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คํานํา 
 

  นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและครูผู้สอน ให้สามารถ
นํารูปแบบของนวัตกรรมการเรียนการสอน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้ครูปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง เน้น
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเพราะเป็นผู้ที่มีความสําคัญที่สุด ดังน้ันเพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการจัด
นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
วางไว้หรือไม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อแนวทางการจัดนวัตกรรมการ
เรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนวัตกรรมการเรียนการสอน
และปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของนวัตกรรมการเรียนการสอน รวมท้ังนํามาเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจดําเนินการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือนําไปใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน และ
พัฒนาปฏิรูปครูผู้สอน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองแผนและงบประมาณ 
โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ได้ทําการติดตามและประเมินผลการจัดนวัตกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยการสัมภาษณ์ และแจกแบบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมูลนํามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ จัดทําเป็นรายงานการติดตาม
และประเมินผลการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ฉบับน้ี
ขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนใช้เป็นแนวทางการจัด
นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

การติดตามและประเมินผลนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรยีนทีม่ี
ผลต่อแนวทางการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนว่าเป็นไปวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่การมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารจัดการนวัตกรรมด้าน
การเรียนการสอน รวมถึงแนวทางการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัด และปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจดําเนินการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม ่
ๆ เพ่ือนําไปใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน และพัฒนาปฏิรูปครูผู้สอน การจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยในการ
ติดตามและประเมินผลได้ดําเนินการสัมภาษณ์ แจกแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล สรุปในประเด็นต่าง ๆ ผลการประเมิน มี
ดังน้ี 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 64.13มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
70.82 สถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.21 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.08และสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนมากที่สุด คือผลงานด้านอ่ืน  ๆ (ระบุ........)คิด
เป็นร้อยละ 36.47  

2. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน (ระดับความพึงพอใจ)  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดนวัตกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.28, S.D. =0.73) โดยหัวข้อ (ด้านการทํางานเป็นทีม) การนํา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถของแต่ละคนในทีมมาใช้ร่วมกันทํางานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีระดับความพึงพอใจ
มากเป็นอันดับ 1 (= 4.40, S.D. =0.71)  (ด้านการเรียนรู้) มีใจรักในการเรียนรู้ ส่งผลให้ท่านมีการพัฒนาตนเองดี
ขึ้น ระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับ 2 (= 4.37, S.D. =0.70) (ด้านการทํางานเป็นทีม) โรงเรียนมีการกําหนด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกันมีภาพรวมของการทํางานเป็นทีม ระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับ 3(= 4.36, 
S.D. =0.73)  และ(ด้านความคิดสร้างสรรค์) มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนําความคิดน้ันมาปรับใช้ในการ
ทํางานจริงได้ ระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับสุดท้าย (= 4.19, S.D. =0.73) 
 3. การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานโครงการ (ระดับการมีส่วนร่วม) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการนวัตกรรมด้าน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.16 S.D.=0.75) มีการเปิดโอกาสให้ครู 
บุคลากร และนักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับ 1( = 4.26, S.D.=0.73) 
มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรและนักเรียน มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ระดับการมี
ส่วนร่วมมากเป็นอันดับ 2 ( = 4.20, S.D.=0.78) โครงการน้ีตรงกับความต้องการของครู บุคลากร และนักเรียน ใน
สถานศึกษา ระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับ 3 ( = 4.20, S.D.=0.75)โดยหัวข้อโครงการน้ีคุ้มค่ากับงบประมาณ
ที่ได้รับ ระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับสุดท้าย ( = 4.09, S.D.=0.77) 
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 การจัดนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สนทนา แจกแบบสอบถามกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด นําข้อมูลมาประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล ผล
ที่ได้นํามาใช้เป็นข้อคิด แนวทางการจัดการนวัตกรรมการเรียนการสอน สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
และสนองตอบนโยบายสนับสนุนการจัดการนวัตกรรมการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปทั้งระบบโรงเรียน คือปฏิรูปในทุกด้านเพ่ือให้ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยความร่วมมือโรงเรียน บ้านและชุมชน ซึ่งนโยบายและการปฏิบัติในการปฏิรูปทั้งโรงเรียน
ที่สําคัญที่สุด คือ การปรับแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งเป็นแนวคิดทางการศึกษาในยุคปัจจุบัน
มากจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนําแนวคิดเรื่องการจัดการนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพของครูมาใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของครูมากย่ิงขึ้น   
 4. ปัญหาอุปสรรคจากการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินการจัดนวัตกรรมการการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ทําให้ทราบปัญหาอุสรรค โดยในการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้บริหารไม่ค่อยให้
ความสําคัญในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน มุ่งเน้นเพียงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมเพียงอย่าง
เดียว ขาดงบประมาณสําหรับการจัดทํานวัตกรรม ครูขาดความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการใช้นวัตกรรมการสร้าง
นวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ขาดความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสื่อประกอบการจัดกิจกรรม ขาด
ประสบการณ์ในการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและบางคร้ังอาจไม่เข้าใจและไม่รู้จักวิธีการใช้นวัตกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดทําขึ้น ขาดความชํานาญในการใช้นวัตกรรม ขาดสื่อประกอบการเรียน ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีขาด
ประสบการณ์ในการใช้นวัตกรรมประกอบการสอน  ทําให้มีทัศนคติต่อนวัตกรรมการสอนที่แตกต่างกัน บางท่าน
มองว่าดีเป็นสื่อช่วยสอน บางท่านไม่อยากเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนหรือมองไม่ดีอีกทั้งมีภาระงานที่มาก ทําให้ไม่
สามารถจัดทําหรือพัฒนานวัตกรรมได้และมีเวลาไม่เพียงพอต่อการศึกษาการสร้างนวัตกรรม และนักเรียนมี
ศักยภาพในการรับรู้ที่แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมทั่วไปอาจจะยังไม่เหมาะสมต่อการสื่อการเรียน 
 

 5. ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 
 จากการติดตามและประเมินผลโครงการในครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดนวัตกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถเลือกและประเมินนวัตกรรมที่เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องตรงตาม
เน้ือหาที่เรียนมากที่สุด ดังน้ี 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะต้องให้ความสําคัญในการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอน ควรจัดงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ และหาแนวทางสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอน ที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุน กํากับ
ติดตามให้มีการใช้นวัตกรรม จะทําให้ครูผู้สอนมีศักยภาพในการจัดทําหรือสร้างนวัตกรรมมากย่ิงขึ้นและมีการ
ส่งเสริมในด้านการอบรม ประชุมสัมมนา โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมและสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการสอนผู้เช่ียวชาญท่ีมี
ความรู้ในการผลิตให้คําแนะนําเร่ืองนวัตกรรมหรือบุคลากรด้านเทคโนโลยีและสื่อที่ให้ความรู้ในการจัดทํานวัตกรรม 
นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการประเมินนวัตกรรม และความร่วมมือในการพัฒนาการใช้นวัตกรรมจากผู้ปกครอง 
ชุมชนท้องถิ่น หน่วยภาครัฐและเอกชน 
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 3. เพ่ือให้การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรมี
การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้ครบทุก
ขั้นตอน เพ่ือที่จะช่วยให้นวัตกรรมเมื่อนําไปใช้กับผู้เรียน ใช้ได้อย่างมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 4. ผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรสํารวจความต้องการของโรงเรียนก่อนการจัดสรรงบประมาณ
มาดําเนินการจัดการนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เน่ืองจากไม่ตรงกับความต้องการของผู้สอนและบริบทของสถานศึกษา 
ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในนวัตกรรมการศึกษาที่ถูกต้องให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาลงสู่การ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง สามารถนําไปใช้ได้จริง  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอํานาจดูแล
และจัดทําบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายบัญญัติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดบทบัญญัติที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามมาตรา 9 (2) การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้มีการกระจายอํานาจไปสู่เขต
พ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายใน
ท้องถิ่น  มาตรา 42 ให้กระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมท้ังการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหลักการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่       
1) การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 2) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึง โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 12 ปี 3) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  สังคม 
หรือความบกพร่องทางการสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ให้มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ และจัดการ
ศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลน้ัน ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  4) การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 5) กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา17(6) การจัดการศึกษา ประกาศกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ข้อ2(3) การจัดการศึกษา 
สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ําซ้อนกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนา
การศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใน
จังหวัด ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการสร้างเด็กและ
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เยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ              
สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่ที่ยากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษา       
ของชาติ การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดโดยการเน้นที่ผู้เรียนเป็นสําคัญ       
มีเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจําเป็นที่คนเราต้องคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา เพ่ือ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ ทําให้เกิดความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต สิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่น้ีเรียกว่า 
นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นวัตถุสิ่งของ อาจเป็นแนวคิดหรือวิธีการก็ได้ ในโรงเรียนทั่วไปได้มีการ
นํานวัตกรรมมาใช้จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ การเรียนการสอน เช่น ชุดการสอน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ และรูปแบบการสอนต่าง ๆ นวัตกรรมทางการศึกษาเดิมจะถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในด้านการ
พัฒนาผู้เรียน คือ นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาครูให้
สามารถนํารูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัย      
จะช่วยให้ครูปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็น
จริง ซึ่งควรมีการพัฒนาครูอย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะการทําวิจัยควบคู่กันไปกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ครูมี
สมรรถนะเพ่ิมขึ้น เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างและพัฒนาความรู้และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้มีความสําคัญที่สุดส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ วางแผนและประเมินผลการเรียนของตนอย่างอิสระเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเรียนรู้จากสภาพ
จริงจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว และมีประสบการณ์ตรงที่สัมพันธ์กับสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทํางานเป็นหมู่
คณะเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สามารถทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ ดังน้ัน กระบวนการ
เรียนรู้และวิธีการสอนแบบเดิมที่ผู้สอนเป็นผู้นําเสนอ เน้ือหาโดยส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนแปลงไปกระบวนการเรียนรู้และ
วิธีการสอนต้องกําหนดใหม่เพ่ือให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายสอดรับความต้องการ ความสามารถ ความ
สนใจและการนําไปใช้ประโยชน์ได้ของผู้เรียน ผู้สอนกับผู้เรียนจะต้องร่วมกันก้าวไปสู่สัมฤทธิผลของการศึกษาและ
การพัฒนาคน บทบาทของผู้สอนต้องเป็นผู้จัดการที่คอยควบคุมและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร ในขณะที่เรียนต้องปรับบทบาทจากการเป็นผู้รับเป็นผู้แสวงหาและเรียนรู้ด้วยการ
คิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงไม่ใช่จดจําเพียงอย่างเดียว ความสามารถในการใช้นวัตกรรมสื่อการสอนจะเป็นตัวกลาง
หรือช่องทางการถ่ายทอดความรู้ ทักษะรวมไปถึงประสบการณ์จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียนและทําให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสื่อก็นับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนผู้สอนได้แสดงบทบาทและเกิดความเข้าใจใน
วิชาที่เรียนที่สอนกันได้มากขึ้น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีภารกิจในการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดและสนับสนุน ให้ความ
ร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานด้านการจัดการศึกษา รวมท้ังปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
โดยการจัดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
พัฒนาการเรียนการสอน เพ่ิมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้ทัดเทียมและก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่
มีที่สิ้นสุดของนักเรียนและครูผู้สอน ที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่าน้ันและ
เป็นการประหยัดเวลาในการเรียนด้วย เน่ืองจากในโลกยุคโลกาภิวัฒน์โลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังแก้ไข
ปัญหาทางด้านการจัดการศึกษาบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยการพยายามนําศักยภาพของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคมมาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสอนใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย การใช้แผ่นวีดิทัศน์ สื่อหลายมิติ อินเทอร์เน็ต โครงงานหุ่นยนต์ ล้วนเป็นนวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเข้าใจง่าย ทั้งในการ
เรียนด้วยตนเอง การเรียนเป็นกลุ่ม รวมไปถึงสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนวัตกรรมทางการศึกษาเหล่าน้ี 
ครูผู้สอนและนักเรียน ก็ได้สร้างผลงานที่มีช่ือเสียงให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนวัตกรรมอ่ืนอีก
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หลายอย่าง ที่นํามาใช้จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิและมีประสิทธิภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา รวมท้ังหนังสือ สิ่งพิมพ์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาเป็นเป้าหมายหลักด้วยเหตุผลดังกล่าว กอง
แผนและงบประมาณ โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินแผนงาน/โครงการ จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผล
นวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขึ้น 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
   1. เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มีผลต่อแนว
ทางการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนว่าเป็นไปวัตถุประสงค์และแผนที่วางไว้
หรือไม่ 
   2. เพ่ือทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนวัตกรรมการเรียนการสอนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 

