกรเชิงธุรกิจ
จําแนกออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1.  การคนหาความคิดใหม (Idea Generation) โดยแหลงที่มาของความคิดที่เปน
นวัตกรรม ไดแก ความรูใหม การใชประโยชนจากความคิดของลูกคา การเรียนรูจากกลุมผูใชที่มีหัว
กาวหนา การออกแบบที่เขาถึงใจคน ฝายวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมจากภายนอกองคการ  
   2.  การรับรูถึงโอกาส (Opportunity Recognition) โดยมีหลักที่ตองพิจารณาคือ 
นวัตกรรมสรางอรรถประโยชนมากที่สุดในดานใดไดบาง อรรถประโยชนนั้นมากกวาหรือนอยกวา
เทคโนโลยีของผูอ่ืนเพียงใด อรรถประโยชนใดมีความสําคัญมากที่สุด สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิด
เพ่ือสรางนวัตกรรมที่เปนอรรถประโยชนสูงสุดไดอยางไร 

การกอเกิด 
ความคิดใหม 

การรับรูถึง
ปญหาและ
โอกาส 

 
การพัฒนา 

การใช 
ประโยชน 

 

การประเมิน 
ความคิด 
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   3.  การประเมินความคิด (Idea Evaluation) เปนการพิจารณาความเหมาะสมของ
นวัตกรรมกับกลยุทธขององคกร  ความสามารถดานเทคนิคขององคกรในการสรางนวัตกรรม  และ 
ความสามารถทางดานธุรกิจที่สงผลใหนวัตกรรมประสบความสําเร็จ 
   4.  การพัฒนานวัตกรรม (Development) เปนการปฏิบัติการสรางนวัตกรรมตาม
แนวคิดที่ไดออกแบบไว เพ่ือใหไดตัวนวัตกรรมไปใชงานจริง 
   5.  การนํานวัตกรรมเขาสูตลาด (Commercialization) เม่ือไดนวัตกรรมที่เปนชิ้นงาน
สมบูรณก็นําสูการปฏิบัติจริงในงาน จนกระทั่งไดผลที่เปนที่ยอมรับจึงเผยแพรและนําไปใชจริงใน
ขอบเขตที่กวางออกไป  
 บรรดล สุขปติ (2544:  75-85) ไดอธิบายกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาไว  
6 ขั้นตอน ดังนี้    
   ขั้นตอนที่ 1  การกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนา เม่ือครูผูสอนไดระบุปญหาการสอน
ไดอยางชัดเจนแลว สิ่งสําคัญที่จะตองดําเนินการก็คือจะตองกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาการ
เรียนการสอนใหแนชัดลงไป และจะตองเปนวัตถุประสงคที่เปนไปไดดวย เพราะหากไมมีการกําหนด
วัตถุประสงคของการพัฒนาไวก็จะทําใหการพัฒนาขาดทิศทางและการประเมินผลสําเร็จในการ
พัฒนาการเรียนการสอนก็ทําไมได ครูที่จะพัฒนาการเรียนการสอนควรตระหนักในความสําคัญและ
เขียนวัตถุประสงคของการพัฒนาของตนใหชัดเจน เหมาะสม และใกลเคียงกับความเปนจริงที่จะ
ปฏิบัติได 
   ขั้นตอนที่ 2  การศึกษาคนควาเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม ขั้นนี้
เปนขั้นที่จะกําหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมที่จะจัดทําขึ้น โดยครู
จําเปนตองศึกษาคนควาหลักวิชา แนวคิดทฤษฎี ศึกษาวิธีสอน และผลงานการวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของตรงกับวัตถุประสงคในการพัฒนาการเรียนการสอนที่กําหนดไวแลวนํามาผสมผสานกับ
ความคิดและประสบการณของครูเอง เพ่ือจัดสรางเปนตนแบบของนวัตกรรมที่จะนํามาใชแกปญหา
หรือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน กอนตัดสินใจเลือกใชนวัตกรรมอะไรควรตองมีการศึกษาคนควา
เปนอยางดีมากอน และมีขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นน้ี 3 ขอ คือ 
    1.  นวัตกรรมที่เหมาะสม คือ นวัตกรรมที่สามารถลด หรือ แกปญหาการเรียนรูของ
นักเรียนไดอยางแทจริง โดยสามารถพิสูจนไดจากการตรวจสอบวาเม่ือนํามาใชแลวชวยทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตองการได 
    2.  นวัตกรรมตองมีความสําคัญและมีคุณประโยชน การพิจารณาความสําคัญและ
คุณประโยชนของนวัตกรรมใหดูที่เหตุผลความจําเปนของปญหา ถามีขอมูลแสดงวานักเรียน สวน 
ใหญมีความบกพรองในวัตถุประสงคนี้ และมีผลกระทบรายแรงตอการเรียนรูของผูเรียนก็เห็นควร
สนับสนุนวาสมควรสรางนวัตกรรมนั้นได 
    3.  กอนตัดสินใจเลือกใชนวัตกรรมอะไร ควรศึกษาคุณลักษณะหรือเง่ือนไขของ
นวัตกรรมประเภทนั้น ลักษณะเนื้อหาวิชาที่ใชนวัตกรรม ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของและตัวอยาง
การใชนวัตกรรมของคนอื่นๆ ที่ผานมา 
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   ขั้นตอนที่ 3  การสรางตนแบบนวัตกรรม เม่ือตัดสินใจไดวาจะเลือกจัดทํานวัตกรรม
ชนิดใด ครูผูสอนตองศึกษาวิธีการจัดทํานวัตกรรมชนิดนั้นๆ อยางละเอียด เชน จะจัดทําบทเรียน
สําเร็จรูปเรื่องเลขยกกําลังวิชาคณิตศาสตร ชั้น ม.3 ตองศึกษาคนควาวิธีการจัดทําบทเรียนสําเร็จรูป
วามีวิธีการจัดทําอยางไร จากเอกสารตําราที่เกี่ยวของแลวจัดทําตนแบบบทเรียนสําเร็จรูปใหสมบูรณ 
ตามขอกําหนดของวิธีการทําบทเรียนสําเร็จรูป และตนแบบของนวัตกรรมที่ดีควรมีองคประกอบ
ยอยๆ ไดแก 1) ชื่อนวัตกรรม 2) วัตถุประสงคของการใชนวัตกรรม 3) ทฤษฎีหรือหลักการที่ใชใน
การสรางนวัตกรรม 4) สวนประกอบของนวัตกรรม 5) ลักษณะทางเทคนิค และ 6) แนวการใช
นวัตกรรม 
   ขั้นตอนที่ 4  การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพของนวัตกรรมตนแบบ การตรวจสอบ
ตนแบบของนวัตกรรมที่จัดสรางขึ้นเสร็จแลวจะดําเนินการ 2 ลักษณะ คือ การตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ และการตรวจสอบโดยการทดลองใชกับผูเรียนกลุมเล็ก 
   ขั้นตอนที่ 5  การทดลองใชในชั้นเรียนปกติ เปนการทดลองใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของผูเรียน ตามจุดประสงคที่กําหนดไว โดยนํานวัตกรรมที่ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพ
แลวไปใชกับกลุมตัวอยางประมาณ 30-100 คน โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบใดแบบหนึ่ง 
แตหากเปนไปไดควรเปนการวิจัยทดลองเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม การ
ทดลองในขั้นนี้เปนการทดลองเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนโดยใชนวัตกรรมที่สรางขึ้น จึง
จําเปนตองใชรูปแบบการทดลองที่มีการควบคุมอยางรัดกุม เพ่ือดูสัมฤทธิผลของนวัตกรรมชิ้นน้ันใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนตามจุดประสงคที่กําหนดไว ถาการทดลองในขั้นน้ีไมปรากฏผลใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนอยางชัดเจน ครูผูสอนจําเปนตองทบทวนดูวิธีดําเนินการทดลอง 
หรือการควบคุมตัวแปรตางๆ วารัดกุมเพียงพอหรือไม เพ่ือการอภิปรายผลการทดลองไดอยางมี
เหตุผล หรือมิฉะนั้นอาจจะตองทําการทดลองใหมกับกลุมตัวอยางอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมขึ้นอีกครั้ง 
   ขั้นตอนที่ 6  การเผยแพรและนําไปใชเปนประจํา ในการทดลองใชในชั้นเรียนปกตินั้น 
หากมีผลการทดลองเปนที่นาพอใจกลาวคือ สามารถยืนยันคุณภาพของนวัตกรรมที่สรางขึ้นได ก็
ควรมีการนํานวัตกรรมนั้นไปใชกับการเรียนการสอนตามปกติของครู และนํานวัตกรรมนั้นไป
เผยแพรในลักษณะขยายผลใหครูคนอ่ืนไดทดลองใช และเม่ือไดทดลองใชพรอมปรับปรุงแกไขหลาย 
ๆ ครั้งแลว ก็อาจจัดทํานวัตกรรมนั้นเพื่อบริการหรือจําหนายตอไป 
 สุพักตร  พิบูลย (2548: 12) ไดสรุปกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาวา เปน
กระบวนการที่ตองใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมของบุคลากรหลายๆ ฝายภายในโรงเรียน  ทั้ง
ผูบริหาร ครู นักเรียน และชุมชน โดยใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาอยางเปนระบบ ดังนี้ 
   1.  ศึกษาสภาพปญหาและความตองการ สํารวจและวิเคราะหสภาพปญหา จุดเดน จุด
ดอย และความตองการในการพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน 
   2.  ออกแบบนวัตกรรม คิดจินตนาการ สรางฝนในสิ่งคาดหวังที่จะนํามาใชในการพัฒนา
หรือแกไข ปรับปรุงตามสภาพปญหาและความตองการ จัดลําดับความคิด สรุปวาจะทําอะไร ทํา
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อยางไร ที่สามารถนํามาใชในการพัฒนา หรือแกไข ปรับปรุงไดตามสภาพปญหาและความตองการ 
และแสวงหา รวบรวมความรู เพ่ือสนับสนุนในสิ่งที่คิด และกําหนดขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม 
   3.  สรางหรือพัฒนานวัตกรรม การจัดเตรียมทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่จําเปน
และจัดหางบประมาณในการพัฒนานวัตกรรมดําเนินการสราง พัฒนานวัตกรรม ตามขั้นตอนที่
กําหนดตรวจสอบนวัตกรรมที่สรางหรือพัฒนาในแตละขั้นตอน สังเคราะหผลการตรวจสอบ และ
ปรับปรุงนวัตกรรมที่สราง พัฒนาและกําหนดเกณฑการประเมินคุณคาความเปนนวัตกรรม 
   4.  ทดลองใช สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลผลการทดลองใช นํานวัตกรรมไป
ทดลองใช ประเมินผลการทดลองใชและปรับปรุงนวัตกรรม 
 เชรสธา และ แอปปานาห (Shrestha; & Appanah. 2008:  4-8) ไดอธิบายกระบวนการ
สรางนวัตกรรมเพื่อแกปญหาทางสังคม มีขั้นตอนดังนี้ 
   1.  การกําหนดกรอบแนวคิดของปญหา (Framing) เปนการพยายามตั้งคําถามที่จะ
นําไปสูการแกไขปญหาที่ตรงกับสภาพของปญหานั้นอยางแทจริง มีวิธีการตั้งคําถาม 3 ขอ 
ดังตอไปน้ี 
    1)  สิ่งที่เปนปญหานั้นคืออะไร  ขอคําถามนี้จะนําไปสูแนวทางเพื่อการตอบคําถามที่
ชี้เฉพาะเจาะจงไปสูองคประกอบพื้นฐานของปญหา 3  สวน คือบริบท (Context) คือภูมิหลังและการ
แยกแยะสถานการณตางๆ ที่นําไปสูปญหา สถานการณเร่ิมตน (Initial situation) คือสภาวะปจจุบัน
ที่ไมเปนที่พึงพอใจ และสถานการณเปาหมาย (Goal situation) คือสภาวะที่พึงประสงคเม่ือปญหา
ไดรับการแกไข ดังภาพประกอบ 23 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 23 ความสัมพันธระหวางแนวทางการแกไขปญหา บรบิท สถานการณเริ่มตน 

            และสถานการณเปาหมาย 
 
  ที่มา: Shrestha, Sunit  and  Appanah, Sailendra Dev.  (2008).  Innovative problem 
solving guide.  p. 4-8. 
 

บริบท 
 

สถานการณ 
เริ่มตน 

วิธีการแกปญหา 

 

สถานการณ 
เปาหมาย 
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    2) สามารถอธิบายกรอบของปญหานั้นไดหรือไม เปนการนําบริบทและความ
แตกตางระหวางสถานการณเร่ิมตนกับสถานการณเปาหมายมานิยามปญหาใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
การอธิบายกรอบของปญหาสามารถทําไดโดยแตกเปนคําถามยอย  ดังนี้ 
     2.1)  คําถามนั้นนิยามในขอบเขตกวางอยางไร 
     2.2)  คําถามนั้นนิยามในขอบเขตแคบอยางไร 
     2.3)  คําถามนั้นนิยามในเงื่อนไขการขับเคลื่อนอยางไร 
     2.4)  คําถามนั้นนิยามในการขับเคลื่อนเพื่อแกไขสถานการณอยางไร 
    3)  สามารถอธิบายสภาพของปญหาในชองทางที่เปนประโยชนสูงสุดไดหรือไม เปน
การแปลงคําถามไปสูคําตอบที่จะแกไขปญหานั้นได   
   2.  การวินิจฉัยปญหา (Diagnosis)  เปนการอธิบายโครงสรางของปญหาเพื่อใหเขาใจ
วาอะไรเปนสาเหตุและทําใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งที่จะนําไปสูการขจัดสาเหตุเหลานั้น  มี
ขั้นตอนการวินิจฉัยปญหา  ดังนี้ 
    1)  การรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวของ (Gathering Relevant Information) 
    2)  การเชื่อมโยงมิติตางๆ ในแงมุมที่หลากหลาย (Bridging multi-dimensionality) 
    3)  การสรางทีมที่มีสมรรถนะ (Forming competent team) 
    4)  การวางโครงสรางจัดประเภทกลไกตางๆ ของปญหา (Structuring) 
    5)  กําหนดแบบแผนตางๆ ที่เปนไปได (Recognizing patterns)  
    6)  วิเคราะหเจาะลึกในประเด็นที่เลือกไว (issue analysis)   
   3.  การกําหนดวิธีการแกไขปญหา (Generating solution) เปนการรวบรวมหาแนวทาง
ขจัดปญหาทั้งหลายที่คิดวาจะแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ  เม่ือไดแนวคิดตางๆ  ที่เปนทางเลือกใน
การแกปญหา เราจะตองทําแนวคิดเหลานั้นใหชัดเจนยิ่งขึ้นโดยใหสามารถอธิบายไดทั้งในเชิงมโน
ทัศน (concept) และในเชิงกระบวนการของแนวคิดนั้น (process)  
   4.  การสรางตัวเลือกที่ดีที่สุด (Making choices) เปนการเลือกวิธีการแกปญหาที่ลงตัว
ที่สุด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
    1)  การแสดงรายการในดานที่เปนประโยชนสําหรับแนวทางการแกปญหาใน
หลากหลายมิติ  เชน  ประโยชน  ความทาทาย ความดี จุดแข็ง  ฯลฯ 
    2)  การแสดงรายการในดานที่ขัดแยงกับแนวทางการแกปญหาในหลากหลายมิติ  
เชน  ความเสี่ยง อันตราย ขอเสียเปรียบ จุดออน ภัยคุกคาม ฯลฯ 
    3)  การตรวจสอบรายการในดานที่ขัดแยงกับแนวทางการแกปญหาอีกครั้งเพ่ือจัด
กลุมหรือรวมสิ่งที่เปนขอขัดแยงใหมีประเด็นนอยลง 
    4)  การพิจารณาวิธีการแกไขรายการในดานที่ขัดแยงกับแนวทางการแกปญหาสวน
ที่เหลือซ่ึงมีวิธีการจัดการ 2 แบบ คือ อาจแกไขหรืออาจปองกัน 
    5)  การเปรียบเทียบแนวทางการแกไขปญหาจากรายการในดานที่เปนประโยชนและ
รายการในดานที่ขัดแยงกับแนวทางการแกปญหาที่เหลืออยู เพ่ือใหไดวิธีการแกปญหาที่ลงตัว 
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   5.  การพัฒนาวิธีการแกไขปญหาไปสูการปฏิบัติ (Taking action) เปนการพัฒนา
รูปแบบแนวทางการแกปญหาทั้งหมดใหกลายเปนความจริง  
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางนวัตกรรม สามารถสังเคราะห
ขั้นตอนของการสรางนวัตกรรมไดดังตาราง 12   
 
ตาราง  12  การสังเคราะหขั้นตอนของการสรางนวัตกรรม 
  

ขั้นตอนของ แนวคิดที่เกี่ยวของ 
การสรางสรรค 
นวัตกรรม 

แคทซ  วุทธศิักดิ ์
โภชนุกูล  

บรรดล  
สุขปต ิ

สุพักตร  
พิบูลย  

Shrestha and 
Appanah 

1. การสรางกรอบ
แนวคิด 

       

2. การออกแบบ
วิธีการ 

     

3. การสรางตัวแบบ
นวัตกรรม 

     

4. การตรวจสอบ
คุณภาพนวัตกรรม 

     

5. การนํานวัตกรรม 
   ไปใช 

     

6. การปรับปรุงและ
รายงานผล 

     

 
 สรุปวา การสรางนวัตกรรม ตองอาศัยความคิดสรางสรรคและความรูเพ่ือคิดคนพัฒนา
เทคนิค วิธีการ หรือสื่ออุปกรณใหม ที่มีประสิทธิผลในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีในการสราง
นวัตกรรมสําหรับนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนนั้น นวัตกรรมที่สรางขึ้นสามารถจัดเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการทํางานได ดังนั้น กระบวนการสรางนวัตกรรมจึงสามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
   1. การสรางกรอบแนวคิด 
    เปนการศึกษาเรียนรูแนวคิดใหมๆ เพ่ือนํามาใชแกปญหาหรือพัฒนางาน โดยอาศัย
ความคิดสรางสรรคหรือความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เพ่ือสราง คนหา และรวบรวม
แนวคิดที่จะนําไปสูความสําเร็จในลักษณะที่แตกตางออกไปจากแนวคิดเดิมที่เคยมีประสบการณมา
กอน หรือที่เคยไดรับรูมากอน เพ่ือใหไดแนวคิดใหมที่นําไปสูการสรางนวัตกรรมตอไป ซึ่งขั้นตอนนี้
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ประกอบดวยวิธีการ 2 สวน (Shrestha; & Appanah. 2008; แคทซ. 2549; วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล. 
2550; สุพักตร  พิบูลย. 2548) ไดแก 
     1.1 วิเคราะหสภาพและปญหาของงาน เปนการพิจารณาสถานการณตางๆ ที่ไม
พึงประสงคในปจจุบัน พิจารณาสถานการณตางๆ ที่เปนบริบทเกี่ยวของที่นําไปสูปญหา และ
พิจารณาสภาวะความสําเร็จที่พึงประสงคในอนาคต เพ่ือวิเคราะหใหเห็นรายละเอียดของสภาพที่เปน
ปญหาหรือสภาพที่ยังไมเปนที่พึงพอใจ และรายละเอียดของความตองการหรือสภาพที่เปนที่พึง
พอใจ โดยมีบริบทที่เกี่ยวของเปนตัวขยายแนวคิดวาอะไรเปนสาเหตุของปญหา อะไรเปนตัว
ขัดขวางความสําเร็จ และอะไรเปนตัวสนับสนุนความสําเร็จ ซึ่งผลการวิเคราะหดัวกลาว จะทําให
สามารถเลือกบริบทที่สนับสนุนความสําเร็จมาเชื่อมโยงไปสูแนวคิดใหมที่จะนํามาใชในการพัฒนา 
หรือเลือกบริบทที่เปนสาเหตุของปญหาเพื่อเชื่อมโยงไปสูแนวคิดใหมที่จะนํามาใชในการแกไข หรือ
เลือกบริบทที่เปนตัวขัดขวางความสําเร็จเพ่ือเชื่อมโยงไปสูแนวคิดใหมที่จะนํามาใชในการปองกัน 
จากนั้นจึงเชื่อมโยงเปนแผนผังความคิดจากสถานการณเร่ิมตนไปสูแนวคิดที่จะใชในการพัฒนา การ
แกปญหา และการปองกันปญหา แลวเชื่อมโยงไปสูภาวะที่เปนเปาหมายความสําเร็จได (Shrestha 
and Appanah. 2008; บรรดล สุขปติ. 2544; สุพักตร  พิบูลย. 2548) โดยแนวคิดดังกลาวสามารถ
สรุปแนวคิดได ดังภาพประกอบ 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 24 การวิเคราะหเปาหมายพัฒนาเพื่อการสรางนวัตกรรม 
  
     1.2 ศึกษาความรูและแนวคิดทฤษฎีตางๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใหเขาใจโครงสรางของ
ปญหาและมีแนวคิดวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมในการแกไขปญหามากยิ่งขึ้น นําไปสูการพัฒนาวิธีการ
ที่สอดคลองกับปญหาและแกไขปญหาไดอยางถูกตอง เปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(แคทซ. 2549; วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล. 2550)   

สภาพที่ 
ไมพึง
ประสงค 

แนวคิดเพื่อการพัฒนา 

แนวคิดเพื่อการแกไข 

เปาหมาย 
คือ 
ภาวะ 
ความ 
สําเร็จ 
ที่พึง

ประสงค 

แนวคิดเพื่อการปองกัน 
บริบทขัดขวาง 
ความสําเร็จ 

บริบท 
สาเหตุของ
ปญหา 

บริบท 
สนับสนุนความสําเร็จ 
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     1.3 การกอเกิดแนวคิด (Idea Generation) เปนการนําประเด็นตางๆ ที่ไดจาก
การวิเคราะหบริบทมากําหนดเปนแนวคิดใหม โดยแหลงในการสรางแนวคิดที่จะทําใหเกิดแนวคิด
ใหม ไดแก ความรูใหมจากการวิจัย การใชประโยชนจากความคิดของคนอื่น การเรียนรูจากกลุมอ่ืน
ที่ประสบความสําเร็จ การเชื่อมโยงทรัพยากรที่มีอยูดวยคําถาม เชน อะไรที่รวมกันได อะไรที่
แยกกันได อะไรที่ทําใหเล็กลงได อะไรที่เอาออกไปได อะไรที่ทําใหเหมือนกันได อะไรที่ทําใหเบาลง
ได อะไรที่ใชเวลานอยลงได และอะไรที่ใชคนนอยลงได เปนตน (วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล. 2550) 
    2. การออกแบบวธิีการ 
     2.1 การพิจารณาถึงโอกาสความสําเร็จ (Opportunity Recognition) เปนการ
เชื่อมโยงความคิดระหวางแนวคิดใหมที่ไดไปสูภาวะของความสําเร็จ พรอมกับใหน้ําหนักแนวคิด
นั้นๆ วามีโอกาสที่จะสําเร็จมากนอยเพียงใด มีปจจัยอะไรสนับสนุนแตละแนวคิดบาง เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการคัดสรรแนวคิดตอไป (แคทซ. 2549; วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล. 2550)   
     2.2 เลือกแนวคิดที่เหมาะสม เปนวิธีการตัดสินใจเลือกแนวคิดใหมที่รวบรวมมา
ไดจากความรูและเหตุผล โดยใชวิธีการคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) ทําใหไดแนวคิดที่จะ
นําไปใชในการแกปญหา การพัฒนา หรือการปองกันสภาพที่เปนปญหาตางๆ และนําไปสูสภาพ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวได (Shrestha and Appanah. 2008; แคทซ. 2549; วุทธิศักดิ์ 
โภชนุกูล. 2550; บรรดล สุขปติ. 2544; สุพักตร  พิบูลย. 2548) มีขั้นตอนของการตัดสินใจดังนี้ 
      2.2.1 แสดงรายการในดานที่เปนประโยชนสําหรับแนวคิดใหมที่รวบรวมมาได 
โดยใหรายละเอียดในหลากหลายมิติ เชน  ประโยชน  ความทาทาย ความดี จุดแข็ง  ฯลฯ 
      2.2.2 แสดงรายการในดานที่ขัดแยงกับแนวคิดใหมที่รวบรวมมาได โดยให
รายละเอียดในหลากหลายมิติ เชน ความเสี่ยง อันตราย ขอเสียเปรียบ จุดออน ภัยคุกคาม ฯลฯ 
      2.2.3 ตรวจสอบรายการในดานที่ขัดแยงอีกครั้งเพื่อจัดกลุมหรือรวมสิ่งที่เปน
ขอขัดแยงใหมีประเด็นนอยลง 
      2.2.4 เปรียบเทียบแนวคิดจากรายการในดานที่เปนประโยชนและรายการใน
ดานที่ขัดแยงที่เหลืออยู เพ่ือใหไดแนวคิดที่ลงตัวที่สุด 
    3. การสรางตัวแบบนวัตกรรม เปนการศึกษาวิธีการที่จะนํามาใชแกปญหาหรือ
พัฒนาผูเรียนอยางละเอียดจากเอกสารตําราที่เกี่ยวของ แลวสรางเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ ที่
ประกอบเขาเปนวิธีการที่จะนําไปปฏิบัติไดอยางเปนระบบชัดเจน (Shrestha and Appanah. 2008; 
แคทซ. 2549; วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล. 2550; บรรดล สุขปติ. 2544; สุพักตร  พิบูลย. 2548) มีขั้นตอน
ของการปฏิบัติดังนี้ 
     3.1 การศึกษาคนควาเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม ขั้นน้ีจะ
พัฒนากรอบแนวคิดของการแกปญหาหรือการพัฒนาผูเรียนใหมีน้ําหนัก โดยศึกษาคนควาหลักวิชา 
แนวคิดทฤษฎี และผลงานการวิจัยตางๆ มาสนับสนุนวิธีการแกปญหา และไดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
แลวกําหนดโครงสรางแนวปฏิบัติของวิธีการที่จะนํามาใชแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียน   
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     3.2 ดําเนินการจัดทํารายละเอียดของวิธีดําเนินการ โดยตนแบบของนวัตกรรมที่
ดีควรมีองคประกอบยอยๆ ไดแก 1) ชื่อนวัตกรรม 2) วัตถุประสงคของการใชนวัตกรรม 3) ทฤษฎี
หรือหลักการที่ใชในการสรางนวัตกรรม 4) สวนประกอบของนวัตกรรม 5) ลักษณะทางเทคนิค และ 
6) แนวการใชนวัตกรรม 
    4.  การตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม เปนการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
เบื้องตนของนวัตกรรมตนแบบ การตรวจสอบตนแบบของนวัตกรรมที่จัดสรางขึ้นเสร็จแลวจะ
ดําเนินการ 2 ลักษณะ คือ การตรวจสอบโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนา และการตรวจสอบโดยการทดลองใชกับผูเรียนกลุมเล็กๆ 
เพ่ือรวบรวมปญหาจากการนําไปปฏิบัติจริง (วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล. 2550; บรรดล สุขปติ. 2544; สุ
พักตร  พิบูลย. 2548) 
    5.  การนํานวัตกรรมไปใช เปนนําตนแบบนวัตกรรมที่ไดสรางขึ้นไปใชจริงกับผูเรียน 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 2 ประการ คือ 1) นักเรียนไดรับการพัฒนาตามเปาหมายและวิธีการของ
นวัตกรรมนั้น 2) ครูผูสอนไดตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตัวนวัตกรรมวาเมื่อนําไปใช
จริงแลวเกิดปญหาติดขัดอะไรบาง ใชแลวไดผลดีอยางที่คาดหวังไวหรือไม ซึ่งตองมีการติดตาม
สัมฤทธิผลของนวัตกรรมชิ้นน้ันในการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนตามจุดประสงคที่กําหนดไว 
เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการปรับมาตรฐานนวัตกรรมตอไป (Shrestha; & Appanah. 2008; แคทซ. 
2549; วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล. 2550; บรรดล สุขปติ. 2544; สุพักตร  พิบูลย. 2548)  
    6.  การปรับปรุงและรายงานผล เปนกระบวนการในการสรางความมั่นใจใหกับผูใช
วานวัตกรรมที่สรางขึ้นมานั้นสงผลดีตอผูเรียน มากนอยเพียงใดถาสงผลอยางเกินความคาดหมายก็
ยอมนําไปสูการยอมรับและนําไปใชในวงกวางได แตถายังไมดีพอก็ตองปรับปรุงแกไขใหมีมาตรฐาน
ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ (บรรดล สุขปติ. 2544; สุพักตร  พิบูลย. 2548) มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
     6.1 นําขอมูลสัมฤทธิผลของนวัตกรรมชิ้นนั้นมาวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อใหได
สารสนเทศที่จะอธิบายวานวัตกรรมนั้นสงผลตอนักเรียนอยางไร อาจเปรียบเทียบกับสภาพกอนการ
ใชนวัตกรรมหรือเปรียบเทียบกับกลุมอ่ืนที่ไมไดนํานวัตกรรมนั้นไปใช  
     6.2 พิจารณาปรับปรุงใหนวัตกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถาไมปรากฏผลใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนอยางชัดเจน จะตองนํามาพิจารณาในองคประกอบที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดของนวัตกรรมวามีสวนบกพรองในระดับแนวคิดหรือในระดับรายละเอียดวิธีการ ซึ่งอาจจะ
ตองศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดสารสนเทศสนับสนุนแนวคิดที่มีน้ําหนักมาก
ยิ่งขึ้น เม่ือทราบขอบกพรองของนวัตกรรมและมั่นใจแนวคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาแลวจึงทําการ
ปรับปรุงแกไข แลวนําไปใชในการปฏิบัติงานจริงจนกระทั่งสามารถพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน
ตามจุดประสงคที่กําหนดไว  
     6.3 เม่ือผลการนํานวัตกรรมไปใชสามารถพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนไดอยาง
เปนรูปธรรม จึงทําการเผยแพรและนําไปใชพัฒนาผูเรียนในขอบเขตที่กวางขึ้น หรือเสนอแนวคิด
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ใหกับครูผูสอนอ่ืนไดนําไปใช เพ่ือขยายผลการปฏิบัติและเปนการตรวจสอบความถูกตองของ
แนวคิดนั้นดวย   
 4.4 การประเมินคุณภาพนวัตกรรม   
    การประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนการสอน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
เทคนิคตางๆ เม่ือเสร็จสิ้นการนํานวัตกรรมไปใชจริงแลว เพ่ือตัดสินวานวัตกรรมนั้นมีความ
เหมาะสมหรือเปนประโยชนมากนอยเพียงใด ในการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมอาจใชวิธีการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจําเปนตองมีเกณฑที่ชัดเจน สําหรับการวิจัยครั้งน้ีอาศัยเกณฑการ
ประเมินคุณภาพนวัตกรรมทางการศึกษา ตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา 
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา.  2550: 12-13) เน่ืองจากเปนเกณฑที่ใชในการประเมินนวัตกรรมตาม
บริบทของครูผูสอนในปจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 13 
 
ตาราง  13  เกณฑการประเมินคุณภาพนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

มิติคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
1. คุณคาทาง
วิชาการ 
- กระบวนการ
คิดและการ
พัฒนา 

มีการคิดที่ไมซบัซอน ใช
ขอมูลดานเดียวแสดง
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี 
หรือจุดเนนของนวัตกรรม
ที่ใชในการ 

มีกระบวนการคิดที่
หลากหลาย แสดงถึง
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี 
หรือจุดเนนของนวัตกรรมที่
ใชในการพัฒนา มี 

มีกระบวนการคิดที่เชื่อมโยง 
สัมพันธเปนระบบสมเหตุ 
สมผล แสดงถงึแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีหรือจุดเนน
ของนวัตกรรมที่ใชในการ  

- ผลที่เกิด พัฒนา มีความคิดรวบยอด
และความถูกตองของสาระ
ที่นําเสนอ ม ี

ความคิดรวบยอดและความ
ถูกตองของสาระที่นําเสนอ 
มีขั้นตอนการ 

พัฒนา มีความถูกตองของสาระ
ที่นําเสนอ มีขัน้ตอนการปฏิบัติ
ที่นําสูผลที่ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติที่นําสู
ผลตามแบบที่เคยมีหรือทํา
ไวแลว เกิดผลในระยะสั้น
เฉพาะตัว 

ปฏิบัติที่นําสูผลโดย
ออกแบบเอง สามารถ
ปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 
เกิดผลตอกลุมที่เกี่ยวของ
ในชวงเวลาหนึ่ง 

กําหนดไวไดอยางแทจริง ทําให
เกิดองคความรูใหม และมีทิศ
ทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
สงผลระยะยาวตอสังคม
โดยรวมอยางคุมคา 

2. ประโยชน
ของนวัตกรรม 
- ความสําคัญ
ตอวิชาชีพ 
- การนําไปใช 

เปนผลงานที่นาํสูผลการ
พัฒนาเฉพาะดานและทํา
ใหผูเกี่ยวของเฉพาะคน
เกิดการเรียนรู การ
นําไปใชยังไมแพรหลาย
กวางขวาง 

เปนผลงานที่นาํสูผลการ
พัฒนาดานตางๆ และทําให
ผูเกี่ยวของเฉพาะกลุมเกิด
การเรียนรูรวมกัน การ
นําไปใชจํากัดเฉพาะกลุม
หรือเฉพาะสวนงาน 

เปนผลงานที่นาํสูผลการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฒันาการรอบ
ดานของผูที่เกีย่วของทั้งใน
ระดับโรงเรียนและสงผลถึง
ชุมชน เกิดการ 
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ตาราง  13  (ตอ) 
 

มิติคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
   เรียนรูรวมกันจริง การ

นําไปใชสามารถนําไป
ประยุกตใชไดในวงกวาง
อยางทั่วถึง 

3. การมีสวน
รวม 
- ความหลาก 
หลายของผูที่
เกี่ยวของ 

ผูที่เกี่ยวของเฉพาะกลุม
เฉพาะคน ไดรวมคิด รวม
ทํา ตามงานที่กําหนด หรื
ออกแบบไวแลวในระยะ
เริ่มตน 

ผูที่เกี่ยวของหลากหลาย
กลุมมีสวนรวมคิด รวมทํา 
ในบางขั้นตอนของ
กระบวนการทํางาน และใน
ระยะใดระยะหนึ่ง 

ทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวม
คิดวิเคราะห วางแผน 
ตัดสินใจ ลงมือทํา นําเสนอ 
ประเมินและชืน่ชมในผลที่
เกิดขึ้น ในกระบวนการ 

- พฤติกรรม
การมีสวนรวม 

เทานั้น เทานั้น ทํางานตั้งแตตนจนจบอยาง
ตอเนื่อง 

4. การนําเสนอ 
- เทคนิคการ
นําเสนอ 
- รายละเอียด
ของขอมูล 
- หลักฐาน 

การนําเสนอผลงานไม
ตอเนื่อง ขาดตอน เสนอ
แตประเด็นหลกั ขาด
รายละเอียดของขอมูลและ
หลักฐานที่สนบัสนุนใหเหน็
ภาพงานที่ชัดเจน 

การนําเสนอผลงานเปน
ลําดับ ตอเนื่อง มีความ
ชัดเจน นาสนใจ มีราย 
ละเอียดของขอมูลบาง แต
ไมครอบคลุมทกุเรื่องที่ทํา 
มีหลักฐานรองรอยที ่

การนําเสนอผลงานเปนลําดับ
ขั้นตอน แสดงใหเห็นความ
เชื่อมโยง สมัพนัธกันอยาง
เปนระบบ มีความกระชับ 
ชัดเจน และนา 
สนใจ มีรายละเอียดของ  

รองรอย  เชื่อมั่นไดวามีการลงมือทํา
จริง เกิดผลจรงิ 

ขอมูลยืนยันสนับสนุน
เพียงพอวาลงมือทําจริง มีผล
เกิดขึ้นจริง มีรองรอย
หลักฐานชัดเจนตรงตามงาน
ที่ทํา เชื่อถือได 

 
 สรุปวา การประเมินคุณภาพของนวัตกรรมทางดานการศึกษา แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 
1) คุณคาทางวิชาการ 2) ประโยชนของนวัตกรรม 3) การมีสวนรวม และ 4) การนําเสนอ ซึ่งเกณฑ
ดังกลาวสามารถนําไปใชเทียบเคียงเพ่ือสรางเปนเครื่องมือสําหรับประเมินคุณภาพผลงานนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได 
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 4.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางนวัตกรรม 
    วรรณพงษ ศิริเจียรนัย (2545: 122-136) ไดศึกษาความจําเปนและความตองการ
นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนในการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูจํานวน 432 คน และผูบริหารโรงเรียน จํานวน 
18 คน จากโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
ผลการวิจัยพบวา ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตองการนวัตกรรมสื่อการเรียน
การสอนในระดับมาก แตอยางไรก็ตามครูก็ยังไมไดนํานวัตกรรมมาใชอยางแพรหลายเนื่องจากขาด
ความรูดานการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาครูดานนวัตกรรมยังไมประสบผลสําเร็จ  
    กฤษณา หม่ันซอม (2545:  83-86) ไดศึกษาสภาพและปญหาการใชนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา กลุมโรงเรียนจานแสนไชยผักไหม สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยกลุมตัวอยางเปนครูผูสอนจํานวน 51 คน ใน
โรงเรียนประถมศึกษา กลุมโรงเรียนจานแสนใชยผักไหม จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา ปญหา
สวนหนึ่งของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ในการใชนวัตกรรมคือ ไมไดรับการสนับสนุนในการใชนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
เทาที่ควร และขาดการจัดการอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ  
    สมจิต  บุตรทองทิม (2549:  82-84) ไดทําการศึกษาการพัฒนาศักยภาพครูดานการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนการใชสื่อนวัตกรรมในโรงเรียนเดชอุดม โดยมีความมุงหมายเพื่อ 1) 
ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนการใชสื่อนวัตกรรม 2) พัฒนาศักยภาพครูดานการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนการใชสื่อนวัตกรรม 3) ศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนการใชสื่อนวัตกรรมในโรงเรียนเดชอุดม ผลการวิจัยพบวา  
    1.  สภาพการใชสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน มีปญหาการใช
สื่อคอมพิวเตอรไมคุมคา ครูไมมีความรูความเขาใจและความสามารถในการสรางสื่อเพ่ือใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอร  
    2.  การพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนการใชสื่อนวัตกรรม 
ดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนสําหรับการพัฒนา 2) การแตงตั้งกรรมการพัฒนา
ศักยภาพครูดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนการใชสื่อนวัตกรรม 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดย
การจัดเวลาวางของครูตรงกันทั้งกลุมสาระในวันจันทร ตั้งแตเวลา 13.40 – 15.40 น. เพ่ือใหทุกคน
ไดอภิปรายจัดทําปรับปรุงสื่อ และรายงานความกาวหนารวมทั้งการสรุปผลใหที่ประชุมฟง และ 4) 
การอบรมปฏิบัติการ 
    3.  ผลการพัฒนาในดาน การจัดทํา E-Book, Home Page และ บทเรียน CAI 
พบวา ครูสามารถจัดทําสื่อและมีความพึงพอใจในระดับมากตอโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนดานการทําสื่อนวัตกรรม 
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    สมพร  นาสมโภชน (2549:  77-80) ไดศึกษาสภาพปญหา ความตองการ และการ
ยอมรับนวัตกรรมดานเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนตนแบบในฝนและโรงเรียนตนแบบวิถีพุทธ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาจํานวน 
201 คน ประกอบดวย บุคลากรในโรงเรียนตนแบบในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุเขต 1 จํานวน 180 คน และบุคลากรในโรงเรียนตนแบบวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ เขต 1 จํานวน 21 คน ผลการศึกษาพบวา 
    1.  สภาพปญหาดานเทคโนโลยีการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนตนแบบในฝนและ
โรงเรียนตนแบบวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1 โดยภาพรวมมีสภาพ
ปญหาอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาตามประเภทของโรงเรียน ปรากฏวา โรงเรียนตนแบบ
ในฝนและโรงเรียนตนแบบวิถีพุทธมีระดับสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกัน 
    2.  บุคลากรมีความตองการดานเทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียนตนแบบในฝนและ
โรงเรียนตนแบบวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาตามประเภทของโรงเรียน ปรากฏวา บุคลากรโรงเรียนตนแบบในฝนและ
โรงเรียนตนแบบวิถีพุทธ มีระดับความตองการอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน   
    3.  บุคลากรมีการยอมรับนวัตกรรมดานเทคโนโลยีการศึกษา ของโรงเรียนตนแบบ
ในฝนและโรงเรียนตนแบบวิถีพุทธ สังกัดสํานักงนเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1 โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตามประเภทของโรงเรียน ปรากฏวา บุคลากรในโรงเรียนตนแบบใน
ฝนมีระดับการยอมรับนวัตกรรมดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับปานกลาง สวนบุคลากรใน
โรงเรียนตนแบบวิถีพุทธมีระดับการยอมรับนวัตกรรมดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับมาก  
    4.  บุคลากรในโรงเรียนตนแบบในฝนและบุคลากรในโรงเรียนตนแบบวิถีพุทธ มี
สภาพปญหาดานเทคโนโลยีการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน แตมีความตองการดานเทคโนโลยี 
และดานการยอมรับนวัตกรรม โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
บุคลากรในโรงเรียนตนแบบในฝนมีสภาพปญหา ความตองการ และการยอมรับนวัตกรรมมากกวา
โรงเรียนตนแบบวิถีพุทธ ยกเวนสภาพปญหาการผลิตวัสดุการสอนแนวใหมที่บุคลากรของโรงเรียน
ตนแบบในฝนมีมากกวาโรงเรียนตนแบบวิถีพุทธ  
    เสถียร  สายลวดคํา (2551: 48-53) ไดศึกษาสภาพการสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนดานการอานออกเขียนได ของครูผูสอนโรงเรียนบานศรีสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 พบวา ครูทุกคนมีการสรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการอานออกเขียนได 
โดยนวัตกรรมสวนใหญจะเปนแบบฝกที่ประกอบไปดวยเอกสารความรูและใบงานใหนักเรียนอาน
และเขียน ปญหาการใชนวัตกรรมคือผูเรียนขาดความกระตือรือรนดานการอานและการเขียน ผูเรียน
มีอาการเบื่อหนายในการทํากิจกรรมตามใบงานที่ครูกําหนด ครูสวนใหญตองการพัฒนาสื่อให
ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสื่อมัลติมีเดีย เพราะครูยังขาดความรูและขาดทักษะความสามารถในการ
พัฒนาสื่อดานมัลติมีเดีย ขาดความชํานาญดานการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับสื่อ
มัลติมีเดียตางๆ  
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 4.6 สรุปแนวคิดเก่ียวกับการสรางนวตักรรม 
    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางนวัตกรรม สามารถสรุป
แนวคิดที่เกี่ยวของ ไดดังนี้ 
    1.  ความหมายของนวัตกรรม สรุปไดวา หมายถึง สิ่งที่สังเคราะหมาจากความรูและ
ความคิดสรางสรรค มีระบบและแบบแผนวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน อาจเปนไดทั้งแนวคิดหรือวัตถุ
สิ่งของใหม เกณฑการตัดสินความใหม พิจารณาจากผูนําไปปฏิบัติแลวเกิดประโยชน (Rogers. 
1995; Mckeown. 2008; Crawford; & Di Benedetto.  2008; ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2540) 
    2.  องคประกอบของนวัตกรรม สรุปไดวา ประกอบดวย 3 สวน (Cohen and Ball.  
2006; เปรื่อง  กุมุท. 2545; คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2550) ไดแก     
     2.1 ชิ้นงานนวัตกรรมที่คิดคนขึ้น เชน เทคนิควิธีการ หรือสื่ออุปกรณ  ในทาง
การศึกษา ไดแก แผนการสอนดวยเทคนิคการสอนแบบตางๆ หรือสื่อการสอนชนิดตางๆ 
     2.2 วิธีการใชนวัตกรรมเชน เอกสารคูมือการปฏิบัติตางๆ ในดานการศึกษา 
ไดแก คูมือการสอนตามเทคนิคการสอนแบบตางๆ หรือคูมือการสอนดวยสื่อการสอนชนิดตางๆ   
     2.3 ประโยชนของนวัตกรรมที่ไดพิสูจนแลว เชน รายงานผลการวิจัยจากการ
ปฏิบัติซึ่งรูปแบบการวิจัยอาจเปนการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยในชั้นเรียน หรือรูปแบบการวิจัยอ่ืนๆ  
    3.  กระบวนการสรางนวัตกรรม สรุปไดวา การสรางนวัตกรรม ตองอาศัยความคิด
สรางสรรคและความรูเพ่ือคิดคนพัฒนาเทคนิค วิธีการ หรือสื่ออุปกรณใหม ที่มีประสิทธิภาพในทาง
ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในการสรางนวัตกรรมสําหรับนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนนั้น นวัตกรรมที่
สรางขึ้นสามารถจัดเปนสวนหน่ึงของกระบวนการทํางานได ดังน้ัน กระบวนการสรางนวัตกรรมจึงมี
ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี  (แคทซ. 2549; วุทธิศักดิ์  โภชนุกูล. 2550; บรรดล  สุขปติ. 2544; สุ
พักตร  พิบูลย. 2548; Shrestha; & Appanah. 2008) 
     3.1 การสรางกรอบแนวคิด เปนการพิจารณาสถานการณตางๆ ที่ไมพึงประสงค
ในปจจุบัน พิจารณาสถานการณตางๆ ที่เปนบริบทเก่ียวของที่นําไปสูปญหา และพิจารณาสภาวะ
ความสําเร็จที่พึงประสงคในอนาคต เพ่ือวิเคราะหใหเห็นรายละเอียดของสภาพที่เปนปญหาหรือ
สภาพที่ยังไมเปนที่พึงพอใจ และรายละเอียดของความตองการหรือสภาพที่เปนที่พึงพอใจ โดยมี
บริบทที่เกี่ยวของเปนตัวขยายแนวคิดวาอะไรเปนสาเหตุของปญหา อะไรเปนตัวขัดขวาง
ความสําเร็จ และอะไรเปนตัวสนับสนุนความสําเร็จ ซึ่งผลการวิเคราะหดัวกลาว จะทําใหสามารถ
เลือกบริบทที่สนับสนุนความสําเร็จมาเชื่อมโยงไปสูแนวคิดใหมที่จะนํามาใชในการพัฒนา หรือเลือก
บริบทที่เปนสาเหตุของปญหาเพื่อเชื่อมโยงไปสูแนวคิดใหมที่จะนํามาใชในการแกไข หรือเลือก
บริบทที่เปนตัวขัดขวางความสําเร็จเพ่ือเชื่อมโยงไปสูแนวคิดใหมที่จะนํามาใชในการปองกัน จากนั้น
จึงเชื่อมโยงเปนแผนผังความคิดจากสถานการณเร่ิมตนไปสูแนวคิดที่จะใชในการพัฒนา การ
แกปญหา และการปองกันปญหา แลวเชื่อมโยงไปสูภาวะที่เปนเปาหมายความสําเร็จได  
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     3.2 การออกแบบวิธีการ เปนการใชความคิดสรางสรรคหรือความคิดแบบอเนกนัย 
(Divergent Thinking) เพ่ือสราง คนหา และรวบรวมแนวคิดที่จะนําไปสูความสําเร็จในลักษณะที่
แตกตางออกไปจากแนวคิดเดิมที่เคยมีประสบการณมากอน หรือที่เคยไดรับรูมากอน เพ่ือใหได
แนวคิดใหมที่นําไปสูการทํางาน แลวตัดสินใจเลือกแนวคิดใหมที่รวบรวมมาไดโดยอาศัยความรูและ
เหตุผล ใชวิธีการคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) ทําใหไดแนวคิดที่จะนําไปใชในการ
แกปญหา การพัฒนา หรือการปองกันสภาพที่เปนปญหาตางๆ และนําไปสูสภาพความสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไวได  
     3.3 การสรางตัวแบบนวัตกรรม เปนการจัดทํารายละเอียดของวิธีการโดยสราง
เครื่องมือตางๆ ที่จะนําวิธีการไปใปปฏิบัติไดอยางเปนระบบชัดเจน ดําเนินการสรางดวยการศึกษา
วิธีการที่จะนํามาใชแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนอยางละเอียดจากเอกสารตําราที่เกี่ยวของ 
     3.4 การตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม เปนการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
เบื้องตนของนวัตกรรมตนแบบ การตรวจสอบตนแบบของนวัตกรรมที่จัดสรางขึ้นเสร็จแลวจะ
ดําเนินการ 2 ลักษณะ คือ การตรวจสอบโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนา และการตรวจสอบโดยการทดลองใชกับผูเรียนกลุมเล็กๆ 
เพ่ือรวบรวมปญหาจากการนําไปปฏิบัติจริง 
     3.5 การนํานวัตกรรมไปใช เปนนําตนแบบนวัตกรรมที่ไดสรางขึ้นไปใชจริงกับ
ผูเรียน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 2 ประการ คือ 1) นักเรียนไดรับการพัฒนาตามเปาหมายและวิธีการ
ของนวัตกรรมนั้น 2) ครูผูสอนไดตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตัวนวัตกรรมวาเมื่อ
นําไปใชจริงแลวเกิดปญหาติดขัดอะไรบาง ใชแลวไดผลดีอยางที่คาดหวังไวหรือไม 
     3.6 การปรับปรุงและรายงานผล เปนกระบวนการปรับปรุงนวัตกรรมจากขอมูล
สะทอนกลับที่ไดในกระบวนการนํานวัตกรรมไปใช ถายังไมดีพอก็ตองปรับปรุงแกไขใหมีมาตรฐานที่
สูงขึ้นเรื่อยๆ 
    4.  การประเมินคุณภาพนวัตกรรม สรุปไดวา เกณฑประเมินคุณภาพนวัตกรรมแบง
ออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) คุณคาทางวิชาการ 2) ประโยชนของนวัตกรรม 3) การมีสวนรวม และ 4) 
การนําเสนอ ซึ่งเกณฑดังกลาวสามารถนําไปใชเทียบเคียงเพ่ือสรางเปนเครื่องมือสําหรับประเมิน
คุณภาพผลงานนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได 
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา.  2550) 
 จากขั้นตอนของการสรางนวัตกรรม เม่ือนํามาสังเคราะหโดยการบูรณาการเขากับเน้ือหา
และกิจกรรมที่จะใชในการออกแบบมัลติมีเดียเพ่ือการฝกคิดวิเคราะห จะทําใหสามารถสังเคราะห
เปนขั้นตอนของการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
ไดดังตาราง 14  
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ตาราง  14  การสังเคราะหขั้นตอนของการสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห 
  

ขั้นตอนของการสรางสรรค 
นวัตกรรม 

กิจกรรม 

1. การสรางกรอบแนวคิด 1. พิจารณาสถานการณตางๆ เก่ียวกับปญหาการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนที่ไมพึงประสงคในปจจุบัน 

2. พิจารณาสถานการณตางๆ ที่เปนบริบทเกี่ยวของที่นําไปสูปญหา
การคิดวิเคราะหของนักเรียน 

3. กําหนดเปาหมายคุณลักษณะของนักเรียนที่มีการคิดวิเคราะหที่พึง
ประสงค 

4. ศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาผูเรียนดานการคิด
วิเคราะหเพื่อใหไดแนวทางใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2. การออกแบบวิธีการ 1. การรวบรวมแนวคิดในการพัฒนาการคิดวิเคราะหจากงานวิจัย จาก
การระดมความคิดของเพื่อนรวมงาน จากผูเช่ียวชาญ จากกลุมอื่นที่
ประสบความสําเร็จ และจากการใชคําถามกระตุนความคิดสรางสรรค 

2. การพิจารณาถึงโอกาสความสําเร็จ โดยใหน้ําหนักแนวคิดนั้นๆ วามี
โอกาสที่จะสําเร็จมากนอยเพียงใด มีปจจัยอะไรสนับสนุนแตละ
แนวคิดบาง 

3. เรียบเรียงวิธีการใหเปนระบบแบบแผน หรือเปนขั้นตอนไวใน
ความคิด หรือเขียนออกมาเปนขั้นตอนคราวๆ ในกระดาษ 

4. สรางแนวคิดใหมเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อพัฒนา
ผูเรียนดานการคิดวิเคราะห และเลือกแนวคิดที่เหมาะสมดวยวิธีการ
ตามขั้นตอนของการตัดสินใจ 4 ขั้น  

 5. ออกแบบชิ้นงานมัลติมีเดียเพื่อการฝกคิดวิเคราะหตามขั้นตอนของ
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดแก การกําหนด
แนวคิด การรวบรวมทรัพยากร และการสรางตัวแบบนวัตกรรม 

3. การสรางตัวแบบ
นวัตกรรม 

1. การศึกษาคนควาเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวคิดที่ไดเลือกไวแลว เพื่อ
กําหนดองคประกอบ โครงสราง และรายละเอียดของวิธีการตาม
แนวคิดที่จะพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะหนั้น 

2. รวบรวมชิ้นงานมัลติมีเดียใหเปนสวนหนึ่งของแนวคิดวิธีการพัฒนา
ผูเรียนดานการคิดวิเคราะห  

3. จัดทํารายละเอียดวิธีการใชงานใหเปนระบบ พรอมจัดทําคูมือ 
   การใชและเอกสารประกอบ 
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ตาราง  14  (ตอ) 
 

ขั้นตอนของการสรางสรรค 
นวัตกรรม 

กิจกรรม 

4. การตรวจสอบคุณภาพ
นวัตกรรม 

1. ตรวจสอบโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนา  

2. ตรวจสอบโดยการทดลองใชกับผูเรียนกลุมเล็กๆ เพ่ือรวบรวม
ปญหาจากการนําไปปฏิบตัจิริง 

5. การนํานวัตกรรมไปใช 1. วางแผนการนํานวัตกรรมไปใชแลวดําเนินการตามคูมือการใช
นวัตกรรมที่ไดเรียบเรียงไวแลว 

 2. สังเกตติดตามผลที่เกิดขึน้จากการนํานวัตกรรมไปใช     
6. การปรับปรุงและ 
   รายงานผล 

1. นําขอมูลสัมฤทธิผลของการพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห 
มาวิเคราะหเปรียบเทยีบใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น  

2. พิจารณาปรับปรุงแนวคดิวิธีการพัฒนาผูเรียนดานการคิด
วิเคราะห ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามผลสะทอนจาก 

    การนําไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
3. เผยแพรและนําไปพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะหในขอบเขต 
   ที่กวางขึ้น หรือเสนอแนวคิดใหกับครผููสอนอ่ืนไดนําไปใช     

 
 จากการสังเคราะหกิจกรรมการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห ทําใหไดประเด็นสําหรับกําหนดเปนหนวยเน้ือหาสาระ เพ่ือฝกอบรมครูใน
การสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ซึ่งประกอบดวย
เน้ือหาเกี่ยวกับความหมายของนวัตกรรม ลักษณะของนวัตกรรม นวัตกรรมทางการศึกษา และ
กระบวนการสรางนวัตกรรม อันไดแก การสรางกรอบแนวคิด การออกแบบวิธีการ การสรางตัวแบบ
นวัตกรรม การตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม การนํานวัตกรรมไปใช และการปรับปรุงและรายงานผล 
 จากการสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม สามารถนํามาแสดงใหเห็นถึง
ความเชื่อมโยงของแนวคิดดังกลาวกับองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมได ดังตาราง 15 
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ตาราง 15 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรมที่สัมพันธกับสวนขององคประกอบหลักสูตร  
 

 องคประกอบของหลักสูตร 
 

แนวคิดที่เกี่ยวของ 

วัต
ถุป

ระ
สง
ค 

เนื้
อห

าส
าร
ะ 

กิจ
กร
รม
กา
รฝ
กอ

บร
ม 

กา
รป

ระ
เม
ินผ

ล 

1. ความหมายของนวัตกรรม 
     นวัตกรรม หมายถึง ส่ิงที่สังเคราะหมาจากความรูและความคิด
สรางสรรค มีระบบและแบบแผนวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน อาจเปนได
ทั้งแนวคิดหรือวัตถุส่ิงของใหม เกณฑการตัดสินความใหม พิจารณา
จากผูนําไปปฏิบัติแลวเกิดประโยชน (Rogers. 1995; Mckeown. 
2008; Crawford and Di Benedetto.  2008; ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 
2540) 

    

2. องคประกอบของนวัตกรรม 
    นวัตกรรม ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1) ชิ้นงานนวัตกรรมที่
คิดคนขึ้น เชน เทคนิควิธีการ หรือส่ืออุปกรณ  ในทางการศึกษา 
ไดแก แผนการสอนดวยเทคนิคการสอนแบบตางๆ หรือส่ือการสอน
ชนิดตางๆ  2) วิธีการใชนวัตกรรมเชน เอกสารคูมือการปฏิบัติตางๆ 
ในดานการศึกษา ไดแก คูมือการสอนตามเทคนิคการสอนแบบตางๆ 
หรือคูมือการสอนดวยส่ือการสอนชนิดตางๆ 3) ประโยชนของ
นวัตกรรมที่ไดพิสูจนแลว เชน รายงานผลการวิจัยจากการปฏิบัติซึ่ง
รูปแบบการวิจัยอาจเปนการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยในชั้นเรียน หรือ
รูปแบบการวิจัยอื่นๆ  (Cohen and Ball.  2006; เปรื่อง  กุมุท. 
2545; คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2550) 

    

3. กระบวนการสรางนวัตกรรม 
    การสรางนวัตกรรม ตองอาศัยความคิดสรางสรรคและความรูเพื่อ
คิดคนพัฒนาเทคนิค วิธีการ หรือส่ืออุปกรณใหม ที่มีประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบัติมากย่ิงขึ้น ทั้งน้ีในการสรางนวัตกรรมสําหรับนําไปใช
ในการพัฒนาผูเรียนน้ัน นวัตกรรมที่สรางขึ้นสามารถจัดเปนสวน
หน่ึงของกระบวนการทํางานได ดังนั้น กระบวนการสรางนวัตกรรม
จึงมีขั้นตอนการดําเนินงาน ไดแก 
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ตาราง  15  (ตอ) 
 

 องคประกอบของหลักสูตร 
 

แนวคิดที่เกี่ยวของ 

วัต
ถุป

ระ
สง
ค 

เนื้
อห

าส
าร
ะ 

กิจ
กร
รม
กา
รฝ
กอ

บร
ม 

กา
รป

ระ
เม
ินผ

ล 

1) การสรางกรอบแนวคิด 2) การออกแบบวธิีการ 3) การสรางตัว
แบบนวตักรรม 4) การตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม 5) การนํา
นวัตกรรมไปใช และ 6) การปรับปรุงและรายงานผล (แคทซ. 
2549; วุทธศิกัดิ์ โภชนุกูล. 2550; บรรดล สุขปต.ิ 2544;  
สุพักตร พิบูลย. 2548; Shrestha and Appanah. 2008) 

    

4. การประเมินคุณภาพนวัตกรรม 
     เกณฑประเมินคุณภาพนวัตกรรมแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 
1) คุณคาทางวิชาการ 2) ประโยชนของนวัตกรรม 3) การมีสวน
รวม และ 4) การนําเสนอ ซึ่งเกณฑดังกลาวสามารถนาํไปใช
เทียบเคียงเพ่ือสรางเปนเครื่องมือสําหรับประเมินคุณภาพผลงาน
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะหได (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา.  2550) 

    

     

 
 จากการสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สามารถนํามาแสดงใหเห็นถึง
ความเชื่อมโยงกับองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ดัง
ภาพประกอบ  25 
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ภาพประกอบ  25  แสดงความสัมพันธระหวางแนวคดิเรื่องการสรางนวัตกรรมกบัองคประกอบ 
           ของหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดที่เก่ียวของ 
 
 

แนวคิดที่เกี่ยวของกับการสราง
นวัตกรรม ไดแก  
1. ความหมายของนวัตกรรม  
2. องคประกอบของนวตักรรม 
3. กระบวนการสรางนวัตกรรม 
4. การประเมินคุณภาพ

นวัตกรรม 

(1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน (2) การจัดทํารางหลักสูตรฝกอบรม 

(3) 
การทดลอง
ใชหลักสูตร 

(4) 
การประเมิน 
และปรับปรุง
หลักสูตร 

เน้ือหาสาระ 
การสรางนวัตกรรม 
 

องคประกอบหลักสูตร 

วัตถุประสงค 
ครูสามารถสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหได 

กิจกรรมการฝกอบรม 
ปฏิบัติการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห 

การประเมินผล 
1. การทดสอบความสามารถในการ
สรางนวัตกรรม 

2. ประเมินคุณภาพของผลงาน
นวัตกรรม 
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5. สรุปแนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับของกับการฝกอบรม สามารถสรุปเปนแนวคิด
ในการพัฒนาหลักสูตรตามองคประกอบของหลักสูตรไดดังนี้ 
   1.  วัตถุประสงคของหลักสูตร คือ ครูสามารถสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได    
   2.  เน้ือหาสาระของหลักสูตร  ประกอบดวยเนื้อหาสาระ 5 หนวย ไดแก 
    หนวยที่ 1 ความรูพ้ืนฐานดานการคิดวิเคราะห 
    หนวยที่ 2 ความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    หนวยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรบัสรางขอมูลมัลติมีเดีย 
    หนวยที่ 4 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    หนวยที่ 5 การสรางนวัตกรรม 
   3.  กิจกรรมการฝกอบรม  กระบวนการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครั้งนี้ บูรณา
การเนื้อหาเขากับกระบวนการฝกอบรมระหวางปฏิบตัิงาน ทําใหสามารถลําดับเนื้อหาไดตาม
กระบวนการฝกอบรมระหวางปฏิบตัิงาน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 การวิเคราะหงานและกําหนดเปาหมาย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝกอบรม
ระหวางปฏิบัติงานที่จะตองทําใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน คือ 
      1) ชี้แจงความหมายของการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน วาเปนกระบวนการที่
ผูสอนงานไดถายทอดความรูและทักษะการปฏิบัติงานใหกับผูเขารับการฝกอบรม โดยมุงเนนการ
เรียนรูรวมกับการปฏิบัติงาน ใชสถานที่ปฏิบัติงานหรือที่ใกลเคียงเปนสถานที่ฝกอบรม ทําใหผูรับ
การอบรมมีความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น (Jacobs. 2003; ชูชัย สมิทธิไกร. 2542; วิชัย  
โถสุวรรณจินดา. 2544) 
     2) รวมกันกําหนดวิธีการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน  จากวิธีการฝกอบรม 5 วิธี 
ไดแก วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบปฏิบัติ วิธีสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ วิธีสอนแบบงานมอบ และ
วิธีสอนแบบการดูงาน (สายัณห  พานิช.  2548)  
   ขั้นที่ 2 การนําเสนอเนื้อหาสาระและฝกปฏิบัติ เปนเนื้อหาที่จะฝกฝนใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดเรียนรูและฝกปฏิบัติ ตามหนวยการเรียนรูทั้ง 5 หนวย 
   ขั้นที่ 3 การปฏิบัติจริงในงาน  ประกอบดวย การปฏิบัติการพัฒนาผูเรียนดานการ
คิดวิเคราะห การปฏิบัติการคนควาขอมูลมัลติมีเดียจากแหลงขอมูลตางๆ การปฏิบัติการสรางขอมูล
มัลติมีเดีย การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และปฏิบัติการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
    ขั้นที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติ  เปนการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงวิธีการ
เรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม โดยนําผลจากการปฏิบัติมาประเมินและเสนอแนะแนวทางการ
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ปรับปรุงแกไขรวมกัน  
   4.  การประเมินผล เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเขารับการ
ฝกอบรมตามหลักสูตร ผูวิจัยจึงศึกษาขอมูลในสวนของการบรรลุผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
ประกอบดวยรายละเอียดของการประเมิน ดังนี้ 
    4.1 ทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห  
    4.2 ประเมินความสามารถดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    4.3 ประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
    4.5 ประเมินคุณภาพผลงานนวัตกรรม  
 จากองคประกอบของหลักสูตร ผูวิจัยไดสังเคราะหกิจกรรมการฝกอบรม ดังแสดงใน     
ตาราง 16  
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ตาราง  16  การสังเคราะหกิจกรรมจากหนวยการเรียนรูและกระบวนการฝกอบรมระหวางปฏบิัติงาน 
 

หนวยการเรียนรู 
(ระยะเวลา) 

กระบวนการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

1. การวิเคราะหงานและ
กําหนดเปาหมาย 

2. การนําเสนอเนื้อหาสาระ
และฝกปฏิบัติ 

3. การปฏิบัติจริงในงาน   4. การประเมินผล 
การปฏิบัติ   

1. ความรูพื้นฐาน
ดานการคิด
วิเคราะห 

   (1 สัปดาห/ 
    5 ชั่วโมง) 

สํารวจเนื้อหาที่จะสอนใน
รอบสัปดาห แลวเลือก
เนื้อหาเพื่อกําหนดเปน
กิจกรรมการเรียนที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห 

เรียนรูเนื้อหาสาระความรู
พื้นฐานดานการคิด
วิเคราะห แลวออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห 

นํากิจกรรมการเรียนที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหไป
ใชกับผูเรียนตามที่กําหนด
ไว แลวสังเกตผลการปฏิบัติ 

ประชุมเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติของครูแตละคน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูถึงวิธีการ
ที่ผูเรียนตอบสนองไดดี 
แลวสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

1. ผูเขาอบรมสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะหได 

2. ผูเขาอบรมทราบพื้นฐานการคิด
วิเคราะหของผูเรียนแตละดาน 

2. ความรูพื้นฐาน
ดานคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย 

   (1 สัปดาห/ 
    5 ชั่วโมง) 

สํารวจเนื้อหาที่จะสอนใน
รอบสัปดาห แลวเลือก
เนื้อหาเพื่อกําหนดเปน
กิจกรรมการเรียนที่
ประกอบดวยขอมูล 
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
จากแหลงขอมูลตางๆ  

เรียนรูเนื้อหาสาระความรู
พื้นฐานดานคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย แลวคนควา
ขอมูลมัลติมีเดียจากแหลง
ตางๆ มาใชประกอบ
กิจกรรมการเรียนรูที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห 

นํากิจกรรมที่ประกอบดวย
ขอมูลมัลติมีเดีย ไปใชจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห
แลวสังเกตผลการปฏิบัติ 

ประชุมเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติของครูแตละคน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูถึงวิธีการ
ที่ผูเรียนตอบสนองไดดี 
แลวสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

1. ผูเขาอบรมสามารถคนควา
ขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมา
จัดกิจกรรมการเรียนรูได 

2. ผูเขาอบรมทราบถึงลักษณะ
ของขอมูลคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่กระตุนความสนใจ
ของผูเรียน 

3. โปรแกรม
คอมพิวเตอร
สําหรับสราง 

   ขอมูลมัลติมีเดีย 
   (1 สัปดาห/ 
    5 ชั่วโมง) 

สํารวจเนื้อหาที่จะสอนใน
รอบสัปดาห แลวเลือก
เนื้อหาเพื่อกําหนดเปน
กิจกรรมการเรียนที่
ประกอบดวยขอมูล 
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ที่สรางขึ้น  

เรียนรูวิธีการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับสราง
ขอมูลมัลติมีเดีย แลวสราง 
ดัดแปลง หรือตัดตอขอมูล 
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห 

นํากิจกรรมที่ประกอบดวย
ขอมูลมัลติมีเดีย ไปใชจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห 
แลวสังเกตผลการปฏิบัติ 

ประชุมเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติของครูแตละคน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูถึงวิธีการ
ที่ผูเรียนตอบสนองไดดี 
แลวสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

1. ผูเขาอบรมสามารถสราง 
ขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมา
จัดกิจกรรมการเรียนรูได 

2. ผูเขาอบรมทราบถึงเทคนิคการ
ตัดตอขอมูลคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียใหนักเรียนสนใจ  119 
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ตาราง  16  (ตอ) 
 

หนวยการเรียนรู 
กระบวนการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

1. การวิเคราะหงานและ
กําหนดเปาหมาย 

2. การนําเสนอเนื้อหาสาระ
และฝกปฏิบัติ 

3. การปฏิบัติจริงในงาน   4. การประเมินผลการ
ปฏิบัติ   

4. การออกแบบ
บทเรียน
คอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย 

   (2 สัปดาห/ 
    10 ชั่วโมง) 

สํารวจเนื้อหาที่จะสอนใน
ภาคเรียน แลวเลือกเนื้อหา
ที่จะพัฒนาเปนบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เรียนรูเนื้อหาสาระเรื่อง 
การออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แลว
รวบรวมขอมูลคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียมาออกแบบเปน
กิจกรรมการเรียนรูที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห 

นําบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่สรางขึ้นไป
ทดลองใหนักเรียนปฏิบัติ
แลวสังเกตความสนใจ 
แรงจูงใจในการเรียน  
รวมทั้งปญหาที่เกิดจากการ
นําบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียไปใช 

ประชุมเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติของครูแตละคน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูถึงวิธีการ
ที่ผูเรียนตอบสนองไดดี 
แลวสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

1. ผูเขาอบรมสามารถออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
สําหรับการเรียนการสอนได 

2. ผูเขาอบรมไดรูปแบบของ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ที่ตอบสนองตอการทํางานของ
สมองและการเรียนรูของผูเรียน 

 
5. การสราง
นวัตกรรม 

   (4 สัปดาห/ 
    20 ชั่วโมง) 

สํารวจเนื้อหาที่จะสอนใน
ภาคเรียน แลวกําหนด
เนื้อหาหนึ่งหนวยที่จะ
พัฒนาเปนนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห 

1. เรียนรูเนื้อหาสาระเรื่อง
การสรางนวัตกรรม  

2. กําหนดกรอบความคิด  
ในการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห 

3. ออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห 

นําบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหไป
ใชกับผูเรียน แลวเก็บ
รวบรวมขอมูลดวย
เครื่องมือวัดผลตามที่
กําหนดในคูมือ  

1. ประชุมประเมินผลการ
นําบทเรียนไปใชและสรุป
ขอเสนอแนะสําหรับ
ปรับปรุงแกไขนวัตกรรม
ตามขอมูลที่ไดจากการ
ปฏิบัติ 

2. เขียนรายงานผลการใช
บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห 

 

1. ไดนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหตาม
เนื้อหาที่กําหนด  

2. ไดคูมือการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห 

3. ไดรายงานผลการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห 120 



 
121

ตาราง  16  (ตอ) 
 

หนวยการเรียนรู 
กระบวนการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

1. การวิเคราะหงานและ
กําหนดเปาหมาย 

2. การนําเสนอเนื้อหาสาระ
และฝกปฏิบัติ 

3. การปฏิบัติจริงในงาน   4. การประเมินผลการ
ปฏิบัติ   

  4. ดําเนินการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห และสรางคูมือ
การใชบทเรียน 

   

  5. ตรวจสอบคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห 

   

 
 
 
 
 
 
  

121 
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6. สรุปแนวคิดในการวิจัย  
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยตามรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (R&D 
Research) ซึ่งเปนการคิดคนทางเลือกที่หลากหลายใหไดวิธีการหรือสิ่งประดิษฐที่ตอบสนองความ
จําเปนหรือแกปญหาเฉพาะที่สําคัญบางประการ โดยอาศัยกลวิธีทางการวิจัยที่ชวยใหการคิดคนน้ัน
มีเหตุผลที่รัดกุม และมีคุณภาพที่พิสูจนไดจริง เปนการวิจัยที่ตองการคนควาแลวพัฒนาหลายๆ 
รอบจนไดผลการพัฒนาที่มีคุณภาพหรือมีวงจรของการวิจัยและพัฒนาอยางนอยสองวงรอบ 
(Swanson. 1988: 69-82; Borg and Gall. 2003: 782; ชูเกียรติ  โพธิ์ทอง. 2544: 6; รุจโรจน    
แกวอุไร.  2552: เว็บไซต)   
 เม่ือนําแนวคิดของการวิจัยและพัฒนามาใชในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครั้งน้ี ผูวิจัยจึง
กําหนดเปนวงจรของการวิจัยและพัฒนา เปนสองวงรอบโดยนําเทคนิคการวิจัยตางๆ มาใช ไดแก 
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การประชุมกลุม (Focus Group) การประเมินความ
ตองการ (Needs Assessment) และการทดลอง (Experimental Research) เปนสวนประกอบของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร สามารถแสดงวงจรการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรไดดังภาพประกอบ 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  26  วงจรของการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
  

 จากแนวคิดของการวิจัยและพัฒนาที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสราง
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห สามารถสรุปแนวคิดในการ
วิจัยไดดังภาพประกอบ 27 

(R1) การศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน 

 

(D1) นําแนวคิดท่ีไดมา  
จัดทํารางหลักสูตร 

 

(R2) การตรวจสอบ
ประสิทธิผลของหลักสูตร 

 

(D2) ปรับปรุงแกไขหลักสูตร
ตามขอเสนอแนะที่ไดจาก

การทดลอง 

วงรอบที่ 1 

 

วงรอบที่ 2 

 

การวิจัยเอกสาร 

การประชุมกลุม 

การประเมินความตองการ 

การทดลอง 

การวิจัย การพัฒนา 
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ภาพประกอบ  27  สรุปแนวคิดในการวิจัย 

หลักสูตรฝกอบรมครู การสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิด

วิเคราะห 

การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
   1. การศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัย 
   เพ่ือใหไดองคประกอบของหลักสูตร ไดแก 
    1.1 วัตถุประสงค คือ ครูสามารถสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได 
(Marzano. 2001; โสรชัย นันทวัชรวิบูลย. 2545; ทวีศกัดิ์  
กาญจนสุวรรณ. 2546;แคทซ. 2549; วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล. 
2550; บรรดล สุขปติ. 2544; สุพักตร พิบูลย. 2548) 

    1.2 เน้ือหาสาระ ประกอบดวย 5 หนวย ไดแก 1) ความรู
พื้นฐานดานการคิดวิเคราะห  2) ความรูพื้นฐานดาน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 3) โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสราง
ขอมูลมัลติมีเดีย 4) การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  และ 5) การสรางนวัตกรรม (Marzano. 2001; โสร
ชัย นันทวัชรวิบูลย. 2545; ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ. 2546;
แคทซ. 2549; วุทธิศักดิ ์โภชนุกูล. 2550; บรรดล สุขปติ. 2544; 
สุพักตร พิบูลย. 2548) 
    1.3 กิจกรรมการฝกอบรม ดําเนินการตามกระบวนการ
ฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน  4 ข้ันตอน ไดแก การวิเคราะหงาน
และกําหนดเปาหมาย การนําเสนอเนื้อหาสาระและฝกปฏิบัติ 
การปฏิบัติจริงในงาน และการประเมินผลการปฏิบัติ  (ซิสสัน.  
2545; สายัณห พานิช. 2548; สมิต สัชฌุกร. 2547) 
    1.4 การประเมินผล ไดแก การทดสอบความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห ประเมินความสามารถในการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย การประเมิน
ความสามารถในการสรางนวัตกรรม และประเมินคุณภาพของ
ผลงานนวัตกรรม 

    2. การศึกษาขอมูลพื้นฐานจากผูท่ีเกี่ยวของ  
  เพื่อรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอการกําหนดรายละเอียด
ของหลักสูตรฝกอบรม ทําการศึกษาดวยวิธีการประชุมกลุม  

   3. การประเมินความตองการของครูผูสอน  
   เพื่อใหไดขอสรุปที่แทนความตองการของกลุมเปาหมาย  
นํามาออกแบบกิจกรรมสําหรับการฝกอบรม และวางแผน 
การฝกอบรมใหสอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงาน 

การจัดทํารางหลักสูตร 
   1. การจัดทํารายละเอียดในรางหลกัสูตร โดยเปน
หลักสูตรฝกอบรมที่ใชกระบวนการฝกอบรมระหวาง
ปฏิบัติงาน 4 ข้ันตอน ตามเน้ือหาสาระ 5 หนวย และ
ปฏิบัติการพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห คนควา
ขอมูลมัลติมีเดีย สรางขอมูลมัลติมีเดีย ออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และสรางนวัตกรรม  
   2. การจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร ไดแก 
เอกสารคูมือซ่ึงประกอบดวย แนวทางการฝกอบรม 
แผนการฝกอบรม และเอกสารความรูที่เกี่ยวของ 
   3. การประเมินรางหลักสูตร ดําเนินการโดย
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ซ่ึงเปนผูที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและมีประสบการณ
ในการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียน
ดานการคิดวิเคราะห 
    4. การศึกษานํารอง ใชระยะเวลาสําหรับการศึกษา
นํารอง 1 คน 2 สัปดาห และนํารอง 5 คน 2 สัปดาห 

การตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร 
กลุมเปาหมาย คือ ครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2552 จํานวน 1 โรงเรียน จํานวน 9 คน 

การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1. การประเมินหลักสูตร พิจารณาประสิทธิผล

ของหลักสูตรจากตัวแปร ดังน้ี 
   1.1 ความรูเบ้ืองตนดานการคิดวิเคราะห 
   1.2 ความสามารถในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   1.3 ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   1.4 คุณภาพของผลงานนวัตกรรม 
   1.5 ความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม  

2. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
   ดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมโดยการ
นําผลการวิเคราะหขอมูลมาพิจารณา 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ครั้งน้ี เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัย
ดําเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน เปนการเตรียมขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพปญหา 
ความตองการของครูผูเขาอบรมและผูที่เกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหในการกําหนด
องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับระดับความตองการของครูผูเขาอบรม  
  ขั้นที่ 2  การจัดทํารางหลักสูตร เปนการนําขอมูลพ้ืนฐานมาจัดทํารางหลักสูตรฝกอบรม
ครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห โดยมี
รายละเอียดประกอบดวยรางหลักสูตร  เอกสารประกอบหลักสูตร ประเมินโครงรางหลักสูตร และ
ศึกษานํารอง เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขรางหลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
  ขั้นที่ 3  การตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไป
ทดลองใช เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการนําหลักสูตรไปใชปฏิบัติจริง 
  ขั้นที่ 4  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เปนการนําขอมูลที่ไดจากการนําหลักสูตร
ไปทดลองใชมาปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตรมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 

ขั้นที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 ขั้นตอนการศึกษาขึ้นมูลพ้ืนฐาน มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาความตองการของครูผูเขาอบรมและผูที่เกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลพ้ืนฐานที่ไดมาสังเคราะหใน
การกําหนดรายละเอียดขององคประกอบหลักสูตร ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ
ของครูผูเขาอบรม ผูวิจัยดําเนินการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก แหลงขอมูลที่
เปนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และแหลงขอมูลจากผูเกี่ยวของ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัย  
   1.1  จุดประสงคของการศึกษา เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห ซึ่งประกอบดวยแนวคิดในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
    1.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน  
    1.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 
    1.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    1.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม  
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   1.2  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามกระบวนการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) เปนการรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวของกับหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหดวยกระบวนการวิจัยเอกสาร ทําให
ผูวิ จัยคนพบแนวคิดที่ เปนประโยชน และนําแนวคิดที่ เกี่ยวของเหลานั้นมาสังเคราะหเปน
องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม ไดแก วัตถุประสงค เน้ือหาสาระ กิจกรรมการฝกอบรม และการ
ประเมินผลการฝกอบรม นําไปสูการกําหนดโครงสรางของหลักสูตรและปรับปรุงพัฒนาไปสู
รายละเอียดของหลักสูตรตอไป 
  2. การศึกษาขอมูลพื้นฐานจากผูที่เก่ียวของ  
   2.1  จุดประสงคของการศึกษา เพ่ือรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอการกําหนด
รายละเอียดของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห  
   2.2  วิธีการศึกษา ดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการประชุมกลุม (Focus 
Group) เปนวิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห จากมุมมองที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยน
เหตุผลและประสบการณ ซึ่งทําใหไดรายละเอียดที่จําเปนสําหรับองคประกอบของหลักสูตร นํามา
กําหนดรายละเอียดของกิจกรรมการฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได เชน รายละเอียดของเนื้อหาที่จําเปนสําหรับครูผูสอน 
ความรูพ้ืนฐานที่ควรจัดเพิ่มเติมใหกับครูผูสอน รูปแบบของการจัดกิจกรรมการฝกอบรมดวย
กระบวนการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมแตละกิจกรรม เปนตน ซึ่ง
ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการออกแบบกิจกรรมและวางแผนการฝกอบรมใหสอดคลองกับสภาพ
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาระดับพ้ืนฐาน และไดประเด็นสําหรับการประเมินความตองการของ
ครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยาง   
   2.3  กลุมผูเขารวมในการประชุมกลุม คือ ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก รวมจํานวน 10 คน ที่ไดจากการเลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑการคัดเลือกจากผูมี
ประสบการณที่เกี่ยวของกับการสรางนวัตกรรม การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หรือการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
  3. การประเมินความตองการของครูผูสอน  
   3.1  จุดประสงคของการประเมิน เพ่ือศึกษาปญหาและความจําเปนที่จะตองปรับ
ระดับความสามารถของครูผูสอนกลุมตัวอยาง โดยปญหาและความตองการดังกลาวสามารถแกไข
โดยวิธีการฝกอบรม การประเมินความตองการของครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยาง ทําใหไดขอสรุปเพ่ือ
การกําหนดรายละเอียดของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ที่ตรงกับสภาพปญหาและความตองการของกลุมตัวอยาง
อยางแทจริง  
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   3.2  วิธีการประเมิน ใชรูปแบบการประเมินความตองการ (Needs Assessment) 
เพราะการประเมินความตองการเปนการประเมินในชวงเริ่มตนของหลักสูตร ซึ่งจะชวยในการ
วางแผน การออกแบบ และการปรับปรุงหลักสูตรไดสอดคลองกับความตองการ (Silberman. 1998: 
15-16; Vella. 1994: 3) ดําเนินการประเมินดวยแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย และการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากผูที่เกี่ยวของ นํามากําหนด
เปนกรอบประเด็นและสรางเครื่องมือ เนื่องจากสภาพการทํางานของกลุมตัวอยางมีความแตกตาง
กัน ดังนั้นจึงตองหาขอสรุปที่แทนความตองการของกลุมตัวอยางไดอยางเหมาะสมสําหรับการจัด
หลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห กลุมตัวอยางทุกคนไดรับประโยชนสูงสุดจากการฝกอบรม ขอสรุปดังกลาวทําใหการ
ออกแบบกิจกรรมสําหรับการฝกอบรมดวยกระบวนการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทําใหกรอบการทํางานตรงกับสภาพของกลุมตัวอยาง ทําใหแผนการฝกอบรม
สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานและลดความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากปจจัยเสี่ยงตางๆ ได 
   3.3  กลุมตัวอยางในการประเมินความตองการ คือ ครูผูสอนสังกัดโรงเรียนบานศรี
สมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 9 คน ที่เปนกลุมตัวอยางในการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห   
 

ขั้นที่ 2 การจัดทํารางหลักสูตร 
 ขั้นตอนการจัดทํารางหลักสูตร มีจุดประสงคเพ่ือนําขอมูลพ้ืนฐานมาจัดทํารางหลักสูตร
ฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
โดยมีรายละเอียดประกอบดวย การจัดทํารายละเอียดในรางหลักสูตร การจัดทําเอกสารประกอบ
หลักสูตร การประเมินเอกสารหลักสูตร และศึกษานํารอง เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขราง
หลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การจัดทํารายละเอียดในรางหลักสูตร 
   1.1  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขั้นที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานมาจัดทํา
รางหลักสูตร ประกอบดวย ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร หลักการ จุดมุงหมาย เน้ือหาสาระ 
กระบวนการฝกอบรม สื่อและแหลงเรียนรู และการวัดและประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้ 
    1.1.1  ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร เปนการสะทอนใหเห็นสภาพปญหา 
ความตองการของสังคม และความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
    1.1.2  หลักการ เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาครูผูเขาอบรมใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 



 
127

    1.1.3  จุดมุงหมาย เปนเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับครูผูเขาอบรม โดยมี
ความสอดคลองกับความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร และหลักการ จุดมุงหมายของการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห 
    1.1.4  เน้ือหาสาระ แบงออกเปน 5 หนวย ไดแก  
     หนวยที่ 1 ความรูพ้ืนฐานดานการคิดวิเคราะห 
     หนวยที่ 2 ความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
     หนวยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรบัสรางขอมูลมัลติมีเดีย 
     หนวยที่ 4 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
     หนวยที่ 5 การสรางนวัตกรรม 
    1.1.5  กระบวนการฝกอบรม เปนการจัดกระบวนการฝกอบรมเพื่อใหสอดคลอง
กับจุดมุงหมายและเนื้อหาสาระของหลักสูตรฝกอบรม กําหนดกระบวนการฝกอบรมโดยใชวิธีการ
ฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน (On the job training) ประกอบดวย ขั้นตอนการฝกอบรม 4 ขั้นตอน 
ไดแก 1) การวิเคราะหงานและกําหนดเปาหมาย  2) การนําเสนอเนื้อหาสาระและฝกปฏิบัติ 3) การ
ปฏิบัติจริงในงาน และ 4) การทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติ 
    1.1.6  สื่อและแหลงเรียนรู เปนการกําหนดสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
มีความสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 
    1.1.7  การวัดและประเมินผลหลักสูตร เปนการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู ดังนี้  
     1.1.7.1 ทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกบักระบวนการคดิวิเคราะห  
     1.1.7.2 ประเมินความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
     1.1.7.3 ประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
     1.1.7.4 ประเมินคุณภาพของผลงานนวัตกรรมที่ครูผูเขาอบรมสรางขึ้น  
     1.1.7.5 ประเมินความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 
   1.2  นํารางหลักสูตรไปใหกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบความ
สอดคลองของรางหลักสูตร เพ่ือใหขอเสนแนะในการจัดทํารางหลักสูตร 
   1.3  นําขอเสนอจากกรรมการควบคุมปริญญานิพนธมาปรับแกรางหลักสูตรใหมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น 
  2. การจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร 
   ผูวิจัยจัดทําเอกสารประกอบการใชหลักสูตร มีจุดประสงคเพ่ือจัดทําเอกสาร
ประกอบการใชหลักสูตร ใหผูใชหลักสูตรสามารถนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใชไดอยางสะดวก 
คลองตัว และประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
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    2.1 เอกสารประกอบหลักสตูรที่จัดทําขึ้นมีดังนี้ 
      2.1.1 เอกสารคูมือประกอบการใชหลักสตูร ประกอบดวย แนวทางการ
ฝกอบรม แผนการฝกอบรม  
      2.1.2 เอกสารประกอบการฝกอบรม ประกอบดวย เอกสารความรูเร่ือง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางขอมูล
มัลติมีเดีย การออกแบบและโปรแกรมสําหรับสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และเอกสาร
ความรูเรื่องการสรางนวัตกรรม 
     2.1.3 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลักสูตร 
      1) แบบทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห มีลักษณะ
เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 25 ขอ 
      2) แบบประเมินความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
มีลักษณะเปนแบบประเมินโดยใชเกณฑการใหคะแนน (Scoring rubric) 
      3) แบบประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีลักษณะเปนแบบ
ประเมินโดยใชเกณฑการใหคะแนน (Scoring rubric) 
      4) แบบประเมินคุณภาพของนวัตกรรม มีลักษณะเปนแบบประเมินโดยใช
เกณฑการใหคะแนน (Scoring rubric) จํานวน 10 ขอ แตละขอแบงออกเปน 3 ระดับ โดย
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากเกณฑการประเมินคุณภาพนวัตกรรมทางการศึกษา ตามโครงการหนึ่งโรงเรียน
หน่ึงนวัตกรรมของคุรุสภา โดยตีความระดับคุณภาพทั้ง 3 ระดับ ดังน้ี ระดับ 3 หมายถึง คุณภาพดี
มาก ระดับ 2 หมายถึง คุณภาพดี และระดับ 1 หมายถึง คุณภาพพอใช  
      5) แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม มีลักษณะเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง 
ระดับนอย และระดับนอยที่สุด 
    2.2 ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลักสูตร ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
     2.2.1 ศึกษาเอกสารและตําราเกี่ยวกับหลักการพัฒนาเครื่องมือแตละชนิด และ
กรอบเนื้อหาที่ตองการวัด 
     2.2.2 ศึกษาเปาหมายของหลักสูตรและรายละเอียดของคุณลักษณะที่ตองการวัด 
     2.2.3 สรางขอความสําหรับเครื่องมือแตละชนิด แลวนําเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาความถูกตอง และความเหมาะสมสอดคลองของขอคําถาม 
     2.2.4 นําเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบสํานวน
ภาษาในดานความเหมาะสม ความกระชับ และความชัดเจน พรอมทั้งประเมินความสอดคลองเพ่ือ
หาความเที่ยงตรงเชิงประจักษโดยวิธี  IOC (Index of item objective congruence)     
     2.2.5 ทําการปรับปรุงแกไขเครื่องมือตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลว
นําไปทดลองใชกับครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน แลว
วิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือแตละชนิด 
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     2.2.6 จัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณ ไปใชเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผล
หลักสูตร โดยเก็บขอมูลกับครูผูเขาอบรมทุกคนกอนและหลังการจัดอบรม  
  3. การประเมินโครงรางหลักสูตร 
   การประเมินรางหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของรางหลักสูตรกอนนําไปศึกษานํา
รองโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและมี
ประสบการณในการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห   
    3.1 ความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 
     3.1.1 นํารางหลักสตูร ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พิจารณาความสอดคลอง 
ของรางหลักสูตร และวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง 
   ถาคาดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญในขอใดมีคามากกวาหรือ
เทากับ 0.5 ถือวามีความสอดคลองสามารถนําไปใชได แตถาคาดัชนีความสอดคลองตามความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในขอใดมีคานอยกวา 0.5 ถือวาไมมีความสอดคลองผูวิจัยไดดําเนินการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
     3.1.2 ผลการพิจารณาความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรางหลักสูตร 
     3.1.3 ผูวิจัยดําเนินการปรับแกรางหลักสูตร และการจัดกิจกรรมในแผนการ
ฝกอบรม ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
    3.2. ความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร 
     3.2.1 นํารางหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสม
ของ รางหลักสูตร และวิเคราะหคาคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมายของระดับ
คะแนนและการแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของรางหลักสูตร ดังนี้ 
     ระดับคะแนนความเหมาะสมของรางหลักสูตร 
     มีความเหมาะสมนอยที่สุด 1 คะแนน 
     มีความเหมาะสมนอย  2 คะแนน 
     มีความเหมาะสมปานกลาง 3 คะแนน 
     มีความเหมาะสมมาก  4 คะแนน 
     มีความเหมาะสมมากที่สุด  5 คะแนน 
    การแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
     มีความเหมาะสมนอยที่สุด  1.00 – 1.50 คะแนน 
     มีความเหมาะสมนอย  1.51 – 2.50 คะแนน 
     มีความเหมาะสมปานกลาง 2.51 – 3.50 คะแนน 
     มีความเหมาะสมมาก  3.51 – 4.50 คะแนน 
     มีความเหมาะสมมากที่สุด  4.51 – 5.00 คะแนน 
     3.2.2 ผลการพิจารณาความเหมาะสมของรางหลักสูตรของผูเชี่ยวชาญ 
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     3.2.3 ผูวิจัยดําเนินการปรับแกรางหลักสูตรในประเด็นเกี่ยวกับความถูกตอง
และเหมาะสมของภาษาที่ใชตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
  4. การศึกษานํารอง 
   4.1  จุดประสงคของการศึกษานํารอง คือ เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการนํา
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริงวาเหมาะกับสภาพของระบบการบริหารการศึกษาที่เปนอยูปจจุบัน และ
บริบทของสังคมมากนอยเพียงใด รวมทั้งตรวจสอบความกลมกลืนของการนํากระบวนการฝกอบรม
ระหวางปฏิบัติงานไปใชฝกอบรมตามหลักสูตร ตลอดจนศึกษาปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นระหวางการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ ผลการศึกษานํารองจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขกอนนําไป
ทดลองภาคสนามจริง 
   4.2  กลุมตัวอยางของการศึกษานํารอง คือ ครูผูสอนจากโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 1 โรง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โดย
เปนครูผูสอนที่ไดรับอนุญาตจากผูบริหารใหดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการ
สรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
   4.3 ขั้นตอนการศึกษานํารอง 
    4.3.1  การศึกษานํารองแบบ 1: 1 เปนการดําเนินการจัดฝกอบรมกับครูผูสอนที่
เปนกลุมตัวอยางในการศึกษานํารอง จํานวน 1 คน เพ่ือศึกษาความกลมกลืนของการนํา
กระบวนการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงานไปใชฝกอบรมตามหลักสูตร ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
ระหวางการนําหลักสูตรไปปฏิบัติสามารถใชระยะเวลาอันสั้นสําหรับการศึกษาได ระยะเวลาใน
การศึกษานํารองครั้งน้ี ใชเวลา 2 สัปดาห แลวดําเนินการปรับแกรางหลักสูตรในประเด็นเกี่ยวกับ
ความถูกตองและเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมตามขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษานํารอง 
    4.3.2  การศึกษานํารองแบบ 1: 5 เปนการดําเนินการจัดฝกอบรมกับครูผูสอนที่
เปนกลุมตัวอยางในการศึกษานํารอง จํานวน 5 คน เพ่ือศึกษาความกลมกลืนของการนํา
กระบวนการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงานไปใชฝกอบรมตามหลักสูตร ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
ระหวางการนําหลักสูตรไปปฏิบัติสามารถใชระยะเวลาอันสั้นสําหรับการศึกษาได ระยะเวลาใน
การศึกษานํารองครั้งน้ี ใชเวลา 2 สัปดาห แลวดําเนินการปรับแกรางหลักสูตรในประเด็นเกี่ยวกับ
ความถูกตองและเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมตามขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษานํารอง 
 

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร 
 หลังจากการปรับปรุงโครงรางหลักสูตรแลว ไดนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 
  1.  จุดประสงคการทดลองใชหลกัสูตรครั้งนี ้ประกอบดวย 
   1.1  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรที่มีตอความสามารถในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
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   1.2  เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการนําหลักสูตรไปใช 
  2.  แบบแผนการทดลอง การทดลองใชหลักสูตรครั้งน้ีกลุมตัวอยางที่ใชเปนกลุมสนใจ 
และมุงศึกษาความกาวหนาของผูเขารับการอบรม จึงใชรูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุมทดลอง 
โดยวัดกอนและหลังการทดลอง (One group pretest – posttest design) 
  3.  การเตรียมการทดลองใชหลักสูตร เพ่ือใหการดําเนินการทดลองใชหลักสูตรดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดเตรียมความพรอมหลายดานดังนี้ 
   3.1 คูมือสําหรับผูดําเนินการอบรม 
   3.2 คูมือผูเขารับการอบรม 
   3.3 แผนการฝกอบรม 
   3.4 สื่อ วัสดุและอุปกรณ 
   3.5 การสรางความคุนเคยกับกลุมตวัอยาง 
  4.  การดําเนินการทดลองใชหลักสูตร   
   เปนขั้นตอนสําหรับการตัดสินคุณคาของหลักสูตรวามีประสิทธิภาพเพียงใด และเปน 
ขอมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยการนําหลักสูตรไปทดลองใชจริง
กับครูผูสอน มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 
   4.1  กลุมตัวอยาง เปนครูผูสอนในโรงเรียนบานศรีสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ที่ปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 รวมทั้งสิ้น 9 คน ไดจาก
การเลือกแบบเจาะจงตามความมุงหมายของการวิจัย (Purposive Selection) โดยมีหลักเกณฑใน
การเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
    4.1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษาใหการสนับสนุน การดําเนินการตามหลักสูตร
ฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
    4.1.2  คณะครูเห็นความสําคัญ มีพ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน และมี
ความตองการพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห และสมัครใจเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร 
   4.2 ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการฝกอบรม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
     4.2.1  ประสานขอความรวมมือในการทดลองใชหลักสูตร ไปยังสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 เพ่ือขออนุญาติในจัดการฝกอบรม แลวเขาสูพ้ืนที่การวิจัยซ่ึงเปน
โรงเรียนของกลุมตัวอยางเพ่ือชี้แจงจุดประสงคของหลักสูตรและประชาสัมพันธใหครูผูสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดรับทราบรายละเอียดของหลักสูตร   
     4.2.2  กอนการฝกอบรมผูวิจัยดําเนินการทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กระบวนการคิดวิเคราะหกับครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยาง 
     4.3.3  ดําเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
กับกลุมตัวอยาง ใชระยะเวลาในการฝกอบรม 9 สัปดาห หรือ 45 ชั่วโมง และในระหวางการ
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ฝกอบรมจะทําการประเมินความสามารถของครูผูเขาอบรมดานการออกแบบมัลติมีเดีย และประเมิน
ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
     4.4.4  หลังการฝกอบรมผูวิจัยดําเนินการทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กระบวนการคิดวิเคราะหกับกลุมตัวอยาง ประเมินคุณภาพของผลงานนวัตกรรมที่ผูเขารับการ
ฝกอบรมสรางขึ้น และสอบถามครูผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร
ฝกอบรม 
 

ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 4.1 การประเมินหลักสูตร  
  4.1.1 จุดประสงคของการประเมินหลักสตูร 
   มีจุดประสงคเพ่ือพิจารณาประสิทธิผลของหลักสูตรวาบรรลุตามวัตถุประสงคของ
การฝกอบรมหรือไม โดยการนําขอมูลที่ไดจากการนําหลักสูตรไปทดลองในโรงเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง มาปรับปรุงแกไขหลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตรมีความสมบูรณยิ่งขึ้น การประเมินผลหลักสูตรมี
รายละเอียดดังนี้ 
    1)  ประเมินความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะหของครู ไดจากการ
ทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห 
    2)  ประเมินความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จาก
ขอมูลที่ไดจากการประเมินดวยแบบประเมินความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย 
    3)  ประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม จากขอมูลที่ไดจากการประเมิน
ดวยแบบประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
    4)  ประเมินคุณภาพของผลงานนวัตกรรมที่ครูผูเขาอบรมสรางขึ้น จากขอมูลที่
ไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญตามแบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
    5)  ประเมินประเมินความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม จากขอมูลที่
ไดจากแบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 
  4.1.2 การวิเคราะหขอมูล  
   1) ขอมูลจากการทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห  
ดําเนินการวิเคราะหดังนี้ 
    1.1) นําแบบทดสอบที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองและเรียบรอย พรอมทั้งตรวจ
ใหคะแนนแตละบุคคลจนกระทั่งครบทุกคน    
    1.2) บันทึกคะแนนกอนทดลองและหลังทดลองของครูผูสอนแตละคนลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร แลวคํานวณหาคามัธยฐาน และสวนเบี่ยงเบนควอไทล 
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    1.3) เปรียบเทียบคะแนนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห  
ระหวางกอนและหลังการฝกอบรม โดยใช The Wilcoxon matched–pairs signed–ranks test กรณี

กลุมตัวอยางขนาดเล็ก (N ≤ 25) (ดิลก ดิลกานนท. 2537: 29 – 32) 
    1.4) คํานวณคาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห แปลความหมายของประสิทธิผลโดย
เทียบกับเกณฑคาดัชนีประสิทธิผลที่ .50 หรือมีความกาวหนาในการเรียนรูรอยละ 50 ซึ่งเปนการ
เพ่ิมที่อยูในระดับมาก (บุญชม  ศรีสะอาด. 2546 ก: 163) 
   2) ขอมูลจากการประเมินความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ดําเนินการวิเคราะหดังนี้ 
    2.1) นําแบบประเมินที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอย พรอมทั้ง
ตรวจใหคะแนนแตละบุคคลจนกระทั่งครบทุกคน    
    2.2) บันทึกคะแนนหลังทดลองของครูผูสอนแตละคนลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร 
หาคาเฉลี่ยและรอยละของคะแนนทั้งหมด แลวเทียบกับเกณฑคะแนนความสําเร็จรายบุคคลซึ่ง
กําหนดใหผานที่รอยละ 80 ขึ้นไป เพราะเปนระดับคะแนนที่บงชี้ถึงการมีประสิทธิภาพสูง (บุญชม  
ศรีสะอาด. 2546 ก: 156) แลวทดสอบความสอดคลองของคะแนนความสามารถในการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดวยสถิติ Kendall's Coefficient of Concordance 
   3) ขอมูลจากการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดําเนินการวิเคราะห
ดังนี้ 
    3.1) นําแบบประเมินที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอย พรอมทั้ง
ตรวจใหคะแนนแตละบุคคลจนกระทั่งครบทุกคน    
    3.2) บันทึกคะแนนหลังทดลองของครูผูสอนแตละคนลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร 
หาคาเฉลี่ยและรอยละของคะแนนทั้งหมด แลวเทียบกับเกณฑคะแนนความสําเร็จรายบุคคลซึ่ง
กําหนดใหผานที่รอยละ 80 ขึ้นไป เพราะเปนระดับคะแนนที่บงชี้ถึงการมีประสิทธิภาพสูง (บุญชม  
ศรีสะอาด. 2546 ก: 156) แลวทดสอบความสอดคลองของคะแนนความสามารถในการสราง
นวัตกรรมดวยสถิติ Kendall's Coefficient of Concordance 
   4) ขอมูลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม ดําเนินการวิเคราะหดังนี้ 
    4.1)  ตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยตรวจดูความสมบูรณ ความครบถวน ความถูกตอง 
ของการตอบแบบประเมิน 
    4.2)  ลงรหัส นําแบบประเมินที่ไดมาตรวจความสมบูรณ ความครบถวน ความ
ถูกตอง มาลงรหัสตามที่ไดกําหนดรหัสไวลวงหนา  การประมวลผลขอมูล ขอมูลที่ลงรหัสไวแลว
นํามาบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร    
    4.3) หาคาเฉลี่ยแลวนําไปแปลความหมาย ตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
นวัตกรรมทางการศึกษา ตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา ซึ่งแบงระดับคุณภาพ
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เปน 3 ระดับ ตั้งแตระดับ 1-3 ตองมีคาเฉลี่ยตั้งแตระดับ 2 ไปจนถึงระดับ 3 (ผูวิจัยดัดแปลงจาก
เกณฑการประเมินคุณภาพนวัตกรรมทางการศึกษาของคุรุสภา) แลวทดสอบความสอดคลองของ
คะแนนคุณภาพของนวัตกรรมดวยสถิติ Kendall's Coefficient of Concordance 
   5) ขอมูลการประเมินความพึงพอใจของครูผูเขาอบรม ดําเนินการวิเคราะหดังนี้ 
    5.1) ตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยตรวจดูความสมบูรณ ความครบถวน ความถูกตอง 
ของการตอบแบบประเมิน  
    5.2) ลงรหัส นําแบบประเมินที่ไดมาตรวจความสมบูรณ ความครบถวน ความ
ถูกตอง มาลงรหัสตามที่ไดกําหนดรหัสไวลวงหนา  การประมวลผลขอมูล ขอมูลที่ลงรหัสไวแลว
นํามาบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร    
    5.3) หาคาเฉลี่ย และการหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยไปแปล
ความหมาย ตามเกณฑการแปลความหมาย  (บุญชม ศรีสะอาด. 2546 ก: 162) ดังนี้ 
             คาเฉลี่ย   ระดับความพงึพอใจ 
    4.51 – 5.00  มากที่สุด 
    3.51 – 4.50  มาก 
    2.51 – 3.50  ปานกลาง 
    1.51 – 2.50  นอย 
    1.00 – 1.50  นอยที่สุด 
 
 4.2 การปรับปรุงแกไขหลกัสูตร  
  มีจุดประสงคเพ่ือนําหลักสูตรที่นําไปทดลองใชและประเมินผลการใช แลวมาปรับปรุง
เปนหลักสูตรฉบับสมบูรณ พรอมที่จะนําไปใชและเผยแพร โดยการนําผลจากการประเมินหลักสูตร
จากเครื่องมือตางๆ ขอเสนอแนะของครูผูเขาอบรมมาดําเนินการปรับปรุงแกไขรายละเอียดตางๆ 
ตามองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือใหหลักสูตรมีความถูกตองสมบูรณ โดยเกณฑที่นํามาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตรพิจารณาจากเกณฑบงชี้ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม และขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปญหาและความตองการเพิ่มเติมระหวางการฝกอบรมของครูผูเขาอบรมตามหลักสูตร โดยมี
ประเด็นในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้  
  4.2.1 ปญหาและความจําเปนของหลักสตูร  
  4.2.2 หลักการของหลักสูตร 
  4.2.3 วัตถุประสงคของหลกัสูตร 
  4.2.4 เน้ือหาของหลักสูตร 
  4.2.5 กิจกรรมการฝกอบรม 
  4.2.6 สื่ออุปกรณการฝกอบรม 
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  4.2.7 การวัดและประเมินผล 
 ผลการศึกษาวิจัยนําไปสูการพัฒนากรอบและรายละเอียดของการพัฒนาครูตามหลักสูตร
ฝกอบรมครูในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ทําให
สอดคลองกับพ้ืนฐานความรูและความตองการของครูมากย่ิงขึ้น ซึ่งกรอบและรายละเอียดของการ
พัฒนาหลักสูตร ทําใหผูวิจัยสามารถปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร เน้ือหา และรายละเอียดของ
แผนการฝกอบรมที่สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานและความตองการของครู และเตรียมกิจกรรม 
ระยะเวลา และเอกสารประกอบหลักสูตร ไดเหมาะสมสําหรับการจัดหลักสูตรฝกอบรมครูในการสราง
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหครั้งนี้ 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ในครั้งน้ี ผูวิจัยนําเสนอผลตามลําดับ ไดแก1) ผลการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการ
คิดวิเคราะห 2) ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห นําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 

1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
 1.1 ผลการศกึษาโครงรางหลักสูตร   
  จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และการประชุมกลุม ทําใหไดหนวยการเรียนรู และ
รายละเอียดของเนื้อหา แบงออกเปน 5 หนวยดังนี้ 
   1)  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห  
    การใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห เปนพ้ืนฐานความรูที่
สําคัญซึ่งจะตองจัดฝกอบรมใหกับครูกอนเร่ืองอ่ืน เพราะเม่ือครูมีพ้ืนฐานความรู เกี่ยวกับ
กระบวนการคิดวิเคราะห ก็จะทําใหเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรูที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได 
แนวทางการใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห ควรเริ่มตนจากการบรรยาย
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห พรอมทั้งนําเสนอตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือใหครูผูเขาอบรมเขาใจสภาพและกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูอยางลึกซึ้ง และเพ่ือใหสอดคลองกับวิธีการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงานจึงควรใหครูไดนํา
ความรูไปปฏิบัติ โดยใชเน้ือหาที่จะสอนในรอบสัปดาหมาออกแบบกิจกรรมใหเปนกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห แลวนําไปจัดการเรียนรูจริงในชั้นเรียน เพ่ือใหเห็นสภาพจริงที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติ ครูจะไดสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนวานักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการคิดวิเคราะหไดตามที่กําหนดไวหรือไม นักเรียนมีความสนใจหรือกระตือรือรนตอ
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ิมขึ้นหรือไม และนักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาแตกตางจากวิธีการ
เรียนรูแบบเดิมมากนอยเพียงใด การไดนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียนจะทําใหครูไดทักษะใน
การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานจริง และปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรูหรือความพรอมของผูเรียน  
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   2)  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    การใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนพ้ืนฐานความรูที่
จําเปนที่จะตองพัฒนาใหครูผูเขาอบรมมีความรูและทักษะการใชคอมพิวเตอร โดยเฉพาะเรื่อง
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพราะเปนพ้ืนฐานสําหรับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ครู
จะตองรูจักวาขอมูลมัลติมีเดียประกอบดวยอะไรบาง มีแหลงขอมูลที่ใดบางที่สามารถดึงขอมูล
มัลติมีเดียออกมาใชไดฟรีโดยไมตองสิ้นเปลืองงบประมาณ เชน ขอมูลวีดิทัศนที่อยูในระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต ปจจุบันมีวีดิทัศนที่เปนประโยชนตอการศึกษาจํานวนมากถูกเผยแพรใน
เว็บไซตตางๆ เชน www.youtube.com ถาครูสามารถคนหาและดึงขอมูลเหลานี้มาใชประโยชนก็จะ
ทําใหครูมีสื่อการเรียนการสอนที่เปนขอมูลมัลติมีเดียเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก แนวทางการใหความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียควรบรรยายแนวคิด และลักษณะของขอมูลมัลติมีเดียชนิด
ตางๆ ที่อยูในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งประกอบดวยขอมูลเอกสารความรูที่เปนประโยชน ขอมูลเสียง 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถคนหาจากเว็บไซต 
www.youtube.com หรือ www.google.com ได และสามารถดึงขอมูลหรือดาวนโหลดมาเก็บไว เพ่ือ
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมแลวนําไปใชประกอบเปนสื่อการเรียนรูใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาโดยตรง 
หรือเปนตัวอยางสถานการณที่จะเช่ือมโยงไปสูการเรียนรู ทําใหผูเรียนสนใจหรือสนุกกับการทํา
กิจกรรมมากขึ้น รวมทั้งนํามาใชเปนตัวอยางสถานการณตางๆ สําหรับใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห
โดยบูรณาการเขากับเนื้อหาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร และเพื่อใหสอดคลองกับวิธีการฝกอบรม
ระหวางปฏิบัติงานจึงควรใหครูไดนําความรูไปปฏิบัติ โดยใชเน้ือหาที่จะสอนในรอบสัปดาหมา
ออกแบบกิจกรรมใหเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหพรอมทั้งเพ่ิมขอมูล
มัลติมีเดียประกอบในกิจกรรม เชน การนําขอมูลมัลติมีเดียที่เปนเรื่องราวหรือสถานการณตางๆ ที่
สอดคลองกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตร มากําหนดใหผูเรียนไดศึกษา คิดวิเคราะหและอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น  แลวนําไปจัดการเรียนรูจริงในชั้นเรียน เพ่ือใหครูเกิดทักษะการปฏิบัติและเกิดความ
ชํานาญมากยิ่งขึ้น จึงควรนํากิจกรรมการเรียนรูที่ประกอบดวยขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปใช
จัดการเรียนรูจริงในชั้นเรียน แลวสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนวานักเรียนสนใจหรือตอบสนองตอ
ขอมูลมัลติมีเดียรูปแบบใด และนักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาแตกตางจากวิธีการเรียนรู
แบบเดิมมากนอยเพียงใด การไดนํากิจกรรมไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียนจะทําใหครูไดทักษะในการนํา
ความรูไปใชในการปฏิบัติงานจริง ไดรับทราบปญหาจริงที่เกิดขึ้นจากการนําความรูไปใช และมี
ประสบการณในการแกไขปญหาเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   3)  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางขอมูลมัลติมีเดีย 
    การฝกฝนใหครูผูเขาอบรมสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางขอมูล
มัลติมีเดีย จะเปนพ้ืนฐานสําคัญที่จะนําไปสูการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพราะแมครู
สามารถดึงขอมูลมัลติมีเดียจากแหลงขอมูลตางๆ บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได แตก็ตองนํา
ขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงหรือตัดตอใหเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาที่จะสอน และปจจุบันมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรหลายโปรแกรมที่สามารถสรางงานมัลติมีเดียได และโปรแกรมที่เหมาะสมกับการนํามา
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จัดฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการ
คิดวิเคราะห สรุปไดดังน้ี  
    3.1)  โปรแกรมสําหรับการตกแตงภาพ ปจจุบันมีโปรแกรมที่สามารถตกแตง
ภาพไดหลายโปรแกรม แตโปรแกรมที่เหมาะสมสําหรับหลักสูตรฝกอบรมครั้งน้ีควรเปนโปรแกรมที่
เรียนรูและใชงานไดงาย และสามารถบันทึกเปนไฟลขอมูลรูปภาพไดหลากหลายรูปแบบ ดังน้ัน 
โปรแกรมที่ควรใหครูไดเรียนรูคือ โปรแกรม Adobe Photoshop เพราะมีเครื่องมือที่หลากหลาย 
สามารถตกแตงภาพและพิมพขอความลงในภาพได สามารถบันทึกไฟลขอมูลภาพไดหลายรูปแบบ 
เชน .JPG .GIF .BMP .PNG เปนตน   
    3.2)  โปรแกรมสําหรับตัดตอเสียง สําหรับหลักสูตรฝกอบรมครั้ง น้ี ควร
โปรแกรมการตัดตอเสียง Nero Wave Editor เพราะเปนโปรแกรมที่แถมมากับโปรแกรม Nero 
Burning Rom ซึ่งโดยทั่วไปมักจะถูกติดตั้งไวในเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องพรอมกับโปรแกรม 
Nero Burning Rom ซึ่งเปนโปรแกรมสําหรับการบันทึกแผน VCD หรือ DVD โปรแกรม Nero 
Wave Editor สามารถเรียนรูไดงาย และปรับแตงเสียงไดหลายรูปแบบ เชน ปรับระดับเสียง ปรับ
ความถี่เสี่ยง และมีเครื่องมือตกแตงเสียงทําใหเสียงมีความชัดเจน สามารถบันทึกไฟลขอมูลเสียงได
หลายรูปแบบ เชน .WAV .MP3 .WMA ซึ่งขอมูลเสียงรูปแบบน้ีสามารถนําไปประกอบสําหรับการ
ตัดตอวีดิทัศนได 
    3.3)  โปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว มีหลายโปรแกรมที่สามารถสรางภาพนิ่ง
ใหเปนภาพเคลื่อนไหวได แตสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนกระบวนการคิด
วิเคราะหอาจจะไมตองใชภาพเคลื่อนไหวมาก เพียงใชสําหรับตกแตงใหบทเรียนสวยงาม นาสนใจ 
และมีภาพเคลื่อนไหวอยูระบบเคลือขายอินเทอรเน็ตจํานวนมากที่สามารถดาวนโหลดมาใชไดเลย 
ดังนั้น จึงไมจําเปนตองเรียนรูโปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหวโดยตรง แตใหนําไปศึกษาพรอมกับ
โปรแกรม Macromedia Flash ซึ่งเปนโปรแกรมสําหรับสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และ
สามารถสรางภาพเคลื่อนไหวไดเชนกัน  
    3.4)  โปรแกรมตัดตอวีดิทัศน โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ เหมาะสมสําหรับ
หลักสูตรฝกอบรมครั้งน้ี คือ โปรแกรม Power Director เพราะเปนโปรแกรมที่ใชงายและเรียนรูได
รวดเร็ว สามารถนําขอมูลวีดิทัศนหลายรูปแบบมาตัดตอได มีเครื่องมือสําหรับตกแตงวีดิทัศนให
นาสนใจ สามารถใสขอความสําหรับการบรรยายเนื้อหาลงในวีดิทัศนได และสามารถบันทึกเปนไฟล
วีดิทัศนไดหลายรูปแบบ เชน .MPG .MP4 .WMV เปนตน และสามารถนําไฟลเหลานี้ไปบันทึกลงใน
แผน แผน VCD หรือ DVD เพ่ือนําไปฉายในเครื่องเลน DVD ใหนักเรียนดูไดโดยตรง   
  เม่ือครูผูเขาอบรมสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดทําขอมูลคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น จะทําใหไดขอมูลมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับเน้ือหา 
ระยะเวลา และความสนใจของผูเรียน และควรมีการนําไปใชจริงในชั้นเรียนเพ่ือใหครูสังเกตเห็นการ
ตอบสนองของผูเรียนตอขอมูลมัลติมีเดียเหลานั้น ไดรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นในการนําขอมูล
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มัลติมีเดียไปใช และมีประสบการณในการปรับปรุงแกไขขอมูลมัลติมีเดียเพ่ือใหขอมูลเหลานั้น
สามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียนไดมากยิ่งขึ้น 
   4)  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    เม่ือครูผูเขาอบรมสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางขอมูลมัลติมีเดีย
ไดแลว จึงมีความพรอมสําหรับการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยวิธีการ
ฝกฝนที่เหมาะสมกับครูในระหวางปฏิบัติงานคือ การนําเนื้อหาที่จะสอนในภาคเรียนมาออกแบบและ
สรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห แลวนําไปทดลองใชจริงใน
ชั้นเรียน เพ่ือใหครูไดสังเกตความสนใจ และการตอบสนองของผูเรียนตอการเรียนรูผานบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยวิธีการฝกฝนของครูจะตองใชโปรแกรมสําหรับการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สามารถเรียนรูและฝกฝนไดอยางงายๆ ไมยุงยากหรือซับซอนเกินไป ครู
สามารถออกแบบและสรางบทเรียนอยางงายๆ สําหรับเปนพื้นฐานและสามารถนําไปใชในชั้นเรียน
ได โปรแกรมที่เหมาะสมสําหรับหลักสูตรฝกอบรมครั้งน้ีคือ โปรแกรม Macromedia Flash เพราะ
เปนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถทํางานไดหลากหลายรูปแบบ เชน สรางภาพเคลื่อนไหว 
สรางบทเรียนคอมพิวเตอร และสรางเว็บไซต เปนตน เปนโปรแกรมที่สามารถเรียนรูไดงายไม
ซับซอนจนเกินไป เหมาะสําหรับครูที่มีพ้ืนฐานคอมพิวเตอรเบื้องตนสามารถเรียนรูและฝกฝนและ
สามารถนําไปใชงานไดจริง เอกสารคูมือประกอบการฝกอบรมควรมีลําดับขั้นตอนการปฏิบัติที่
ชัดเจน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหครูสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียได และในระหวางการฝกฝนการใชโปรแกรมการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
จะตองมีวิทยากรคอยใหคําแนะนําหรือคอยชวยแกไขปญหาอยางใกลชิด เพราะในระหวางการฝก
ปฏิบัติการใชโปรแกรมสรางบทเรียนนั้น อาจเกิดปญหากรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรขัดของ ซึ่งครูอาจ
ไมมีพ้ืนฐานความรูสําหรับการแกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรได จะสงผลใหการฝกปฏิบัติ
เกิดการหยุดชะงักได ถามีวิทยากรคอยชวยเหลือและใหคําแนะนําก็จะทําใหครูมีความมั่นใจ และ
ปฏิบัติการสรางบทเรียนไดอยางตอเน่ือง 
   5)  การสรางเปนผลงานนวัตกรรม 
    เ ม่ือครูผู เขาอบรมสามารถสรางบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติ มี เดียที่ เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหไดแลว ก็เปนเพียงไดชิ้นงานสําหรับการนําไปใชจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 
แตยังไมสามารถเผยแพรเปนนวัตกรรมใหครูหรือบุคคลทั่วไปนําไปใชประโยชนตอได เพราะจะตอง
ผานทดลองใช ผานการศึกษาถึงประสิทธิภาพ และผานการปรับปรุงแกไขใหเปนชิ้นงานที่มีคุณภาพ
มากที่สุด เพ่ือเปนการยืนยันถึงประสิทธิภาพของบทเรียนที่สรางขึ้น ครูจึงตองนําบทเรียนที่สรางขึ้น
ไปใชจริงในชั้นเรียน และเก็บรวบรวมขอมูลผลที่เกิดกับผูเรียนอยางเปนระบบ แลวนําผลมา
วิเคราะหเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นํามาเขียนรายงานผล
การใชบทเรียนตามรูปแบบการเขียนรายงาน พรอมทั้งเขียนคูมือการใชบทเรียน ใหบุคคลที่สนใจ
สามารถศึกษาวิธีการนําไปใช และศึกษาผลที่เกิดกับผูเรียน และทําใหสามารถนําไปใชหรือนําไป
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ตามสภาพของผูเรียนแตละทองถิ่น 
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 จากผลการประชุมกําหนดกรอบและรายละเอียดของการพัฒนาครูตามหลักสูตรฝกอบรม
ครูในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ทําใหสามารถกําหนด
รายละเอียดของเนื้อหาตามหนวยการเรียนรู ที่สอดคลองกับพ้ืนฐานความรูและความตองการของครู
มากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงนํากรอบการพัฒนา รายละเอียดเนื้อหา และโครงสรางเบื้องตนของหลักสูตรมา
สรางเปนแบบประเมินความตองการ (Needs Assessment) เพ่ือใหครูผูสอนที่เปนกลุมเปาหมาย  
ไดทําการประเมิน เพ่ือใหไดขอสรุปที่แทนความตองการของกลุมเปาหมายโดยรวม และเพื่อกําหนด
รายละเอียดของแผนการฝกอบรมที่สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานมากที่สุด และเตรียมกิจกรรม 
ระยะเวลา และเอกสารประกอบหลักสูตร ไดเหมาะสมสําหรับการจัดหลักสูตรฝกอบรมครูในการสราง
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหครั้งน้ี ผลจากการประเมิน
ความตองการ สรุปไดดังตาราง  17 
   