 3. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัด  
  4. เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด 

 5. เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจดําเนินการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือนําไปใช้ระบบ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน และพัฒนาปฏิรูปครูผู้สอน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

 

1.3 ขอบเขตการติดตามและประเมินผล  
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ทําการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนที่มีผลต่อแนวทางการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน แนวทางการจัดนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ี
นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด  
 2. ขอบเขตด้านประชากร ทําการติดตามและประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ทําการติดตามและประเมินผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ                                                                                                  
 1. ทราบถึงความพึงพอใจของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาและนักเรียนที่มผีลต่อแนวทางการจัด
นวัตกรรมการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนว่าเป็นไปวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม ่
 2. ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนวัตกรรมการเรียนการสอนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  
 3. ทราบถึงแนวทางการจัดนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด  
 4. ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด 
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 5. ทําให้ผู้บริหาร สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจดําเนินการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือนําไปใช้
ระบบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน และพัฒนาปฏิรูปครูผู้สอน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน

หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดีย่ิงขึ้น เมื่อนํานวัตกรรมมาใช้จะช่วย
ให้การทํางานน้ันได้ผลดีมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 

การเรียนการสอน หมายถึง การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่าหรือความพึงพอใจท่ีเป็นสิ่งแปลก
ใหม่ด้วยวิธีการถ่ายทอดหรือวิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 

รูปแบบการสอน หมายถึง แผนแสดงการเรียนการสอน สําหรับนําไปใช้สอนในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ให้มากที่สุด และรูปแบบการสอนน้ันอยู่ภายใต้หลักการของแนวคิดพ้ืนฐาน
เดียวกัน องค์ประกอบของการสอนได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหา และทักษะที่ต้องการสอน ยุทธศาสตร์การ
สอน วิธีการสอน กระบวนการสอน ขั้นตอนและกิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล 

นวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation) หมายถึง การนําสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิด 
วิธีการ หรือการกระทํา หรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้น ทั้งในส่วนที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือเป็นกรรพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่เดิม
ให้ดีขึ้น โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเช่ือถือได้นํามาใช้บังเกิดผลเพ่ิมพูนประสิทธิภาพต่อ
การเรียนรู้ 

นวัตกรรมการเรียนการสอน หมายถึง วิธีการคิดในสิ่งใหม่ ๆ รวมไปถึงสื่อในการเรียนการสอนไม่เคยได้ใช้
มาก่อนหรือดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้เกิดความทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถที่จะตอบสนองการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การสอนแบบผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาจัดการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 การติดตามและประเมินผลการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2562 กองแผนและงบประมาณ โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/
โครงการ ได้นําแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มาเป็นแนวทางและวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ดังน้ี 
  1. แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมทางการศึกษา 
  2. แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
  3. การจัดการเรียนการสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

 4. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.1.1  ความหมายของนวัตกรรม  
          พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 565) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า หมายถึงสิ่งที่
ทําขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการหรืออุปกรณ์ เป็นต้น  
          ไชยยศ เรืองสุวรรณ์ (2521 : 14 อ้างจาก กมล และนิตยา เวียสุวรรณ, 2540 : 78) ได้ให้
ความหมายนวัตกรรมไว้ว่า หมายถึงวิธีการปฏิบัติใหม่ ที่แปลงไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธี   
ใหม่ ๆ ขึ้นมา หรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหล่าน้ีได้รับการทดลอง พัฒนา จนเป็นที่
เช่ือถือได้แล้วว่าได้ผลดี ในทางปฏิบัติทําให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น  
         จรูญ วงศ์สายัณห์ (2520 : 37 อ้างจาก กมล และนิตยา เวียสุวรรณ, 2540 : 78) ได้กล่าวถึง
ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า แม้ในภาษาอังกฤษเอง ความหมายก็ต่างกันไป 2 ระดับ โดยทั่วไปนวัตกรรมหมายถึง 
ความพยายามใด ๆ จะเป็นผลสําเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใดก็ตามที่เป็นไป เพ่ือจะนําสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลง
วิธีการที่ทําอย่างเดิมแล้วกับอีกระดับหน่ึงซึ่งวงการวิทยาศาสตร์แห่งพฤติกรรมได้พยายามมีการดึงที่มา ลักษณะ 
กรรมวิธี ผลกระทบที่มีอยู่ต่อกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง คําว่า นวัตกรรม มักจะหมายถึงสิ่งที่ได้นําความเปลี่ยนแปลงใหม่เข้า
ใช้ได้ผลสําเร็จกว้างออกไป จนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาสามัญ เช่น การปลูกฝีในวงการแพทย์ การทํา
เหล็กกล้าในวงการอุตสาหกรรม เป็นต้น 
         บุญเก้ือ ควรหาเวช (2542 : 12) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า หมายถึง การนําสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมวิธีการท่ีทําอยู่เดิม เพ่ือให้ใช้ได้ผลดีย่ิงขึ้น 
         กองวิจยัทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 48) ได้ให้ความหมายของ
นวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม หมายถึง กิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งที่มรีูปแบบใหม ่ๆ 
หรือของเก่าที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มคีณุภาพดีขึ้น 
         กิดานันท์ มลทิอง (2548 : 16) ได้ใหค้วามหมายของนวัตกรรมว่า หมายถึง การปฏิบัติ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วใหท้ันสมัยและใช้
ได้ผลดีย่ิงขึ้น 
         กมล และนิตยา เวียสุวรรณ (2540 : 77) ให้ความหมายของนวัตกรรมที่สอดคลอ้งกับ บุญเก้ือ     
ควรหาเวช ว่า นวัตกรรม หมายถึง การนําสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมวิธีการที่ทําอยู่เดิม เพ่ือให้ใช้ได้ผลดี
ย่ิงขึ้น ฉะน้ันไม่ว่าวงการหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม เมื่อมีการนําเอาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามาใช้เพ่ือปรับปรุง
งานให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือมุ่งที่จะให้งานน้ันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมของวงการน้ัน ๆ 
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         ทิศนา แขมมณี (2548 : 418 อ้างจาก สุคนธ์ สินทพานนท์, 2553 : 8) ได้ขยายความหมายของ
นวัตกรรมจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ออกไปว่า สิ่งทําขึ้นใหม่ ๆ ได้แก่ แนวคดิ แนวทาง 
ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อและเทคนิคต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษา ซึ่งได้รับการคิดค้นและจัดทําขึ้นใหม่
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษา 
  สรุปได้ว่า นวัตกรรม หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม ่ๆ ที่ยังไม่เคยมใีช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทนัสมัยและใช้ได้ผลดีย่ิงขึ้น เมือ่นํานวัตกรรมมาใช้จะช่วย
ให้การทํางานน้ัน ๆ ได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม และยังช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานด้วย 
 2.1.2 ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา 
 บุญเก้ือ ควรหาเวช (2542 : 14) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมการศึกษาว่า หมายถึง เป็นการ
นําเอาสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทํา รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา 
เพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
         กิดานันท์ มลิทอง (2548 : 17) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาว่า หมายถึง นวัตกรรม 
ที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว        
มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่าน้ัน ทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย 
         กมล และนิตยา เวียสุวรรณ (2540 : 78) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาที่สอดคล้อง
กับบุญเก้ือ ควรหาเวชว่า เป็นการนําเอาสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทํารวมทั้งสิ่งประดิษฐ์
ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 
         สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547 : 9 อ้างจาก สุคนธ์ สินทพานนท์, 2553 : 8) กล่าวว่า นวัตกรรมการ
เรียนการสอนคือสื่อการสอนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการผลิต การทดลองใช้ ปรับปรุงจนมี
ประสิทธิภาพแล้วจึงนําไปใช้ได้จริงอย่างได้ผล 
         ธนาธิป พรกุล (2537 : 59 สุคนธ์ สินทพานนท์, 2553 : 8) อธิบายว่านวัตกรรมการเรียนการสอน 
(Educational Innovation) คือ สิ่งที่นําเข้าในใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 สุคนธ์ สินทพานนท์ (2553 : 8) ได้สรุปความหมายของนวัตกรรมทางการเรียนการสอน คือสิ่งใหม่ ๆ 
ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษา 
 สรุปความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาได้ว่า นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงการนําแนวคิด รูปแบบ 
วิธีการ กระบวนการ สื่อต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งคิดค้นใหม่ๆ มาช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สามารถประหยัดเวลา แต่กลับทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิผลสูง
กว่าเดิม 
 2.1.3 คณุลักษณะของนวัตกรรมทางการศึกษา 
        ดร.เปรื่อง กุมุท (2518 อ้างจาก กมล และนิตยา เวียสุวรรณ, 2540 : 79) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับลักษณะ
ของนวัตกรรมการศึกษาเอาไว้ 5 ลักษณะด้วยกัน คือ 
        (1) ความคิดหรือการกระทําใหม่น้ัน โดยมากอาจจะเก่ามาจากที่อ่ืน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันน้ีเป็น
การเหมาะสมที่จะเอามาใช้กับการเรียนการสอนของเรา เช่น การสอนในทีม การเรียนจากเคร่ืองช่วยสอน 
        (2) ความคิดหรือการกระทําใหม่น้ัน ทั้งที่ครั้งหน่ึงเคยนํามาใช้แล้ว แต่บังเอิญไม่เกิดผลเพราะ
สิ่งแวดล้อมไม่อํานวย ขาดนั่นขาดน่ี ครั้งเลิกไป พอมาถึงเวลานี้ระบบต่าง ๆ พร้อม จึงนําความคิดน้ันมาใช้ได้ น่ีก็
เรียกว่า นวัตกรรม หรือของใหม่ เช่น เมื่อระบบการสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาดีแล้ว 
การศกึษาเพ่ือมวลชนจึงทําไปได้ เป็นต้น 
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        (3) ความคิดหรือการกระทําใหม่น้ัน เข้ามาพร้อม ๆ กัน ความคิดที่จะกระทําอะไรบางอย่างอยู่พอดี 
และมองเห็นว่าการใช้สิ่งเหล่าน้ันหรือวิธีการน้ัน สามารถจะช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาหรือทําให้การดําเนินการทาง
การศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้เป็นอย่างดี น้ีคือความหมายที่แท้จริงของนวัตกรรมทางการศึกษา 
        (4) ความคิดหรือการกระทําใหม่น้ัน เพราะครั้งหน่ึงเคยถูกทัศนคติของผู้ใหญ่หรือผู้บริหารบดบังไว้ 
ตอนน้ีเปรียบผู้ใหญ่หรือผู้บริหารเปลี่ยนทัศนคติไปในทางที่สนับสนุนการกระทําหรือความคิดน้ัน ๆ จึงเป็นเรื่องใหม่
ขึ้นมา 
       (5) ความคิดและการกระทําใหม่ เพราะยังไม่เคยคิดและทํามาเลย ในโลกน้ีเพ่ิงจะมีใครหน่ึงหน่ึงคิดได้
เป็นคนแรก และเห็นว่าน่าจะใช้ได้ก็เอามาใช้ 
 นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน ควรมีคุณลักษณะซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2553 : 
8 – 9) 
      (1) เป็นสิ่งใหม่เก่ียวกับการเรียนการสอนทั้งหมด เช่น วิธีสอนใหม่ ๆ สื่อการสอนใหม่ ซึ่งไม่เคยมีใครทํา
มาก่อน 
      (2) เป็นสิ่งที่ใหม่เพียงบางส่วน เช่น มีการผลิตชุดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ แต่ยังคงมีรูปแบบเดิม
เป็นหลักอยู่ ตัวอย่างเช่น มีบัตรเน้ือหา บัตรความรู้ บัตรทดสอบ แต่มีการเพ่ิมบัตรฝึกทักษะความคิด บัตรงานสําหรับ
ผู้เรียน เป็นต้น 
      (3) เป็นสิ่งใหม่ที่ยังอยู่ในกระบวนการทดลองว่าจะมีประสิทธิภาพในการนําไปใช้มากน้อยเพียงไร      
เช่น การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
      (4) เป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับและนําไปใช้บ้างแล้วแต่ยังไม่แพร่หลาย เช่น แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น  
มีวนอุทยานแห่งชาติอยู่ในท้องถิ่นน้ัน แต่เน่ืองจากมีอุปสรรคเกี่ยวกับเดินทางจึงยังไม่เป็นที่นิยมของสถานศึกษาต่าง ๆ 
      (5) เป็นสิ่งที่เคยปฏิบัติมาแล้วคร้ังหน่ึงแต่ไม่ค่อยได้ผลเน่ืองจากขาดปัจจัยสนับสนุน ต่อมาได้นํามา
ปรับปรุงใหม่ทดลองใช้และเผยแพร่จัดเป็นนวัตกรรมได้ 
 2.1.4 ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา 
         ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันแพร่หลายแล้ว
และที่กําลังเผยแพร่ อาทิเช่น (กิดานันท์ มลิทอง, 2548 : 17) 
         (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะสื่อหลายมิติบรรจุลงแผ่นซีดี/ดีวีดี หรือนําเสนอบน
เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต 
         (2) การใช้เครื่องวิชวลไลเซอร์ (visualizer) เพ่ือเสนอเน้ือหาบทเรียนจากสิ่งพิมพ์และแผ่นโปร่งใส 
แทนการใช้เครื่องฉายภาพทึบแสงและเคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ ทั้งยังสามารถใช้เป็นกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวภายใน
ห้องเรียนได้ด้วย 
         (3) การใช้เครื่องแอลซีดี (LCD) ถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพขนาดใหญ่ เพ่ือให้
สามารถเห็นได้อย่างทั่วถึงภายในห้อง 
         (4) อินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาในลักษณะการสอนบนเว็บ การสืบค้นข้อมูล ฯลฯ 
         (5) การเรียนในลักษณะอีเลิร์นน่ิงแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา 
         (6) ความเป็นจริงเสมือนเพ่ือการศึกษาในการสํารวจ การสร้างและใช้มโนทัศน์ด้านนามธรรม เช่น การ
จัดแปลนห้องในด้านสถาปัตยกรรม ฯลฯ 
 
         พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2550 : 3 อ้างจาก สุคนธ์ สินธพานนท์, 2553 : 9 – 10) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมทาง
การศึกษาว่า นวัตกรรมที่ผลิตออกมาทางด้านการเรียนการสอนมีจํานวนมากแต่สามารถจําแนกประเภทได้ ดังน้ี 
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         (1) นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมประเภทน้ี มีลักษณะเป็นสื่อที่ช่วยในการ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจกระจ่างชัดเจนในเร่ืองที่เรียน หรือทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ใน
ทักษะด้านต่าง ๆ ได้เร็วย่ิงขึ้น นวัตกรรมประเภทน้ี ได้แก่ ชุดการเรียน/ชุดการสอน/ชุดการเรียนการสอน แบบฝึก
ทักษะ/ชุดการฝึก/ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ บทเรียนสําเร็จรูปแบบสื่อผสม/บทเรียนโปรแกรม เกม การ์ตูน นิทาน 
เอกสารประกอบการเรียนรู้/เอกสารประกอบการเรียนการสอน/เอกสารประกอบการสอน ฯลฯ 
        (2) นวัตกรรมประเภทรูปแบบ/เทคนิค/วิธีการสอน นวัตกรรมประเภทน้ีเป็นการใช้วิธีสอนหรือเทคนิค
การสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่นักการศึกษาได้คิดค้นเพ่ือพัฒนาการด้านการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ และเจตคติ ซึ่งมีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนจํานวนมาก ได้แก่ วิธีการสอนคิด วิธีสอนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ CIPPA MODEL วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT วิธีสอนตามแนวพุทธวิธี วิธีสอนแบบบูรณาการ วิธีสอน
โครงงาน วิธีสอนโดยการต้ังคําถาม Constructivism ฯลฯ 
 นอกจากน้ียังมีนวัตกรรมประเภทเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยของผู้เรียน ด้านจิตพิสัย ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 3 – 11) สรุปว่าการพัฒนาจิตพิสัยในการเรียนการ
สอนที่จําเป็น ได้แก่ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีน้าใจ การบริโภคด้วยปัญญาและวิถีไทย 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า นวัตกรรมทางการศึกษา สามารถจัดเป็น 2 ประเภท คือ นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์
หรือสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมประเภทรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาจิตพิสัยในการเรียนการสอน
ด้วย 
 2.1.5 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
         นวัตกรรมการเรียนรู้ที่นํามาใช้น้ันต้องได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วย จึงจะเป็นผลดีต่อกระบวนการเรียนการสอน การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม
ขึ้นมาใช้ผู้สอนต้องพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของนวัตกรรมเสียก่อน เพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
สอน การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพควรมีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี (กองวิจัยทางการศึกษา กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 49 – 59) 
         (1) สร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนา การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ต้องสร้างกรอบแนวคิดเสียก่อน 
จากการพิจารณาองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ศึกษาหลักสูตร เน้ือหา และเน้ือเรื่องที่สอน 
ศึกษาจุดเด่นและจุดด้อยของเน้ือหาวิชา ศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและระดับความต้องการ
ในขณะนั้น กําหนดแนวทางการพัฒนา และประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
         (2) วิเคราะห์หลักสูตร เมื่อได้กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมแล้ว ต้องนําหลักสูตรมาวิเคราะห์
หาองค์ประกอบ ได้แก่ วิเคราะห์โครงสร้างของเน้ือหา วิเคราะห์ความยาวนานของเวลาที่ใช้ วิเคราะห์ผู้เรียน 
         (3) กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณากําหนดวิธีการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
เรียนรู้และระดับของพฤติกรรมที่ต้องการ ด้วยการจัดลําดับเน้ือหากําหนดเวลาการนําเสนอและกิจกรรม โดยแบ่ง
ประเภทการเรียนรู้และระดับการเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ พุทธิพิสัย (Cognitive) คือ การรับข้อมูลและเนื้อหา
ความรู้จากสิ่งง่ายไปสู่สิ่งยากอันเป็นการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ มี 6 ระดับ ทักษะพิสัย (Psycho-motor) คือ 
การเรียนรู้ที่แสดงออกในด้านทักษะและความสามารถทางด้านบังคับกลไกของร่างกายในการปฏิบัติงานต่าง ๆ มี 7 
ระดับ จิตพิสัย (Affective) คือ การเรียนรู้ด้านทัศนคติ ความรู้สึก อารมณ์ มี 5 ระดับ 
         (4) กําหนดคุณลักษณะนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการนําเอาวัตถุประสงค์มาเป็นกรอบกําหนด
คุณลักษณะ ได้แก่ พิจารณาคุณลักษณะของนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านประเภทการใช้งาน พิจารณาคุณลักษณะของ
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยลําดับขั้นการเรียนรู้ พิจารณาคุณลักษณะของนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือคัดเลือกนวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับประเภทของลักษณะข้อมูลและประสิทธิภาพของการรับรู้ของผู้เรียน 
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         (5) สํารวจทรัพยากรการพัฒนานวัตกรรม โดยสํารวจทรัพยากรท่ีจําเป็น ได้แก่ สํารวจบุคลากร 
สํารวจเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ สํารวจงบประมาณ และสํารวจสถานที่  
         (6) ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ดี ต้องให้ความสําคัญกับ
หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ได้แก่ หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา หลกัการออกแบบ หลักการสื่อสาร และ
หลักการเรียนรู้ 
         (7) วางแผนและดําเนินการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผ่าน 
มีหลักการดําเนินงาน คือ กําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน และการดําเนินงานตามแผน 
         (8) การตรวจสอบคุณภาพวิธีการหรือนวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมี
มาตรฐานที่เช่ือถือได้ และตรงตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่พัฒนาออกมาให้เป็นที่ยอมรับด้วยการตรวจสอบคุณภาพและความสอดคล้องกับการนํานวัตกรรมการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นไปใช้งานจริง 
         (9) สรุปและประเมินผล เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว ต้องสรุปและประเมินผลการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณานํานวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้ โดยมีหลักการพิจารณา 4 ประการ 
คือ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีความประหยัด และมีคุณลักษณะที่ดี 
         ทิศนา แขมมณี (2548 : 423) ได้ให้หลักการในการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนไว้       
พอสรุปได้ ดังน้ี 
         (1) การระบุปัญหา (Problem) ความคิดในการพัฒนานวัตกรรมนั้น ส่วนใหญ่จะเริ่มจากการมอง
ปัญหา และต้องการแก้ไขปัญหานั้นให้ประสบผลสําเร็จอย่างมีคุณภาพ 
         (2) การกําหนดจุดมุ่งหมาย (Objective) เมื่อกําหนดปัญหาแล้วก็กําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดทําหรือ
พัฒนานวัตกรรมให้มีคุณสมบัติ หรือลักษณะตรงตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ 
         (3) การศึกษาข้อจํากัดต่าง ๆ (Constraints) ผู้พัฒนานวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนต้องศึกษา
ข้อมูลของปัญหาและข้อจํากัดที่จะใช้นวัตกรรมน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการนําไปใช้ได้จริง 
         (4) การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ผู้จัดทําหรือพัฒนานวัตกรรมจะต้องมีความรู้ 
ประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งอาจนําของเก่ามาปรับปรุง ดัดแปลง เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและทําให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หรืออาจคิคค้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมด นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนมีรูปแบบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับลักษณะปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมน้ัน เช่น อาจมีลักษณะเป็นแนวความคิด หลักการ แนวทาง ระบบ 
รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค หรือสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
         (5) การทดลองใช้ (Experimentation) เมื่อคิดค้นหรือประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนแล้ว 
ต้องทดลองใช้นวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือเป็นการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขผลการทดลองจะทําให้ได้ข้อมูล
นํามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมต่อไป ถ้าหากมีการทดลองใช้นวัตกรรมหลายคร้ังก็ย่อมมีความมั่นใจใน
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมน้ัน 
         (6) การเผยแพร่ (Dissemination) เมื่อมั่นใจว่านวัตกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถ
นําไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก  
 จากหลักการการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการและทิศนา 
แขมมณี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หลักการสามารถสรุปได้ขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรมในช้ันเรียนตามแนวคิดการ
พัฒนากระบวนการตามหลัก PDCA ประกอบด้วย ขั้นตอนดําเนินการหลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นการวางแผน  (2) 
ขั้นการปฏิบัติการ (3) ขั้นตรวจสอบ และ (4) ขั้นนําไปใช้ในช้ันเรียน 
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับด้านนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
 2.2.1 ความหมาย ลักษณะ และระดับการยอมรับนวัตกรรม 
   2.2.1.1 ความหมายของนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
             นวัตกรรมหรือนวกรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542แปลว่า “การก่อสร้าง” 
วงการศึกษานําคําน้ีมาใช้ในความหมายของ “การทําขึ้นใหม่” หรือ “สิ่งที่ทําขึ้นใหม่” ซึ่งได้แก่ แนวคิด แนวทาง 
รูปแบบ วีการ กระบวนการ สื่อและเทคนิคต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาซึ่งได้รับการคิดค้นและจัดทําขึ้นใหม่เพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษา 
            เน่ืองจากสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นธรรมดา ธรรมชาติการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจุดใดจุดหน่ึงย่อมมีผลกระทบต่อจุดอ่ืน ๆ ที่เช่ือมโยงกัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและวัฒนธรรม ย่อมส่งผลต่อการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การศึกษาต้องปฏิรูปปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
ภาพของปัญหาและความต้องการ มนุษย์จําเป็นต้องด้ินรนเสาะแสวงหาแนวคิด แนวทางและวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือช่วยให้
สภาพปัญหานั้นสิ้นไปและทําให้เกิดสภาพที่ต้องการข้ึน ศักยภาพของมนุษย์น้ันดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งใหม่ ๆ 
ความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา 
           นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ที่ทําขึ้น ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทําหรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง  ๆ 
ดังน้ัน นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ซึ่งมีลักษณะที่เป็นแนวคิดหรือวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่สามารถ
นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม “ความใหม่” มิใช่เป็นคุณสมบัติประการเดียวของนวัตกรรม ถ้าเป็น
เช่นน้ันของทุกอย่างที่เข้ามาใหม่ ๆ ก็จะเป็นนวัตกรรมทั้งสิ้น นวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านใดจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
  (1) เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 
  (2) เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีการนํามาใช้ในที่น้ัน กล่าวคือเป็นสิ่งใหม่ในบริบทหน่ึง แต่อาจเป็นของเก่า
ในบริบทหน่ึง ได้แก่ การนําสิ่งที่ใช้หรือปฏิบัติกันในสังคมหน่ึงมาปรับใช้ในอีกสังคมหน่ึง นับเป็นนวัตกรมในสังคมน้ัน 
  (3) เป็นสิ่งใหม่ในช่วงเวลาหน่ึง แต่อาจเป็นของเก่าในอีกช่วงเวลาหน่ึง เช่น อาจเป็นสิ่งที่เคยปฏิบัติ
มาแล้ว แต่ไม่ได้ผล เน่ืองจากขาดปัจจัยสนับสนุน ต่อมาเมื่อปัจจัยหรือสถานการณ์อํานวย จึงนํามาเผยแพร่และ
ทดลองใช้ใหม่ถือเป็นนวัตกรรมได้ 
  (4) เป็นสิ่งใหม่ที่กําลังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ ทดสอบว่าจะใช้ได้ผลมากน้อยเพียงใดในบริบทน้ัน 
  (5) เป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับนําไปใช้แต่ยังไม่เป็นส่วนหน่ึงของระบบงานปกติหากการยอมรับ
นําไปใช้น้ันได้กลายเป็นการใช้อย่างเป็นปกติในระบบงานของที่น้ันแล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมอีกต่อไป 
  (6) เป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับนําไปใช้บ้างแล้ว แต่ยังไม่แพร่หลาย คือยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวาง 
  โดยสรุป นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน หมายถึงสิ่งใหม่ที่เน้นแนวคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐ์ 
ใหม่ ๆ ที่สามารถนํามาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอยนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    2.2.1.2 ลักษณะของนวัตกรรม 
     ทางด้านการเรียนการสอนก็เช่นเดียวกันกับด้านอ่ืน ๆ ที่ต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2545:417) ได้สรุปไว้ว่าสภาพการเรียนการสอนเริ่มจากครูเป็นศูนย์กลางหรือเน้นที่ตัวครูและการ
สอนของครู (teaching) ต่อมาจึงได้ขยายขอบเขตไปถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย การให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเริ่ม
คํานึงถึงการเรียนเริ่มคํานึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครูควบคู่กันไป จึงทําให้เกิดคําว่า การเรียนการ
สอน (instruction) ขึ้น เมื่อแนวคิดน้ีเริ่มได้รับการยอมรับ นวัตกรรมต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นตามมาจํานวนมาก เพ่ือช่วยให้
แนวคิดน้ันสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง นวัตกรรมใช้เวลานานหลายปีกว่าจะได้รับการยอมรับและบางนวัตกรรมไม่ได้
รับการยอมรับเลยก็มี นอกจากน้ัน มีบางนวัตกรรมไม่ได้รับความนิยมก็จะค่อย ๆ สูญหายไปการท่ีนวัตกรรมใด ๆ ก็
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ตามจะได้รับความสนใจและยอมรับนําไปใช้อย่างกว้างขวางเพียงใดน้ัน ย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือขณะของ
นวัตกรรมน้ัน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของการเผยแพร่นวัตกรรมน้ัน 
       นวัตกรรมที่มักได้รับความสนใจและยอมรับนําไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยทั่วไปมีลักษณะดังน้ี 
  (1) เป็นนวัตกรรมท่ีไม่ซับซ้อนหรือยากจนเกินไป ความยากง่ายของนวัตกรรมมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การยอมรับนําไปใช้ หากนวัตกรรมน้ันมีลักษณะที่ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย ใช้ได้ง่าย ใช้ได้สะดวก การยอรับนําไปใช้ก็มัก
เกิดขึ้นได้ง่าย ไม่ต้องใช้เวลาในการเผยแพร่มากนัก 
  (2) เป็นนวัตกรรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแพงจนเกินไป นวัตกรรมที่จําเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์และการ
บํารุงรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงย่อมได้รับการยอมรับและนําไปใช้น้อยกว่านวัตกรรมที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า เน่ืองจากผู้ใช้
จํานวนมากมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ แม้จะมีความต้องการใช้แต่ขาดงบประมาณก็ไม่สามารถใช้ได้ 
  (3) เป็นนวัตกรรมที่สําเร็จรูป นวัตกรรมที่อํานวยความสะดวกในการใช้ มักได้รับการยอมรับและ
นําไปใช้มากกว่านวัตกรรมที่ผู้ใช้จะต้องนําไปจัดทําเพ่ิมเติมซึ่งผู้ใช้จะต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเพิ่มเติม ซึ่งผู้ใช้
จะต้องใช้เวลาจัดเตรียมเพ่ิมขึ้น 
  (4) เป็นนวัตกรรมที่ไม่กระทบกระเทือนต่อบริบทเดิมมากนัก นวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อบริบทเดิม
มาก การนําไปใช้ย่อมยากกว่านวัตกรรมที่ไม่มีผลกระทบต่อบริบทเดิมมากนัก 
  (5) เป็นนวัตกรรมท่ีมีคนเก่ียวข้องไม่มากนัก นวัตกรรมใดที่ต้องอาศัยคนหลายกลุ่มเข้ามาช่วยเหลือ
เก่ียวข้องด้วย ทําให้ผุ้ใช้ต้องประสานงานหลายฝ่าย  การใช้ที่ขึ้นกับคนหลายฝ่ายย่อมทําให้เกิดความไม่สะดวกในการ
ใช้ จึงทําให้การยอมรับหรือการใช้นวัตกรรมน้ันยากขึ้น 
  (6) เป็นนวัตกรรมที่ให้ผลชัดเจน นวัตกรรมที่ส่งผลเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดเจน มักจะได้รับการ
ยอมรับสูงกว่านวัตกรรมที่ให้ผลไม่ชัดเจน 
  โดยสรุป นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นนวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อน ไม่เสียค่าใช้จ่ายแพง 
มีคนเก่ียวข้องไม่มากนัก สะดวกในการนําไปใช้ได้รับการยอมรับและให้ผลชัดเจน 
     2.2.1.3 ระดับการยอมรับนวัตกรรม 
      เน่ืองจากนวัตกรรมที่คุณสมบัติและลักษณะหลากหลายแตกต่างกันไปด้วย โดยทั่วไป การ
ยอมรับนวัตกรรมน้ันมีอยู่ 5 ระดับ คือ (shoemaker อ้างถึงใน สําลี ทองธิว,2526:33-41) 
      (1) ระดับการรับรู้ เป็นการยอมรับในระดับต้น คือยอมรับรู้อย่างคร่าว ๆ หรืออย่างผิวเผินใน
นวัตกรรมน้ัน 
      (2) ระดับการสนใจ เป็นการยอมรับในระดับที่มากขึ้นกว่าระดับแรก คือรับรู้และเริ่มให้ความ
สนใจในนวัตกรรมน้ัน ซึ่งอาจจะเน่ืองมาจากนวัตกรรมนั้นสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของตน หรือได้เห็น
คุณค่าของนวัตกรรม ผู้ที่มีการยอมรับในระดับน้ีจะแสดงความสนใจซักถามถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของนวัตกรรมน้ัน 
 