ตาราง 17  คาเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพ้ืนฐานความรูเดิมและความตองการฝกอบรม 
     ของครูในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห   
  

รายการประเมิน 
พ้ืนฐานความรูเดิม ความตองการฝกอบรม 

X    
ระดับ 

ความคิดเห็น X    
ระดับ 

ความคิดเห็น 
หนวยที ่1       
1. ความหมายของการคิดวเิคราะห 2.67 ปานกลาง 3.56 มาก 
2. การทํางานของสมองเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 2.67 ปานกลาง 3.89 มาก 
3. ความสัมพันธระหวางการเรียนรูและการคิด

วิเคราะห 2.44 นอย 4.00 มาก 
4. กระบวนการคิดวิเคราะห 2.78 ปานกลาง 4.11 มาก 
5. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 2.89 ปานกลาง 4.22 มาก 

รวม 2.69 ปานกลาง 3.96 มาก 

หนวยที ่2       
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย 2.89 ปานกลาง 4.00 มาก 
2. การดึงขอมูลวีดิทศันจากเครือขาย

อินเทอรเน็ต 3.00 ปานกลาง 4.44 มาก 
3. การคนควาขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือ

การคิดวิเคราะห 2.44 นอย 4.56 มากที่สุด 
รวม 2.78 ปานกลาง 4.33 มาก 
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ตาราง  17  (ตอ) 
     

รายการประเมิน 
พ้ืนฐานความรูเดิม ความตองการฝกอบรม 

X    
ระดับ 

ความคิดเห็น X    
ระดับ 

ความคิดเห็น 
หนวยที ่3       
1. โปรแกรม Adobe Photoshop  2.00 นอย 4.22 มาก 
2. โปรแกรม Nero Wave Editor 1.56 นอย 4.44 มาก 
3. โปรแกรม Power Director  1.44 นอยที่สุด 4.33 มาก 
4. การจัดทําขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือ

การคิดวิเคราะห 1.67 นอย 4.44 มาก 
รวม 1.67 นอย 4.36 มาก 

หนวยที ่4       
1. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 2.33 นอย 4.22 มาก 
2. พ้ืนฐานโปรแกรม Macromedia Flash 1.56 นอย 4.44 มาก 
3. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 2.11 นอย 4.78 มากที่สุด 
4. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 2.33 นอย 4.56 มากที่สุด 
รวม 2.08 นอย 4.50 มาก 

หนวยที ่5       
1. แนวคิดเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม 3.33 ปานกลาง 4.78 มากที่สุด 
2. การเขียนคูมือการใชนวัตกรรม 3.33 ปานกลาง 4.89 มากที่สุด 
3. การเขียนรายงานผลการใชนวตักรรม 3.44 ปานกลาง 4.56 มากที่สุด 

รวม 3.37 ปานกลาง 4.74 มากที่สุด 

โดยรวม 2.52 ปานกลาง 4.38 มาก 

  
 จากตาราง 17 สรุปไดวา ครูผูเขาอบรมมีพ้ืนฐานความรูเดิมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
และมีความตองการฝกอบรมโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแตละหนวยสรุปได ดังนี้  
  หนวยที่ 1  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห ครูผูเขาอบรมมีพ้ืน
ฐานความรูเดิมในระดับปานกลาง และมีความตองการฝกอบรมในระดับมาก โดยเรียงลําดับความ
ตองการฝกอบรมตามเนื้อหาจากคาเฉลี่ยมากไปนอย ไดแก การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
กระบวนการคิดวิเคราะห ความสัมพันธระหวางการเรียนรูและการคิดวิเคราะห การทํางานของสมอง
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห และความหมายของการคิดวิเคราะห ตามลําดับ    
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  หนวยที่ 2  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ครูผูเขาอบรมมีพ้ืน
ฐานความรูเดิมในระดับปานกลาง และมีความตองการฝกอบรมในระดับมาก โดยเรียงลําดับความ
ตองการฝกอบรมตามเนื้อหาจากคาเฉลี่ยมากไปนอย ไดแก การคนควาขอมูลคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเพ่ือการคิดวิเคราะห การดึงขอมูลวีดิทัศนจากเครือขายอินเทอรเน็ต และความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ตามลําดับ     
  หนวยที่ 3  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางขอมูลมัลติมีเดีย ครูผูเขาอบรมมีพ้ืน
ฐานความรูเดิมในระดับนอย และมีความตองการฝกอบรมในระดับมาก โดยเรียงลําดับความตองการ
ฝกอบรมตามเนื้อหาจากคาเฉลี่ยมากไปนอย ไดแก การจัดทําขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการ
คิดวิเคราะห โปรแกรม Nero Wave Editor โปรแกรม Power Director และโปรแกรม Adobe 
Photoshop ตามลําดับ 
  หนวยที่ 4  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ครูผู เขาอบรมมีพ้ืน
ฐานความรูเดิมในระดับนอย และมีความตองการฝกอบรมในระดับมาก โดยเรียงลําดับความตองการ
ฝกอบรมตามเนื้อหาจากคาเฉลี่ยมากไปนอย ไดแก การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย การ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห พ้ืนฐานโปรแกรม 
Macromedia Flash และการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ตามลําดับ  
  หนวยที่ 5  การสรางนวัตกรรม ครูผูเขาอบรมมีพ้ืนฐานความรูเดิมในระดับปานกลาง 
และมีความตองการฝกอบรมในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับความตองการฝกอบรมตามเนื้อหาจาก
คาเฉลี่ยมากไปนอย ไดแก การเขียนคูมือการใชนวัตกรรม แนวคิดเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม และ
การเขียนรายงานผลการใชนวัตกรรม ตามลําดับ  
 
 1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห  
 หลังจากไดดําเนินการเขียนโครงรางหลักสูตรแลว ผูวิจัยไดนําโครงรางหลักสูตรเสนอ 
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง นําผลการประเมินมา 
วิเคราะหขอมูล ปรับปรุงแกไข พรอมนําโครงรางที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอคณะกรรมการควบคุม 
ปริญญานิพนธตรวจสอบอีกครั้ง รายละเอียดปรากฏดังตาราง 18 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

ตาราง 18 คาเฉลี่ย ระดับความเหมาะสม และประเด็นการปรับปรุงโครงรางหลักสูตร 
 

ประเด็นการประเมิน X    
ระดับ 

ความเหมาะสม 
ประเด็น 

การปรับปรุง 
1. ปญหาและความจําเปนของหลักสูตร 

1.1 มีความจําเปนที่ตองพัฒนาหลักสูตร 
 

4.75 
 

มากที่สุด 
ปรับรายละเอียดของ
สภาพความตองการใหมี
ขอมูลเชิงประจักษที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

1.2 มีความสมเหตุสมผล 4.50 มาก 
1.3 ตรงกับสภาพความตองการและความ 

     เปนจริงในสังคม 
4.75 มากที่สุด 

1.4 แนวทางในการแกปญหาเหมาะสม 4.75 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.69 มากที่สุด 

2. หลักการของหลักสูตร 
2.1 มีความเปนไปไดและสมเหตุสมผล 

 
4.75 

 
มากที่สุด 

ระบุแนวคิดทีน่ํามา
กําหนดรายละเอียดของ
หลักสูตรใหเห็นความ
เชื่อมโยงที่ชัดเจน 

2.2 สามารถนําไปใชไดจริง 4.00 มาก 
2.3 มีแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานรองรับ 4.50 มาก 

เฉลี่ย 4.42 มาก 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
3.1 มีความชัดเจน 

 
4.50 

 
มาก 

 
- 

3.2 มีความเปนไปได 4.25 มาก 
3.3 ความเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม 4.25 มาก 
3.4 ครอบคลมุเปาหมายของหลักสูตร 
     ที่กําหนด 

4.50 มาก 

เฉลี่ย 4.38 มาก 

4. เน้ือหาของหลักสูตร 
4.1 สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 
4.50 

 
มาก 

เพ่ิมเน้ือหาแตละหนวยให
มีตัวอยางประกอบที่
ชัดเจนและผูเขาอบรม
สามารถทําความเขาใจได
ดวยตนเอง 

4.2 ตอบสนองวัตถปุระสงคของหลักสูตร 4.50 มาก 
4.3 การจัดเรียงลําดับเนื้อหาสอดคลองกับ 
     เปาหมายของหลักสูตร 

4.50 มาก 

4.4 เนื้อหาสาระสอดคลองกับความรู 
       ความสามารถที่ตองการพัฒนา 

4.50 มาก 

เฉลี่ย 4.50 มาก 
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ตาราง  18 (ตอ)  
 

   

ประเด็นการประเมิน X    
ระดับ 

ความเหมาะสม 
ประเด็น 

การปรับปรุง 
5. กิจกรรมการฝกอบรม 

5.1 มีความเปนไปไดที่จะทาํใหบรรล ุ
     วัตถุประสงค 

 
4.25 

 
มาก 

เพ่ิมรายละเอยีดของ
กิจกรรมการฝกอบรมให
ชัดเจน โดยเนนใหผูเขา
อบรมมีสวนรวมในการ
วางแผนและการ
ประเมินผล 

5.2 ความเหมาะสมของกระบวนการ 
     ฝกอบรมระหวางปฏิบตัิงาน 

3.75 มาก 

5.3 เหมาะสมกับผูเขารบัการฝกอบรมและ 
     ระยะเวลา 

4.00 มาก 

5.4 มีความนาสนใจ 4.25 มาก 
เฉลี่ย 4.06 มาก 

6. สื่ออุปกรณการฝกอบรม 
6.1 มีความเหมาะสมกับกิจกรรม 

 
4.00 

 
มาก 

เพ่ิมสื่อใหหลากหลาย และ
มีตัวอยางผลงานใหผูเขา
อบรมไดศึกษา 6.2 สงเสริมใหกิจกรรมบรรลุจุดประสงคได 4.00 มาก 

เฉลี่ย 4.00 มาก 

7. การวัดและประเมินผล 
7.1 ครอบคลมุสิ่งที่ตองการวัดและประเมนิ 

 
4.50 

 
มาก 

ปรับเครื่องมือใหมีเกณฑ
สําหรับการประเมินผลที่
ชัดเจน 7.2 มีความสอดคลองกับความรูความ 

     สามารถที่ตองการพัฒนา 
4.50 มาก 

7.3 ตรวจสอบการบรรลวุตัถุประสงคของ 
       หลักสูตรได 

4.25 มาก 

เฉลี่ย 4.42 มาก 

8. การประเมินหนวยการเรยีนรู 
8.1 จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน 

 
4.50 

 
มาก 

ปรับใบกิจกรรมใหมี
ตัวอยางและขัน้ตอนการ
ทํากิจกรรมที่ชัดเจน ปรับ
เครื่องมือในแตละกิจกรรม
ใหมีเกณฑการประเมินที่
ชัดเจน  

8.2 จุดประสงคการเรียนรูมีความสอดคลอง 
     กับเปาหมายของหลักสูตร 

4.50 มาก 

8.3 เคาโครงเนื้อหาชวยในการบรรล ุ
     จุดประสงคการเรียนรูได 

4.25 มาก 

8.4 กิจกรรมการฝกอบรมมีความเหมาะสม 4.00 มาก 
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ตาราง  18 (ตอ)  
 

   

ประเด็นการประเมิน X    
ระดับ 

ความเหมาะสม 
ประเด็น 

การปรับปรุง 
8.5 กิจกรรมการฝกอบรมสามารถนําไปสู 
     การพัฒนาความสามารถตามเปาหมาย 
     ของหลักสูตรได 

4.25 มาก  

8.6 กิจกรรมการฝกอบรมชวยใหบรรล ุ
     จุดประสงคการเรียนรู 

4.25 มาก 

8.7 สื่อ วัสดุและอุปกรณเหมาะสม 4.25 มาก 
8.8 การวัดและประเมินผลมีความสอดคลอง 
     กับเปาหมายของหลักสูตร 

4.25 มาก 

8.9 การวัดและประเมินผลสามารถตรวจสอบ 
     ผลการเรยีนรูได 

4.25 มาก 

เฉลี่ย 4.28 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.34 มาก  

 
 จากตาราง 18 พบวา ความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมครูในการสราง
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแตละดานของการประเมิน พบวา ปญหาและความ
จําเปนของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด นอกนั้นมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
และมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงในบางประเด็นของการประเมิน  
 1.3 ผลการประเมินความสอดคลองระหวางโครงรางของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสราง
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห รายละเอียดปรากฏดัง
ตาราง 19  
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ตาราง 19 คาดัชนีความสอดคลองระหวางโครงรางของหลักสูตรฝกอบรม 
 

ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 
คา 
IOC 

1 2 3 4 5 
1 ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมกับหลักการของหลักสูตรฝกอบรม 
1  1  1  1  1  1.00  

2 ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมกับวตัถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 

1  1  0  1  1  .80  

3 ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร 
ฝกอบรมกับแนวทางการแกปญหา 

1  0  1  1  1  .80  

4 ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร 
ฝกอบรมกับโครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม 

1  1  0  1  1  .80  

5 หลักการของหลักสูตรฝกอบรมกับวตัถุประสงคของ 
หลักสูตรฝกอบรม 

1  1  1  1  1  1.00  

6 หลักการกับโครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม 1  1  1  0  1  .80  
7 เปาหมายของหลักสูตรกบัวตัถุประสงคของหลักสูตร 1  1  1  1  1  1.00  
8 เปาหมายของหลักสูตรกบัเนื้อหาของหลักสูตร 0  1  1  1  1  .80  
9 เปาหมายของหลักสูตรกบักระบวนการฝกอบรม 1  1  1  0  1  .80  
10 เปาหมายของหลักสูตรกบัสือ่และอุปกรณ

ประกอบการฝกอบรม 
1  1  1  1  1  1.00  

11 เปาหมายของหลักสูตรกบัการประเมินผลหลักสูตร 1  1  1  1  1  1.00  
12 วัตถุประสงคกับโครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม 1  0  1  1  1  .80  
13 วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมกับกจิกรรมการ

ฝกอบรม 
1  1  1  1  1  1.00  

14 วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมกับการวัดและ
ประเมินผล 

1  0  1  1  1  .80  

15 โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรมกับกิจกรรมการ
ฝกอบรม 

1  1  1  1  1  1.00  

16 โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรมกับการวัดและ
ประเมินผล 

1  1  1  1  1  1.00  

17 กิจกรรมการฝกอบรมกับสื่ออุปกรณการฝกอบรม 1  0  1  1  1  .80  
18 กิจกรรมการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 1  1  1  1  1  1.00  
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ตาราง  19 (ตอ)  
 

ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 
คา 
IOC 

1 2 3 4 5 
19 เน้ือหากับกิจกรรมการฝกอบรมในหลักสตูร 1  1  1  1  1  1.00  
20 เน้ือหากับสื่ออุปกรณการฝกอบรมในหลกัสูตร 1  0  1  1  1  .80  
21 เน้ือหากับการประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม 1  1  1  1  1  1.00  
22 วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมกับจุดประสงค

การเรียนรูในหนวยที ่1 
1  1  1  1  1  1.00  

23 วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมกับจุดประสงค
การเรียนรูในหนวยที ่2 

1  0  1  1  1  .80  

24 วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมกับจุดประสงค
การเรียนรูในหนวยที ่3 

1  1  1  1  1  1.00  

25 วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมกับจุดประสงค
การเรียนรูในหนวยที ่4 

1  1  1  1  1  1.00  

26 วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมกับจุดประสงค
การเรียนรูในหนวยที ่5 

1  1  1  1  1  1.00  

 
 จากตาราง 19 พบวา หลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .80 ขึ้นไป โดยสวนมากมี
คาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (จํานวน 15 ขอ) นอกนั้นมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ .80 
ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
  

2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
 การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห พิจารณาจากองคประกอบที่เกี่ยวของ ไดแก  
1) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห  2) ความสามารถในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 3) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 4) คุณภาพของผลงานนวัตกรรมที่
ครูผูเขาอบรมสรางขึ้น และ 5) ความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
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  1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห ผลการทดสอบความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห ไดผลดังนี้ 
   1.1 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิด
วิเคราะห  ระหวางกอนและหลังการฝกอบรม โดยใช The Wilcoxon matched–pairs signed–ranks 
test  ปรากฏดังตาราง 20 
 
ตาราง 20  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห 
     กอนและหลังการอบรม 
 

ครูผูเขาอบรม 
คนที ่

คะแนน 
หลังอบรม 

คะแนน
กอนอบรม 

ผลตาง 
(di) 

อันดับที่ของ
ความตาง 

อันดับที่ตาม
เครื่องหมาย 
+ - 

1 21 18 3 2.5 2.5  
2 23 17 6 9 9  
3 20 15 5 7 7  
4 22 19 3 2.5 2.5  
5 21 16 5 7 7  
6 22 18 4 4.5 4.5  
7 20 19 1 1 1  
8 20 16 4 4.5 4.5  
9 23 18 5 7 7  

ผลรวมของอันดับที่มีเคร่ืองหมายบวก (T+) 45  

ผลรวมของอันดับที่มีเคร่ืองหมายลบ (T-)  0 

Z -2.68 

P-Value 0.01 

 
 จากตาราง 20 พบวา ครูผูเขาอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห มีคะแนนจากการทดสอบความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห หลังไดรับการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
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   1.2 การคํานวณคาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม จากคะแนนทดสอบ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห ปรากฏดังตาราง 21 
  
ตาราง 21  คาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร    
     มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
 

ครูผูเขาอบรม 
คนที ่

คะแนนหลังอบรม 
(25) 

คะแนนกอนอบรม 
(25) 

ผลตาง 

1 21 18 3 
2 23 17 6 
3 20 15 5 
4 22 19 3 
5 21 16 5 
6 22 18 4 
7 20 19 1 
8 20 16 4 
9 23 18 5 

รวม 192 156 36 
  
 

ดัชนีประสิทธผิล  =  
192 - 156 

=  0.52 
(9 × 25) - 156 

 

 
 จากตาราง  21 พบวา คาดัชนีประสิทธิผลจากการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูใน
การสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห เทากับ 0.52 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑที่กําหนด 
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  2.  ความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายละเอียดของการ
วิเคราะหขอมูลปรากฏ ดังตาราง 22 
 
ตาราง 22  ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    

ครูผูเขา
อบรม 

คะแนนจากผูประเมิน 
รวม 
(27) 

รอยละ 
Mean 
Rank 

Kendall's 
Coefficient of 
Concordance 

Sig. คนที ่
 1 

คนที ่
 2 

คนที่  
3 

1 8 8 8 24 88.89 4.0 .717 .028 
2 9 8 8 25 92.59 5.3 
3 8 8 8 24 88.89 4.0 
4 7 7 8 22 81.48 2.2 
5 9 9 9 27 100.00 8.2 
6 8 8 8 24 88.89 4.0 
7 9 9 8 26 96.30 6.7 
8 8 8 8 24 88.89 4.0 
9 9 9 8 26 96.30 6.7 

เฉลี่ย 8.33 8.22 8.11 24.67 91.36  

 
 จากตาราง 22 พบวา ครูผูเขาอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห มีความสามารถในการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  91.36  เม่ือพิจารณาเปนรายบุคคล 
ปรากฏวา ครูผูเขาอบรมมีความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผานเกณฑ
รอยละ 80 ทุกคน เม่ือทดสอบความสอดคลองของการใหคะแนนระหวางผูประเมินดวย Kendall's 
Coefficient of Concordance พบวา ผูประเมินทั้ง 3 คน ใหคะแนนความสามารถในการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สอดคลองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  3.  ความสามารถในการสรางนวัตกรรม  รายละเอียดของการวิเคราะหขอมูลปรากฏ  
ดังตาราง  23 
 
ตาราง 23 ผลการประเมินความสามารถในการสรางนวตักรรม 
    

ครูผูเขา
อบรม 

คะแนนจากผูประเมิน 
รวม 
(54) 

รอยละ 
Mean 
Rank 

Kendall's 
Coefficient of 
Concordance 

Sig. คนที ่
 1 

คนที ่
 2 

คนที่  
3 

1 15 15 14 44 81.48 3.0 .692 .034 
2 15 15 15 45 83.33 4.5 
3 16 15 15 46 85.19 6.0 
4 15 15 14 44 81.48 3.0 
5 16 15 15 46 85.19 6.0 
6 15 15 15 45 83.33 4.5 
7 16 16 15 47 87.04 7.5 
8 15 15 14 44 81.48 3.0 
9 16 16 15 47 87.04 7.5 

เฉลี่ย 15.44 15.22 14.67 45.33 83.95  

  
 จากตาราง 23 พบวา ครูผูเขาอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม       
โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  83.95  เม่ือพิจารณาเปนรายบุคคล ปรากฏวา ครูผูเขาอบรมมีความสามารถ
ในการสรางนวัตกรรม ผานเกณฑรอยละ 80 ทุกคน เม่ือทดสอบความสอดคลองของการใหคะแนน
ระหวางผูประเมินดวย Kendall's Coefficient of Concordance พบวา ผูประเมินทั้ง 3 คน ใหคะแนน
ความสามารถในการสรางนวัตกรรม สอดคลองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  4. คุณภาพของผลงานนวัตกรรมที่ครูผูเขาอบรมสรางขึ้น รายละเอียดของการวิเคราะห
ขอมูลปรากฏ ดังตาราง 24 
  
ตาราง 24 ผลการประเมินคณุภาพของผลงานนวัตกรรมที่ครูผูเขาอบรมสรางขึ้น 
    
ครูผูเขา 
อบรม 
คนที ่

คะแนนจากผูประเมิน ระดับ
คุณภาพ 
เฉลี่ย 

Mean 
Rank 

Kendall's 
Coefficient of 
Concordance 

Sig. 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 3.00 3.00 2.33 2.78 6.2 .737 .024 
2 2.33 2.67 2.33 2.44 3.2 
3 2.67 2.33 2.33 2.44 3.0 
4 3.00 2.67 2.67 2.78 6.5 
5 2.33 2.67 2.33 2.44 3.2 
6 3.00 3.00 2.67 2.89 7.7 
7 2.33 2.33 2.33 2.33 2.2 
8 2.67 2.67 2.67 2.67 5.5 
9 3.00 3.00 2.67 2.89 7.7 

เฉลี่ย 2.70 2.70 2.48 2.63  

  
 จากตาราง 24 พบวา ครูผูเขาอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห มีผลงานนวัตกรรมที่สรางขึ้น ได
คะแนนประเมินคุณภาพโดยเฉลี่ยอยูในระดับ 2.63 เม่ือพิจารณาเปนรายบุคคล ปรากฏวา ครูผูเขา
อบรมมีผลงานนวัตกรรมที่สรางขึ้น ผานเกณฑประเมินคุณภาพระดับ 2 ทุกคน เม่ือทดสอบความ
สอดคลองของการใหคะแนนระหวางผูประเมินดวย Kendall's Coefficient of Concordance พบวา 
ผูประเมินทั้ง 3 คน ใหคะแนนคุณภาพของผลงานนวัตกรรม สอดคลองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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  5. ความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม  รายละเอียดของการวิเคราะหขอมูล
ปรากฏ ดังตาราง  25 
   
ตาราง  25  คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 
 

รายการประเมิน X    
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ดานเน้ือหาในการฝกอบรม   

1.1 เน้ือหาในการฝกอบรมมีความทันสมัย 4.28 มาก 
1.2 เน้ือหาในการฝกอบรมสอดคลองกับความตองการ 4.41 มาก 
1.3 เน้ือหาในการฝกอบรมมีความถูกตอง     
     ตามหลักวิชาการ 4.35 มาก 
1.4 เน้ือหาในการฝกอบรมเปนประโยชนโดยตรงตอ 
     หนวยงานของผูเขารับการฝกอบรม      4.23 มาก 
1.5 เน้ือหาในการฝกอบรมมีความชัดเจนสามารถเรียนรู 
     และฝกปฏิบัติได  4.16 มาก 

เฉลีย่ 4.29 มาก 

2. ดานความสามารถของวิทยากร   
2.1 การจัดลําดับขั้นตอนการบรรยาย 3.97 มาก 
2.2 การบรรยายไดตรงตามวัตถุประสงค 4.08 มาก 
2.3 เทคนิคการนําเสนอเนื้อหาสาระ 4.36 มาก 
2.4 การจูงใจผูเขาอบรมเขาสูเน้ือหาสาระของหลักสูตร    3.85 มาก 
2.5 การตอบขอซักถามไดตรงประเด็นและทําใหเกิด 
     ความเขาใจไดยิ่งขึ้น 4.27 มาก 

เฉลีย่ 4.11 มาก 

3. ดานการดําเนินการฝกอบรม   
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช ในการฝกอบรม    3.81 มาก 
3.2 ลําดับขั้นตอนของกิจกรรมเปนไปอยางตอเน่ือง      4.09 มาก 
3.3 สถานที่จัดฝกอบรมมีความเหมาะสม 4.26 มาก 
3.4 กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      4.04 มาก 
3.5 เอกสารที่ใชในการฝกอบรมมีความเหมาะสม      3.95 มาก 

เฉลีย่ 4.03 มาก 
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ตาราง  25 (ตอ) 
   

รายการประเมิน X    
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
4. ดานการบรรลุวตัถุประสงคของการฝกอบรม   

4.1 สามารถนําความรูไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได      4.08 มาก 
4.2 สามารถคนควาขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใช 
     ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูทีเ่นน 
     กระบวนการคิดวิเคราะหได      3.97 มาก 
4.3 สามารถสรางขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใช 
     ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูทีเ่นน 
     กระบวนการคิดวิเคราะหได      4.16 มาก 
4.4 สามารถออกแบบบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
     สําหรับการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการ 
     คิดวิเคราะหได 4.25 มาก 
4.5 สามารถสรางผลงานนวตักรรมบทเรยีนคอมพิวเตอร 
     มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได      4.17 มาก 

เฉลีย่ 4.13 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.14 มาก 

 
 จากตาราง 25 พบวา ครูที่ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสราง
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห มีความพึงพอใจตอ
หลักสูตรโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจตอหลักสูตร
อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานเน้ือหาในการฝกอบรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ดานการ
บรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรม ดานความสามารถของวิทยากร และดานการดําเนินการ
ฝกอบรม ตามลําดับ  
 
 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห มีรายละเอียดเกี่ยวกับความมุงหมาย วิธีดําเนินการวิจัย สรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครั้งนี้ มีความมุงหมายเพ่ือ 
  1. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห   
  2. ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก (1) การศึกษาขอมูลจาก
เอกสารและงานวิจัย โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามกระบวนการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) นําแนวคิดที่เกี่ยวของมาสังเคราะหเปนองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม (2) การ
ประชุมกลุม (Focus Group) เปนการแลกเปลี่ยนเหตุผลและประสบการณ ทําใหไดรายละเอียดที่
จําเปนสําหรับองคประกอบของหลักสูตร นํามากําหนดรายละเอียดของการฝกอบรมครูในการสราง
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห (3) การประเมินความ
ตองการของครูผูสอนดวยแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพ่ือตรวจสอบความรูพ้ืนฐานและความ
ตองการของกลุมตัวอยาง  
 2.  การจัดทํารางหลักสูตร เปนการนําขอมูลพ้ืนฐานมาจัดทํารางหลักสูตรฝกอบรมให
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของกลุมตัวอยาง มีองคประกอบ ไดแก เอกสารประกอบ
หลักสูตร แบบประเมินโครงรางหลักสูตร และการศึกษานํารองโดยกลุมตัวอยางของการศึกษานํารอง 
คือ ครูผูสอนจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 1 โรง ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โดยเปนครูผูสอนที่ไดรับอนุญาตจากผูบริหารใหดําเนินการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขรางหลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  
 3.  การตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช 
เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการนําหลักสูตรไปใชปฏิบัติจริง ซึ่งกลุมตัวอยาง เปนครูผูสอนใน
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 
โรงเรียน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) กอนการฝกอบรมผูวิจัยดําเนินการ
ทดสอบความรูดานการคิดวิเคราะหกับครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยาง ดําเนินการจัดอบรมตาม
หลักสูตรในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 กับกลุมตัวอยาง ใชระยะเวลาในการฝกอบรม 9 
สัปดาห หรือ 45 ชั่วโมง และในระหวางการฝกอบรมจะทําการประเมินความสามารถของครูผูเขา
อบรมในการออกแบบมัลติมีเดีย และประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม หลังการฝกอบรม
ผูวิจัยดําเนินการทดสอบความรูดานการคิดวิเคราะหกับกลุมตัวอยาง ประเมินคุณภาพของผลงาน
นวัตกรรมที่ผูเขารับการฝกอบรมสรางขึ้น และสอบถามครูผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความพึง
พอใจที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 
 4.  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร นําขอมูลที่ไดจากการนําหลักสูตรไปทดลองใน
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง มาปรับปรุงแกไขหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลักสูตร ไดแก แบบทดสอบความรูดานการคิดวิเคราะห แบบ
ประเมินความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แบบประเมินความสามารถใน
การสรางนวัตกรรม แบบประเมินคุณภาพของนวัตกรรม มีลักษณะเปนแบบประเมินโดยใชเกณฑ
การใหคะแนน และแบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม วิเคราะหขอมูลโดย
เปรียบเทียบความรูของครูเรื่องการคิดวิเคราะห ระหวางกอนและหลังการฝกอบรม โดยใช The 
Wilcoxon matched–pairs signed–ranks test คํานวณคาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมครู
ในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ เนนกระบวนการคิดวิเคราะห แปล
ความหมายของประสิทธิผลโดยเทียบกับเกณฑคาดัชนีประสิทธิผลที่ .50  และหาคาเฉลี่ยและรอยละ
ของคะแนนการประเมินความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คะแนนการ
ประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม และหาคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรมที่ครูสรางขึ้น 
  

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห พบวา 
  1.1 ผลการศึกษาโครงรางหลักสูตร  จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และการประชุม
กลุม ทําใหไดหนวยการเรียนรู และรายละเอียดของเนื้อหา แบงออกเปน 5 หนวย ซึ่งกลุมตัวอยาง
โดยรวมมีพ้ืนฐานความรูระดับปานกลาง และมีความตองการพัฒนาอยูในระดับมาก ดังนี้ 
   หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห เน้ือหาประกอบดวย 
เรื่อง ความหมายของการคิดวิเคราะห การทํางานของสมองเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห  ความสัมพันธ
ระหวางการเรียนรูและการคิดวิเคราะห กระบวนการคิดวิเคราะห และการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห   
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   หนวยที่ 2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เน้ือหาประกอบดวย 
เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย การดึงขอมูลวีดิท ัศนจากเครือขายอินเทอรเน็ต 
และการคนควาขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการคิดวิเคราะห   
   หนวยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางขอมูลมัลติมีเดีย เน้ือหาประกอบดวย 
เรื่อง โปรแกรม Adobe Photoshop   โปรแกรม Nero Wave Editor โปรแกรม Power Director และ
การจัดทําขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการคิดวิเคราะห   
   หนวยที่ 4 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เน้ือหาประกอบดวย เร่ือง 
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พ้ืนฐานโปรแกรม Macromedia Flash การสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการ
คิดวิเคราะห  
   หนวยที่ 5 การสรางนวัตกรรม เน้ือหาประกอบดวย เร่ือง แนวคิดเกี่ยวกับการสราง
นวัตกรรม การเขียนคูมือการใชนวัตกรรม และการเขียนรายงานผลการใชนวัตกรรม 
  1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมครูในการสราง
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห พบวา มีความเหมาะสม
โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาผลการประเมินความเหมาะสมจาก 8 รายการหลัก พบวา 
มีหน่ึงรายการที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด คือ ปญหาและความจําเปนของหลักสูตร  
สวนที่เหลือ 7 รายการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก อยางไรก็ตามผูวิจัยยังไดดําเนินการ
ปรับปรุงในหลายประเด็นตามคําแนะนําและขอสังเกตของผูเชี่ยวชาญ 
  1.3 ผลการประเมินความสอดคลองของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวา
หลักสูตรฝกอบรมมีความสอดคลองกัน ในภาพรวมมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ .80 ขึ้นไป โดย
สวนมาก มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (จํานวน 15 ขอ) สวนที่เหลือมีคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ .80 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห พบวา  
  2.1 ครูผูเขาอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห มีคะแนนจากการทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กระบวนการคิดวิเคราะห ภายหลังไดรับการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และคาดัชนีประสิทธิผลจากการทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิด
วิเคราะหตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห เทากับ 0.52 หรือมีความกาวหนาในการเรียนรูรอยละ 52 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนด  
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  2.2 ครูผูเขาอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห มีความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  92.59  เม่ือพิจารณาเปนรายบุคคล ปรากฏวา ครูผูเขาอบรมมี
ความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผานเกณฑรอยละ 80 ทุกคน    
  2.3 ครูผูเขาอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ  85.19  เม่ือพิจารณาเปนรายบุคคล ปรากฏวา ครูผูเขาอบรมมีความสามารถในการสราง
นวัตกรรม ผานเกณฑรอยละ 80 ทุกคน  
  2.4 ครูผูเขาอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห มีผลงานนวัตกรรมที่สรางขึ้น ไดคะแนนประเมินคุณภาพ
โดยเฉลี่ยอยูในระดับ 2.60 เม่ือพิจารณาเปนรายบุคคล ปรากฏวา ครูผูเขาอบรมมีผลงานนวัตกรรม
ที่ผานเกณฑประเมินคุณภาพทุกคน  
  2.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมครูในการสราง
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห พบวา ครูผูเขาอบรมมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวา มีความพึงพอใจใน
ระดับมากทุกดาน             
   

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห สามารถนํามาอภิปรายผลที่เกิดขึ้น จําแนกตามความมุง
หมายของการวิจัยดังน้ี   
  1.  ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห  มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก และมีคาดัชนี
ความสอดคลองเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ทั้งน้ีเปนผลมาจากมีกระบวนการจัดทําและพัฒนาอยาง
เปนระบบ ทั้งในสวนของโครงรางหลักสูตร สื่อ แผนการจัดฝกอบรม และเครื่องมือเก็บรวบรวม
ขอมูล นอกจากนี้ จุดเดนคือ มีกิจกรรมใหแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณของตนเองและเพื่อน
ทั้งในดานความรู และประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอน การระดมพลังสมอง การอภิปราย
กลุม การสะทอนความคิดเห็นจากการปฏิบัติ และการมีสวนรวมกําหนดแนวทางปฏิบัติ รวมทั้ง
วิธีการฝกอบรมไมมุงเนนหลักการและทฤษฎีเทานั้น แตใหความสําคัญกับการประยุกตและนํา
ความรูไปใช ทําใหผูรับการอบรมไดทบทวนและศึกษาเรียนรูเพ่ิมเติมจากการปฏิบัติงาน ประเด็น
สําคัญ คือ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ทําใหครูเห็นแนวทางและเกิดการเรียนรูไดมากกวา 
เชนเดียวกับแนวคิดที่วาหลักสูตรฝกอบรมที่ดีตองสรางแรงจูงใจในการเรียนรูโดยการใหความรูที่
เปนประโยชน การนําเสนอเนื้อหาตองเหมาะสม และหัวขอการฝกอบรมตองชัดเจน สามารถ
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นําไปใชในการทํางาน รวมทั้งตองประเมินผลและติดตามผลอยางตอเน่ือง (นิรชรา ทองธรรมชาติ. 
2544: 83-95) รวมทั้งสอดคลองกับหลักการพื้นฐานในการจัดการฝกอบรมเพื่อใหผูใหญเรียนรูไดดี
ที่วา ตองมีการวิเคราะหความตองการจําเปน (Needs Assessment) สรางบรรยากาศแหงความ
ปลอดภัย (Safety) สรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูฝกอบรมกับผูเขารับการฝกอบรม สรางการ
ปฏิบัติการและมีผลสะทอนกลับ (Reflect) เรียนรูดวยการกระทํา (Learning by Doing) สรางบทบาท
ที่ชัดเจน (Clear Roles) การเรียนรูรวมกันดวยการทํางานเปนกลุม (Teamwork) โดยจัดเปนกลุม
เล็กเพื่อให เกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความรูสึกปลอดภัย มีลักษณะเปนการชวยเหลือกัน 
รวมทั้งชวยสรางความผูกพันระหวางผูเขารับการอบรมกับสิ่งที่ไดเรียนรู (Engagement) (Vella. 
1994: 3-22) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่วา ตองมีการ
วิเคราะหหาความตองการจําเปนและความตองการการกําหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
การวิเคราะหงาน การกําหนดหัวขอ การกําหนดหลักการ/ทฤษฎีการเรียนรู การกําหนดวิธีการ
ฝกอบรม ระยะเวลาและวิธีการติดตามผล (สมชาติ กิจยรรยง. 2544:  45) สรุปวา แนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการฝกอบรมใหประสบผลสําเร็จ ควรพิจารณาถึงความตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง
ความรู ความคิด เจตคติ ทักษะ โดยผานกระบวนการใหความรูและการฝกปฏิบัติที่มีแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู การยอมรับและการมีสวนรวมของผูเขารับการฝกอบรม ตองมีการประเมินผลและการ
ติดตามเพื่อการปรับปรุงองคประกอบของการฝกอบรมใหชัดเจน ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู
ในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ไดดําเนินการ
ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบ จึงสงผลใหไดหลักสูตรที่มีความเหมาะสมโดยรวม
อยูในระดับมาก และมีคาดัชนีความสอดคลองเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
  2.  หลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหที่พัฒนาขึ้น ชวยใหครูผูเขาอบรมมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิด
วิเคราะหสูงกวากอนการฝกอบรม มีความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 92.59 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  85.19 
มีผลงานนวัตกรรมที่ไดคุณภาพโดยเฉลี่ยอยูในระดับ 2.60 ซึ่งอยูในระดับผานเกณฑ และมีความพึง
พอใจตอหลักสูตรฝกอบรมโดยรวมอยูในระดับมาก เปนไปตามเกณฑประสิทธิผลที่กําหนดทุกขอ 
สอดคลองกับ เกศริน  มนูญผล (2544: 75-158) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู
เพ่ือเสริมสมรรถภาพดานการจัดทําหนังสือเสริมประสบการณที่สอดคลองกับทองถิ่น การพัฒนา
หลักสูตรดําเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
เพ่ือใชวางแผนในการสรางหลักสูตร 2) การสรางหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การ
ประเมินหลักสูตร ผลการประเมินหลักสูตรพบวา หลักสูตรสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และผลสัมฤทธิ์หลังฝกอบรมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และสอดคลองกับ วิเชียร อินทรสมพันธ (2546: 
84-106) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการบูรณาการ
จริยธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับครูมัธยมศึกษา ในการพัฒนาแบงการวิจัยออกเปน 
4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 การ
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ทดลองใชหลักสูตร และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา 
สมรรถภาพการบูรณาการจริยธรรมในหลักสูตรหลังทดลองใชหลักสูตรมากกวา กอนทดลองใช
หลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คาเฉลี่ยคะแนนทางดานความรูความเขาใจมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 70 คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติและดานทักษะปฏิบัติมีประสิทธิภาพสูง
กวา 3.50 คาเฉลี่ยคะแนนผลงานการบูรณาการจริยธรรมในหลักสูตรอยูในระดับดี และความ
เหมาะสมของการทดลองใชหลักสูตรอยูในระดับมาก 
 จากผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห เปนไปตามเกณฑประสิทธิผลที่กําหนดทุกขอ 
อาจเนื่องมาจากหลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นน้ีอาศัยกระบวนการฝกอบรมในระหวางปฏิบัติงาน ทํา
ใหครูผูเขาอบรมไดเรียนรูพรอมกับการทํางานซึ่งเปนการเรียนรูอยางมีเปาหมาย ครูผูเขาอบรมจึง
เห็นประโยชนของการเรียนรูเน้ือหาใหมที่สงผลดีตอการทํางาน นอกจากนั้นผูเขารับการฝกอบรมยัง
ไดมีสวนรวมในกระบวนการฝกอบรม เพราะเปนการฝกอบรมที่เนนการลงมือปฏิบัติ ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู ไดสะทอนผลการเรียนรูและการปฏิบัติจริงทําใหไดผานกระบวนการแกปญหาที่เกิดจากการ
ฝกปฏิบัติจากการทํางานจริง ไดนําผลงานที่เกิดจากการฝกอบรมไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ซึ่ง
ประสิทธิผลดังกลาวเปนผลจากการใชแนวคิดและหลักการฝกอบรมในระหวางปฏิบัติงาน (On the 
job training) ซึ่งเปนการฝกงานในหนาที่ของตนที่กระทําอยู ฝกงานตรงตามตําแหนงปจจุบัน 
ฝกงานตามหนาที่หลักปจจุบันใหมีความรู ความชํานาญมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดการผิดพลาดใหนอยลง 
หรือใหถูกตองทั้งหมด เพ่ือลดการสูญเสียวัตถุดิบใหนอยลง หรือประหยัดใหมากขึ้น และเพื่อใชเวลา
ปฏิบัติใหนอยลง แตไดผลงานมากขึ้น ผูรับการฝกจึงตองฝกในงานที่ตนทําจริง (สายัณห  พานิช. 
2548: 30) นอกจากนั้น อาจเกิดจากหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นน้ีสอดคลองกับความตองการของครูผูสอน
ที่ตองการพัฒนาตนเองในดานการสรางนวัตกรรม เพราะเปนเรื่องที่นําไปสูการยกระดับวิชาชีพครูให
มีความกาวหนามากยิ่งขึ้น ดังผลการวิจัยของ เสถียร  สายลวดคํา (2551: 48-53) เร่ือง สภาพการ
ใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการอานออกเขียนได ของครูผูสอนโรงเรียนบานศรีสมเด็จ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 พบวา ครูตองการพัฒนาตนเองดานการผลิตสื่อให
ทันสมัยในรูปแบบของสื่อแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และเนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรเปนผลงาน
ที่ยังขาดแคลนอยางมากในปจจุบันจึงเปนสิ่งที่จะตอบสนองความตองการที่อยูในความสนใจ
ของครูเปนอยางมาก นอกจากนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรยังเปนผลงานที่ชวยใหครูสามารถ
นํามาใชกระตุนการเรียนรูของผูเรียนไดมากขึ้น ทําใหผูเรียนสนใจเนื้อหาและตอบสนองความ
แตกตางของผูเรียนไดเปนอยางดี อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนสรางองคความรู สรุปประเด็นหัวขอเรื่อง
อยางมีความหมาย และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น (Wolfe. 2001: 69-73) นอกจากนั้น 
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียยังสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดานอ่ืนๆ ที่มากกวาการเรียนรูตามเนื้อหา เชน 
ทักษะการคนควา ทักษะการแปลความหมายขอมูล ทักษะการออกเสียง การสื่อสารความหมาย
ความรู และทักษะการใชคอมพิวเตอร (Jonassen. 2000: 17-22) คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงจําเปน
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สําหรับครูในยุคปจจุบัน ขอดีของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ สามารถคัดลอก ตัดตอ และทําซ้ํา
เน้ือหาใหมไดเรื่อยๆ โดยกระทบตอคุณภาพของขอมูลนอยที่สุด การจัดทําสื่อมัลติมีเดียผานระบบ
คอมพิวเตอรสามารถทําไดงาย ใชงบประมาณนอย และสามารถสรางสรรคสื่อไดหลากหลาย (คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.  2552: 5) ทําใหครูเล็งเห็นประโยชนของการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอร และเม่ือบทเรียนคอมพิวเตอรไดเติมแนวคิดของการเรียนรูที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหซ่ึงเปนวิธีการเรียนรูที่จะทําใหเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งข้ึน ยิ่งทําใหครูเล็ง
เปนประโยชนของหลักสูตรดังกลาว จึงพยายามศึกษาและฝกปฏิบัติตามกระบวนการฝกอบรม
ดวยดี มีการศึกษาบทเรียนในระหวางการทําผลงาน และไดเรียนรูโดยมีพี่เลี้ยงคอยให
คําแนะนําอยางตอเน่ือง ทําใหครูไมเกิดความเครียดจนเกินไป จึงเปนการเรียนรูรวมกันจนเกิด
การพัฒนาตอยอดผลงานใหกลายเปนนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหดังกลาว  
 จากการสังเกตกระบวนการฝกอบรม และพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรม พบปญหา
อุปสรรคในขณะดําเนินการทดลองใชหลักสูตร โดยสรุปปญหาที่สําคัญไดดังนี้   
  1.  การจัดกิจกรรมในที่ทํางานของครูผูเขาอบรม พบปญหาสําคัญ คือ ครูมีงานแทรก
ซอนที่จะตองปฏิบัติอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน มีบุคลากรจากภายนอกโรงเรียนมาติดตอราชการ ทํา
ใหครูผูเขาอบรมไมสามารถทํากิจกรรมไดตามแผนอยางครบถวนทุกคน 
  2.  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตชา เพราะอุปกรณไมทันสมัย ทําใหการทํากิจกรรมไม
เปนไปตามแผนที่กําหนด โดยเฉพาะการดึงขอมูลวีดิทัศนจากแหลงขอมูลตางๆ ในระบบ
อินเทอรเน็ตเปนไปอยางลาชาทําใหการดําเนินกิจกรรมในสวนนี้กระทบกับเวลาของกิจกรรมอ่ืนๆ 
เปนอยางมาก  
  3.  เครื่องคอมพิวเตอรบางเครื่องไมพรอมสําหรับการใชงาน เชน การติดไวรัส
คอมพิวเตอรทําใหการติดตั้งโปรแกรมตางๆ สําหรับใชในการฝกอบรมไมครบทุกเครื่อง นอกจากนั้น 
การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรบางเครื่องชาเกินไป ทําใหครูผูเขาอบรมที่นั่งประจําเครื่องนั้นไม
สามารถทํากิจกรรมใหทันกับคนอื่นๆ ได   
 ดังน้ัน ในการพัฒนาความสามารถของครูในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ครูผูสอนจึงควรไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอจากผูบริหารโรงเรียน 
เพ่ือใหครูไดใชเวลากับการพัฒนาความสามารถอยางเต็มที่ ควรสนับสนุนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่มีความเร็วสูงเพื่อใหการคนควาขอมูลมัลติมีเดียมีความรวดเร็ว และควรสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยเพ่ือใหการทํางานเปนไปตามแผนที่กําหนด เพ่ือลดปญหาการทํางาน
ติดขัดอันเนื่องมาจากอุปกรณคอมพิวเตอรชํารุดทรุดโทรมตางๆ   
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ขอเสนอแนะ 

 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห เปนเครื่องมือสําหรับจัด
ประสบการณใหกับผูเรียน ซึ่งนําสาระหลัก (Main concept) จากกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรมา
กําหนดเปนสถานการณผานระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ใหผูเรียนทํากิจกรรมโดยใชกระบวนการ
คิดวิเคราะห ไดแก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การจําแนกขอผิดพลาด การสรุปนัยทั่วไป 
และการนําหลักการไปใช ทําใหเกิดความเขาใจในสาระหลักและไดคําตอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณที่กําหนดให ผลจากการพัฒนาครูผูสอนในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะได 3 ดาน ดังนี้   
  1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
   1.1 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายทางการศึกษา ควรใหการ
สนับสนุนเชิงนโยบายหรือจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองในการสรางและเผยแพรผลงานในเชิง
นวัตกรรมซึ่งประกอบดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คูมือการใชบทเรียน และรายงานผลการ
ใชบทเรียน     
   1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรกําหนดใหมีโครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหในแผนปฏิบัติการประจําปและกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ
โครงการอยางชัดเจน เพ่ือกระตุนใหมีการพัฒนาผลงานอยางตอเน่ือง  
  2.  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช   
   2.1 หลักสูตรน้ีเหมาะสําหรับการนําไปใชฝกอบรมใหมีความสามารถในการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหและเผยแพรผลงานในเชิงนวัตกรรม
ซึ่งประกอบดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คูมือการใชบทเรียน และรายงานผลการใชบทเรียน    
เหมาะสําหรับการฝกอบรมครูประจําการที่ทํางานในที่เดียวกันหรือใกลเคียง และมีจํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมไมเกิน 10 คน ตอวิทยากร 1 คน เพ่ือใหสามารถดูแลการฝกปฏิบัติในระหวาง
ปฏิบัติงานไดอยางใกลชิด  
   2.2 ควรมีการสรางบรรยากาศการฝกอบรมแบบเปด โดยสนับสนุนใหผูเขารับการ
ฝกอบรมนําเสนอความรู ประสบการณ รวมทั้งไดแสดงความคิดอยางอิสระ ชวยใหผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความมั่นใจ และความพึงพอใจตอการอบรมมากขึ้น และประเด็นสําคัญคือตองมีการสรุป
สาระที่ไดทุกครั้ง และมอบหมายงานใหปฏิบัติอยางชัดเจนเพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถปฏิบัติได
ถูกตองซึ่งจะชวยลดระยะเวลาในการนิเทศติดตามของวิทยากร 
   2.3 เน่ืองจากการฝกอบรมในระหวางปฏิบัติงานจะตองจัดอบรมในที่ทํางานซึ่ง
ครูผูสอนมักจะมีงานที่ตองปฏิบัติอยูตลอดเวลา ดังน้ัน จึงควรจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเขาอบรมและวิทยากร โดยใชชวงเวลาหลังการรับประทานอาหารเที่ยง หรือหลังเลิกงาน



 
163

เพราะเปนชวงเวลาที่ผูเขาอบรมสวนใหญมีเวลาวางตรงกัน จะทําใหผูเขาอบรมสามารถเขาประชุม
ไดอยางพรอมเพรียงกัน  
   2.4 ระยะเวลาสําหรับการฝกอบรมควรมีการยืดหยุนตามความเหมาะสม โดยให
ครูผูสอนที่เขารับการอบรมไดมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดระยะเวลาในการศึกษาเนื้อหา 
การฝกปฏิบัติ การนําความรูหรือผลงานไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติ จะทําใหกระบวนการฝกอบรมสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอนของผู
เขาอบรม มีความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน และเปนไปตามแนวคิดของการฝกอบรมระหวาง
ปฏิบัติงาน 
  3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย  
   3.1 ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของผูเรียนที่เรียนรูผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห  
   3.2 ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการฝกอบรมในลักษณะอื่นสําหรับการพัฒนา
ความสามารถของครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห  
   3.3 ควรมีการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห ที่มีตอความสามารถดานอ่ืนๆ ของผูเรียน เชน ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนตน 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

1. ผูเชี่ยวชาญประเมินโครงรางหลักสูตร และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 1.  รองศาสตราจารย ดร.บุญชม  ศรีสะอาด   สังกัดภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2.  รองศาสตราจารย ดร.วิมลรัตน  สุนทรโรจน  สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 3.  รองศาสตราจารย ดร.ธูปทอง  กวางสวาสดิ์  สังกัดภาควิชาหลกัสูตรและการสอน  
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   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
2. ผูเชี่ยวชาญประเมินความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย ประเมิน
ความสามารถในการสรางนวัตกรรม และประเมินคุณภาพของผลงานนวัตกรรม  
 1.  นายประเสริฐ วรสาร  ตําแหนงรองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา 
  รอยเอ็ด เขต 1  
 2. นายถวิล  เนตรวงษ  ตําแหนงศึกษานเิทศก  วทิยฐานะศึกษานเิทศกเชีย่วชาญ   
  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
 3. นายเสถียร  สายลวดคํา  ตําแหนงผูอํานวยการ วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
  พิเศษ สังกัดโรงเรียนบานศรีสมเด็จ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
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แบบประเมินโครงรางหลักสูตร 
หลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวตักรรมบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 

ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
 
คําชี้แจง 
 แบบประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทานซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ ได
กรุณาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองระหวางองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร  
 การประเมินโครงรางหลักสูตรโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็น
ของทาน และขอความกรุณาเขียนขอเสนอแนะอื่นๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
แบบประเมินแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที ่1 ประเมินความสอดคลองระหวางโครงรางของหลักสูตร เปนการพิจารณา
สวนประกอบตาง ๆ ของโครงรางหลักสูตรวามีความสอดคลองกันเพยีงใด  
  ตอนที ่2 ประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร เปนการพิจารณาสวนประกอบ 
ตาง ๆ ของโครงรางหลักสูตรวามีความเหมาะสมเพียงใด 
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ตอนที่ 1 ความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 
 

รายการประเมิน 
สอดคลอง 

(1) 
ไมแนใจ 

(0) 
ไมสอดคลอง 

(-1) 
1. ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร 
    ฝกอบรมกับหลักการของหลักสูตรฝกอบรม…………... 
2. ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร 
    ฝกอบรมกับวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม……… 
3. ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร 
    ฝกอบรมกับแนวทางการแกปญหา……………………. 
4. ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร 
    ฝกอบรมกับโครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม…………. 
5. หลักการของหลักสูตรฝกอบรมกับวัตถุประสงคของ 
    หลักสูตรฝกอบรม………………………………………. 
6. หลักการกับโครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม………….. 
7. เปาหมายของหลักสูตรกับวัตถุประสงคของหลักสูตร…. 
8. เปาหมายของหลักสูตรกับเนื้อหาของหลักสูตร………... 
9. เปาหมายของหลักสูตรกับกระบวนการฝกอบรม……… 
10. เปาหมายของหลักสูตรกับสื่อและอุปกรณประกอบ 
    การฝกอบรม……………………………………………. 
11. เปาหมายของหลักสูตรกับการประเมินผลหลักสูตร….. 
12. วัตถุประสงคกับโครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม……. 
13. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมกับกิจกรรม 
    การฝกอบรม…………………………………………… 
14. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมกับการวัดและ 
    ประเมินผล……………………………………………… 
15. โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรมกับกิจกรรม 
    การฝกอบรม…………………………………………… 
16. โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรมกับการวัดและ 
    ประเมินผล……………………………………………… 
17. กิจกรรมการฝกอบรมกับสื่ออุปกรณการฝกอบรม…… 
18. กิจกรรมการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล……... 
19. เนื้อหากับกิจกรรมการฝกอบรมในหลักสูตร…............ 
  

 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
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……………… 
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……………… 
 
……………… 
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รายการประเมิน 
สอดคลอง 

(1) 
ไมแนใจ 

(0) 
ไมสอดคลอง 

(-1) 
  

20. เนื้อหากับสื่ออุปกรณการฝกอบรมในหลักสูตร………. 
21. เนื้อหากับการประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม…………. 
22. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมกับจุดประสงค 
     การเรียนรูในหนวยที่ 1……………………………….. 
23. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมกับจุดประสงค 
     การเรียนรูในหนวยที่ 2……………………………….. 
24. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมกับจุดประสงค 
     การเรียนรูในหนวยที่ 3……………………………….. 
25. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมกับจุดประสงค 
     การเรียนรูในหนวยที่ 4……………………………….. 
26. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมกับจุดประสงค 
     การเรียนรูในหนวยที่ 5……………………………….. 
  

 

……………… 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
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……………… 

 

……………… 
……………… 
 
……………… 
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……………… 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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 ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. ปญหาและความจําเปนของหลักสูตร 
1.1 มีความจําเปนที่ตองพัฒนาหลักสูตร…. 
1.2 มีความสมเหตุสมผล………………….. 
1.3 ตรงกับสภาพความตองการและความ 
     เปนจริงในสังคม………………………. 
1.4 แนวทางในการแกปญหาเหมาะสม…… 

2. หลักการของหลักสูตร 
2.1 มีความเปนไปไดและสมเหตุสมผล…… 
2.2 สามารถนําไปใชไดจริง……………….. 
2.3 มีแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานรองรับ……….. 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
3.1 มีความชัดเจน…………………………. 
3.2 มีความเปนไปได………………………. 
3.3 ความเหมาะสมกับผูเขารับการฝก 
     อบรม…………………………………... 
3.4 ครอบคลมุเปาหมายของหลักสูตรที ่
     กําหนด………………………………… 

4. เน้ือหาของหลักสูตร 
4.1 สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 
4.2 ตอบสนองวัตถปุระสงคของหลักสูตร… 
4.3 การจัดเรียงลําดับเนื้อหาสอดคลองกับ 
     เปาหมายของหลักสูตร………………... 
4.4 เนื้อหาสาระสอดคลองกับความรู 
     ความสามารถที่ตองการพัฒนา……….. 

5. กิจกรรมการฝกอบรม 
5.1 มีความเปนไปไดที่จะทาํใหบรรล ุ
     วัตถุประสงค…………………………… 
5.2 ความเหมาะสมของกระบวนการ 
     ฝกอบรมระหวางปฏิบตัิงาน…………... 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

5.3 เหมาะสมกับผูเขารบัการฝกอบรมและ 
     ระยะเวลา……………………………… 
5.4 มีความนาสนใจ……………………….. 

6. สื่ออุปกรณการฝกอบรม 
6.1 มีความเหมาะสมกับกิจกรรม…………. 
6.2 สงเสริมใหกิจกรรมบรรลุจุดประสงคได. 

7. การวัดและประเมินผล 
7.1 ครอบคลมุสิ่งที่ตองการวัดและประเมนิ. 
7.2 มีความสอดคลองกับความรูความ 
     สามารถที่ตองการพัฒนา……………… 
7.3 ตรวจสอบการบรรลวุตัถุประสงคของ 
     หลักสูตรได……………………........…. 

8. การประเมินหนวยการเรยีนรู 
8.1 จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน…. 
8.2 จุดประสงคการเรียนรูมีความสอดคลอง 
     กับเปาหมายของหลักสูตร……………. 
8.3 เคาโครงเนื้อหาชวยในการบรรล ุ
    จุดประสงคการเรียนรูได……………….. 
8.4 กิจกรรมการฝกอบรมมีความเหมาะสม. 
8.5 กิจกรรมการฝกอบราสามารถนําไปสู 
     การพัฒนาความสามารถตามเปาหมาย 
     ของหลักสูตรได……………………….. 
8.6 กิจกรรมการฝกอบรมชวยใหบรรล ุ
     จุดประสงคการเรียนรู…………………. 
8.7 สื่อ วัสดุและอุปกรณเหมาะสม………... 
8.8 การวัดและประเมินผลมีความสอดคลอง
     กับเปาหมายของหลักสูตร……………. 
8.9 การวัดและประเมินผลสามารถ 
     ตรวจสอบผลการเรียนรูได……………. 

 
………….. 
………….. 
 
………….. 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
………….. 
 
 
………….. 
 
………….. 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 

 
………….. 
………….. 
 
………….. 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
………….. 
 
 
………….. 
 
………….. 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 

 
………….. 
………….. 
 
………….. 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
………….. 
 
 
………….. 
 
………….. 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 

 
………….. 
………….. 
 
………….. 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
………….. 
 
 
………….. 
 
………….. 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 

 
………….. 
………….. 
 
………….. 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 
………….. 
 
 
………….. 
 
………….. 
………….. 
 
………….. 
 
………….. 

 



185 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบประเมินความตองการฝกอบรมของครู 
ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 

 

คําชี้แจง 

 การประเมินโครงรางหลักสูตรโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็น
ของทาน และขอความกรุณาเขียนขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 

รายการประเมิน 
พ้ืนฐานความรูเดิม ความตองการพัฒนา 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

หนวยที ่1             
1. ความหมายของการคิด

วิเคราะห 
          

2. การทํางานของสมอง
เกี่ยวกับการคดิวิเคราะห 

          

3. ความสัมพันธระหวางการ
เรียนรูและการคิดวิเคราะห 

          

4. กระบวนการคิดวิเคราะห           
5. การพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห 
          

หนวยที ่2             
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบั

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
          

2. การดึงขอมูลวีดิท ัศนจาก
เครือขายอินเทอรเน็ต 

          

3. การคนควาขอมูล              
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย      
เพ่ือการคิดวิเคราะห 

          

หนวยที ่3             
1. โปรแกรม Adobe 

Photoshop  
          

2. โปรแกรม Nero Wave           
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รายการประเมิน 
พ้ืนฐานความรูเดิม ความตองการพัฒนา 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

Editor 
3. โปรแกรม Power Director            
4. การจัดทําขอมูล    

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย      
เพ่ือการคิดวิเคราะห 

          

หนวยที ่4             
1. การออกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
          

2. พ้ืนฐานโปรแกรม 
Macromedia Flash 

          

3. การสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

          

4. การออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห 

          

หนวยที ่5             
1. แนวคิดเกี่ยวกับการสราง

นวัตกรรม 
          

2. การเขียนคูมือการใช
นวัตกรรม 

          

3. การเขียนรายงานผลการใช
นวัตกรรม 

          

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 



188 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
หลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวตักรรมบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย  

ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
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หลักสตูรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลตมิีเดียท่ีเนนกระบวนการคิดวิเคราะห    
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาโดย 
นายมนตรี  วงษสะพาน 

นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คํานํา 

 
 
 หลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหชุดนี้ เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชสงเสริมใหครูผูสอนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีความรูและความสามารถในการนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชประกอบในการฝกคิด
วิเคราะหของผูเรียน และปรับปรุงพัฒนาใหกลายเปนนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห โดยดําเนินการฝกอบรมตามแนวคิดของการฝกอบรมระหวาง
ปฏิบัติงาน (On the Job Training) ซึ่งเปนวิธีการที่มุงเนนการเรียนรูรวมกับการปฏิบัติงาน ใช
สถานที่ปฏิบัติงานหรือที่ใกลเคียงเปนสถานที่ฝกอบรม ทําใหผูรับการอบรมไดสอนเนื้อหาตามปกติ 
และไดเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห มีการฝกปฏิบัติซ้ําจากเนื้อหาบทเรียนแรกไปสูบทเรียนตอๆ ไป จนกระทั่งชํานาญพอที่จะ
รวมเนื้อหาเขาเปนชุด และปรับใหเปนนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการ
คิดวิเคราะห ใชเผยแพรใหเพ่ือนรวมงานตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ นําไปใชประโยชนได 
 ผูพัฒนาหลักสูตรขอขอบพระคุณ รองศาสตราจาร ดร.วิชัย วงษใหญ วาที่รอยตรี ดร.มนัส 
บุญประกอบ และรองศาสตราจารย ดร.สุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ ที่กรุณาใหแนวคิดและคําปรึกษา 
ตลอดจนขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม และขอขอบพระคุณผูให
ขอมูลที่เกี่ยวของ เพ่ือประกอบการสรางหลักสูตรในคร้ังน้ีเปนอยางสูง จนทําใหการสรางหลักสูตร
สําเร็จไปดวยดี 
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สภาพปญหาและความจําเปน 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ .) ดานผู เรียนโดยรวม พบวา คุณลักษณะที่ไมไดมาตรฐาน ไดแก การมี
ความสามารถในการคิด การมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง การมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และการมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา.  2550: 24) ผลการประเมินดังกลาว สะทอนใหเห็นวา การดําเนินงาน
ตามหลักสูตรยังไมประสบความสําเร็จในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู และ
ความสามารถดานการคิด ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวถือวามีความสําคัญและเปนหัวใจของการ
ดําเนินการตามหลักสูตร เพราะความสามารถในการคิดเปนสมรรถนะหลักประการหนึ่งของหลักสูตร 
และการบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรูก็เปนการสะทอนถึงคุณภาพของผูเรียนดวย ดังน้ัน จึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม เพ่ือยกระดับการเรียนรู
ของผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่คาดหวัง และบรรลุสมรรถนะดานความสามารถในการคิด
ตามเปาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  
 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองสราง
ทักษะพื้นฐานสําหรับการคิด ดังน้ัน การสงเสริมการคิดของนักเรียน จึงควรฝกใหนักเรียนมีทักษะ
การสงสัยและการตั้งคําถาม โดยทักษะที่ตองฝกคือ การสังเกต การฟง การสรุป และการเชื่อมโยง 
ซึ่งเปนสวนหน่ึงของกระบวนการคิดวิเคราะห (สุวัฒน วิวัฒนานนท. 2550: 59) การคิดวิเคราะหจึง
เปนทักษะพื้นฐานสําคัญที่จะสงผลใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดดานอ่ืนๆ ที่สูงขึ้นไป นอกจากการ
คิดวิเคราะหจะเปนพ้ืนฐานของการคิดในขั้นสูงแลว การคิดวิเคราะหยังเปนพ้ืนฐานสําหรับการเรียนรู
ที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นได (มารซาโน; พิคเคอริง; และ พอลล็อค.  2547: 
15-18) ดวยความสําคัญของการคิดวิเคราะหที่เปนพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูงและเปนพ้ืนฐานในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน จําเปนตองพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนอยางตอเน่ือง 
และผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน คือ ครูซึ่งเปนบุคลากรหลักในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียน ถาครูขาดความรูความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
กระบวนการคิด ขาดความมั่นใจในตนเอง ขาดการสนับสนุนสงเสริมจากผูบริหาร และขาดความเปน
แบบอยางที่ดีในการคิดแลว ยอมสงผลตอระดับการคิดของผูเรียนได (ทิศนา แขมมณี. 2546: 52-53; 
Smith. 1992: 124) ดังน้ัน การพัฒนาผูเรียนดานการคิดจึงตองเร่ิมที่ครูใหเขาใจวิธีคิด ทําใหครูคิด
เปน และสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานการคิดได โดยรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดของ
ผูเรียนนั้นสามารถทําได 2 รูปแบบ คือ 1) การสอนเรื่องการคิดโดยตรง ซึ่งจัดเปนโปรแกรมพิเศษ
นอกเหนือจากการเรียนปกติ ไมเนนการใชเนื้อหาตามหลักสูตรแตสามารถนําเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
มาใช โดยไมไดมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานั้นๆ 2) การสอนเรื่องการคิด
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โดยผานเนื้อหาวิชาในหลักสูตร เปนการสงเสริมกระบวนการคิดโดยวิธีบูรณาการหรือสอดแทรกเขา
ไปในเนื้อหาวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยครูผูสอนจะใชเทคนิคและวิธีการสอนแบบตางๆ เพ่ือ
สงเสริมกระบวนการคิดของผูเรียน (นภเนตร  ธรรมบวร. 2549: 67) สรุปไดวา การคิดวิเคราะห
สามารถจัดเปนกลวิธีการสอนที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ใชฝกการคิดวิเคราะหตาม
เน้ือหาของหลักสูตรได การฝกคิดวิเคราะหในเน้ือหาของหลักสูตร นอกจากจะพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะดานการคิดวิเคราะหแลว ยังชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจและเรียนรูเน้ือหานั้นไดดียิ่งขึ้น  
 การพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรูของผูเรียน สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือการทํางาน
ของสมอง การเรียนรูและการคิดของผูเรียนจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเม่ือการทํางานของสมองประสาน
เชื่อมโยงกันไดเปนอยางดี เทคนิคที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในทํางานของสมองรวมกันทั้ง 2 ซีก คือ 
ในระหวางกระบวนการเรียนรูและการคิดนั้น ตองใหผูเรียนไดมีโอกาสในการผอนคลาย ไดใชทักษะ
ดานศิลปะ ดนตรี ความคิดสรางสรรค และจินตนาการรวมดวย (นภเนตร ธรรมบวร. 2549: 15-17 
อางอิงมาจาก Ward; & Daley. 1993: 48-53) วิธีการที่จะชวยใหการทํางานของสมองประสาน
เชื่อมโยงกันเพ่ือการเรียนรูและการคิดไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือการนําคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียมาใชในการเรียนการสอน เพราะคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน มีสวนชวยใหผูเรียนผอนคลายในระหวางการเรียนรู ชวยกระตุน
ความสนใจ และชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหามากขึ้น (จริยา เหนียนเฉลย. 2546: 173; คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 2552: 5-6; Rouet, Levonen; & Biardeau.  2001: 
168) การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนจะกอใหเกิดการพัฒนาทางสติปญญา
ของผูเรียนไดมากกวาเทคโนโลยีอ่ืนที่ทําไดเพียงการนําเสนอเนื้อหา เพราะคอมพิวเตอรเปน
เครื่องมือที่เอ้ือใหผูเรียนสามารถออกคําสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน และกําหนดทิศทางการเรียนรูดวย
ตนเอง (นภเนตร ธรรมบวร. 2549: 49) นอกจากนี้ผลการวิจัยสวนหนึ่งพบวา สภาพแวดลอมของ
การเรียนรูแบบมัลติมีเดีย สามารถสนับสนุนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการแกปญหา
ของผูเรียนได (Herrington and Oliver. 1999: 401; Liu and Pedersen. 1998: 14-17; Schacter 
and Fagnano. 1999: 36-42) อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนสรางองคความรู สรุปประเด็นหัวขอเร่ืองอยาง
มีความหมาย และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น (Wolfe. 2001: 69-73) คอมพิวเตอร
มัลติมีเดียจึงจําเปนสําหรับครูในยุคปจจุบัน ขอดีของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ สามารถคัดลอก ตัด
ตอ และทําซ้ําเนื้อหาใหมไดเรื่อยๆ โดยกระทบตอคุณภาพของขอมูลนอยที่สุด การจัดทําสื่อ
มัลติมีเดียผานระบบคอมพิวเตอรสามารถทําไดงาย ใชงบประมาณนอย และสามารถสรางสรรคสื่อ
ไดหลากหลาย (คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.  2552: 5) จึงมีความเหมาะสมกับ
การสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนในปจจุบัน เพราะมีภาพเคลื่อนไหว เสียง และขอความที่สะทอน
เร่ืองราวไดอยางละเอียด เหมาะสําหรับครูผูสอนที่ตองการสื่อเพื่อการเรียนการสอนจํานวนมาก 
ภายใตงบประมาณที่มีจํากัด 
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 จากสภาพและปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูในการสราง
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือจะชวยใหครูเขาใจ
กลวิธีสําหรับฝกการคิดวิเคราะห และมีความสามารถในการนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชประกอบ
ในการฝกคิดวิเคราะห การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการฝกอบรมตามแนวคิดของ
การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน (On the Job Training) ซึ่งเปนวิธีการที่มุงเนนการเรียนรูรวมกับ
การปฏิบัติงาน ใชสถานที่ปฏิบัติงานหรือที่ใกลเคียงเปนสถานที่ฝกอบรม ทําใหผูรับการอบรมมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น (Jacobs.  2003:  12;  สายัณห พานิช. 2548:  30;  ชูชัย      
สมิทธิไกร. 2542:  9; วิชัย โถสุวรรณจินดา. 2544:  52) วิธีการดังกลาว จะชวยใหครูไดรับการ
พัฒนาโดยไมจําเปนตองหยุดการเรียนการสอน สามารถจัดใหครูใชเวลาชวงของการเตรียมตัวสอน
เพื่อศึกษาความรูเพ่ิมเติมและฝกปฏิบัติ โดยใหครูเลือกเนื้อหาจากตารางสอนของตนเอง มาปรับให
เปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห แลวก็นําไปใชสอนนักเรียนตาม
ตารางสอนที่กําหนด พรอมทั้งประเมินผลเพื่อนําผลสะทอนที่ไดมาปรับปรุงแกไขบทเรียนตอไปให
ตอบสนองความสนใจ การเรียนรู และการคิดของผูเรียนมากขึ้น จะเห็นไดวา ครูยังไดสอนเนื้อหา
ตามปกติ และไดเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการ
คิดวิเคราะห มีการฝกปฏิบัติซ้ําจากเนื้อหาบทเรียนแรกไปสูบทเรียนตอๆ ไป จนกระทั่งชํานาญ
พอที่จะรวมเนื้อหาเขาเปนชุด และปรับใหเปนนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือเผยแพรใหเพ่ือนรวมงานตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ได
นําไปใชประโยชนตอไป  
 

หลักการของหลักสูตร 
 หลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห ดําเนินการตามหลักการดังนี้ 
  1. เนนการฝกทักษในสถานที่ปฏิบัติงานหรือในหนวยงานนั้น ๆ หรือเกิดขึ้นใกล ๆ กับ
สถานที่ปฏิบัติงานมากที่สุด 
 2. มุงเนนการเรียนรูและการปฏิบัติในเวลาเดียวกัน โดยผูรับการอบรมลงมือปฏิบัติงาน
จริงๆ ในสถานที่ทํางานจริง ภายใตการดูแลเอาใจใสของวิทยากรผูใหการอบรม 
 3. กระบวนการเรียนรูเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม การใหความรวมมือ และ
ชวยเหลือกันของผูเขารับการฝกอบรม 
 4. ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การสะทอนผลการปฏิบัติและ 
กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห 
 5.  คํานึงถึงความตองการของคณะครูเปนหลัก โดยการรวมคิดรวมทํา สรางความไววางใจ 
การเรียนรูเชิงสถานการณในชั้นเรียน และการนําความรูไปปฏิบัติจริง 
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เปาหมายของหลักสูตร 
 เปาหมายของหลักสูตรฝกอบรมครั้งน้ีคือ ครูผูสอนมีสามารถในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
  

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 หลังการฝกอบรมตามหลักสูตรแลว ครูผูสอนสามารถ 
  1. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได  
  2. คนควาขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหได 
  3. สรางขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหได 
  4. ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับการเรียนการสอนที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหได 
  5. สรางผลงานนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะหได 
 