      (3) ระดับการช่ังใจ เป็นการยอมรับในระดับที่สูงกว่าการให้ความสนใจ ผู้ที่มีการยอมรับในระดับ
ที่มีการคิดไตร่ตรองถึงผลดีผลเสียและความเป็นไปได้ในการนํานวัตกรรมไปใช้ 
      (4) ระดับการทอดลองใช้ เป็นการตัดสอนใจ ที่จะนวัตกรรมน้ันไปใช้ โดยการทดลองใช้ใน
ขอบเขตจํากัด เพ่ือที่จะดูว่าจะสามารถใช้ได้จริงและได้ผลจริงมากน้อยเพียงใด 
      (5) ระดับการใช้นวัตกรรม เป็นการยอมรับในระดับสูงสุด กล่าวคือ หลังจากการทดลองใช้แล้ว 
พบว่านวัตกรรม บางนวัตกรรมได้รับการยอมรับในระดับสูงสุด คือการนําไปใช้จริงอย่างต่อเน่ือง 
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 2.2.2 ประเภทของนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน  
         นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่นํามาใช้ในการแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
อาจแบ่งประเภทได้หลายแนวทาง เช่น 
         2.2.1 การแบ่งประเภทตามลักษณะหรือวิธีสอน ได้แก่ 
     1) วิธีสอนที่เน้นผู้สอนมีบทบาทในขณะจัดการเรียนรู้ 
     2) วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนมีบทบาทในขณะจัดการเรียนรู้ 
    3) วิธีสอนที่เน้นสื่อมีบทบาทในขณะจัดการเรียนรู้ 
        2.2.2 การแบ่งประเภทตามรูปแบบการสอนหรือวัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรม ได้แก่ 
     1) รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาความรู้ความคิด 
     2) รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ 
     3) รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาเจตคติ 
  นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่แบ่งประเภทตามลักษณะและวิธีสอนมีสาระสําคัญ ดังน้ี (สิริวรรณ 
ศรีพหล,2550:2-3) 
  1. วิธีสอนที่เน้นผู้สอนมีบทบาทในขณะที่จัดการเรียนรู้ เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนเป็นผู้วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนและเป็นผู้นําในขณะที่มีการปฏิบัติกิจกรมการเรียนการสอน วิธีสอนที่นิยมนํามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เช่น วิธีสอนโดยการบรรยาย วิธีสอนโดยใช้การสาธิตหรือวิธีสอนโดยใช้การทดลอง เป็นต้น 
  2. วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนมีบทบาทในขณะจัดการเรียนรู้ เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือและสนับสนุนในการปฏิบัติกิจกรรม
อย่างทั่วถึง วิธีสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ที่สําคัญ ได้แก่ วิธีสอนโดยการอภิปราย วิธีสอนโดยการ
แก้ปัญหา วิธีสอนโดยการสืบสวนสอบสวน วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร และแสดงบทบาทสมมุติ วิธีสอนโดยใช้กรณี
ตัวอย่าง เกมและสถานการณ์จําลองและวิธีสอนโดยใช้การศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น 
  3. วิธีสอนที่เน้นสื่อมีบทบาทในขณะจัดการเรียนรู้ เป็นวิธีสอนที่ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
เพ่ือให้ผ ู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการใช้สื่อที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีสอนที่สื่อมีบทบาท
ในขณะที่จัดการเรียนรู้ที่สําคัญ ได้แก่วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน วิธีสอนโดยใช้ชุดการสอน วิธีสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี เช่น โทรทัศน์ วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  สําหรับนวัตกรรมที่แบ่งประเภทตามรูปแบบการสอนหรือวัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรมมี
สาระสังเขป ดังน้ี 
  1. รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาความรู้ความคิด เป็นรูปแบบการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ความคิดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตีความ การคิดแบบอุปนัย การคิดแบบนิรนัยและการสืบสวนสอบสวน เป็นต้น 
  2. รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ เป็นรูปแบบการสอนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติได้ และเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหน่ึง ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ มีการฝึกฝนหรือ
การทําซ้ําบ่อยคร้ัง จนผู้เรียนเกิดความรู้และสามารถทําได้ด้วยตนเอง วิธีสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ เช่น การสาธิต การ
ปฏิบัติการทดลอง การสร้างสถานการณืจําลอง การแสดงนันทนาการ การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา      
เป็นต้น 
  3. รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาเจตคติ เป็นรูปแบบการสอนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านความรู้สึก
นึกคิดหรือค่านิยมของผู้เรียน ซึ่งกําหนดวัดได้ด้วยการแสดงออกเป็นพฤติกรรมหรือการกระทําที่เป็นลักษณะนิสัยหรือ
การแสดงความคิดเห็น ความสนใจของผู้เรียน วิธีสอนเพ่ือพัฒนาเจตคติ ได้แก่ วิธีสอนโดยใช้แนวพุทธวิธี เช่น การ
สอนแบบไตรสิกขา วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา วิธีสอนแบบปุจฉาวิสัชนา วิธีสอนแบบเบญจขันธ์ การจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมเจตคติ หรือการปรับพฤติกรรม เป็นต้น 
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      โดยสรุป การแบ่งประเภทของนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน แบ่งได้ 2 ลักษณะคือ 1) แบ่งตาม
ลักษณะหรือวิธีสอน 2) แบ่งตามรูปแบบการสอนหรือวัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรม 
 2.2.3 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
         การพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน โดยทั่วไปน้ัน มีกระบวนการหลัก ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ดังน้ี 
(ทิศนา แขมมณี 2545:41-420)  
         1. การระบุปัญหา (problem) แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่การมองเห็นปัญหา
ในเรื่องน้ันและมีความต้องการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องน้ันเพ่ือให้เกิดสภาพการณ์หรือผลที่ดีขึ้น 
         2. การกําหนดจุดมุ่งหมาย (objective) เมื่อระบุปัญหาได้ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนไปก็คือการกําหนด
จุดมุ่งหมายในการพัฒนานวัตกรรมว่านวัตกรรมที่จะพัฒนานั้นควรมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพอย่างไรและเพียงใด 
         3. การศึกษาข้อจํากัดต่าง ๆ (constraints) ก่อนที่จะมีการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมา 
ผู้พัฒนาจําเป็นต้องศึกษาข้อมูลเก่ียวกับลักษณะของปัญหาและข้อจํากัดต่าง ๆ ในบริบทที่จะใช้นวัตกรรมน้ัน เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมให้สามารถใช้ได้จริง โดยสะดวกในบริบทน้ัน 
         4. การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม (innovation) ได้แก่ การแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ซึ่งต้อง
อาศัยความรู้ประสบการณ์ข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมที่สร้างขึ้น อาจเป็นการนําของ
เก่ามาดัดแปลงหรือปรับปรุงเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาและทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรืออาจคิดค้นใหม่ทั้งหมดก็ได้ 
นวัตกรรมอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ กันแล้วแต่ลักษณะของปัญหาและวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมน้ัน เช่นอาจมี
ลักษณะเป็นแนวความคิด หลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการเทคนิคหรือสิ่งประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด นวัตกรรมจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 
วัตถุประสงค์โครงสร้างและรายละเอียดในการใช้นวัตกรรมน้ันให้ได้ผล 
        5. การทดลองใช้ (experimentation) เมื่อคิดค้นหรือประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมได้แล้วขั้นตอนสําคัญ
และจําเป็นมากก็คือ การทดลองใช้นวัตกรรมน้ัน ซึ่งประกอบด้วยการทดลองใช้การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข 
การทดลองใช้เป็นการศึกษาเพ่ือดูว่านวัตกรรมน้ันสามารถนําไปใช้ได้จริงและได้ผลเพียงใด ผลการทดลองใช้จะช่วย
พัฒนารู้จุดที่ควรปรับปรุงและหาทางแก้ไขเพ่ือให้ได้ผลตามต้องการ การทดลองใช้ในขั้นน้ี หากสามารถดําเนินการ
ก่อนนําเผยแพร่หลายคร้ัง จนแน่ใจว่านวัตกรรมน้ันสามารถใช้ได้ผลจริง จะช่วยให้นวัตกรรมน้ันประสบความสําเร็จ
มากขึ้น 
        6. การเผยแพร่ (dissemination) เมื่อแน่ใจแล้วว่านวัตกรรมที่สร้างขึ้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตามท่ีต้องการ นวัตกรรมน้ันก็พร้อมที่จะได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับนําไปใช้กันอย่างแพร่หลาย 
รูปแบบการแพร่หลายที่ได้รับความนิยมกันมากโดยทั่วไปที่อยู่ 4 รูปแบบคือ(สําลี ทองธิว,2541:99-146) 
  6.1 การเผยแพร่ที่อิงการใช้อํานาจสนับสนุนจากเบ้ืองสูง (Authority innovation – Decision 
Model) เป็นการเผยแพร่โดยการชักจูงบุคคลที่จะใช้หรือเก่ียวกับการใช้นวัตกรรมน้ัน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ
และให้ความช่วยเหลือในการทดลองใช้ ซึ่งต่อไปบุคคลนั้นจะตัดสินได้ว่าสมควรรับนวัตกรรมน้ันไว้ใช้ต่อไปหรือหยุดใช้
นวัตกรรมน้ัน 
  6.2 การเผยแพร่แบบที่ใช้มนุษยสัมพันธ์ (Human Interection Model) รูปแบบน้ีเป็นการเผยแพร่
โดยการชักจูงบุคลที่จะใช้หรือเก่ียวข้องกับการใช้นวัตกรรมน้ัน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือใน
การทดลองใช้ ซึ่งต่อไปบุคคลน้ันจะสามารถตัดสินได้ว่า สมควรรับนวัตกรรมน้ันไว้ใช้ต่อไป หรือหยุดใช้นวัตกรรมน้ัน 
  6.3 การเผยแพร่ใช้นวัตกรรม (User Participation Model) รูปแบบน้ีเป็นการเผยแพร่ถึงตัวผู้ใช้
นวัตกรรมโดยตรง ซึ่งจะเป็นกลุ่มประชากรท่ีต่างจากข้อ 6.2 ซึ่งถือว่าเป็นผู้ยอมรับ (adopter) อาจเป็นศึกษานิเทศก์
หรือครูใหม่ซึ่งเป็นผู้เก่ียวข้องไม่ใช่ผู้ใช้โดยตรง ผู้ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยตรงคือ ครู รูปแบบการเผยแพร่ถึง
ผู้ใช้โดยตรงน้ี จะให้ผู้ใช้เป็นผู้ตัดสินใจในการที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรมน้ัน 
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    6.4 การเผยแพร่แบบผสม (Eclectic Process of change Model)  การเผยแพร่แบบน้ีเป็นการ
เผยแพร่นวัตกรรมผ่านตัวกลาง ซึ่งก็คือผู้ทําหน้าที่เช่ือมระหว่างกลุ่มผู้ต้องการเผยแพร่นวัตกรรมกับกลุ่มผู้ต้องการใช้
นวัตกรรม ซึ่งตัวกลางเผยแพร่นวัตกรรมน้ัน อาจจําเป็นต้องใช้วิธีการเผยแพร่ทั้ง 3 วิธีที่กล่าวข้างต้นผสมผสานกันไป 
      7. การยอมรับหรือต่อต้านนวัตกรรมน้ัน เมื่อนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่ผ่านไปในระยะเวลาพอสมควร 
นวัตกรรมน้ันจะได้รับการพิสูจน์อย่างแท้จริงว่า ได้รับการยอมรับในระดับใด บางนวัตกรรมอาจได้รับการยอมรับถึงขั้น
นําไปใช้อย่างแพร่หลายในระบบงานปกติซึ่งต่อไปจะเปลี่ยนสภาพจากนัวตกรรมเป็นวิธีการปฏิบัติโดยทั่วไป ซึ่งนับว่า
เป็นความสําเร็จอย่างสมบูรณ์แบบของนวัตกรรม ในขณะที่บางนวัตกรรมอาจได้รับการยอมรับนําไปใช้แต่ไม่
แพร่หลายนัก บางนวัตกรรมอาจได้รับกานําไปใช้ระยะหนึ่งและเลิกไป บางนวัตกรรมอาจไม่ได้รับการนําไปใช้อย่าง
สมบูรณ์เต็มรูปและบางนวัตกรรมก็ตายไป เพราะไม่ได้การยอมรับนําไปใช้เลยก็มี ซึ่งก็คงต้องมีการเริ่มต้นใหม่ต้ังแต่
ขั้นแรกเป็นต้นไป 
  โดยสรุป กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนมี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระบุปัญหา 2) 
กําหนดจุดมุ่งหมาย 3) การศึกษาข้อจํากัดต่าง ๆ 4) การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม 5) การทดลองใช้ 6) การเผยแพร่ 
7) การยอมรับหรือไม่ยอมรับ 
 2.2.4 ประโยชน์ของนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
 2.2.4.1 ช่วยพัฒนาบุคคล ให้มีความรู้ความสามารถในด้านความรู้ ความคิด ทักษะ และเจตคติในการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิชา) ต่าง  ๆ เช่น 
      1) ทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
      2) ทําให้นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ หรือทักษะทางภาษา 
      3) ทําให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
         2.2.4.2 ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน ทําให้การศึกษาก้าวหน้า ทันสมัยเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน 
         2.2.4.3 ช่วยลดปัญหาการเรียนการสอน เช่น ลดเวลาการสอนของครูแบ่งเบาภาระหน้าที่ของครู 
แก้ปัญหาขาดครูบางวิชาที่ต้องใช้ทักษะความสามารถพิเศษ ช่วยให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องในเนื้อหาสาระทําให้
ประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ 
  ปัจจุบันมีงานวิจัยเก่ียวกับการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นจํานวนมาก โดยมีทั้งด้านรูปแบบ 
เทคนิควิธีการ และสื่อต่าง ๆ ซึ่งแนวคิดของผู้วิจัยแต่ละคนในการจัดรูปแบบ นวัตกรรมเพ่ือนํามาวิจัยทดลองน้ัน อาจ
แตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียกและขั้นตอนของการปฏิบัติ แต่จุดเน้นที่สําคัญของการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน
ก็คือ การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านความรู้ความคิดทักษะกระบวนการและเจตคติในกาเรียน
กลุ่มสาระต่าง ๆ และเพ่ือช่วยลดปัญหาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
  

2.3 การจัดการเรียนการสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 2.3.1 โครงสร้างอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

        องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2546 มีโครงสร้างประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือ
ตามเกณฑ์จํานวนราษฎรแต่ละจังหวัด ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกต้ัง 
ซึ่งแต่ละจังหวัด สามารถมีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ตามจํานวน 24,30,36,42,48 คน 
ตามลําดับและฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนทั้งจังหวัด และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งต้ัง ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ตามเกณฑ์กฎหมายกําหนดและนายกองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการรวมกันได้ไม่เกิน 5 คน โดยมีข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ช่วยเหลือในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ควบคุม
และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 มีหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตามมาตรา 45) และอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามมาตรา 17) ภายใต้บังคับ มาตรา 16 ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
ได้ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดอํานาจและหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดเพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีพ้ืนที่ทับซ้อนกับ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

     จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีภารกิจอํานาจหน้าที่มากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ัง
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของสว่นราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

 

2.3.2 โครงสร้างอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่เดียวกันกับจังหวัด

ขอนแก่น มีอัตราการขยายตัวของการพัฒนาค่อนข้างมากโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจสูง จากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการค้า และการบริการมากขึ้น โดยใช้ปัจจัยความ
ได้เปรียบในด้านแรงงาน การเป็นศูนย์รวบรวมวัตถุดิบ การเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และความพร้อมในด้านปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนความพร้อมในด้านของสถาบันการเงินที่จะให้การ
สนับสนุน ในขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรน้ัน ถึงแม้ว่าจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในจังหวัดก็ตาม แต่ก็มีอัตราการขยายตัวในลักษณะถดถอย โดยมีแนวโน้มที่จะลดความสําคัญและบทบาทลง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการผลิตในภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งมีความแปรปรวนสูง ในขณะเดียวกัน
แรงงานภาคเกษตรก็มีจํากัด เน่ืองจากส่วนใหญ่จะเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปสู่นอกภาคการเกษตรมากข้ึนในด้านสังคม
จะพบว่า ตามชุมชนมีความหนาแน่นขึ้น และเริ่มมีแนวโน้มของการเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น โดยมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น 
ในขณะที่ชนบทประชากรเริ่มจะลดน้อยลงตามลําดับ โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัยเด็กและผู้สูงอายุ นอกจากน้ี ในส่วนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนโดยภาครัฐ จะพบว่าได้มีการจัดต้ังส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นตามลําดับ เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของความเจริญในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันน้ีมีส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งระดับส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาคท่ีมีที่ต้ังอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 250 หน่วยงาน ที่จะทําหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนต่อ
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในอนาคตต่อไป โดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน  42  คน ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัด 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 คน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ฝ่าย
บริหาร  มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในจังหวัด ทําหน้าที่
บริหารกิจการตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้แต่งต้ัง จํานวน 3 คน  มีเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 คน และ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 4 คน แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 สํานัก 7 กอง  และหน่วย
ตรวจสอบภายใน ได้แก่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองแผนและ
งบประมาณ กองคลัง สํานักการช่าง สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองพัสดุและทรัพย์สิน กองการเจ้าหน้าที่ 
หน่วยตรวจสอบภายในและโรงเรียนในสังกัด 20 โรงเรียน ดังน้ี (1) โรงเรียนบ้านหนงเสี้ยว (2) โรงเรียนเมืองพลพิทยา
คม (3) โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) (4) โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา (5) โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม (6) 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา (7) โรงเรียนซําสูงพิทยาคม (8) โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย (9) โรงเรียนหนองโน
ประชาสรรค์ (10) โรงเรียนพูวัดพิทยาคม (11) โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ (12) โรงเรียนโนนหันวิทยายน) (13) 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา (14) โรงเรียนมัธยมหนองเขียด (15) โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร (16) โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 
(17) โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ (18) โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย (19) โรงเรียนโนนโพธ์ิวิทยาคมและ(20) โรงเรียน
บ้านบะแค 

2.3.3 การจัดการเรียนการสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
        จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐ และเอกชนจํานวน โดยมี สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพระดับประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีความ
พร้อมด้านบุคลากรทางการศึกษาและสถานที่ ทําให้มีนักศึกษาจากภายในประเทศและจากต่างประเทศสนใจเข้ารับ
การศึกษามากขึ้น มีสถานศึกษาของภาครัฐในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มี
ความรับผิดชอบใน 3 ประการ คือ ความรับผิดชอบทางกฎหมาย  เพราะเป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดในการจัดการศึกษา ประการที่ 2 ความรับผิดชอบทางสังคม ที่จะต้องทําหน้าที่ในการดูแลบุตรหลานและ
สมาชิกของชุมชน ต่อประชาชน ประการที่ 3 เป็นความรับผิดชอบทางการเมือง ตามนโยบายที่เคยให้กับประชาชน
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นคือ การให้การศึกษาที่ดีแก่ประชาชน ภายใต้เง่ือนไขและข้อจํากัดใน
การจัดการศึกษาคือไม่สามารถที่จะเลือกรับเด็กนักเรียนได้ด้วยฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย จิตใจและสมอง และเด็กในโรงเรียนทุกแห่งส่วนมากจะอยู่ในเขตบริการ จึงเป็นภาวะจํายอม ทําให้ไม่มีสิทธิ
เลือกรับเด็กนักเรียน ทําให้โรงเรียนเต็มไปด้วยความหลากหลาย จากสภาพของการไม่มีสิทธิเลือกเด็กนักเรียน จึงมี
โอกาสท่ีจะต้องรับเด็กนักเรียนที่มีโอกาสเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด ปัญหานักเรียนไม่เข้า
ห้องเรียนทําให้มีผลการเรียนที่ไม่ดี  
           ปัญหาและความต้องการด้านการจัดการศึกษาประชาชนในพ้ืนที่ผู้ปกครองและนักเรียน มีความ
ต้องการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณครูของลูกสม่ําเสมอเพ่ือแลกเปลี่ยนรับทราบข้อมูลของลูกเวลาอยู่ที่บ้าน 
และต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรม และจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนคิด
เป็นทําเป็นรู้จักแก้ปัญหา ช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดรวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านร่างการสติปัญญา อารมณ์ 
สังคม ของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความสามารถตามความถนัดของตนเองการนํา
สื่อและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมไทย และต้องการให้
นักเรียนมีห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะมีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเท ได้สะดวก จัดสถานที่ให้เป็นระเบียบ
สวยงาม จัดสภาพแวดล้อม ในโรงเรียนที่เสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนรัก
ธรรมชาติ มีห้องคอมพิวเตอร์เหมาะสมเพียงพอสําหรับนักเรียน และเน้นความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสําคัญขณะ
อยู่โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาศูนย์การเรียน
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อาเซียนศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดหาปัจจัยพ้ืนฐานใน
การดํารงชีวิต โดยจัดหาอาหารกลาง จัดหารถบริการรับ - ส่ง พัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ ฟุตบอล 
พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต ห้องสมุดของโรงเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนตามแบบแปลนมาตรฐานอาคารโรงเรียนที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดําเนินการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและบริบทของชุมชน
ท้องถิ่นที่สถานศึกษาต้ังอยู่ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรให้หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน อาทิเช่น 
การจัดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ควบคู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสีชมพู
ศึกษา โรงเรียนโนนหันวิทยายน โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา และโรงเรียนศรีเสมาวิทยา
เสริม รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน อาทิ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้กับสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กําหนดให้เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยสวยงาม 
พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการของนักเรียน เพ่ือสนับสนุนความสามารถนักเรียนในสังกัดให้มีช่ือเสียงเป็นวง
กว้างทั้งในภูมิภาคและระดับประเทศ 
                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการถ่ายโอนสถานศึกษาจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในจังหวัดขอนแก่น จํานวน 20 แห่ง เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 
จํานวน 2 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 โรงเรียน และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา จํานวน 17 
โรงเรียน ซึ่งที่ต้ังของโรงเรียนอยู่ในเขตอําเภอเมืองขอนแก่นเพียง 1 โรงเรียน และกระจายอยู่อําเภอต่าง ๆ ใน
จังหวัดขอนแก่น รวม 12 อําเภอ ได้แก่ อําเภอนํ้าพอง อําเภออุบลรัตน์ อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอกระนวน อําเภอ