เนื้อหาของหลักสูตร 
 หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห ประกอบดวย  
  1. ความหมายของการคิดวิเคราะห  
  2. การทํางานของสมองเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 
  3. ความสัมพันธระหวางการเรียนรูและการคิดวิเคราะห 
  4. กระบวนการคิดวิเคราะห 
  5. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
 หนวยที่ 2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประกอบดวย   
  1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  2. การดึงขอมูลวีดิท ัศนจากเครือขายอินเทอรเน็ต 
  3. การคนควาขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการคิดวิเคราะห 
 หนวยที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางขอมูลมัลติมีเดีย ประกอบดวย   
  1. โปรแกรม Adobe Photoshop   
  2. โปรแกรม Nero Wave Editor   
  3. โปรแกรม Power Director   
  4. การจัดทําขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการคิดวิเคราะห 
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 หนวยที่ 4 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประกอบดวย   
  1. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
  2. พ้ืนฐานโปรแกรม Macromedia Flash  
  3. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
  4. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
 หนวยที่ 5 การสรางนวัตกรรม ประกอบดวย   
  1. แนวคิดเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม  
  2. การเขียนคูมือการใชนวัตกรรม 
  3. การเขียนรายงานผลการใชนวัตกรรม 
 

กระบวนการฝกอบรม 
 กระบวนการฝกอบรมระหวางปฏิบัติตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห มีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การวิเคราะหงานและกําหนดเปาหมาย  
  เปนการทําความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห แลววิเคราะหลักษณะของการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนา
ผูเรียนดานการคิดวิเคราะห และความตองการพัฒนานวัตกรรมของผูเขาอบรม วางแผนการ
ฝกอบรมโดยใหผูเขารับการฝกอบรมกําหนดเปาหมายความสําเร็จของการฝกอบรมแตละครั้ง เพ่ือ
ใชในการประเมินผลหลังจากทําการฝกอบรมเสร็จแลว 
 ขั้นที่ 2 การนําเสนอเนื้อหาสาระและฝกปฏิบัติ  
  เปนการสรุปหลักการเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห อธิบายรายละเอียดและสาธิตวิธีการ พรอมฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดทักษะและ
ความชํานาญ โดยเนนเนือ้หาสาระที่ตอบสนองตอความตองการของผูเขารับการฝกอบรมเปนสําคัญ    
 ขั้นที่ 3 การปฏิบัติจริงในงาน  
  เปนการดําเนินการพัฒนาสื่อการสอน เทคนิควิธีการ หรืออุปกรณตางๆ ตามสภาพของ
งานที่ครูผูสอนแตละคนรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห แลวนําไปทดลองใชกับ
นักเรียน พรอมกับปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดการพัฒนาผูเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ 
 ขั้นที่ 4 การทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติ  
  เปนการดําเนินการนําสื่อการสอน เทคนิควิธีการ หรืออุปกรณตางๆ ไปใชในการพัฒนา
ผูเรียนดานการคิดวิเคราะห เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําไปสูการเผยแพรเทคนิค
วิธีการใหเปนที่ยอมรับในหนวยงานตอไป 
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สื่อและอุปกรณประกอบการฝกอบรม 
 1. หลักสูตรฝกอบรม 
 2. คูมือการฝกอบรม 
 3. เอกสารประกอบการฝกอบรม ประกอบดวย 
  3.1 เอกสารความรู 
  3.2 ใบกิจกรรม 
 

การประเมินผลหลักสูตร 
 

สิ่งที่ประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ 
1. ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกระบวนการคิด
วิเคราะห 

ทดสอบความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับ
กระบวนการคดิ
วิเคราะห  

แบบทดสอบความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับ
กระบวนการคดิ
วิเคราะห 

คาดัชนีประสทิธิผล 
สูงกวา 0.50 

2. ความสามารถใน 
การออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ประเมินความสามารถ
ในการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย 

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

รอยละ 80 

3. ความสามารถในการ
สรางนวัตกรรม 

ประเมินความสามารถ
ในการสรางนวัตกรรม 

แบบประเมิน
ความสามารถ 
ในการสรางนวัตกรรม 

รอยละ 80 

4. คุณภาพของผลงาน
นวัตกรรมทีค่รูสรางขึ้น 

ประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรม 

แบบประเมินคุณภาพ
ของนวัตกรรม 

ระดับ 2 ขึ้นไป 
(จากเกณฑ 3 
ระดับ) 

5. ความพึงพอใจของครู
ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 

ประเมินความพึงพอใจ
ของครูที่มีตอหลักสูตร
ฝกอบรม 

แบบประเมินความพึง
พอใจของครูที่มีตอ
หลักสูตรฝกอบรม 

ระดับมาก 
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สวนที่ 2 
แนวทางการฝกอบรม 
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การเตรียมการกอนฝกอบรม 
 เพ่ือใหการฝกอบรมดําเนินการไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว ผูดําเนินการ
ฝกอบรมจึงควรดําเนินการเตรียมการกอนฝกอบรม ดังนี้ 
 1.  ประชุมคณะทํางานเพื่อศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรฝกอบรม เอกสาร กิจกรรม
และสื่อประกอบที่เกี่ยวของ ใหชัดเจน 
 2.  วางแผนการดําเนินการระหวางการฝกอบรมใหเหมาะสม ไดแก 
  -  ศึกษาสถานที่และสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการฝกอบรม 
  -  กําหนดบทบาทหนาที่ การเตรียมตัวของวิทยากรและผูเกี่ยวของ และกําหนดกลุม
การฝกปฏิบัติการของผูเขารับการฝกอบรม 
  -  ศึกษาและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และสื่อตางๆ สําหรับการดําเนินการฝกอบรม 
รวมทั้งจัดเอกสารประกอบการฝกอบรมใหพรอม 
  -  จัดเตรียมเครื่องมือในการประเมินผลสําหรับผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือรวบรวม
ขอมูลในการศึกษาผลการจัดการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด  
  

การดําเนินการฝกอบรม 
 ในระหวางการฝกอบรม ผูดําเนินการฝกอบรมควรดําเนินการฝกอบรม ดังนี้ 
 1.  วิทยากรตองประสานกับผูเขารับการฝกอบรมในการกําหนด วัน เวลา และสถานที่ใน
การปฏิบัติกิจกรรม  
 2.  ใหความรูโดยเนนการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือการไดมาซึ่งความรู และเพ่ิมเติมความรูที่
จําเปนดวยเอกสารประกอบการฝกอบรม ในเรื่องที่กําหนด 
 3.  สรางบรรยากาศในการฝกอบรมใหเปนกันเอง ใหทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการคิดและ
ปฏิบัติกิจกรรม โดยวิทยากรเปนผูใหคําปรึกษาและแนะนําในกรณีที่ผูเขารับการฝกอบรมตองการ 
 4.  อํานวยความสะดวกในจัดหาแหลงศึกษาคนควา การจัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ิมเติมและ
การนําเสนองาน 
 5.  ใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ใหการเสริมแรงเพ่ือกระตุนใหผูเขา
รับการฝกอบรมมีความพึงพอใจและประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม 
 6.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานของผูเขารับการฝกอบรมในแตละกิจกรรมที่
ปฏิบัติ 
 7. เม่ือพบวาผูเขารับการฝกอบรมยังไมบรรลุผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
ผู ดําเนินการฝกอบรมตองมีการใหความรู เ พ่ิมเติม เ พ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรู
ความสามารถเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
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 โครงสรางการจัดกิจกรรม 
  

วัตถุประสงค เน้ือหาสาระ 
สัปดาห 

ที่ 
กิจกรรมการฝกอบรม 

จํานวน 
ชั่วโมง 

1. ครูผูสอน
สามารถ
ออกแบบ
กิจกรรม 
การเรียนรู 
ที่เนน
กระบวนการ
คิดวิเคราะหได 

หนวยที ่1  
ความรูเบื้องตน 
เกี่ยวกับ
กระบวนการ 
คิดวิเคราะห 

1 1. วิทยากรบรรยายความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะหตาม
แนวคิดของมารซาโน ผูเขารับการอบรม
ดําเนินการวิเคราะหงานและกําหนด
เปาหมาย สํารวจเนื้อหาที่จะสอนในรอบ
สัปดาห และเลือกเน้ือหาเพื่อกําหนดเปน
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห 

1 

   2. วิทยากรนาํเสนอตัวอยางกิจกรรม 
การเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
ผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห 

2 

   3. การปฏิบัตจิริงในงาน ผูเขารับการ
อบรมนํากิจกรรมการเรียนที่เนน
กระบวนการคดิวิเคราะหไปใชกับผูเรยีน
ตามที่กําหนดไว และสังเกตผลการปฏิบตั ิ  

1 

   4. การประเมินผลการปฏิบตัิ ผูเขารับ
การอบรมรวมประชุมเปรียบเทียบผล 
การปฏิบัตขิองครูแตละคน เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูถึงวธิีการที่ผูเรียนตอบสนองไดดี 
และสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม  

1 

2. ครูผูสอน
สามารถ 
คนควาขอมูล 
คอมพิวเตอร
มัลติมีเดียมาใช
ประกอบการจัด  

หนวยที่ 2  
ความรูเบื้องตน 
เกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย 

2 1. วิทยากรบรรยายความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย ผูเขารับ 
การอบรมดําเนินการวิเคราะหงานและ
กําหนดเปาหมาย สํารวจเนื้อหาที่จะสอน 
ในรอบสัปดาห และเลือกเนื้อหาเพื่อกําหนด
เปนกิจกรรมการเรียนที่ประกอบดวยขอมูล  

1 
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วัตถุประสงค เน้ือหาสาระ 
สัปดาห 

ที่ 
กิจกรรมการฝกอบรม 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนรูที่เนน 

  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจากแหลงขอมูล
ตางๆ  

 

กระบวนการคดิ
วิเคราะหได 

  2. วิทยากรสาธิตวิธีการคนควาขอมูล 
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจากอินเทอรเน็ต  
ผูเขารับการอบรมคนควาขอมูลมัลติมีเดีย
จากแหลงตางๆ มาใชประกอบกิจกรรม 
การเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 

2 

   3. การปฏิบัตจิริงในงาน ผูเขารับการ
อบรมนํากิจกรรมที่ประกอบดวยขอมูล
มัลติมีเดีย ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห และสังเกต
ผลการปฏิบตั ิ

4. การประเมินผลการปฏิบตัิ ผูเขารับ
การอบรมรวมประชุมเปรียบเทียบผล 
การปฏิบัตขิองครูแตละคน เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูถึงวธิีการที่ผูเรียนตอบสนองไดดี 
และสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

 
 
1 
 
 
 
 
1 

3. ครูผูสอน
สามารถ 
สรางขอมูล 
คอมพิวเตอร 
มัลติมีเดีย 
มาใชประกอบ 
การจัดกิจกรรม 

หนวยที่ 3 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
สําหรับสราง
ขอมูลมัลติมีเดีย 

3 1. วิทยากรอธิบายวิธีการทํางานของ
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางขอมูล
มัลติมีเดีย ผูเขารับการอบรมสํารวจเนื้อหา
ที่จะสอนในรอบสัปดาห และเลือกเน้ือหา
เพ่ือกําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรูซึ่ง
ประกอบดวยขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ที่สรางขึ้น  

1 

การเรียนรูที่เนน
กระบวนการคดิ
วิเคราะหได 

  2. วิทยากรสาธิตวิธีการใชงานโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับสรางขอมูลมัลติมีเดีย  
ผูเขารับการอบรมฝกปฏิบตัิการสราง 
ดัดแปลง หรือตัดตอขอมูลคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
กระบวนการคดิวิเคราะห 

2 
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วัตถุประสงค เน้ือหาสาระ 
สัปดาห 

ที่ 
กิจกรรมการฝกอบรม 

จํานวน 
ชั่วโมง 

   3. การปฏิบัตจิริงในงาน ผูเขารับการ
อบรมนํากิจกรรมที่ประกอบดวยขอมูล
มัลติมีเดีย ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห และสังเกต
ผลการปฏิบตั ิ

1 

   4. การประเมินผลการปฏิบตัิ ผูเขารับ
การอบรมรวมประชุมเปรียบเทียบผล 
การปฏิบัตขิองครูแตละคน เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูถึงวธิีการที่ผูเรียนตอบสนองไดดี 
และสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

1 

4. ครูผูสอน
สามารถ
ออกแบบ
บทเรียน
คอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย 

หนวยที่ 4  
การออกแบบ
บทเรียน
คอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย 

4-5 1. วิทยากรอธิบายหลักการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย ผูเขารับ
การอบรมดําเนินการวิเคราะหงานและ
กําหนดเปาหมาย สํารวจเนื้อหาที่จะสอน 
ในภาคเรียน และเลือกเน้ือหาที่จะพัฒนา
เปนบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

1 

สําหรับ 
การเรียน 
การสอนที่เนน
กระบวนการ
คิดวิเคราะหได 

  2. วิทยากรสาธิตการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ผูเขารับการอบรมดําเนินการ
รวบรวมขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมา
ออกแบบเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
กระบวนการคดิวิเคราะห 

6 

   3. การปฏิบัตจิริงในงาน ผูเขารับการ
อบรมนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
สรางขึ้นไปทดลองใหนักเรียนปฏิบตั ิและ
สังเกตความสนใจ แรงจูงใจในการเรียน 
รวมทั้งปญหาที่เกิดจากการนําบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปใช 

2 
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วัตถุประสงค เน้ือหาสาระ 
สัปดาห 

ที่ 
กิจกรรมการฝกอบรม 

จํานวน 
ชั่วโมง 

   4. การประเมินผลการปฏิบตัิ ผูเขารับ
การอบรมรวมประชุมเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัตขิองครแูตละคน เพ่ือแลกเปลีย่น
เรียนรูถึงวธิีการที่ผูเรียนตอบสนองไดดี 
และสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

1 

5. ครูผูสอน
สามารถสราง
ผลงาน 
นวัตกรรม
บทเรียน 

หนวยที่ 5  
การสราง
นวัตกรรม 

6-9 1. วิทยากรบรรยายหลักการสราง
นวัตกรรม ผูเขารับการอบรมดําเนินการ
วิเคราะหงานและกําหนดเปาหมาย สํารวจ
เน้ือหาที่จะสอนในภาคเรียน และกําหนด
เน้ือหาหนึ่งหนวยที่จะพัฒนาเปนนวตักรรม 

1 

คอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย 

  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียที่เนน
กระบวนการคดิวิเคราะห 

 

ที่เนน
กระบวนการ 
คิดวิเคราะหได 

  2. วิทยากรนาํเสนอตัวอยางนวัตกรรม
บทเรียนคอมพิวเตอร ผูเขารับการอบรม
ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

    2.1 เรียนรูเน้ือหาสาระเรื่องการสราง
นวัตกรรม  

    2.2 กําหนดกรอบความคิดในการ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน
กระบวนการคดิวิเคราะห 

    2.3 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 

 
 
2 
 
1 
 
 
2 

       2.4 ดําเนินการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการ
คิดวิเคราะห และสรางคูมือการใชบทเรียน 

5 

       2.5 ตรวจสอบคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการ
คิดวิเคราะห 

1 
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วัตถุประสงค เน้ือหาสาระ 
สัปดาห 

ที่ 
กิจกรรมการฝกอบรม 

จํานวน 
ชั่วโมง 

   3. การปฏิบัตจิริงในงาน   
  3.1 ผูเขารับการอบรมนําบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการ
คิดวิเคราะหไปใชกับผูเรียน  

 
3 

     3.2 ผูเขาอบรมเก็บรวบรวมขอมูลดวย
เครื่องมือวัดผลตามที่กําหนดในคูมือ และ
เขียนรายงานผลการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการ
คิดวิเคราะห 

4. การประเมินผลการปฏิบตัิ ผูเขารับ
การอบรม ประชุมประเมินผลการนํา
บทเรียนไปใช และสรุปขอเสนอแนะสําหรับ
ปรับปรุงแกไขนวตักรรมตามขอมูลที่ได
จากการปฏิบตั ิ

3 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



206 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
เครื่องมือวัดและประเมินผลหลักสูตร 
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แบบทดสอบ 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกระบวนการคิดวิเคราะห 

 

คําชี้แจง   
 1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ เวลา 30 นาที 
 2. โปรดทําเครื่องหมาย  X  ทับหนาขอที่เห็นวาถูกที่สุด เพียงขอเดียว 
 
1. ขอใด ไมใช ความหมายของการคิดวิเคราะห 
 ก. การคิดทบทวนอยางรอบคอบ 
 ข. การทําความเขาใจเหตุการณตางๆ อยางชัดเจน 
 ค. การเก็บรายละเอียดของสิ่งที่พบเห็นไดอยางครบถวน   
 ง. การหาขอสรุปไดอยางสมเหตุสมผลเพื่อการตัดสินใจ 
 

2. อะไรเปนปจจัยปอนสําคัญที่ใชประกอบในการคิดวิเคราะห 
 ก. อายุ 
 ข. ประสบการณ 
 ค. คานิยมสวนตัว 
 ง. คุณธรรมและจริยธรรม 
 
3.  ขอใด ไมใช กระบวนการคิดวิเคราะห 
 ก. กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห 
 ข. กําหนดประโยชนที่ไดรับ 
 ค. กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค 
 ง. กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ  
 
4. ขอใด ไมใช องคประกอบของการคิดวิเคราะห 
 ก. ความรูความเขาใจ 
 ข. ความคิดจินตนาการ 
 ค. ความสามารถในการตีความ 
 ง. ความสามารถในการหาเหตุผล  
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5. สมองสวนใดที่ทํางานเกี่ยวของกับการคิดวิเคราะหมากที่สุด 
 ก. ซีกซายดานบน ข. ซีกขวาดานบน 
 ค. ซีกซายดานลาง ง.  ซีกขวาดานลาง  
 
6. บุคคลในขอใด ขาด ทักษะในการคิดวิเคราะห 
 ก. นัดพยายามทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดขึ้น 
 ข. โหนงพยายามตอบทันทีเม่ือฟงคําถามจบ 
 ค. นิดทําความเขาใจกอนในเร่ืองที่จะตอบ 
 ง. นอยมักจะถามในสิ่งที่ตนสงสัยทันที 
 
7. ผูที่มีทักษะการคิดวิเคราะหจะมีลักษณะเดนอยางไร 
 ก. เปนคนมีเหตุผล 
 ข. เปนคนตัดสินใจเร็ว 
 ค. เปนคนชางคิดนอกกรอบ 
 ง. เปนคนชางพูดชางคุย  
 
8.  ขอใดเปนกิจกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการคิดมากที่สุด 
 ก. พูดคุยเรื่องสนุกสนานขณะที่อานหนังสือ 
 ข. พักผอนโดยการนอนหลับเม่ืออานหนังสือนานๆ 
 ค. อยูเงียบๆ คนเดียวขณะที่เขียนเรียงความ 
 ง. วาดภาพประกอบขณะที่ออกแบบปกหนังสือ 
 
9.  ขอใดเปนจุดเร่ิมตนที่จะทําใหคิดและเรียนรูไดดี 
 ก. สถานการณบังคับ 
 ข. แรงจูงใจภายในตนเอง 
 ค. บรรยากาศที่ผอนคลาย 
 ง. ความคุนเคยกับสิ่งที่เรียนรู 
 
10.  ขอใด ไม จัดวาเปน “ความรู” 
 ก. สิ่งที่ครูสอน 
 ข. สิ่งที่ฝนเม่ือคืนน้ี 
 ค. สิ่งที่ไดจากการอานหนังสือ 
 ง. สิ่งที่พอ แม เปนผูสั่งสอน 
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11.  ขอใดจัดเปน “ความรูเชิงกระบวนการ”  
 ก. ความหมายของคําศัพท 
 ข. กลวิธีการประกอบอาหาร 
 ค. สวนประกอบของคอมพิวเตอร 
 ง. เรื่องราวประวัติศาสตรชาติไทย 
 
12.  จากภาพประกอบตอไปน้ี เหมาะสําหรับการเปรียบเทียบเนื้อหาเรื่องใด 
 

          
 
 ก. สังคมไทยยุคโบราณกับยุคปจจุบัน 
 ข. สมรรถนะของคอมพิวเตอรแตละยี่หอ 
 ค. ลักษณะการทํางานของเซลลกับยานอวกาศ 
 ง. ทําเลที่เหมาะสมในการทําสวนยางพารา 
 
13. เนื้อหาเรื่องใดเหมาะสมที่จะเปรียบเทียบโดยใชตารางเปรียบเทียบ  
 ก. สังคมไทยยุคโบราณกับยุคปจจุบัน 
 ข. สมรรถนะของคอมพิวเตอรแตละยี่หอ 
 ค. ลักษณะการทํางานของเซลลกับยานอวกาศ 
 ง. พฤติกรรมการกินของสุนัขและแมว 
 
14. เนื้อหาเรื่องใดเหมาะสมที่จะเปรียบเทียบโดยการหาลักษณะรวมเชิงนามธรรม 
 ก. สังคมไทยยุคโบราณกับยุคปจจุบัน 
 ข. สมรรถนะของคอมพิวเตอรแตละยี่หอ 
 ค. ลักษณะการทํางานของเซลลกับยานอวกาศ 
 ง. พฤติกรรมการกินของสุนัขและแมว 
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15.  การจับคูแลวเปรยีบเทยีบ ควรใชผังรวมความคิดประเภทใดเพือ่เพ่ิมความเขาใจและ 
     ความสามารถในการนําความรูไปใช 
 ก. ผังเปรียบเทียบเวนน 
 ข. ใชตารางเปรียบเทียบ 
 ค. ใชอุปลักษณ 
 ง.  ใชแนวเทียบ 
 
16.  การจําแนกประเภทแลวเปรียบเทียบ ควรใชผังรวมความคิดประเภทใด 
 ก. ผังเปรียบเทียบเวนน 
 ข.  ใชตารางเปรียบเทียบ 
 ค. ใชอุปลักษณ 
 ง.  ใชแนวเทียบ 
 
17.  การจัดหมวดหมูโดยใชผังจัดประเภท เหมาะสําหรับการวิเคราะหขอมูลเรื่องใด 
 ก. การบังคับบัญชาในหนวยงาน 
 ข. ลําดับญาติในครอบครัว 
 ค. ลักษณะของตัวละคร 
 ง. สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว 
 
18.  การจัดประเภทโดยใชผังตนไม  เหมาะสําหรับการวิเคราะหขอมูลเรื่องใด 
 ก. ศัตรูพืชในนาขาว 
 ข. ที่มาของรายไดในหนวยงาน 
 ค. อาชีพของคนในชุมชน 
 ง. การจัดสรรงบประมาณ 
 
19. หลังจากที่หาความสัมพันธแลว ควรใหนักเรียนทําอยางไร 
 ก. จดบันทึกประจําวัน 
 ข. หาขอมูลเพ่ิมเติม 
 ค. บอกเหตุผลวาสัมพันธกันอยางไร 
 ง. กําหนดเกณฑการหาความสัมพันธ 
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20. นักเรียนคนใดที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม 
 ก. วันนี้ออกจากบานตุกแกรอง นาจะเกิดเหตุการณไมดีแนนอน 
 ข. วันน้ีสอบคณิตศาสตร ตองกาวเทาขวาออกจากบานจึงจะมีโชค 
 ค. วันนี้ฝนตกพรอมกับแดดออก นาจะเกิดรุง 
 ง. เม่ือคืนฝนวามีญาติสนิทตาย จึงไมกลาออกจากบานไปโรงเรียน 
 
21. ขอใดเปนการสรุปนัยทั่วไปที่ ไมเหมาะสม 
 ก. ความรูคนควาไดจากการอานหนังสือพิมพ 
 ข. ความรูคนควาไดทุกที่ทุกเวลา 
 ค. ความรูคนควาไดจากโรงเรียนเทานั้น 
 ง. ความรูคนควาไดจากการเรียน 
 
22.  บุคคลใดตอไปน้ีเปนผูที่มีทักษะในการนําหลักการไปใช 
 ก. กุงซื้อของตามแฟชั่นนิยม ข. ไกซื้อของเพราะมีของแถม 
 ค. กบซื้อของเพราะลดราคา ง. กั้งซื้อของเพราะคุณภาพดีราคาไมแพง 
 
23. ขอใดเปนลักษณะของคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห 
 ก. นักวิทยาศาสตรที่ประดิษฐหลอดไฟฟาคนแรกคือใคร 
 ข. อะไรเปนสาเหตุใหเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 
 ค. ถาหิมะตกที่ประเทศไทยนักเรียนจะทําอยางไร 
 ง. จะทําอยางไรใหเด็กไทยลดพฤติกรรมการหนีเรียน 
 
24. ขอใดเปนกิจกรรมในกระบวนการคิดวิเคราะห 
 ก. สังเกตและบันทึกรายละเอียดของปลากัดแตละชนิด 
 ข. เปรียบเทียบความเหมือนและความตางของไกชนพันธุตางๆ 
 ค. ออกแบบใบปลิวที่จะใชประชาสัมพันธงานศิษยเกาของโรงเรียน 
 ง. เขียนขั้นตอนการปลูกมะนาวนอกฤดูกาล 
 
25. ขอใดเปนหัวขอโครงงานที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหมากที่สุด 
 ก. สํารวจวิธีการประหยัดพลังงานในชุมชนของนักเรียน 
 ข. สํารวจจํานวนประชากรของสัตวเลี้ยงในหมูบาน 
 ค. สํารวจพันธุพืชที่เหมาะสมกับดินในแตละสภาพพื้นที่ 
 ง. การประดิษฐของใชในบานจากเศษขยะ 
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แบบประเมินความสามารถ 
ในการออกแบบบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 
ผูรับการประเมิน............................................................................... วันที่................................. 
 
คําชี้แจง    
 ใหผูประเมินทาํการประเมินความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
โดยระบุคะแนนลงในชองระดับคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. การกําหนดแนวคิด  ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด 

4-5 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

2-3 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

0-1 ขอ 
2. การรวบรวมทรัพยากรทีส่นับสนุน

แนวคิด 
 ปฏิบัติได 

ตามตวัชี้วัด 
4-5 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

2-3 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

0-1 ขอ 
3. การจัดทําชิ้นงาน  ปฏิบัติได 

ตามตวัชี้วัด 
4-5 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

2-3 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

0-1 ขอ 

รวมคะแนน  
 คิดเปนรอยละ 

 

 
เกณฑการผาน ผูเขาอบรมที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 80 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... ผูประเมิน              
       (......................................................) 
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 เกณฑการประเมินความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 

เกณฑการประเมิน ตัวชี้วัดความสามารถ 
1. การกําหนดแนวคิด 1. ระบุเปาหมายของการจัดทําบทเรียน ไดสอดคลองกับ

จุดมุงหมายของการเรียนการสอน 
2. ระบุเน้ือหาสาระหลักที่จะนํามาสรางเปนสถานการณ 
    ในบทเรยีนได 
3. ระบุลักษณะของขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทีเ่ปน 
    สวนประกอบของบทเรยีนได 
4. ระบุลักษณะของสถานการณและปญหาที่จะกําหนดให 
    นักเรียนเรยีนรูผานกระบวนการคิดวิเคราะหได 
5. ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูในบทเรียนได 

2. การรวบรวมทรัพยากร 
   ที่สนับสนุนแนวคิด 

1. สามารถรวบรวมเนื้อหาของบทเรียนไดครบถวนตาม 
    สาระหลักของหลักสูตร 
2. ระบุแหลงขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่จะนํามาใชใน 
    บทเรียนได 
3. อธิบายวิธกีารใชโปรแกรมสําหรับคนควาขอมูลคอมพิวเตอร 
   มัลติมีเดียจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 
4. ปฏิบัตติามขั้นตอนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ 
    คนควาขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจากเครอืขาย 
    อินเทอรเน็ตได 
5. สามารถรวบรวมขอมูลคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดสอดคลอง 
   กับเนื้อหาสาระและสถานการณที่กําหนดในบทเรียน 

3. การจัดทําชิ้นงาน 1. เขียนบทนาํเสนอ (Storyboard) ของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียได 

2. อธิบายวิธกีารใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางบทเรียน 
    คอมพิวเตอรมัลติมีเดียได 
3. ปฏิบัตติามขั้นตอนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ 
    สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียได 
4. จัดทํารายละเอียดของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียได 
    สอดคลองกับบทนําเสนอ 
5. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นสามารถนําไป 
    ใชงานไดจริง 
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แบบประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
 
ผูรับการประเมิน............................................................................... วันที่................................. 
 

คําชี้แจง    
 ใหผูประเมินทาํการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยระบุคะแนนลงในชอง
ระดับคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนด 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. การสรางกรอบแนวคิด  ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด 

4-5 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

2-3 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

0-1 ขอ 
2. การออกแบบวธิีการ  ปฏิบัติได 

ตามตวัชี้วัด 
4-5 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

2-3 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

0-1 ขอ 
3. การสรางตัวแบบนวตักรรม  ปฏิบัติได 

ตามตวัชี้วัด 
4-5 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

2-3 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

0-1 ขอ 
4. การตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม  ปฏิบัติได 

ตามตวัชี้วัด 
4-5 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

2-3 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

0-1 ขอ 
5. การนํานวัตกรรมไปใช  ปฏิบัติได 

ตามตวัชี้วัด 
4-5 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

2-3 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

0-1 ขอ 
6. การปรับปรุงและรายงานผล  ปฏิบัติได 

ตามตวัชี้วัด 
4-5 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

2-3 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

0-1 ขอ 

รวมคะแนน  
 คิดเปนรอยละ 

 

เกณฑการผาน ผูเขาอบรมที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 80 
 

ลงชื่อ ................................... ผูประเมิน 
            (.....................................) 
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เกณฑการประเมินความสามารถในการสรางนวตักรรม 
 

เกณฑการประเมิน ตัวชี้วัดความสามารถ 
1. การสรางกรอบ

แนวคิด 
1. ระบุสภาพความตองการในการเรียนรูและการคิดวเิคราะหของนักเรียนได 
2. เสนอแนวคิดการพัฒนาที่ตอบสนองกบัความตองการในการเรียนรู 
    และการคดิวิเคราะหของนักเรียนได 
3. กําหนดเปาหมายของการเรียนรูและการคิดวิเคราะหที่พึงประสงคได 
4. กําหนดแนวคิดของบทเรยีนคอมพิวเตอรที่สอดคลองกับเปาหมาย 
   การเรียนรูและการคิดวเิคราะหที่พึงประสงคของผูเรียนได 
5. เชื่อมโยงขอมูลมัลติมีเดียใหมๆ เขากบัสาระหลักของหลักสูตรใหเปน 
   บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคดิวิเคราะหได    

2. การออกแบบ
วิธีการ 

1. ระบุปจจัยที่สนับสนุนความสําเร็จในการสรางบทเรยีนคอมพิวเตอร 
   มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได 
2. กําหนดรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการ 
   คิดวิเคราะหตามสาระหลักของหลักสตูรได 
3. ตัดสินใจเลอืกรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน 
   กระบวนการคิดวิเคราะหที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนได    
4. ดําเนินการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตีมีเดียที่เนนกระบวนการ 
   คิดวิเคราะหได 
5. เขียนโครงรางวิธีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียที่เนนกระบวนการ 
   คิดวิเคราะหได 

3. การสรางตัวแบบ
นวัตกรรม 

1. ระบุโครงสรางสวนประกอบยอยในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน 
    กระบวนการคิดวิเคราะหได 
2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรคนควาขอมูลมัลติมีเดียสาํหรับใชในบทเรียน 
   คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได 
3. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางขอมูลมัลติมีเดียประกอบบทเรียน 
   คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได 
4. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน 
   กระบวนการคิดวิเคราะหได 
5. จัดทํารายละเอียดของคูมือการใชบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน 
    กระบวนการคิดวิเคราะหได 

4. การตรวจสอบ
คุณภาพ
นวัตกรรม 

1. วางแผนสําหรับการตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได 
2. สรางเครื่องมือสําหรับการตรวจสอบคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
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เกณฑการประเมิน ตัวชี้วัดความสามารถ 

   มัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได 
3. ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน 
   กระบวนการคิดวิเคราะหได 
4. นําขอมูลจากการตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหมาหาขอสรุปได 
5. มีการปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการ 
   คิดวิเคราะหหลังจากการหาคุณภาพ 

5. การนํานวัตกรรม
ไปใช 

1. วางแผนสําหรับการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการ 
   คิดวิเคราะหไปใชได 
2. จัดทําเครื่องมือสําหรับศึกษาผลการนาํบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหไปใชได 
3. การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
   เปนไปตามแผนที่กําหนด 
4. มีการศึกษาผลจากการใชบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน 
   กระบวนการคิดวิเคราะห 
5. มีการปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการ 
   คิดวิเคราะหหลังจากการนําไปทดลองใช 

6. การปรับปรุงและ
รายงานผล 

1. นําขอมูลจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการ 
   คิดวิเคราะหมาหาขอสรุปได 
2. สามารถระบุขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน 
   กระบวนการคิดวิเคราะหหลังจากการนําไปใชได 
3. มีการนําขอสรุปที่ไดจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน 
   กระบวนการคิดวิเคราะหมาปรับปรุงแกไขคูมือการใชบทเรยีน 
4. เขียนรายงานผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการ 
   คิดวิเคราะหได 
5. มีการเผยแพรบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทีเ่นนกระบวนการ 
   คิดวิเคราะหใหหนวยงานอื่นนําไปใช 
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แบบประเมินคุณภาพของผลงานนวัตกรรม 
  
ผูรับการประเมิน............................................................................... วันที่................................. 
ชื่อผลงาน...................................................................................................................................  
 

คําชี้แจง    
 ใหผูประเมินทาํการประเมินคุณภาพของผลงานนวัตกรรม โดยระบุคะแนนลงในชองระดับ
คะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

1. คุณคาทางวิชาการ  ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด 

4-5 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

2-3 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

0-1 ขอ 
2. ประโยชนของนวัตกรรม  ปฏิบัติได 

ตามตวัชี้วัด 
4-5 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

2-3 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

0-1 ขอ 
3. การนําเสนอ  ปฏิบัติได 

ตามตวัชี้วัด 
4-5 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

2-3 ขอ 

ปฏิบัติได 
ตามตวัชี้วัด

0-1 ขอ 

รวมคะแนน  
 ผลการประเมินคุณภาพโดยเฉลี่ย 

 

 
เกณฑการผาน ผลงานที่ผานการประเมินจะตองมีคะแนนจากการประเมินคุณภาพโดยเฉลี่ย 
    ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 

ลงชื่อ ................................... ผูประเมิน 
            (.....................................) 
          ........... / .............. / .............. 
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เกณฑการประเมินคุณภาพนวัตกรรม 
 

เกณฑการประเมิน ตัวชี้วัดคุณภาพนวัตกรรม 
1. คุณคาทาง

วิชาการ 
 

1. มีกระบวนการคิดที่เชื่อมโยง สัมพันธเปนระบบสมเหตุสมผล  
2. แสดงถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎีหรือจุดเนนของนวัตกรรมทีใ่ชในการ

พัฒนา 
3. มีขั้นตอนการปฏิบัตทิี่นําสูผลที่กําหนดไวไดอยางแทจริง  
4. ทําใหเกิดองคความรูใหม มีทิศทางการพัฒนาอยางตอเน่ือง  
5. สงผลระยะยาวตอสังคมโดยรวมอยางคุมคา 

2. ประโยชนของ
นวัตกรรม 

 

1. เปนผลงานที่นําไปสูผลการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2. สงผลถึงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของผูที่เกี่ยวของอยางรอบดาน 
3. การนําไปใชจะสงผลดีตอการพัฒนาชุมชน  
4. ทําใหยกระดับความสามารถดานการเรียนรูของผูเรียน  
5. สามารถนําไปประยุกตใชไดในวงกวาง 

3. การนําเสนอ 
 

1. การนําเสนอผลงานเปนลาํดับขั้นตอน  
2. แสดงใหเห็นความเชื่อมโยง สัมพันธกันอยางเปนระบบ  
3. มีความกระชับ ชัดเจน และนาสนใจ  
4. มีรายละเอียดของขอมูลยืนยันสนับสนุนเพียงพอวาลงมือทําจริง  
5. มีผลเกิดขึ้นจริง มีรองรอยหลักฐานชดัเจนตรงตามงานที่ทํา เชื่อถือได 
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แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 
 
คําชี้แจง    
 ขอใหผูเขารับการอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียน 
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ทําเครื่องหมาย    ในชองระดับ 
ความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
  

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ดานเน้ือหาในการฝกอบรม      
1.1 เนื้อหาในการฝกอบรมมีความ 
     ทันสมัย……………………….……….. 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

1.2 เนื้อหาในการฝกอบรมสอดคลองกับ 
     ความตองการ…………………………. 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

1.3 เนื้อหาในการฝกอบรมมีความถูกตอง 
     ตามหลักวิชาการ……………………… 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

1.4 เนื้อหาในการฝกอบรมเปนประโยชน 
     โดยตรงตอหนวยงานของผูเขารับ 
     การฝกอบรม………………………….. 

 
 
……….... 

 
 
……….... 

 
 
……….... 

 
 
……….... 

 
 
……….... 

1.5 เนื้อหาในการฝกอบรมมีความชัดเจน 
     สามารถเรียนรูและฝกปฏิบัติได………. 
  

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

2. ดานความสามารถของวิทยากร      
2.1 การจัดลําดับขั้นตอนการบรรยาย…….. ……….... ……….... ……….... ……….... ……….... 
2.2 การบรรยายไดตรงตามวัตถุประสงค…. ……….... ……….... ……….... ……….... ……….... 
2.3 เทคนิคการนําเสนอเนื้อหาสาระ……….……….... ……….... ……….... ……….... ……….... 
2.4 การจูงใจผูเขาอบรมเขาสูเน้ือหา 
     สาระของหลักสูตร…………………….. 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

2.5 การตอบขอซักถามไดตรงประเด็น 
     และทําใหเกิดความเขาใจไดยิ่งขึ้น……. 
 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

  



220 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

3. ดานการดําเนินการฝกอบรม      
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช 
     ในการฝกอบรม………………………... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

3.2 ลําดับขั้นตอนของกิจกรรมเปนไป 
     อยางตอเน่ือง………………………….. 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

3.3 สถานที่จัดฝกอบรมมีความเหมาะสม… ……….... ……….... ……….... ……….... ……….... 
3.4 กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
     สาระ…………………………………… 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

3.5 เอกสารที่ใชในการฝกอบรมมีความ 
     เหมาะสม………………………………. 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

 
……….... 

4. ดานการบรรลุวตัถุประสงคของการ
ฝกอบรม 

     

4.1 สามารถนําความรูไปใชจัดกิจกรรม 
     การเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด 
     วิเคราะหได …………………………… 

 
 
……….... 

 
 
……….... 

 
 
……….... 

 
 
……….... 

 
 
……….... 