บ้านฝาง อําเภอโคกโพธ์ิไชย อําเภอพล อําเภอหนองสองห้อง  อําเภอชนบท อําเภอพระยืนอําเภอชุมแพ และอําเภอ 
สีชมพู ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กําหนดนโยบายในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยเน้นการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทั้งความรู้ในเรื่อง วิชาการ และความรู้เท่าทันต่อ
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พัฒนาและส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาทักษะในการสอน ให้ความสําคัญกับการศึกษา การอบรม การประชุมสัมมนา อันจะเป็นการเพ่ิมทักษะในการ
สอน นอกจากน้ียังปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนารูปแบบการบริหารงานภายใน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ภาระงานด้านการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น อาทิ การปรับโครงสร้างองค์กร การปรับและมอบอํานาจในการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา การจัดต้ังชมรมผู้บริหารและครูในสถานศึกษา 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอน และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
แหล่งข้อมูล ศูนย์ข้อมูล ศูนย์การศึกษาต่าง ๆ และพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็น 
อันจะเป็นการประเมินผล  สัมฤทธ์ิผลในการจัดการศึกษา 
       ภารกิจในการจัดการศึกษา ด้านการส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ได้มีการจัดทําโครงการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการและเป็นสื่อกลางสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัว และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในเรื่องกวดวิชาและเรียนพิเศษให้กับผู้ปกครองในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
พ้ืนที่เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต และการเรียนรู้แก่เด็กในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในเขต
จังหวัดขอนแก่น เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต และการเรียนรู้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชนในเขต
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จังหวัดขอนแก่น โดยการพัฒนาห้องสมุดประชาชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย และตลอดชีวิตของประชาชน 
เด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดขอนแก่น การส่งเสริม สนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
การจัดกิจกรรม รวมท้ังส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น การบริหารจัดการพุทธมณฑลอีสาน ศาสนสถานของจังหวัดขอนแก่น ตามท่ีได้รับมอบภารกิจและ
การบริหารจัดการจากจังหวัดขอนแก่น โดยมีเป้าหมายจะพัฒนาให้เป็นพุทธสถานท่ีสําคัญ เป็นที่ประกอบกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นพุทธมณฑลประจําจังหวัด และประจําภาค
อีสาน นอกจากน้ียังภารกิจด้านการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน และพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี และลูกเสือชาวบ้าน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนการส่งเสริม
สนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
เน่ืองจากขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของ
ภูมิภาค มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนจํานวน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพระดับประเทศ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากรทางการศึกษาและสถานท่ี ทําให้มีนักศึกษาจากภายในประเทศ
และจากต่างประเทศสนใจเข้ารับการศึกษามาก ส่งผลให้การบริหารด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น มีความยุ่งยากซับซ้อนและมากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับพ้ืนที่ของจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีขนาดใหญ่ 
มีความหลากหลายด้านประเพณีวัฒนธรรม โดยพ้ืนที่แต่ละอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน มีความแตกต่างทั้งความเจริญ การ
คมนาคม ระยะทางที่ห่างไกล  ลักษณะภูมิประเทศบางพ้ืนที่ต้ังอยู่ในถิ่นทุรกันดาร แห้งแล้ง ระบบสาธารณูปโภคไม่
สมบูรณ์ประชากรในพ้ืนที่ส่วนน้ีซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จึงประสบปัญหายากจน เกิดการอพยพแรงงาน
ในช่วงฤดูแล้ง ทิ้งให้บุตรหลาน เยาวชนอยู่กับประชากรรุ่นปู่ย่า ตายาย ที่ส่วนมากด้อยการศึกษาและไม่รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนสร้างปัญหาที่กระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น สภาพดังกล่าวทําให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปด้วยความยากลําบาก การบริหารงานต้องใช้ระยะเวลา งบประมาณ เทคนิควิธีการและกําลังคนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือตัดสินใจแก้ไขปัญหาค่อนข้างมาก และให้การบริหารด้านการศึกษาได้มาตรฐานผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด ให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่มาตรฐานสากล เป็นผลให้ภารกิจหน้าที่
ด้านการจัดการศึกษามีปริมาณและความซับซ้อนยุ่งยากเพ่ิมมากขึ้นอย่างมากตามไปด้วย 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2553:97-99) ได้วิเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับนวัตกรรมการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวกับนวัตกรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ในประเทศไทย เพ่ือเสนอแนะแนวขั้นตอนทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ และเจตคติต่อการเรียน และเพ่ือให้เป็น
แหล่งรรวบรวมข้อมูลสําหรับการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษาให้ก้าวหน้าย่ิงขึ้น 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ งานวิจัยการศึกษาของบุคคล หน่วยงานราชการ และสถาบันต่าง ๆ รวม 
37 เรื่อง วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ศึกษา
ทดลองเก่ียวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนด้านประถมศึกษา จํานวน 18 เรื่อง ที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 
2521-2532 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบวิเคราะห์และผลสรุปลักษณะและรายละเอียดของงานวิจัยที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเอง เพ่ือช่วยในการบันทึกลักษณะของงานวิจัย ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ที่จําเป็นในการวิเคราะห์งานวิจัยและได้
ทําการรวบรวมข้อมูลเหล่าน้ีจากเอกสารรวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ รายงานการวิจัยของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่พิมพ์เผยแพร่และมีอยู่ในห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานราชการที่เก่ียวกับการจัด
การศึกษา ระดับประถมศึกษา 
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 ผลการวิจัยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้เป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
 1. รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาความคิด เป็นการศึกษาวิจัยที่มุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเป็น
สําคัญ มุ่งสํารวจความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนและคิดพัฒนารูปแบบการสอนที่สามารถทําให้นักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจ สามารถปรับปรุงและพัฒนาความรู้เดิมให้ดีขึ้นหรือนําความรู้เหล่าน้ีไปใช้ในชีวิตประจําวันและทําให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิม ตัวอย่างลักษณะและวิธีการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดที่มีประสิทธิภาพ เช่น วิธี
สอนแบบอภิปรายกลุ่ม วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบบูรณาการ เป็นต้น 
 2. รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทกัษะ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้และเกิดความ
ชํานาญในด้านการปฏิบัติงานด้านใดด้านหน่ึงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ มีการฝึกฝนและทําซ้าํจนนักเรียนสามารถทําได้
ด้วยตนเอง ตัวอย่างลักษณะและวิธีสอนเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีการสอนแบบอธิบายประกอบการ
สาธิต วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา เป้นต้น 
 3. รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาค่านิยม ส่วนใหญ่จะศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาในด้านความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน 
ซึ่งกําหนดเป็นพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นลักษณะนิสัยหรือการแสดงความคิดเห็น ความสนใจของนักเรียน ตัวอย่าง
การสอนเพ่ือพัฒนาค่านิยม ได้แก่ วิธีสอนแบบพุทธกาล วิธีสอบแบบกลุ่มสัมพันธ์ วิธีสอนแบบเสริมสร้างเจตคติ วิธีสอน
แบบปรับพฤติกรรม เป็นต้น 
 4. สื่อและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สามารถแยกประเภทของสื่อและกิจกรรมเสริมที่ประสิทธิภาพ
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สื่อประเภทเอกสาร 2) สื่อประเภทเทคโนโลยี และ3) สื่อ
ประเภทวิธีการหรือการอบรม 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2535:99-101) ได้วิเคราะห์นวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ระดับมัธยมศึกษา จากงานวิจัยการศึกษาของบุคคล หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ รวมถึงวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาต่าง  ๆ ในประเทศไทยที่ศึกษาทดลองเกี่ยวกับ
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาทัง้หมดที่พิมพ์เผยแพร่ในระหว่างปีที่ พ.ศ. 2524-2534 จํานวน 429 เรื่อง 
โดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ สรุปผลได้ดังน้ี 
 1. งานวิจัยด้านนวัตกรรมที่มีผู้วิจัยมากที่สุด คือนวัตกรรมประเภทการจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน รองลงไปคือนวัตกรรมประเภทที่ให้นักเรียนเรียนด้วยตนเองและประเภทสื่อประกอบการสอน 
 2. นวัตกรรมการเรียนการสอนประเภทกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น ได้แก่การสอนแบบค้นพบ การสอนแบบรอบรู้หรือรู้แจ้ง การสอนแบบสแตด (STAD) การให้ทํา
แบบฝึกหัด การใช้เกมส์ การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น 
 สําหรับนวัตกรรมการเรียนการสอนประเภทที่นักเรียนเรียนด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ศูนย์การเรียน 
บทเรียน โปรแกรม โมดูล คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการเรียนการสอน เป็นต้น 
 ส่วนนวัตกรรมประเภทสื่อประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การ์ตูน เทป  โทรทัศน์ สไลด์ นิทาน เพลง 
หุ่นกระบอก สื่อประสม เป็นต้น 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2536:36-38) ได้ศึกษงานวิจัยเก่ียวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา ที่พิมพ์เผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2521-2532 จํานวน 218 เรื่อง ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา พบว่า งานวิจัยที่
ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนประเภทเน้นวิชาการ และสื่อวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนในด้านความรู้ ความคิด ทักษะ และเจตคติของนักเรียนตามลําดับ นวัตกรรมที่มีการนําไปทดลอง
ใช้ในวิชาต่าง  ๆ มากที่สุด คือแบบเรียนสําเร็จรูป เกมส์ สไลด์ เทป ส่วนเทคนิควิธีการท่ีนิยมใช้ คือ การเรียนเพ่ือรอบรู้ 
กลุ่มสัมพันธ์ และศูนย์การเรียน 



 
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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 2. ผลการสํารวจสภาพการณ์ แนวทางการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถน้อยมากในเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย แต่มี
ครูหลายคนได้พยายามแก้ปัญหาการเรียนการสอนของตนโดยการพัฒนานวัตกรรมขึ้นใช้เอง ตัวอย่างนวัตกรรมที่ครู
พัฒนาขึ้น ได้แก่ แบบฝึกและเพลง จากการสังเกตของครูพบว่า นักเรียนมีความสนใจและสนุกสนานต่อการเรียนแต่ผล
ด้านการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนน้ันไม่สามารถบอกได้ชัดเจนเป็นตัวเลข เพราะยังไม่มีการเก็บข้อมูลที่
เป็นระบบขั้นตอนที่ถูกต้อง ส่วนตัวนักเรียนเองมีความคิดเห็นว่า เขาพอใจและสามารถเรียนรู้ได้ในวิชาที่ครูสอนสนุก
เข้าใจง่าย และใช้สื่อประกอบการสอน 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550:1-3) ได้ศึกษานวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาสภาพและและสาเหตุของปัญหาที่เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนอ่านภาษาไทยและ (2) เพ่ือนําเสนอนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาในการอ่านภาษาไทย ประชากรท่ีใช้ศึกษาเป็น
ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ ตํารา บทความและเอกสารทีเ่ก่ียวข้องกับนวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านภาษาไทย ซึ่งเป็นรายงาน
การวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2549 ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง โดยกําหนดเกณฑ์การเลือกได้แก่ (1) เป็น
ผลงานที่ทดลองใช้นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านภาษาไทย ที่ทดลองไว้ในช่วงปี พ.ศ.2535-2549(2) เป็น
ผลงานที่ประสบผลสําเร็จในการทดลองใช้นวัตกรรมและ (3) เป็นผลงานที่มีความเช่ียวชาญ/ผู้ควบคุมตรวจพิจารณา
กระบวนการทําวิจัย ได้กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ จํานวน 22 เล่ม รวมทั้งตํารา บทความ และเอกสารที่
เก่ียวข้อง จํานวน 11 เล่ม รวมทั้งสิ้น 33 เล่ม เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบศึกษาเอกสาร/งานวิจัยแหล่งข้อมูลคือหอสุมด
แห่งชาติและการค้นตามเว็ปไซด์ของหน่วยงานการศึกษาต่าง  ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒและมหาวิทยาลัยรามคําแหง ทําการศึกษาและเรียบเรียงเน้ือหาตามกรอบการดําเนินงานที่กําหนดและนําเสนอผล
ข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปผลการศึกษาไว้ดังน้ี 
 1. สภาพและสาเหตุของปัญหาที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสภาพปัญหาท่ีเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทย พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เก่ียวกับตัวครูและผู้เรียนเอง ซึ่งเป็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับ
ตัวครู พบว่าครูส่วนใหญ่ยังคงจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดตัวเองเป็นสําคัญ ใช้สื่อการเรียนการสอนในระดับที่
น้อยมาก รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่เน้นในความรู้ด้านความจํา ทั้งน้ี สาเหตุเกิดจากความรู้ ความเข้าใจการนํา
รูปแบบการสอนหรือเทคนิคการสอนแบบใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านการอ่านของผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้หรือผลิตสื่อ รวมทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง ส่วนปัญหาที่เก่ียวข้องกับตัวผู้เรียนน้ัน พบว่าผู้เรียนมักจะเบ่ือหน่าย ไม่อยาก
เรียน ไม่เห็นความสําคัญและไม่สนใจทักษะด้านการอ่าน รวมทั้งไม่มีนิสัยรักการอ่าน ทั้งน้ี เพราะผู้เรียนมักจะมีทัศนคติ
ที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาไทย รวมทั้งการที่ขาดความตระหนักในความสําคัญของการอ่านภาษาไทย 
 2. ตัวอย่างนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนอ่านภาษาไทย 
     2.1 นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยในระดับการรับรู้และเข้าใจใน
ความหมายของคํา ประโยคและสํานวน ได้แก่ ตัวอย่างนวัตกรรมดังต่อไปน้ี 
  2.1.1 แบบเรียนเล่มเล็กเชิงนวัตกรรม เป็นนวัตกรรมที่ใช้เสริมบทเรียนปกติเพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้ด้านการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.1.2 ชุดการสอนรายบุคคลเป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระว่างบุคคลของผู้เรียน 
และยังเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2.1.3 นวัตกรรมพ้ืนบ้าน เป็นนวัตกรรมที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
  2.1.4 แผนการออกแบบประสบการณ์ แบบอีเอพี เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ครูสามารถออกแบบจัดทํา
หน่วยการเรียนรู้และเห็นช่องทางการปรับปรุงวิธีการสอนให้ขึ้น 



 
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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     2.2 นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยในระดับการจับใจความ ได้แก่
ตัวอย่างนวัตกรรม ดังต่อไปน้ี 
  2.2.1 ชุดการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมที่จัดเน้ือหาให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบช่วยอํานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาไทย 
  2.2.2 แบบฝึกเป็นนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดประสงค์ของการเรียนการสอนได้ดีและ
รวดเร็วย่ิงขึ้น ทั้งยังส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน 
  2.2.3 บทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรง เป็นวัตกรรมที่แบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยเล็ก ๆ จากง่ายไปหา
ยาก ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2.2.4 เพลงไทยลูกทุ่ง เป็นนวัตกรรมที่ใช้ประกอบการเยนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 
     2.3 นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาเก่ียวกับกับการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยในระดับการตีความ ได้แก่ 
ตัวอย่างนวัตกรรม ดังต่อไปน้ี 
  2.3.1 บทเรียนโมดูล เป็นนวัตกรรมที่ถือเอาความต้องการของผู้เรียนเป็นเครื่องกําหนดสิ่งที่จะเรียน 
ทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.3.2 หนังสือพิมพ์ เป็นนวัตกรรมที่มีข้อมูลข่าวสารทันสมัย ช่วยพัฒนาการอ่าน 
  2.3.3 กิจกรรมคัดสรร เป็นนวัตกรรมที่ครูคัดเลือกกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะ
การอ่าน และช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะอย่างธรรมชาติ 
  2.3.4 แฟ้มสะสมงาน เป็นนวัตกรรมการประเมินผลที่บอกความสามารถท่ีแท้จริง รวมทั้งกระตุ้นชัก
นําให้ผู้เรียนประเมินผลการอ่านและค้นพบความก้าวหน้าของตนเอง 
     สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 ประเภท คือ1)วิธี
สอนที่เน้นผู้สอนมีบทบาท 2) วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนมีบทบาท 3) วิธีสอนที่เน้นสื่อมีบทบาทในขณะจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

                  ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 22 
 

       บทท่ี 3 
วิธีการติดตามและประเมินผล 

             การติดตามและประเมินผลนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เป็นการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ  ซึ่งได้กําหนดหัวข้อและวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการดังต่อไปนี้ 

1. ประชากร 
2. เครื่องมือทีใ่ชใ้นการติดตามประเมินผล 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะหข์้อมูล 
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การนําเสนอ 