4.2 สามารถคนควาขอมูลคอมพิวเตอร  
     มัลติมีเดียมาใชประกอบการจัด 
     กิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการ 
     คิดวิเคราะหได………………………… 

 
 
 
……….... 

 
 
 
……….... 

 
 
 
……….... 

 
 
 
……….... 

 
 
 
……….... 

4.3 สามารถสรางขอมูลคอมพิวเตอร 
     มัลติมีเดียมาใชประกอบการจัด 
     กิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการ 
     คิดวิเคราะหได………………………… 

 
 
 
……….... 

 
 
 
……….... 

 
 
 
……….... 

 
 
 
……….... 

 
 
 
……….... 

4.4 สามารถออกแบบบทเรยีนคอมพิวเตอร 
     มัลติมีเดียสําหรับการเรียนการสอน 
     ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได……. 

 
 
……….... 

 
 
……….... 

 
 
……….... 

 
 
……….... 

 
 
……….... 

4.5 สามารถสรางผลงานนวตักรรม 
     บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนน 
     กระบวนการคิดวิเคราะหได……………

 
 
……….... 

 
 
……….... 

 
 
……….... 

 
 
……….... 

 
 
……….... 
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ภาคผนวก  ง 
ตัวอยางแผนการฝกอบรมครู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



222 
 

แผนการฝกอบรมหนวยที่ 1 
เร่ือง  ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับกระบวนการคดิวิเคราะห 

  

ประกอบหลักสูตรฝกอบรมครู 
ในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายมนตรี  วงษสะพาน 

นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คํานํา 

 
 
 หลักสูตรฝกอบรมครูในการสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหชุดนี้ เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชสงเสริมใหครูผูสอนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีความรูและความสามารถในการนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชประกอบในการฝกคิด
วิเคราะหของผูเรียน และปรับปรุงพัฒนาใหกลายเปนนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห โดยดําเนินการฝกอบรมตามแนวคิดของการฝกอบรมระหวาง
ปฏิบัติงาน (On the Job Training) ซึ่งเปนวิธีการที่มุงเนนการเรียนรูรวมกับการปฏิบัติงาน ใช
สถานที่ปฏิบัติงานหรือที่ใกลเคียงเปนสถานที่ฝกอบรม ทําใหผูรับการอบรมไดสอนเนื้อหาตามปกติ 
และไดเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห มีการฝกปฏิบัติซ้ําจากเนื้อหาบทเรียนแรกไปสูบทเรียนตอๆ ไป จนกระทั่งชํานาญพอที่จะ
รวมเนื้อหาเขาเปนชุด และปรับใหเปนนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการ
คิดวิเคราะห ใชเผยแพรใหเพ่ือนรวมงานตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ นําไปใชประโยชนได 
 ผูพัฒนาหลักสูตรขอขอบพระคุณ รองศาสตราจาร ดร.วิชัย วงษใหญ วาที่รอยตรี ดร.มนัส 
บุญประกอบ และรองศาสตราจารย ดร.สุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ ที่กรุณาใหแนวคิดและคําปรึกษา 
ตลอดจนขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม และขอขอบพระคุณผูให
ขอมูลที่เกี่ยวของ เพ่ือประกอบการสรางหลักสูตรในคร้ังน้ีเปนอยางสูง จนทําใหการสรางหลักสูตร
สําเร็จไปดวยดี 
 

นายมนตรี  วงษสะพาน 
พฤศจิกายน 2552 
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สารบัญ 
 
เร่ือง              หนา 
 
แผนการฝกอบรมหนวยที ่ 1     1 
เอกสารความรู เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห     3 
ใบกิจกรรม เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห    25 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน     29 
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แผนการฝกอบรมหนวยที ่ 1 

 
เร่ือง  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห              ระยะเวลา  5  ชั่วโมง 
 

 
1. จุดประสงคการเรียนรู 
 หลังจากการทํากิจกรรมตามแผนการฝกอบรมหนวยที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 
กระบวนการคิดวิเคราะห ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
 1.1 อธิบายความหมายของการคิดวิเคราะหได  
 1.2 อธิบายความเชื่อมโยงระหวางการทํางานของสมองกับการคิดวิเคราะหได 
 1.3 อธิบายความเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการคิดวิเคราะหได 
 1.4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหได 
 
2. กิจกรรม 
 2.1 การวิเคราะหงานและกําหนดเปาหมาย (1 ชั่วโมง)  
  1) ชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนรูในหนวยการเรียนรูที่ 1 กิจกรรมที่ตองปฏิบัติ
รวมกันใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับทราบ 
  2)  ผูเขาอบรมทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม  
  3) วิทยากรบรรยายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะหตามแนวคิดของ
มารซาโน จากนั้นผูเขารับการอบรมแตละคนศึกษาเนื้อหาสาระจากเอกสารความรู เรื่อง ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห   
  4) ผูเขาอบรมแตละคนสํารวจเนื้อหาที่จะสอนในรอบสัปดาห แลวเลือกเนื้อหาเพื่อ
กําหนดเปนกิจกรรมการเรียนที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
 2.2 การนําเสนอเนื้อหาสาระและฝกปฏิบัติ (2 ชั่วโมง) 

  วิทยากรนําเสนอตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ผูเขารบั
การอบรมแตละคนเลือกเน้ือหาที่จะสอนในรอบสัปดาห จํานวน 1 หัวขอ นํามาออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ตามใบกิจกรรม เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
กระบวนการคดิวิเคราะห   
 2.3 การปฏิบัติจริงในงาน (1 ชั่วโมง)  
  1) ผูเขารับการอบรมแตละคนนํากิจกรรมการเรียนที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหไปใช
กับผูเรียนตามที่กําหนดไว  
  2) ผูเขารับการอบรมแตละคนสังเกตผลการเรียนรู และความสนใจในการเรียนตามแบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
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 2.4 การประเมินผลการปฏิบัติ (1 ชั่วโมง)  
  1) ผูเขารับการอบรมรวมกันประชุมเปรียบเทียบผลการนํากิจกรรมการเรียนรูที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหไปใชกับผูเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงวิธีการจัดกิจกรรมที่ผูเรียน
ตอบสนองไดเปนอยางดี  
  2) วิทยากรสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหของผูเรียนตามแนวคิดของมารซาโน 
 
3. สื่อ วัสดุและอุปกรณ 
 3.1 เอกสารความรู เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห 
 3.2 ใบกิจกรรม เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
 3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน  
 3.4 แบบทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห 
 
4. การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
1. ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการคิด
วิเคราะห 

- ทดสอบความรู  
เบื้องตนเกี่ยวกับ 
กระบวนการคดิ
วิเคราะห 

- แบบทดสอบความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับ 
กระบวนการคดิวิเคราะห 

ผานเกณฑ 
รอยละ 80 

2. ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห 

- สังเกตผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
ที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห 

- แบบสังเกตกิจกรรม 
การเรียนรูที่เนน
กระบวนการคดิวิเคราะห 

นักเรียนปฏิบตั ิ
กิจกรรมไดไม
นอยกวารอยละ  
70 
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เอกสารความรู 
เร่ือง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกระบวนการคิดวิเคราะห 

 
 
 
 
 การคิดวิเคราะหเปนการคิดที่นําไปสูการตัดสินใจ จึงครอบคลุมแทบทุกเรื่องที่เขามาปะทะ
ชีวิตประจําวัน กอนตัดสินใจเรื่องใดจําเปนตองเขาใจ รูที่มาที่ไป รูผลดีผลเสีย รูขอเท็จจริง รูวาถา
ปจจุบันเปนเชนน้ี แนวโนมอนาคตจะเปนเชนไร รูวาสิ่งที่เราสรางสรรคขึ้นมานั้นนํามาใชกับโลก
ความเปนจริงไดหรือไม สิ่งเหลานี้ยอมชวยใหเราตัดสินใจไดถูกตองเหมาะสมขึ้น รายละเอียดของ
การคิดวิเคราะหมีแนวคิดที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 1. ความหมายของการคิดวิเคราะห 
 การคิดวิเคราะห หมายถึง การคิดทบทวนอยางรอบคอบ เพ่ือทําความเขาใจองคประกอบ
ที่เกี่ยวของของสิ่งตางๆ อยางชัดเจนวาเกิดขึ้นจากอะไร มีสวนประกอบอะไร ประกอบขึ้นมาได
อยางไร เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร และนํามาหาขอสรุปไดอยางสมเหตุสมผล มีหลักฐานอางอิง
หรือมีเหตุผลรองรับที่เชื่อถือได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประโยชนของ 
การคิดวิเคราะห 

1. ชวยใหรูขอเท็จจริง รูเหตุผลเบื้องหลังของส่ิงที่ 
เกิดขึ้น เขาใจความเปนมาเปนไปของเหตุการณ 
เปนฐานความรูที่นําไปใชในการตัดสินใจไดอยาง 
ถูกตอง 

2. ชวยใหเราไมดวนสรุปส่ิงใดงายๆ 
ไมหลงเชื่อขออางที่เกิดจากตัวอยาง 
เพียงอยางเดียว แตพิจารณาเหตุผล 
และปจจัยที่เกี่ยวของในแตละเรื่อง 
อยางรอบคอบ 

3. ชวยพัฒนาความเปนคนชางสังเกต การหา 
ความแตกตางของสิ่งที่ปรากฏ พิจารณาตาม 
ความสาเหตุสมผลของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเก็บ 
รายละเอียดของเรื่องราวตางๆ ไดมากขึ้น 

5. ชวยใหตัดสิน 
เร่ืองราวตางๆ  
ไดอยางถูกตอง 
โดยปราศจากอคติ  

4. ชวยใหคาดการณเหตุการณ  
ความนาจะเปนของเรื่องราวตางๆ 
ไดอยางแมนยํา  
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A 
ซีกซาย 
ดานบน 

D 
ซีกขวา 
ดานบน 

ใชเหตุผล  
การวิเคราะห
การจัดกระทํา
เกี่ยวกับตัวเลข 

การมอง 
ภาพรวม 
การสังเคราะห  
การสรางมโนทัศน  

การสัมพันธกับบุคคล 
การคิดเชิงหย่ังรู  
การคิดที่เกี่ยวกับ
อารมณ 

การวางแผน  
การจัดระบบขอมูล 

การตรวจสอบ 
รายละเอียด 

B 
ซีกซาย 
ดานลาง 

C 
ซีกขวา 
ดานลาง 

แบบแผนการทํางานของสมองโดยรวม 

 2. การทํางานของสมองเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 
 คนเราเรียนรูจากการใชสมองโดยรวม (Whole brain) มากกวาที่จะเลือกใชเพียงอยางใด
อยางหนึ่งเทานั้น และจากแนวคิดดังกลาวนํามาซ่ึงขอสรุปเรื่องการใชสมองโดยรวม โดยเชื่อวา 
มนุษยเราไมเพียงคิดดวยสมองซีกซายกับสมองซีกขวาเทานั้น แตยังมีการคิดเชิงมโนทัศนกับการ
คิดเชิงประสบการณ อีกดวย ดังน้ัน เฮอรมานน จึงเสนอรูปแบบแนวคิดเรื่องสมองโดยรวม โดยแบง
สมองออกเปน  4 สวน แตละสวนของสมองจะบงบอกถึงรูปแบบของการคิดที่แตกตางกัน 4 รูปแบบ 
(Hermann.  1996: 14-15) ดังภาพประกอบ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  รูปแบบการทํางานของสมองตามแนวคิดของเนด  เฮอรมานน 
 
 ที่มา:  Hermann, Ned. (1996). The whole brain Business book. p. 15. 
 
 จากภาพประกอบ แมวาแนวคิดการแบงสมองมนุษยออกเปนสองซีกคือ สมองซีกซาย 
(left-brain) กับสมองซีกขวา (right – brain) จะสามารถนํามาใชอธิบายวิธีการคิดและการตัดสินใจ
ของคนเราได แตในแงสรีระวิทยาแลวไมสามารถกลาวไดวาถูกตองทั้งหมด ทั้งน้ีเพราะในขณะหนึ่ง
ขณะใดมนุษยตองใชสมองทั้งสองสวนเพื่อการคิด เพียงแตวาเรื่องใดใชสมองดานใดมากนอยกวากัน
เทานั้น การทํางานของสมองแบงออกเปน 4 สวน สรุปไดดังน้ี 
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  สมองสวน A  
  เปนสมองดานบนซีกซาย (Upper left) เปนสมองสวนที่คิดเกี่ยวกับดานเหตุผล 
(Logical thinking) การวิเคราะหขอเท็จจริง (Analytical of facts) และจัดกระทําเกี่ยวกับตัวเลข 
(Processing numbers) 
  สมองสวน B   
  เปนสมองดานลางซีกซาย (Lower left) เปนสมองสวนที่คิดเกี่ยวกับการวางแผน 
(planning) การจัดระบบขอมูล (organizing facts) และการตรวจสอบรายละเอียด 
  สมองสวน C  
  เปนสมองดานลางซีกขวา (Lower  right) เปนสมองสวนที่คิดเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางบุคคล (Interpersonal relationships) ดานกระบวนการคิดเชิงหยั่งรู (Intuitive) และการคิดที่
เกี่ยวกับอารมณทั้งหลาย 
  สมองสวน D  
  เปนสมองดานบนซีกขวา (Upper right) เปนสมองสวนที่คิดเกี่ยวกับการสรางมโนทัศน 
(conceptualizing) การสังเคราะห (synthesizing) การบูรณาการขอเท็จจริง (integrating facts) การ
สรางกรอบรูปแบบ (Pattern) เปนบุคคลที่มีทักษะการมองเห็นภาพรวมมากกวารายละเอียด
ปลีกยอย 
 การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูและการคิดของเด็กหรือผูเรียน ควรยึดหลักการประสาน
การทํางานของสมองซีกขวาที่มีทักษะของจินตนาการและการสังเคราะหกับสมองซีกซายที่มีทักษะ
ของการใชภาษาและการวิเคราะหเขาดวยกัน เทคนิคที่ใชพัฒนาการประสานการทํางานของสมอง
ทั้ง 2 ซีก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคิด ไดแก (นภเนตร  ธรรมบวร.  2549 อางอิงมาจาก Ward 
and Daley.  1993)  
  1. การพักผอน และการผอนคลาย เพ่ือใหเซลลประสาทที่เชื่อมสมองทั้ง 2 ซีกทํางาน
ไดดีขึ้น   
  2. การใชสมองซีกขวา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของสมองทั้งหมด เชน การ
ใชทักษะทางศิลปะ ดนตรี ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของสมองทั้ง 2 
ซีก ชวยใหการคิดและการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3. การใชการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมอง (Brain Gym) เพ่ือเพิ่มการสื่อสารของ
สมองซีกซายและซีกขวา เชน การออกกําลังกายที่ขามเสนกึ่งกลางของรางกาย จะทําใหสมอง
ทํางานประสานเชื่อมโยงกันไดดีขึ้น 
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 การทํางานของสมองซีกซายและซีกขวาแสดงไดดังภาพประกอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  การทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา 
 

 ที่มา:  นภเนตร  ธรรมบวร. (2549). การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวยั.   
 
 สรุปวา การคิดวิเคราะหเกิดจากการใชสมองซีกซายเปนสวนใหญ แตการทํางานของสมอง
ก็ตองประสานเชื่อมโยงกันทั้งซีกซายและซีกขวาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของสมอง
ทั้งหมด เชน การใชทักษะทางศิลปะ ดนตรี ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ เพ่ือชวยกระตุนให
สมองทํางานดานการคิดวิเคราะหไดดียิ่งขึ้น ดังน้ัน การฝกฝนกระบวนการคิดวิเคราะหจึงตอง
กระตุนใหสมองทํางานประสานเชื่อมโยงใหมากที่สุดจากสมองทั้งสองซีก เพ่ือใหสามารถเก็บ
รวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวของกับเร่ืองราวที่สนใจนั้นไดเปนอยางดี นําไปสูการพิจารณาแยกแยะ
สวนยอย ๆ ของเหตุการณ เร่ืองราวหรือเน้ือเร่ืองตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือ
ความประสงคสิ่งใด สวนยอย ๆ ที่สําคัญน้ันแตละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบางและเกี่ยวพันกัน
โดยอาศัยหลักการใด ซึ่งการที่จะเก็บรวบรวมรายละเอียดไดครบถวนจะตองอาศัยการสังเกต ความ
สงสัย และความอยากรูอยากเห็น ซึ่งจะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนตั้งคําถามและพิจารณาแงมุมตางๆ 
ของเร่ืองราวน้ันๆ ไดอยางละเอียดครบถวน 
 
 
 

สมอง        สมอง
ซีกซาย     ซีกขวา 

1. คิดอยางมีเหตุผล 
2. สามัญสํานึก 
3. จิตสํานึก 
4. การจัดระบบ 
5. มองภาพแบบเจาะรายละเอียด 
6. ทํางานไดทีละอยาง 
7. ควบคุมภาษา 
8. การแสดงออก 
9. การวิเคราะห 
10. ภาษาพูด 

1. คิดอยางสรางสรรค 
2. จินตนาการ 
3. ผอนคลาย 
4. จิตใตสํานกึ 
5. แรงจูงใจ 
6. มองภาพแบบรวมๆ 
7. ควบคุมความงาม 
8. การรับรูการสังเคราะห 
9. ดนตรี 
10. ทิศทาง 
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  3. ความสัมพันธระหวางการเรียนรูและการคิดวิเคราะห 
 มารซาโน ไดเผยแพรทฤษฎีการเรียนรูโดยใหความสําคัญกับกระบวนการทางจิตใจที่
เชื่อมโยงกับการเรียนรู โดยมีหลักวาจิตใจไมสามารถจัดลําดับตามความยากงายได เพราะ
กระบวนการทางจิตใจจะทํางานเชื่อมโยงกันอยางซับซอน ดังน้ัน จึงใชเง่ือนไขของการควบคุมเปน
เกณฑในการจําแนก คือ เร่ิมตนจากจิตใจภายในเพราะระดับของแรงจูงใจ เปนตัวควบคุมระดับของ
การคิด และระดับของการคิดเปนตัวควบคุมระดับของความรู ทฤษฎีการเรียนรูของมารซาโนจึงทํา
ใหการจัดกระบวนการเรียนรูไมจําเปนตองเริ่มตนที่ความจํา แตสามารถเริ่มที่การจัดระบบจิตใจของ
ตนเองเพราะระดับของจิตใจทําใหเกิดความพรอม (Inner Motivation) สงผลตอการคิดซึ่งตองมี
เน้ือหาในการคิด จึงสงผลใหเกิดการใชองคความรู และการจะเกิดองคความรูจะตองมีการวิเคราะห 
เพ่ือสรางความเขาใจ แลวก็จะจดจําสิ่งนั้นไดตลอด (Marzano.  2001: 8-11) 
 จากทฤษฎีการเรียนรูของ มารซาโน สามารถอธิบายไดวา รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู
ประกอบดวย 3 ระบบ ไดแก ระบบควบคุมในตนเอง ระบบควบคุมการรูคิด และระบบการรูคิด โดย
ระบบควบคุมในตนเองสงผลตอการยอมรับการเรียนรูเร่ืองใหม เม่ือระบบควบคุมในตนเองรับการ
เรียนรูเร่ืองใหม ระบบควบคุมการรูคิดจะเขามาเกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมายของการเรียนรูนั้น 
โดยการออกแบบกลยุทธตางๆ เพื่อการบรรลุเปาหมายแหงการเรียนรูและระบบการรูคิดจะทําหนาที่
จัดกระทําขอมูลในลักษณะของการวิเคราะห ดังนั้นปริมาณความรูของนักเรียนแตละคนจึงมีผลตอ
ความสําเร็จอยางสูงในการเรียนรูเร่ืองใหมซึ่งความรูใหมสามารถตอยอดจากความรูเดิมไดอยาง
กวางขวาง (Marzano. 2001: 11–12) ดังแสดงตามภาพประกอบ  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบควบคมุในตนเอง 
ทําหนาที่ตัดสนิ 

     ระบบควบคุมการรูคิด 
กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร 

ระบบการรูคดิ 
จัดกระทําขอมูล 

ความรู 

รับ ไมรับ 
คงพฤติกรรมเดิมตอไป 

การเรียนรูเร่ืองใหม 
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 จากทฤษฎีของมารซาโน จะเห็นไดวา ใหความสําคัญกับเรื่องจิตใจที่อยูภายใน จึงไมได
จํากัดวิธีการวัดผลการเรียนรูจากพฤติกรรมที่แสดงออกเปนสําคัญ ทําใหทฤษฎีใหมของมารซาโน 
จัดอยูในกระบวนทัศนแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) และมารซาโน (Marzano. 2001: 30-
60) ไดพัฒนารูปแบบจุดมุงหมายทางการศึกษารูปแบบใหม (A New Taxonomy of Educational 
Objectives) ประกอบดวยความรูสามประเภทและกระบวนการจัดกระทําขอมูล 6 ระดับ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ประเภทของความรู ไดแก 
  1. สารสนเทศ เปนความรูชัดแจงที่อธิบายเปนความคิดรวบยอดไดเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ 
หรือรายละเอียดของสิ่งตางๆ ไดแก ขอเท็จจริง ความหมาย ลําดับของเวลา ลําดับของเหตุและผล 
หลักการ และทฤษฎีตางๆ ที่สามารถอธิบายใหเขาใจรายละเอียดอยางชัดเจน  
  2. กระบวนการคิด เปนความรูที่อธิบายไดเปนองครวมซึ่งประกอบดวยรายละเอียด
จํานวนมาก มีความคิดรวบยอดหนึ่งซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดที่ซับซอน ไดแก ระเบียบปฏิบัติใน
ภาพใหญ เทคนิควิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ หรือกฎระเบียบตางๆ 
  3. ทักษะปฏิบัติ เปนความรูที่ไมสามารถอธิบายไดทั้งหมด เพราะอยูในทักษะการ
ปฏิบัติที่มีความซับซอนมาก เปนความคิดรวบยอดหลายๆ สวน ที่ประกอบขึ้นเปนทักษะปฏิบัติ 
ไดแก ระเบียบปฏิบัติที่รวมกันอยางซับซอน  
 โดยมีกระบวนการจัดกระทํากับขอมูล 6 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับที่ 1 การจําได (Retrieval) เปนกระบวนการในการจัดเก็บและเรียกหาหรือนํา
กลับมาใช เปนการคิดทบทวนความรูเดิม รับขอมูลใหมและเก็บเปนคลังขอมูลไวเปนการถายโยง
ความรูจากความจําถาวรไปสูความจํานําไปใชในการปฏิบัติการโดยไมจําเปนตองเขาใจโครงสราง
ของความรูนั้น 
  ระดับที่ 2 การเขาใจ (Comprehension) เปนการเขาใจสาระที่เรียนรู สูการเรียนรูใหม
ในรูปแบบการใชสัญลักษณ เปนการสังเคราะหโครงสรางพื้นฐานของความรูนั้นโดยเขาใจประเด็น
สําคัญ 
  ระดับที่ 3 การวิเคราะห (Analysis) เปนการเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกตางอยางมีหลักการ การจัดหมวดหมูที่สัมพันธกับความรู การพิสูจนเหตุผลเพ่ือสรุปโดยมี
หลักฐานและสามารถบงชี้ขอผิดพลาดได การสรุปนัยทั่วไปจากหลักฐานดวยเหตุผลที่มีน้ําหนัก และ
การกําหนดหลักการเพื่อประยุกตใชในสถานการณใหมโดยใชฐานความรู และการคาดการณผลที่
ตามมาบนพื้นฐานของขอมูล 
  ระดับที่ 4 การใชประโยชนจากความรู (Knowledge Utilization) เปนการตัดสินใจใน
สถานการณที่ไมมีคําตอบชัดเจน การแกไขปญหาที่ยุงยาก การอธิบายปรากฏการณที่แตกตาง และ
การพิจารณาหลักฐานสูการสรุปสถานการณที่มีความซับซอน การตั้งขอสมมติฐานและการทดลอง
สมมติฐานนั้นบนพื้นฐานของความรู 
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  ระดับที่ 5 การจัดระบบควบคุมการรูคิด (Metacognitive System) เปนการกําหนด
เปาหมายการเรียนรู การกํากับติดตามผลการเรียนรู และการกําหนดขอบเขตการเรียนรู 
  ระดับที่ 6 การจัดระบบควบคุมในตนเอง (Self-System) เปนการสรางระดับแรงจูงใจตอ
ภาวะการณเรียนรูและภาระงานที่ไดรับมอบหมายในการเรียนรู รวมทั้งความตระหนักใน
ความสามารถของการเรียนรูที่ตนมีดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา: Marzano. Robert J. (2001). Designing a New Taxonomy of Educational 
Objectives. p.60 
 
 จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดของของมารซาโน สรุปไดวา กระบวนการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพนั้นเริ่มตนจากแรงกระตุนภายในจิตใจที่เกิดแรงจูงใจใหผูเรียนตอบสนองตอ
สิ่งใหม เม่ือมีแรงจูงใจแลวจึงนําไปสูการกําหนดเปาหมายและขั้นตอนการคิด แลวจึงลงมือ
ปฏิบัติการสรางความรูใหกับตนเอง โดยผานกระบวนการใชความรูและการคิดวิเคราะห ทําใหเกิด
ความเขาใจอยางลึกซึ้งและจดจําไดอยางฝงลึก จนกระทั่งสามารถดึงออกมาใชประโยชนไดเม่ือ
ตองการ ดังน้ัน การพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะหจึงสามารถบูรณาการใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการเรียนรูได  

ระดับที ่6 การจัดระบบควบคุมในตนเอง 

ระดับที ่5 การจัดระบบควบคุมการรูคิด 

ระดับที ่4 การใชประโยชนจากความรู 

ระดับที ่3 การวิเคราะห 

ระดับที ่2 การเขาใจ 

ระดับที ่1 การจําได 

ระดับของกระบวนการ 

ประเภทของ 
ความรู 

กระบวนการคดิ 

ทักษะปฏิบตั ิสารสนเทศ 
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 4. กระบวนการคิดวิเคราะห 
 บลูม (Bloom. 1965: 2-5) เปนนักจิตวิทยาที่ไดพัฒนาทฤษฎีการเรียนรูซึ่งเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวางและถูกนํามาใชในดานการศึกษามาเปนเวลานาน โดยทฤษฎีดังกลาวไดจําแนก
ระดับการเรียนรูดานพุทธิพิสัยออกเปน 6 ระดับ คือ ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห 
การสังเคราะห และการประเมินคา สําหรับดานการวิเคราะหไดจําแนกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
  1.  การวิเคราะหมูลเหตุ (Analysis of Element) หมายถึง ความสามารถในการคนหา
รากฐานของเรื่องราวเหตุการณหรือสิ่งตางๆ เพ่ือใหเขาใจคุณลักษณะที่เดนชัดของเร่ืองราวในแงมุม
ตางๆ ตามกฎเกณฑที่กําหนดให จําแนกออกเปน 
   1.1  การจําแนกชนิด หมายถึง ความสามารถในการจําแนก บอกชนิด ลักษณะ 
ประเภทของบรรดาขอความ เรื่องราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณ และการกระทําตางๆ ตามกฎเกณฑ
และหลักการใหมที่กําหนดให 
   1.2  การลําดับความสําคัญ หมายถึง ความสามารถในการคนหาสิ่งที่มีความหมาย
นัยสําคัญของเรื่องราว ในแงมุมตางๆ เชน ใหจับความสําคัญที่เปนเนื้อหาสาระและแกนสารของ
เร่ืองราว วิเคราะหหาผลลัพธ ผลสรุป ความเดนและความดอย หรือสิ่งที่มีอิทธิพลทั้งโดยตรงและ
โดยออมตอเรื่องราวน้ันในทางใดทางหนึ่ง 
   1.3  การระบุเลศนัย หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ คนหาเจตนา 
ความคิดที่ซอนแฝงอยูในขอความ เร่ืองราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณและการกระทํา หรือเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่ง 
  2.  การเชื่อมโยงความสัมพันธ (Analysis of Relationship) หมายถึง ความสามารถใน
การคนหาความเกี่ยวของหรือสัมพันธกันระหวางคุณลักษณะสําคัญใดๆ ของบรรดาเรื่องราว และสิ่ง
ตางๆ เชน โคลงกลอน บทความ ฯลฯ 
  3. การรวบรวมหลักการ (Analysis of Organizational Principles) หมายถึง 
ความสามารถในการคนหาโครงสรางและระบบของบรรดาเรื่องราวและสิ่งตางๆ ตลอดจนการกระทํา
ตางๆ วาสิ่งเหลานั้นรวมกันโดยมีสิ่งใดมาเปนตัวเชื่อมโยง หรือมีอะไรเปนหลักเปนแกนกลาง 
จําแนกเปน 
   3.1  การกําหนดโครงสรางหลักการ หมายถึง ความสามารถในการสรุปเรื่องราว
และสิ่งตางๆ วามีสิ่งใดเปนตัวเชื่อมโยงสิ่งยอยๆ เหลานั้นเขาเปนเอกรูปเดียวกัน 
    3.2  การอางอิงหลักการ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายเรื่องราวและสิ่ง
ตางๆ วายึดถืออะไรเปนหลักการและเปนแนวทางในการปฏบิัติ 
 มารซาโน (Marzano.  2001: 38-45) ไดกําหนดใหการคิดวิเคราะหเปนสวนหนึ่งของระบบ
การรูคิด (Cognitive System) ดังน้ัน การคิดวิเคราะหตามนัยของการเรียนรูจึงตองเปนกระบวนการ 
ซึ่งคําวากระบวนการ หมายถึง การดําเนินงานที่เปนขั้นตอน หรืออาจหมายถึงวิธีการ กิจกรรม หรือ
เทคนิคที่เปนขั้นตอน ซึ่งทําใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ (ประวิต เอราวรรณ.  2545:  12-15) 
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ทั้งน้ี เนื่องจากการคิดวิเคราะหเปนกลไกหนึ่งของการสรางความเขาใจและการนําความรูไปใชเพ่ือ
แกปญหาและตัดสินใจ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2549: 3-6) โดยกระบวนการ
วิเคราะหตามแนวคิดของมารซาโนแบงออกเปน 5 ประเภท (Five Types of Analysis Processes) 
ไดแก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การจําแนกขอผิดพลาด การสรุปนัยทั่วไป และการนํา
หลักการไปใช โดยมีรายละเอียดของกระบวนการคิดวิเคราะหแตละประเภท ดังนี้   
  1.  การเปรียบเทียบ (Matching) เปนการจําแนกองคประกอบตางๆ ของความรูแลว
เปรียบเทียบใหเห็นความเหมือนและความแตกตางระหวางองคประกอบของความรูนั้นๆ โดยความรู
สามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ 1) คําศัพทและวลี 2) รายละเอียดของเนื้อหา 3) การเรียบ
เรียงความคิด 4) ทักษะและกลวิธี และ 5) กระบวนการ ทั้งน้ีความรู 3 ประเภทแรกเปนเรื่องเน้ือหา
สาระจัดเปน “ความรูเชิงเน้ือหา” สวนอีก 2 ประเภทหลังเนนกระบวนการเรียกวา “ความรูเชิง
กระบวนการ” การเปรียบเทียบสวนใหญจะเปนพ้ืนฐานของการจัดทํากระบวนการทางสารสนเทศ 
โดยการเปรียบเทียบอาจทําไดทั้งในรูปแบบงายและในรูปแบบที่ซับซอน ขึ้นอยูกับลักษณะของงาน
เปนหลัก ซึ่งขั้นตอนของการเปรียบเทียบ (Marzano.  2001: 39) มีดังนี้ 
   1.1 เลือกสิ่งที่จะทําการเปรยีบเทียบ 
   1.2 ระบุคุณสมบัติหรือคุณลักษณะสําหรบัสิ่งที่จะทําการเปรียบเทียบ  
   1.3 กําหนดรายละเอียดวาคุณลักษณะของสิ่งที่นํามาเปรียบเทยีบนัน้เหมือนกันและ
แตกตางกันอยางไร  
   1.4 กําหนดความเหมือนและความแตกตางใหเที่ยงตรงที่สุดกับคุณลักษณะ 
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการเปรียบเทียบจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจ คือ เม่ือ
นักเรียนสามารถเปรียบเทียบระบุสิ่งที่เหมือนกันระหวางเร่ืองที่เขาใจไดงายกับปญหาซึ่งแกไขได
ยาก นักเรียนก็จะเห็นทางแกปญหาไดชัดเจนขึ้น โดยกลวิธีในการสอนเพื่อการเปรียบเทียบแบงออก
ไดเปน 4 แบบ (มารซาโน; พิคเคอริง; และ พอลล็อค.  2547: 15-18) ดังนี้ 
   1.  ใหการชี้แนะที่ชัดเจนแกนักเรียนในการระบุสิ่งที่เหมือนกันและตางกันเพ่ือเพ่ิม
ความเขาใจและความสามารถในการนําความรูไปใช 
   2.  ใหนักเรียนระบุสิ่งที่เหมือนและแตกตางกันดวยตนเองเพ่ือเพิ่มความเขาใจและ
ความสามารถในการนําความรูไปใช 
   3.  ใชผังรวมความคิดหรือสัญลักษณแทนความเหมือนและความตางกันเพ่ือเพ่ิม
ความเขาใจและความสามารถในการนําความรูไปใช 
   4.  นําวิธีการที่หลากหลายมารวมกับการระบุความเหมือนและความตาง เชน การ
จับคูแลวเปรียบเทียบ การจําแนกประเภทแลวเปรียบเทียบ การหาลักษณะรวมเชิงนามธรรมหรือ
การใชอุปลักษณ (Metaphor) หรือการสรางแนวเทียบ (Analogy) เปนตน ตัวอยางการเสนอผลการ
เปรียบเทียบดังภาพประกอบ  
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ภาพประกอบ  การเสนอผลการจับคูเปรียบเทียบโดยใชผังเปรียบเทยีบเวนน 
 
 ที่มา: Marzano. Robert J. (2001). Designing a New Taxonomy of Educational 
Objectives.  p. 121. 
 
 
  
             สิ่งที่นํามาเปรียบเทียบ 

คุณลักษณะ #1 #2 #3  
1.    ความเหมือน 
    ความตาง 
2.    ความเหมือน 
    ความตาง 
3.    ความเหมือน 
    ความตาง 
4.    ความเหมือน 
    ความตาง 

 
ภาพประกอบ  การเสนอผลการจําแนกเปรียบเทียบโดยใชตารางเปรยีบเทียบ 

 
 ที่มา: Marzano. Robert J. (2001). Designing a New Taxonomy of Educational 
Objectives.  p. 121. 
 
 
 

 
 

A 

 

 
B 

 
 

AB 
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ภาพประกอบ  ตัวอยางการเสนอผลการเปรียบเทยีบโดยใชอุปลักษณ 
 
 ที่มา: มารซาโน; พิคเคอริง; และ พอลล็อค.  (2547). กลวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ.  
หนา 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  ตัวอยางการเสนอผลการเปรียบเทยีบโดยใชแนวเทียบ 
 
 ที่มา: มารซาโน; พิคเคอริง; และ พอลล็อค.  (2547). กลวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ. 
 หนา 41. 
 
  2. การจัดหมวดหมู (Classification) เปนการรวบรวมองคความรูใหเปนหมวดหมูหรือ
เปนประเภทที่มีความหมาย โดยการวิเคราะหลักษณะนี้สวนใหญจะเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาการ
คิดของมนุษย บุคคลสามารถทําสิ่งที่ไมเกี่ยวของกันใหมีความเกี่ยวของกันโดยรวบรวมสิ่งที่เปน
องคประกอบรวมกันซึ่งทําใหรับรูไดวาสิ่งเหลานั้นอยูในประเภทเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการจัด
หมวดหมู (Marzano.  2001: 38-45) ดังนี้ 
   2.1 เลือกแนวคิดหลักที่ตองการจัดหมวดหมู 
   2.2 ระบุคุณลักษณะที่สําคัญของแนวคิดหลักนั้น  

เซลล ลักษณะรวม 
เชิงนามธรรม 

ยานอวกาศ 

นิวเคลียส สิ่งที่ทําใหระบบทํางาน สะพาน 

เยื่อหุมเซลลทีใ่ห
สารผานเขาออกใน

เซลลได 

สวนที่กันของเสียออกมา
และใหของดีผานเขาไป 

หองขนสง 

เทอรโมมิเตอร คูกับ อุณหภูมิ 

ความสัมพันธ: วัดการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นของบางสิ่งบางอยาง 

ไอโดรมิเตอร ระยะทาง คูกับ 
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   2.3 ตั้งชื่อประเภทยอยที่ตรงกับแนวคิดหลักและสื่อสารใหเขาใจวาทําไมจึงอยูใน
ประเภทนั้น  
   2.4 ระบุประเภทยอยสําหรับแนวคิดหลักและอธิบายความสัมพันธ 
  ในการจัดหมวดหมูแมผูเรียนจะสามารถกระทําไดดวยสมองของแตละคน แตก็ควรมี
เครื่องมือชวยในการวิเคราะหดวย ในการจัดหมวดหมูอาจนําเสนอผลการจัดหมวดหมูโดยใชผังจัด
ประเภทหรือผังตนไม ดังตัวอยางจากภาพประกอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ การเสนอผลการจัดหมวดหมูโดยใชผังจัดประเภท 
 
 ที่มา: พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข. (2548).  ทักษะ 5C เพ่ือการพัฒนาหนวย
การเรียนร ูและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ.  หนา  68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  การเสนอผลการจัดประเภทโดยใชผังตนไม 
 
 ที่มา: พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข. (2548).  ทักษะ 5C เพ่ือการพัฒนาหนวย
การเรียนร ูและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ.  หนา  68. 

หัวขอ 

1 2 3 

หัวขอ 

A B 

A1 A2 B1 B2 
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  3. การจําแนกขอผิดพลาด (Error Analysis) เปนการลําดับวาอะไรเปนเหตุและอะไร
เปนผลที่ตามมา ซึ่งกระบวนการนี้เปนการหาเหตุผลที่ถูกตองใหกับเร่ืองตางๆ บนฐานของความรู 
ถือเปนกลไกทางดานความรูที่สําคัญ โดยการลําดับเหตุผลที่ดีจะตองนําขอมูลสารสนเทศมา
ประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล เพ่ือใหบุคคลตัดสินใจไดวาเรื่องนั้นๆ สมเหตุสมผลหรือมีความ
ถูกตองหรือไม อยางไรก็ตามไมมีบุคคลใดที่จะรอบรูไปทุกเรื่อง การลําดับเหตุผลจึงอาจเกิด
ขอผิดพลาดไดเสมอ ดังน้ัน เม่ือลําดับเหตุผลแลวจึงตองมีการตรวจสอบวาเหตุและผลที่ใหไวนั้นมี
ขอผิดพลาดอยางไรเพ่ือปรับปรุงหรือคัดเลือกเหตุผลที่ถูกตองที่สุด ขั้นตอนของการจําแนก
ขอผิดพลาด มีดังนี้ 
   3.1 จําแนกสวนประกอบของเรื่องน้ัน แลวเชื่อมโยงจากสวนที่เปนเหตุไปยังสวนที่
เปนผล 
   3.2 ตรวจสอบวาเหตุและผลที่ใหไวนั้นมีขอผิดพลาดอยางไร โดยอาจใชคําถามให
นักเรียนวิเคราะห ดังนี้ 
     ขอผิดพลาดในการใหเหตุผลของขอมูลน้ีมีอะไรบาง  
     ขอมูลน้ีทําใหเกิดความเขาใจผิดอยางไรบาง 
     การแกไขขอมูลใหถูกตองหรือทําใหดีขึ้นจะทําไดอยางไร 
   3.3 หาขออธิบายหรือขอมูลสนับสนุนการเชื่อมโยงเหตุและผลน้ันๆ โดยอาจใช
คําถามใหนักเรียนวิเคราะห ดังนี้ 
     มีหลักฐานอะไรบางที่จะสนับสนุนหรือพิสูจนเพ่ือยืนยันความถูกตองของ
เหตุผลนั้น 
     ขอโตแยงใดที่สนับสนุนขอกลาวอางดังกลาว 
   3.4 เขียนขอสรุปความคิดการลําดับเหตุผล โดยอาจนําเสนอขอสรุปความคิดใน
ลักษณะของผังกางปลา ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  การเสนอผลการลําดับเหตผุลโดยใชผังกางปลา 
 ที่มา: พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข. (2548).  ทักษะ 5C เพ่ือการพัฒนาหนวย
การเรียนร ูและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ.  หนา  71. 

ผล 
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  ในการใหเหตุผลแมบุคคลทั่วไปจะสามารถตัดสินดวยความรูสึกของตนเองไดอยาง
รวดเร็ววาเรื่องตางๆ อะไรเปนเหตุอะไร เปนผล แตอยางไรก็ตามวิธีการที่ควรปฏิบัติก็คือการ
พิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือตัดสินความถูกตองเหมาะสม โดยใชเกณฑชี้วัดที่ชัดเจนบนฐานของ
ความรู และตรวจสอบขอผิดพลาดตางๆ เหตุผลที่มีน้ําหนักคือเหตุผลที่ผานการตรวจสอบดวย
หลักฐานเชิงประจักษเพ่ือยืนยันวาการลําดับเหตุผลนั้นถูกตอง ในกระบวนการนี้นักเรียนจะลําดับ
เหตุผลไดดี จะตองเขาใจวิธีการใหเหตุผลและการโตแยงที่ดี และจะตองเขาใจถึงวิธีการแสดง
หลักฐานประกอบเหตุผลดวย โดยประเภทของหลักฐานจําแนกได 4 ประเภท (Marzano.  2001: 
40-41) ดังนี้ 
   1) หลักฐานอางอิง (Grounds) เปนสิ่งที่ยกขึ้นมาอางเปนอยางๆ ไดแก เน้ือหาของ
ความรูทั่วไป ความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ สารสนเทศที่เปนหลักฐานเดิม ผลการสังเกตจากการทดลอง 
และสารสนเทศอื่นๆ ที่ไดรับการพิจารณาแลววาเปนความจริง  
   2) หลักฐานหลักประกัน (Warrants) เปนสารสนเทศจากหลักฐานอางอิงซ่ึงมีแหลง
สนับสนุนมารองรับการอางอิงน้ัน และเปนแหลงสนับสนุนที่ไดรับการเชื่อถือโดยทั่วไป หลักฐาน
หลักประกันนี้จะประกอบดวยรายละเอียดจากการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ซึ่งถูกทําใหมีน้ําหนัก
มากขึ้นโดยใชหลักฐานอางอิงมาประกอบ  
   3) หลักฐานสนับสนุน (Backing) หลักฐานสนับสนุนเกิดขึ้นจากหลักฐานหลักประกัน
ที่มีความเที่ยงตรง โดยผานการพิจารณาจนมีความเชื่อม่ันและไดรับการยอมรับโดยทั่วไปจากผูที่
เคยใชหลักฐานนั้น  
   4) หลักฐานรับรอง (Qualifiers) เปนหลักฐานที่สามารถอางอิงไดอยางชัดเจน
เที่ยงตรงคงที่และไมสามารถหาขอผิดพลาดหรือโตแยงได ซึ่งโดยทั่วไปหลักฐานหลักประกันอาจไม
สามารถอางอิงไดอยางเที่ยงตรงคงที่ เพราะยังมีขอโตแยงที่อาจเปนขอผิดพลาดได   
  ขอผิดพลาดในการใหเหตุผล   
  หลักฐานที่มีคณุภาพต่ําและการรับประกันที่ไมสมเหตุผลมักนําไปสูขอสรุปที่ผิดพลาด
ได ขอผิดพลาดในการใหเหตุผลเหลานี้มักอธิบายวาเปนความลมเหลวในการใหเหตุผลอยางไมเปน
ทางการ ความรูของความลมเหลวน้ีสามารถชวยนักเรียนคิดขอโตแยงที่มีพลังมากขึ้นและเปนนักคิด
ที่ดีขึ้นได โดยทั่วไปขอผิดพลาดในการใหเหตุผลเกิดจากปจจัยตางๆ ดังนี้ 
   1)  การดวนสรุป เม่ือคนเราสรางความคิดเห็นขึ้นจากหลักฐานที่มีอยูนอยเกินไปหรือ
จากเพียงสองสามตัวอยาง ก็จะทําการดวนสรุปเปนหลกัการทั่ว ๆ ไป ตัวอยางของความลมเหลวน้ี
อาจเปนคนที่เฝาดูขาวจากหนาจอโทรทัศนเกี่ยวกับผูหญิงที่ฉอโกงเงินสวัสดีการและดวนสรุปวาคน
สวนใหญทีไ่ดรับเงินสวัสดิการเปนคนขี้โกง บอยครั้งที่พฤติกรรมตายตัวเปนผลมาจากการดวนสรุป 
รูปแบบหนึ่งของการดวนสรุปเปนหลักการคือการเนนความลมเหลวในกรณีศึกษาที่มีชื่อเสียงตาง ๆ 
และยึด ถือเปนตัวแทนของกรณีศึกษาสวนใหญ 
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   2)  อุบัติเหต ุ รูปแบบของความลมเหลวที่เกดิขึ้นเม่ือแตละคนยึดถือความคิดเห็นอยู
บนขอยกเวนของกฎกติกา  ตัวอยางเชน แมวาโดยทั่วไปแลวคนเราเห็นดวยวาการฆาคนอื่นผิด แต
คนสวนใหญกเ็ห็นดวยวาในบางครั้ง เชน เปนการปองกันตนเองหรือผูอ่ืนนั้นยอมรับได การให
เหตุผลในกรณีอุบัติเหต ุอาจพูดไดวาการปองกันตนเองไมใชสิ่งผิด จากนั้นการฆาในสถานการณอ่ืน
ก็ไมผิดเชนกัน 
   3)  ตนเหตุผิดพลาด  ความลมเหลวในการใหเหตุผลเกิดขึน้เม่ือนักเรียนคิดวาเพราะ
สองเหตุการณเกิดขึ้นตามกันมา เหตุการณหนึ่งเปนสาเหตุของอีกเหตุการณหนึ่ง ทั้งสองเหตุการณ
สามารถมีสาเหตุมาจากเหตุการณที่สาม หรือเปนเหตุบังเอิญที่เกิดพรอมกัน ปรากฎการณที่
เหลือเชื่อหลายอยางมาจากการใหเหตุผลในลักษณะเชนน้ี “เม่ือฉันสวมเสื้อนําโชคตัวนี้ ฉันมักทาํ
คะแนนสอบไดดีเสมอ” 
   4)  อุปมาที่เปนเท็จ  การเปรียบเทียบแนวคดิหรือขอคิดเห็นที่คลายคลงึกันสองอยาง 
โดยการอุปมาสามารถเปนเครื่องมือที่ทรงพลังสําหรับความเขาใจในแนวคิดที่ไมคุนเคย อยางไรก็
ตาม การใหเหตุผลที่ผิดพลาดมีบทบาทเมื่อกิดการเปรียบเทียบที่ไมมีเหตุผล ตัวอยางเชน มีความ
คลายคลึงในการปฏิวตัิอเมริกัน การปฏิวตัิฝรั่งเศส และการปฏิวตัิในเม็กซิโก แตการทําการตัดสนิ
เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งอาจผิด  เพราะยังมีความแตกตางที่สําคญัในทั้งสามการปฏิวตั ิ
   5)  กับดักทางความคิด  คนที่ยดึม่ันในทัศนะใดทัศนะหนึ่งโดยเฉพาะจะใชกลวธิีนี้จน
ไมเชื่อในหลักฐานใดๆ ทีข่ัดแยงกับทัศนะของตน ตัวอยางเชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาอาจ
พิจารณาวาบทละครของเชค็สเปยรเชย ลาสมัย และปฏิเสธที่จะยอมรับวาคนนับลานคนสนุกสนาน
และชื่นชอบในเร่ืองนี้มาหลายศตวรรษ 
   6)  การใหเหตุผลเวียน  จะใชเม่ือคนเราใชขอกลาวอางของตนเองเปนหลักฐาน
สําหรับความนาเชื่อถือของขอกลาวอางนัน้ ยกตัวอยางเชน นักเรียนจะรองขอคําถามเมื่อโตตอบกับ
คําถาม เชน “ประธานาธบิดทีี่มีประสิทธิภาพที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือใคร” นักเรียนเขียนวา 
“ลินคอลนเปนประธานาธบิดทีี่มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะเปนคนที่ดีที่สดุเทาที่เคยมีมา” หรือขอให
นักเรียนอีกคนหนึ่งเตรียมเหตุผลในการเลือกหนังสือที่ดีที่สุดอาจบอกวา “หนังสือเลมน้ีดีที่สุดเพราะ
ฉันชอบมัน” 
   7)  การเลี่ยงประเด็น  บอยครั้งที่การใหเหตุผลในรูปแบบนีมั้กใชโดยบุคคล
สาธารณะที่ไมตองการอภิปรายในหัวขอใดหัวขอหน่ึงดวยเหตุผลบางประการ เหตุผลอาจนาเชื่อถือ 
เชนกรณีเพ่ือเปนความลบัหรือความมั่นคงปลอดภัย หรือหัวขอน้ันอาจนาละอายหรือเปนลบ 
ตัวอยางเชน ผูวาการมลรัฐอาจโตตอบกับคําถามเรื่องการฉอราษฏรบังหลวงทีเ่กิดในการบริหารของ
ตนเองดวยการพรรณนาถึงความงามของสวนสาธารณะ 
    8)  การเชื่อผูมีอํานาจ  หลักฐานที่โนมนาวมีความนาเชื่อถอื และหลักฐานประเภทนี้
สามารถไดมาจากคน/แหลงขาวที่มีอํานาจเปนที่เคารพ แมวาบางคนอาจไมเห็นดวยกับความเห็น
ของสมาคมแพทยอเมริกันหรือสมาคมการศึกษาแหงชาต ิทัศนะจากแหลงสื่อที่เปนที่ยอมรับ ในทาง
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กลับกัน คนหรือแหลงที่มาที่มีอํานาจบางคน อาจทั้งไมเหมาะสมสําหรับขอโตแยงหรือมีคาเพียง
เฉพาะกับบางกลุม ยกตัวอยางเชน จากผูมีอํานาจทางศาสนา ก็จะดึงดูดไดเฉพาะกลุมทางศาสนา
นั้น  บางครั้งพอแมจะกระตุนดวยประโยค ‘เพราะฉันพูดอยางนั้น’  ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลในบางครั้ง แตไมใชเปนตัวอยางที่ดีสําหรับการใหเหตุผลที่ดี    
   9)  การโตแยงจากความไมรู  กลวธิีนี้อางวาเพราะขอกลาวอางไมสามารถบอกไดวา
ไมจริง ดังนั้นมันจะตองเปนจริง ‘คุณไมสามารถพิสูจนไดวาไมมีจานบิน ดังนั้นแสดงวามันตองมี” 
    10)  เชื่อตามกันมา ความลมเหลวน้ีเกิดจากความปรารถนาของคนเราที่ตองการการ
ยอมรับและชอบจากผูอ่ืน คนเรามักเชื่อและทําสิ่งใดสิง่หนึ่งเพราะ ‘คนอ่ืน ๆ ก็ทําเหมือนกัน’ งาน
โฆษณาเสื้อผาอาจบอกเปนนัยวาคุณควรซื้อยีนสตัวนั้นเพราะ ‘เด็กแนว’ ใสเสื้อผาประเภทนี ้ การ
เอาคืนที่งายสดุตอขอโตแยงนี้คือความนิยม “ถาทุกคนกระโดดหนาผา คุณจะทําเหมือนกัน ใชไหม” 
    11)  ภาวะลังเลที่ผดิพลาด หรือเรียกวา การคิดแบบขาวและดํา รูปแบบการใหเหตุผล
ลักษณะนีล้ดประเด็นความซับซอนดวยทางเลือกที่หลากหลายไปเปนประเด็นแบบไมอยางใดก็อยาง
หนึ่ง ตวัอยางของความลมเหลวน้ี ‘อเมริกัน รักมันหรือทิ้งมัน’ นักเรียนใชการใหเหตุผลแบบน้ีอาจ
พูดวา ‘ไมวาคุณชอบฉันและให A กับฉนั หรือคุณไมชอบฉันและให C’ หรือ ‘ไมวาคุณจะเชื่อเรื่อง
การสวดมนตที่โรงเรียน หรือคุณเปนพวกนับถือดินฟา’ 
    12)  การสรางภาพที่ไมสมบูรณ  เปรียบไดกับมนุษยหุนฟาง (Straw Man) 
ตัวอยางเชน นักการเมืองชื่อ โลลา ไบรอน กําลังวิ่งเตนที่จะเปนคณะกรรมการประจําเมืองและเขียน
ขอความตอไปน้ีเกี่ยวกบัผูสมัครที่เปนคูแขงกับเธอวา ‘คูแขงขันของฉัน เดิรก เฮดสโทน ชอบขึ้น
ภาษีเพ่ือสรางสนามกอลฟสําหรับผูมีอันจะกินของเมืองนี้’ คนที่ใชกลวิธลีักษณะนีว้าดภาพทัศนะของ
ฝายตรงขามอยางไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ดังนั้นเปนการงายที่จะถกูลดเครดิต ชื่อของความ
ลมเหลวน้ีไดมาจากขอคิดเห็นที่วามนุษยหุนฟางสามารถถูกเผาและทําลายไดงายกวาคูแขงขันที่
แทจริง 
   ความลมเหลวในการใหเหตผุลเหลานี้เกีย่วพันทั้งการสือ่สารสูสาธารณะรวมทั้งใน
การสนทนาสวนตวั การตระหนักถึงขอผิดพลาดรวมกันอยางเปนตรรกะเปนสิ่งสําคัญถาจะพัฒนา
นักเรียนไปสูการเปนนักคดิที่ดี 
  4.  การสรุปนัยทัว่ไป (Generalizing) เปนกระบวนการของการสรางขอสรุปเพ่ืออางอิง
หรือสรางหลักการใหมจากสารสนเทศเดิมที่รูจักอยูแลว โดยใชวธิีการลงความเห็นสรุปดวยวธิีการ
แบบอุปนัย (Induction) และนิรนัย (Deduction) (Marzano.  2001: 40-41) การอุปนัย คือ การให
เหตุผลจากสวนยอยๆ ไปสูการสรุปรวม สวนการนิรนัย คือ การนําขอสรุปโดยรวมไปอธิบายเรือ่ง
ยอยๆ ทั้งน้ีในกระบวนการสรุปนัยทั่วไปน้ีไมใชการอุปนัยหรือนิรนัยอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยาง
เดียว แตเปนการรวบรวมและกําหนดแนวคิดเพื่อลงความเห็นสรุปเปนหลักการบนฐานของ
ขอสนับสนุนหนึ่งอยางหรือมากกวา โดยเปนขอสนับสนุนที่ไดจากทั้งวิธีการอุปนัยและนิรนัย 
ขั้นตอนของการสรุปนัยทั่วไปมีดังนี้ 
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   4.1 การตั้งขอสังเกตเจาะจงไปที่สารสนเทศเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยไมกําหนดคําตอบ
หรือตั้งขอสรุปใดๆ ไวลวงหนา 
   4.2 คนหารูปแบบหรือความเชื่อมโยงภายในสารสนเทศนั้น  
   4.3 คิดเนื้อความขอสรุปที่อธิบายรูปแบบหรือความเชื่อมโยงที่สังเกตได  
   4.4 รวบรวมตวัอยางและทดสอบดูวาหลักการที่ไดมาสามารถใชไดในทุก
สถานการณ ถายังไมเหมาะสมก็อาจเปลีย่นแปลงหลักการนั้นได  
  ผลจากการสรุปนัยทั่วไปสามารถนําเสนอตัวอยางเปนแผนภูมิการสรุปอางอิงไดดัง
ตัวอยางภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  ตัวอยางแผนภูมิการสรุปอางอิง 
  ที่มา: Marzano. (1992).  A Different Kind of Classroom: Teaching with Dimensions of 
Learning.  p. 46.   

เผด็จการเรืองอํานาจไดโดยการใหสัญญาวาจะนําพาประเทศใหแข็งแกรงขึ้น 
ในภาวะที่ประเทศชาติอยูในสภาพที่ออนแอ 

ในประเทศอติาลี... 

ชาวอิตาลีตองการรูสึกภาคภูมิใจเกี่ยวกับประเทศของตนเอง 

มูสโซลินีทําใหเชื่อวาตวัเขากับพรรคฟาสซิสตจะทําใหประเทศแข็งแกรง 

ป 1922 พรรคฟาสซิสตสามารถขึ้นปกครองแบบเบ็ดเสร็จ 

มูสโซลินีพยายามรวบรวมอํานาจโดยการเขายึดครองชาติที่ออนแอกวา 

ในเยอรมัน... 

หลังสงคราวโลกครั้งที่ 1 เยอรมันประสบปญหาอยางรุนแรง 

ฮิตเลอรสัญญาวาจะทําใหประเทศมีความแข็งแกรงขึ้น 

ป 1933 พรรคนาซีชนะการเลือกตั้งไดขึน้ปกครองประเทศ 

ฮิตเลอรสรางอาวุธสงครามที่ทรงอานุภาพแลวโจมตีประเทศออสเตรีย 
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  5.  การนําหลักการไปใช (Specifying) เปนการเรียบเรียงความคิด กําหนดกลวิธี หรือ
คาดการณเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ่ึงอยูบนฐานของหลักการ โดยกระบวนการนี้จะนําสิ่งที่ไดจากการสรุป
อางอิงหรือจากหลักการไปใชใหเกิดประโยชนในดานใหม ทําใหเกิดการใชสติปญญาใหมๆ จาก
หลักการที่มีอยูแลว โดยการคิดและนําหลักการที่มีอยูแลวไปใชในการคาดการณปรากฏการณหรือ
สถานการณใหม รวมทั้งใชในการคาดการณทํานายปรากฏการณหรือสถานการณที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต (Marzano.  2001: 38-45) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   5.1 ระบุลักษณะเฉพาะของเรื่องที่กําลังพิจารณาหรือกําลังศึกษาอยู 
   5.2 กําหนดขอสรุปหรือหลักการที่จะประยุกตใชกบัเรื่องน้ัน  
   5.3 ตรวจสอบใหแนใจวาบริบทหรือสภาพของเรื่องที่จะใชหลักการเหลานั้น สามารถ
เขากันไดกับเงื่อนไขของหลักการ  
   5.4 เขียนขอสรุปความคิด กลวธิี กระบวนการ หรือการคาดการณทํานายโดยอยูบน
พ้ืนฐานของหลักการที่นํามาใช 
  การนําหลักการมาใชในการเรียบเรียงความคิด กําหนดกลวิธี หรือคาดการณทํานาย
เร่ืองตางๆ จะตองเขาใจธรรมชาติของหลักการนั้น ซึ่ง คําวาหลักการ ก็คือ ความสัมพันธซึ่ง
เชื่อมโยงระหวางเหตุและผลที่ใชไดกับสถานการณหรือบุคคลทั่วไปได เชน แพทยใชหลักการเกิด
วัณโรคในการตัดสินอาการปวยเปนวัณโรคของคนทั่วๆ ไป ซึ่งหลักการสามารถแบงออกไดเปน 2 
รูปแบบ (มารซาโน; พิคเคอริง; และ พอลล็อค.  2547: 158) ดังนี้ 
   1)  หลักการเชิงเหตุและผล เปนการกลางถึงความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผลกัน เชน 
ประโยคที่วา วัณโรคเกิดจากเชื้อทูเบอรเคิลบาซิลลัส เปนหลักการเชิงเหตุและผล การที่จะเขาใจ
หลักการนี้ไดตองมีความรูเกี่ยวกับองคประกอบของเหตุและผล และเขาใจวาองคประกอบแตละอยาง
มีความสัมพันธกันอยางไร การเขาใจหลักการเชิงเหตุและผลเกี่ยวกับวัณโรคและแบคทีเรีย ตอง
เขาใจลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น องคประกอบที่เกี่ยวของกับรูปแบบและน้ําหนักของความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบ โดยสรุปคือ การที่จะเขาใจหลักการเชิงเหตุและผลตองอาศัยขอมูลตางๆ 
มากมาย 
   2)  หลักการเชิงสหสัมพันธ เปนการกลาวถึงความสัมพันธที่ไมจําเปนตองเปนเหตุ
เปนผลกัน แตเปนความเปลี่ยนแปลงของปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของกับความเปลี่ยนแปลงของปจจัยอีก
ปจจัยหนึ่ง เชน มะเร็งปอดที่เพ่ิมมากขึ้นในผูหญิงเปนสัดสวนที่สัมพันธกันกับจํานวนผูหญิงที่สูบ
บุหร่ีเพ่ิมขึ้น การที่จะเขาใจหลักการนี้ไดผูเรียนตองรูรายละเอียดเฉพาะของความสัมพันธนี้ ผูเรียน
ตองรูรูปแบบของความสัมพันธ คือ จํานวนของผูหญิงที่เปนมะเร็งปอดเปลี่ยนแปลงในอัตราเดียวกัน
กับจํานวนของผูหญิงที่สูบบุหรี่  
 
 จากประเภทของการคิดวิเคราะหสามารถเปรียบเทียบแนวคิดที่เกี่ยวของ ไดดังตาราง 
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ตาราง  การเปรียบเทยีบแนวคิดเกี่ยวกบัประเภทของการคิดวิเคราะห 
 

แนวคิดของมารซาโน แนวคิดของบลูม 
1. การเปรียบเทียบ 2. การเชื่อมโยงความสัมพันธ 
2. การจัดหมวดหมู 1.1 การจําแนกชนิด 
3. การจําแนกขอผิดพลาด 1.2 การลําดับความสําคัญ 

1.3 การระบุเลศนัย 
4. การสรุปนัยทั่วไป 3.1 การกําหนดโครงสรางหลักการ 
5. การนําหลักการไปใช 3.2 การอางอิงหลักการ 

 
 สรุปไดวา การคิดวิเคราะหตามแนวคิดของมารซาโน เปนกระบวนการใชเหตุผลอยางมี
น้ําหนักมีหลักฐานประกอบ โดยอยูบนฐานของความรูที่ชัดเจน กระบวนการดังกลาวเปนพ้ืนฐาน
สําคัญของการคิด การตัดสินใจ และการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับสภาพสังคม
และสิ่งแวดลอมในปจจุบันซ่ึงเปนยุคสังคมขาวสาร ประกอบดวยขอมูลสารสนเทศจํานวนมาก 
จําเปนตองอาศัยการวิเคราะหบนฐานของความรูอยางมีเหตุผล เปนลักษณะที่ควรสงเสริมใหครูและ
นักเรียนมีทักษะนี้ เพ่ือใหสามารถนําขอมูลขาวสารมาใชประโยชนในการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งน้ีจึงใชแนวคิดของมารซาโน เปนกรอบในการพิจารณาเนื้อหา
และกิจกรรมสําหรับสรางนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
ประกอบดวยกระบวนการคิดวิเคราะห 5 ประเภท ไดแก 1) การเปรียบเทียบ 2) การจัดหมวดหมู 3) 
การจําแนกขอผิดพลาด 4) การสรุปนัยทั่วไป และ 5) การนําหลักการไปใช 
 5. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหจะทําไดดียิ่งขึ้นผานสถานการณจําลองตางๆ แลวหา
ทางออกใหกับปญหา วิเคราะหความนาจะเปนของสถานการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรา และใน
เร่ืองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับเรา โดยการทําความเขาใจในเรื่องนั้น จําแนกแยกแยะองคประกอบตางๆ 
เพ่ือการพิจารณาปจจัยและหาความสมเหตุสมผล ประกอบการวิเคราะหในเรื่องใดๆ หากเราพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะหอยางสม่ําเสมอจะชวยใหเราแกปญหาและตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดดี
ยิ่งขึ้น ในปจจุบันการพัฒนากระบวนการคิดมี 2 รูปแบบ คือ (นภเนตร  ธรรมบวร.  2549:  67) 
   1.  การสอนการคิดโดยตรงโดยใชโปรแกรม สื่อการสอน หรือบทเรียนสําเร็จรูป เพ่ือ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การสอนการคิดวิธีนี้ไมจําเปนตองผานเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร เพราะ
เปนโปรแกรมพิเศษนอกเหนือจากการเรียนปกติ แมวาบางครั้งอาจมีการนําเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
มาใช แตก็มิไดมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานั้นๆ อยางไรก็ตาม 
โดยทั่วไปการสอนการคิดโดยวิธีนี้จะสรางเน้ือหาหลักสูตรของตนขึ้นมาเพื่อมุงพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดที่เฉพาะเจาะจง  
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  2.  การสอนการคิดโดยผานเนื้อหาวิชาในหลักสูตร เปนการสงเสริมกระบวนการคิดโดย
วิธีบูรณาการ หรือสอดแทรกเขาไปในเนื้อหาวิชาตางๆ ในหลักสูตร โดยครูผูสอนจะใชเทคนิคและ
วิธีการสอนแบบตางๆ เพ่ือสงเสริมกระบวนการคิด ซึ่งในที่นี้จะมุงเนนการสงเสริมกระบวนการคิด
โดยการบูรณาการเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณสําหรับเด็ก 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาการคิด ควรมีลักษณะของกิจกรรม ดังนี้  
  1. ใหเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเรื่องตางๆ หรือความคิดรวบยอดตางๆ ฯลฯ 
  2. ใหเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของความคิด นิยามเหตุการณ หรือ
สิ่งของตางๆ ฯลฯ 
  3. ใหจําแนก จัดประเภท จัดกลุมสาระ ความคิด ความคิดรวบยอด ฯลฯ 
  4. ใหประเมินผล ตัดสินคุณคาสิ่งตางๆ หรือเรื่องราวตางๆ 
  5. ใหจัดลําดับเหตุการณ ความสําคัญของเร่ืองราวตางๆ 
  6. ใหระบุขอเท็จจริง คํา หรือคําพูดที่ถูกตองและไมถูกตอง หรือเรื่องที่ไมจริง 
  7. ใหระบุขอเท็จจริง ความจริง และทีเ่ปนขอความคําพูด ความคิดเห็น 
  8. ระบุขอความที่แสดงความโนมเอียงทางฝายใดฝายหนึ่ง หรือที่แสดงถึงอคติตอเรื่อง
ใด หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
  9. ใหนิยาม คาํอธิบาย และบอกสาเหต ุ
  10. ระบุเหตุและผล ทาทายผลที่จะเกิดขึน้ 
  11. ใหลงความคิดเห็น ขอสรุป หรือขอสรุปที่มีเหตุผล 
  12. ใหสรุปโดยทั่ว ๆ ไป หรือใหขอสรุปที่นํามาใชไดโดยทั่วไป 
  13. ใหแปลความหมาย หรือตีความหมายขอความตางๆ 
  14. ใหระบุใจความสําคัญ (Main Idea) รายละเอียดและสวนทีเ่ปนแนวคิดสนับสนนุ 
(Supporting Idea) 
  15. ใหสรุปโดยสังเขป เขียนบทสรุป (Summary) 
  16. ใหตัดสินใจ โดยพิจารณาเลือก ดวยเหตุผล 
  17. ใหแกปญหา 
 เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางการคิด ไดแก 
  1.  การจัดกรอบมโนทัศน (Concept Mapping Technique) เปนกิจกรรมที่นักเรียน
แสดงความสัมพันธของมโนทัศนของเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางมีระบบและเปนลําดับขั้นโดยอาศัยคํา
หรือขอความเปนตัวเชื่อมใหความสัมพันธของมโนทัศนตางๆ เปนไปอยางมีความหมาย ซึ่งอาจมี
ทิศทางเดียว สองทิศทาง หรือมากกวา ผังมโนทัศนหรือแผนที่ความคิดเปนเครื่องมือสําคัญที่แสดง
ใหเห็นถึงกระบวนการคิดของนักเรียนจนสามารถอธิบายออกเปนภาพใหผูอ่ืนเขาใจได ซึ่งกรอบมโน
ทัศนนี้จะชวยใหนักเรียนคิดวิเคราะหและเกิดความคิดรวบยอด  
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  2.  การใชเทคนิคการตั้งคําถาม (Questioning Method ) กิจกรรมการใชคําถามเปน
กระบวนการที่มุงพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเรียน โดยผูสอนจะปอนคําถามในลักษณะ
ตางๆ ที่เปนคําถามกระตุนใหนักเรียนใชกระบวนการคิด คําถามที่ใชสําหรับการพัฒนาการคิด
วิเคราะหสามารถดําเนินการเปนลําดับตามระดับของพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) 
คือการมีความรู ความเขาใจ การประยุกตใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา เพราะ
พฤติกรรมดานพุทธิพิสัยเนนผลทางปญญา (Intellectual outcome) ผูเรียนจะไดพัฒนาการคิดตั้งแต
ระดับต่ํา คือการแสดงความรูไปจนถึงระดับสูงสุด คือ การประเมินคาความคิดและคุณภาพของขอมูล 
ครูผูสอนจําเปนตองฝกฝนพัฒนาทักษะการใชคําถาม สามารถตั้งคําถามใหชัดเจนตรงตาม
จุดประสงค คิดคําถามไดหลากหลาย กวางขวางหลายแงหลายมุม ชวยใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหและ
สรุปตัดสินใจอยางมีเหตุผล  
  3.  การใชกรณีศึกษา (Case Study Method) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดศึกษาเรียนรูกรณี
หรือเรื่องราวตางๆ ซึ่งอาจเปนเรื่องจริงหรือสมมุติขึ้นจากความเปนจริง โดยมีการรวบรวมขอมูล
นํามาวิเคราะห อภิปราย แลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถดานการคิด
วิเคราะห การคิดแกปญหา ชวยใหผูเรียนมีมุมมองกวางขึ้น นอกจากนี้แลว การพัฒนาความสามารถ
ดานการคิดจะตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน บันทึกการเรียนรู บันทึกขอสงสัย ความรูสึก
สวนตัวความคิดที่เปลี่ยนไป ถามตนเองในการวางแผนจัดระเบียบคิดไตรตรองในเรื่องที่เรียนรูของ
ตน และประเมินตนเองเพ่ือประเมินความคิดและความรูสึกของตนเอง  
 สรุปวา การพัฒนาความสามารถดานการคิดของนักเรียนจําเปนตองพัฒนาตั้งแตทักษะ
พ้ืนฐานกอน จนถึงการคิดขั้นสูง โดยการคิดวิเคราะหเปนพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูง กระบวนการ
พัฒนาการคิดจําเปนตองทําในหลายรูปแบบทั้งการสอนการคิดโดยตรง และการสอนการคิดโดยผาน
เน้ือหาวิชาในหลักสูตร จําเปนตองพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูและทักษะในการจัดโปรแกรมหรือ
บทเรียนเพ่ือการสอนคิดวิเคราะหโดยตรง และบูรณาการเร่ืองการคิดเขากับเน้ือหาวิชาในหลักสูตร 
การพัฒนาการคิดของผูเรียนจะตองแปรเปลี่ยนไปตามทรัพยากรและบริบทของผูเรียน โดยแวดลอม
ไปดวยผูใหญที่ชางคิด ตองพัฒนาครูใหเปนนักคิดดวย สามารถสรางสรรคสื่อไดดวยตนเอง เพ่ือให
เปนนวัตกรรมที่สามารถกระตุนการคิดไดอยางมีประสิทธิภาพตามบริบทและทรัพยากรที่มีอยูในแต
ละโรงเรียน กระบวนการสําคัญในการฝกคิดคือการฝกตั้งคําถามเชิงวิเคราะหในเรื่องตางๆ จนเปน
นิสัย การมองสิ่งตางๆ รอบตัวดวยคําถามเชิงวิเคราะห เชน ใคร ทําอะไร ที่ไหน เม่ือใด เพราะเหตุใด 
ฝกหาจุดผิดสังเกตในความปกติ สิ่งที่ดูเหมือนไมมีอะไร ตรวจสอบใหแนใจวาอาจจะมีความไมปกติ
ซอนอยู ฝกหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางสิ่งตางๆ ฝกจําแนกแยกแยะสิ่งตางๆ ครูจึงตองมี
เทคนิคและสื่อที่หลากหลายในการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือใหสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะหไดทั้งการสอนคิดวิเคราะหโดยตรงและการบูรณาการในเนื้อหาวิชา
ตามหลักสูตร 
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ตัวอยาง 
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 

 
สถานการณ 
สมมุติใหนักเรียนเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องหมีแพนดา  และใชความเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อให
คําแนะนํากับเด็กคนอื่น ๆ ที่มาเที่ยวชมสวนสัตว  
 
กิจกรรมการคิดวิเคราะห 
1. การเปรียบเทียบ  
    นักเรียนศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะการดํารงชีวิตของหมีแพนดาที่เลี้ยงในกรงกับที่อยูในปา 
 
2. การจัดหมวดหมู 
    นักเรียนศึกษาและจัดหมวดหมูปจจัยที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของหมีแพนดา 
 
3. การจําแนกขอผิดพลาด 
    นักเรียนลําดับสาเหตุที่สงผลตอการลดจํานวนของหมีแพนดา  พรอมทั้งหาหลักฐานสนับสนุน
เพ่ือตรวจสอบขอผิดพลาดในการลําดับเหตุผล 
 
4. การสรุปนัยทั่วไป 
    นักเรียนสรุปหลักการที่เปนเง่ือนไขทําใหหมีแพนดาลดจํานวนลง 
 
5. การนําหลักการไปใช 
    นักเรียนนําหลักการที่เปนเง่ือนไขทําใหหมีแพนดาลดจํานวน มาเขียนขอเสนอแนะในการอนุรักษ
พันธุหมีแพนดา 
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ใบกิจกรรม 
เร่ือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 

ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
 
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหเน้ือหาที่จะสอน 
คําชี้แจง  ใหทานเลือกเน้ือหาที่จะสอน 1 ชั่วโมง โดยนําสาระหลัก (Main concept) ของเน้ือหามา  
  ใชตอบคําถามตอไปน้ี 
 

1. เน้ือหาที่จะสอน เรื่อง............................................................................................................. 
2. จําแนกเนื้อหาตามกิจกรรมการคิดวิเคราะห ลงในตารางตอไปน้ี 
  

สาระหลัก 
ระบุกิจกรรมการคิดวิเคราะห 

การ
เปรียบเทียบ 

การจัด
หมวดหมู 

การจําแนก
ขอผิดพลาด 

การสรุปนัย
ทั่วไป 

การนําหลักการ
ไปใช 
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ตอนที่ 2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห 
คําชี้แจง  ใหทานนํากิจกรรมการคิดวิเคราะหมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการ 
  คิดวิเคราะห ตามแบบฟอรมตอไปน้ี   
 
กลุมสาระการเรียนรู……………………………………………..…………..       ชั้น……………….. 
หนวยการเรียนรู  เร่ือง ……………………………………………………..           
สาระการเรียนรู  เร่ือง ………………………………………………………        จํานวน  1  ชั่วโมง 
 
1.สาระสําคัญ  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. จุดประสงคการเรียนรู  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. สาระการเรียนรู 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.2 ขั้นเรียนรูจากการวิเคราะห 
  1) การเปรียบเทียบ  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  2) การจัดหมวดหมู  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  3) การจําแนกขอผิดพลาด  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  4) การสรุปนัยทั่วไป  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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  5) การนําหลักการไปใช 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 4.3 ขั้นสรุป 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
5. สื่อการเรียนการสอน  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
6. การวัดและการประเมินผล  

สิ่งที่วัด วิธวีัด เครื่องมือวัด 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
 

คําชี้แจง   ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนตามประเภทของการคิดวิเคราะห ดังนี้ 
 

 
เลขท่ี 

 
ชื่อ  -  สกุล 

รายการประเมิน  
การเปรียบ 
เทียบ 

การจัด 
หมวดหมู 

การจําแนก 
ขอผิดพลาด 

การสรุปนัย 
ทั่วไป 

การนํา 
หลักการไปใช 

รวม 
 

  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  (20) 
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เกณฑการประเมินผล 
 

4 คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 
   1. ระบุเน้ือหาที่จะ
ทําการวิเคราะหได 
   2. อธิบายขัน้ตอน 
การวิเคราะหได 
   3. มีความพยายาม
หรือกระตือรือรนที่จะ
ทําการวิเคราะห 
   4. ผลการวเิคราะห 
มีความถูกตองเหมาะ 
สมกับประเภทของ 
การคิดวิเคราะห 
 

(ทําไดครบทุกขอ) 
 

   1. ระบุเน้ือหาที่จะ
ทําการวิเคราะหได 
   2. อธิบายขัน้ตอน 
การวิเคราะหได 
   3. มีความพยายาม
หรือกระตือรือรนที่จะ
ทําการวิเคราะห 
   4. ผลการวเิคราะห 
มีความถูกตองเหมาะ 
สมกับประเภทของ 
การคิดวิเคราะห 
 

(ทําได 3 ขอ) 

   1. ระบุเน้ือหาที่จะทํา
การวิเคราะหได 
   2. อธิบายขัน้ตอน 
การวิเคราะหได 
   3. มีความพยายาม
หรือกระตือรือรนที่จะ
ทําการวิเคราะห 
   4. ผลการวเิคราะห 
มีความถูกตองเหมาะ 
สมกับประเภทของ 
การคิดวิเคราะห 
 

(ทําได 2 ขอ) 
 

   1. ระบุเน้ือหาที่จะ
ทําการวิเคราะหได 
   2. อธิบายขัน้ตอน 
การวิเคราะหได 
   3. มีความพยายาม
หรือกระตือรือรนที่จะ
ทําการวิเคราะห 
   4. ผลการวเิคราะห 
มีความถูกตองเหมาะ 
สมกับประเภทของ 
การคิดวิเคราะห 
 

(ทําได 1 ขอ) 
 

 
เกณฑการผาน  นักเรียนที่ผานเกณฑประเมินจะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ  70 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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