 

3.1  ประชากร (Population) 
  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 19 โรงเรียน 

3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามประเมินผล 
     เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล ได้แก่ แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด แบบมี

โครงสร้างแบบสอบถามมีทั้งหมด  3  ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2  การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารโครงการ 
ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานโครงการ  
   - ด้านการเรยีนรู ้
   - ด้านความคิดสรา้งสรรค ์
   - ด้านการทํางานเป็นทีม 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 ประสานผู้อํานวยการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ

การติดตามและประเมินผลโครงการ ในการดําเนินการสอบถาม สัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีบทบาทในฐานะผู้สอน และนักเรียน ที่มีบทบาทในฐานะผู้เรียนในสังกัด ถึงการจัด
การศึกษาและเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนการสอน  
         3.2.2 วิธีการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างและเก็บแบบสอบถามใน
ภายหลัง 

  

3.4 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        เก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  2562 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย () หาส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD.) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ส่วนข้อมูลประเด็นคําถามจากแบบสอบถาม ใช้ในการ
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในส่วนคําถามแบบปลายปิดจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิง
ลึก การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉลี่ย () โดยแบ่งคะแนนเฉลี่ยเป็น 5 ระดับสเกลคําถามมี 5 
ระดับ ดังน้ี มากที่สุด (5)  มาก (4)  ปานกลาง (3)  น้อย (2)  น้อยที่สุด (1) เพ่ือแปลผลซึ่งได้จากการแบ่งช่วงคะแนน
เฉลี่ย ดังน้ี (จากชูศรี  วงศ์รัตน์:,2541: 25 ) 
 

  ขนาดช้ัน        = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
    จํานวนช้ัน 
 ขนาดช้ัน        =    5 – 0      = 1 = 1 – 0.01 = 0.99  
                                     5 
 (ขีดจํากัดบนของช้ันแรก = ขีดจํากัดล่างของช้ันแรก + ขนาดช้ัน -0.01) 
         ช่วงคะแนนเฉลี่ย                      แปลผล 
  4.51 – 5.00                         มากที่สุด 
  3.51 – 4.50                         มาก 
  2.51 – 3.50                         ปานกลาง 
  1.51 – 2.50                         น้อย 

1.0 – 1.50            น้อยที่สุด 
 

3.6  การนําเสนอ 
     จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของความถี่ร้อยละในเชิงพรรณนา บทที่ 4   ใน

รูปแบบของตารางแจกแจงความถี่และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่าง ๆ ได้จากแบบสอบถามของ
ประชากร ค่าสถิติที่ใช้จะเป็น ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสรุปผลการติดตามในภาพรวม จะ
แสดงอยู่ในบทที่ 5 แล้วรวบรวมเป็นรูปเล่ม รายงานผู้บริหาร และเผยแพร่ลงใน website ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้สนใจทราบต่อไป 
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บทท่ี 4 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

       จากการติดตามและประเมินผลนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
นําเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลด้วยวิธีการบรรยายประกอบตารางตามลําดับ ดังน้ี 
          4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  

 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของโครงการ (ระดับความพึง
พอใจ) 

 4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการบรหิารโครงการ (ระดับการมีสว่นร่วม) 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน ผลการวิเคราะข้อมูล มีดังน้ี 
 

 ตารางที่ 1  
 

1. เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

               ชาย 118 35.87 

               หญิง 211 64.13 

รวม 329 100.00 

2. อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

               ตํ่ากว่า 20 ปี 233 70.82 

               21-30 ปี 27 8.21 

               31-40 ปี 31 9.42 

               41-50 ปี 19 5.77 

             51-60 ปี 19 5.77 

รวม 329 100.00 
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3. สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

               ผู้บริหารสถานศึกษา 3 0.91 

               ครู 75 22.80 

              บุคลากรทางการศึกษา 20 6.08 

              นักเรียน/นักศึกษา 231 70.21 

รวม 329 100.00 

4. ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

               ประถมศึกษา 1 0.30 

               มัธยมศึกษาตอนต้น 112 34.04 

               มัธยมศึกษาตอนปลาย 122 37.08 

               ปริญญาตรี 58 17.63 

               สูงกว่าปริญญาตรี 36 10.94 

รวม 329 100.00 

5. สิ่งประดิษฐ์สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

               ด้านเทคโนโลยี 48 14.59 

               งานฝีมือแกะสลัก 22 6.69 

               งานฝีมือสิ่งประดิษฐ์ 57 17.32 

               งานสร้างหุ่นยนต์ 67 20.37 

               งานเชื่อม 13 3.95 

               งานไม้ 2 0.61 

               อ่ืน ๆ ระบุ 120 36.47 

รวม 329 100.00 
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จากตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า 
 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 64.13 และเป็น 

เพศชาย จํานวน 118 คน ร้อยละ 35.87 
 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.82 รองลงมา ได้แก่ ผู้ตอบ

แบบสอบถาม ที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี อายุระหว่าง 21-30 ปี และอายุระหว่าง 41-50 ปี อายุระหว่าง 51-60 ปี 
(จํานวนเท่ากัน) คิดเป็นร้อยละ 9.42 ร้อยละ 8.21 ร้อยละ 5.77 ตามลําดับ  

 สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.21 
รองลงมาได้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.80 ร้อยละ 6.08 และร้อยละ 
0.91 ตามลําดับ 

 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มากที่สุด คิดเป็น  
ร้อยละ 37.08 รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี และระดับประถม
ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.04 ร้อยละ 17.63 ร้อยละ 10.94 และร้อยละ 0.30  ตามลําดับ 

 สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด้านอ่ืน  ๆ (ระบุ...) มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 36.47 รองลงมาได้แก่ ผลงานสร้างหุ่นยนต์ งานฝีมือสิ่งประดิษฐ์ งานเทคโนโลยี งานฝีมือแกะสลัก งานเช่ือม 
งานไม้ คิดเป็นร้อยละ 20.37 ร้อยละ 17.32 ร้อยละ 14.59 ร้อยละ 6.69 ร้อยละ 3.95 และร้อยละ 0.61 ตามลําดับ  

 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของโครงการ (ระดับความพึงพอใจ) 
   ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานการจัดนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามประเด็นคําถามในหัวข้อด้านการเรียนรู้ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการทํางานเป็นทีม ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
 

 ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของโครงการ (ระดับความพึงพอใจ) 
 

 
หัวข้อ 

ระดับความพงึพอใจ (จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด มาก พอใช้ น้อย น้อย

ท่ีสุด SD ค่าเฉล่ีย ระดับ 

1. (ด้านการเรียนรู้) ท่านมีใจรักในการเรียนรู้ 
ส่งผลทําให้ท่านมีการพัฒนาตนเองท่ีดีขึ้น 

158 
(48.02) 

134 
(40.73) 

36 
(10.94) 

2 
(0.61) 

- 
(0.00) 0.697 4.37 มาก 

2. (ด้านการเรียนรู้) ท่านมองหาโอกาสในการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับการ
ทํางานในอนาคตได้ 

130 
(39.51) 

157 
(47.72) 

42 
(12.77) 

1 
(0.30) 

- 
(0.00) 0.683 4.27 มาก 
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3. (ด้านการเรียนรู้) ท่านคิดว่าการนําเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ จะสามารถช่วยให้
ท่านมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

134 
(40.73) 

156 
(47.42) 

37 
(11.25) 

3 
(0.91) 

- 
(0.00) 0.693 4.29 มาก 

4. (ด้านการเรียนรู้) ท่านมีความต้องการที่จะ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของ
ตนเองตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง 

150 
(45.59) 

134 
(40.79) 

38 
(11.55) 

8 
(2.43) 

- 
(0.00) 0.764 4.30 มาก 

5. (ด้านการเรียนรู้) มีการจัดแข่งขันถ่ายทอด 
ความรู้ ทักษะ จากการเรียนรู้ ในและนอก
สถานศึกษา 

135 
(41.03) 

136 
(41.34) 

56 
(17.02) 

3 
(0.91) 

- 
(0.00) 0.754 4.23 มาก 

6. (ด้านความคิดสร้างสรรค์) ท่านมีความ
สนใจแนวทางที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมอง
ใหม่ๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

137 
(41.64) 

140 
(42.55) 

51 
(15.50) 

2 
(0.61) 

- 
(0.00) 0.731 4.26 มาก 

7. (ด้านความคิดสร้างสรรค์) ท่านมีความคิด
สร้างสรรค์ และสามารถนําความคิดน้ันมา
ปรับใช้ในการทํางานจริงได้ 

115 
(34.95) 

162 
(49.24) 

48 
(14.59) 

5 
(1.52) 

- 
(0.00) 0.726 4.19 มาก 

8. (ด้านความคิดสร้างสรรค์) ท่านมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ทุกคร้ัง 
เม่ือได้รับมอบหมายงานที่ถนัด 

131 
(39.83) 

151 
(45.90) 

42 
(12.77) 

6 
(1.82) 

- 
(0.00) 0.738 4.25 มาก 

9. (ด้านความคิดสร้างสรรค์) ท่านมักค้นคว้า
หาข้อมูลต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ เพ่ือนํามา
พัฒนางานให้มีประสิทธิผล 

143 
(43.46) 

140 
(42.55) 

41 
(12.46) 

6 
(1.82) 

- 
(0.00) 0.747 4.29 มาก 

10. (ด้านความคิดสร้างสรรค์) ท่านมี
ความคิดเสมอว่าการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ต้องเกิดขึ้นได้จริง เห็นผลจริง 
และเป็นประโยชน์ต่องานที่ทําเสมอ 

131 
(39.82) 

147 
(44.68) 

47 
(14.29) 

5 
(1.52) 

- 
(0.00) 0.743 4.24 มาก 



 
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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11. (ด้านการทํางานเป็นทีม) การทํางานเป็น
ทีมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานมาก
การทํางานโดยลําพัง 

155 
(47.11) 

125 
(37.99) 

44 
(13.37) 

6 
(1.82) 

- 
(0.00) 0.767 4.31 มาก 

12. (ด้านการทํางานเป็นทีม) การนําทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของแต่ละคนในทีมมา
ใช้ร่วมกันทํางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

167 
(50.76) 

127 
(38.60) 

32 
(9.73) 

4 
(1.22) 

- 
(0.00) 0.711 4.40 มาก 

13. (ด้านการทํางานเป็นทีม) มีการ
ผสมผสานความคิดเห็นประสบการณ์ทํางาน
ของแต่ละคนในทีมที่แตกต่างกัน เพ่ือช่วยให้
เน้ืองานมีความหลากหลายและสมบูรณ์ 

147 
(44.68) 

138 
(41.95) 

43 
(13.07) 

2 
(0.61) 

- 
(0.00) 0.714 4.32 มาก 

14. (ด้านการทํางานเป็นทีม) โรงเรียนมีการ
กําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกันและมี
ภาพรวมของการทํางานเป็นทีม 

160 
(48.63) 

129 
(39.21) 

37 
(11.25) 

4 
(1.22) 

- 
(0.00) 0.725 4.36 มาก 

15. (ด้านการทํางานเป็นทีม) มีการประชุม 
รับฟัง และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานได้เต็มที่ 

147 
(44.68) 

140 
(42.55) 

38 
(11.55) 

5 
(1.52) 

- 
(0.00) 0.730 4.31 มาก 

รวม 0.729 4.28 มาก 

จากตารางท่ี 2   พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดนวัตกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.28, S.D. =0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ในทุกหัวข้อ โดย(ด้านการ
ทํางานเป็นทีม) การนําทักษะ ความรู้ ความสามารถของแต่ละคนในทีมมาใช้ร่วมกันทํางานเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับ 1 ( = 4.40, S.D. =0.71)  (ด้านการเรียนรู้) มีใจรักในการเรียนรู้ ส่งผล
ให้ท่านมีการพัฒนาตนเองดีขึ้น ระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับ 2 ( = 4.37, S.D. =0.70) (ด้านการทํางานเป็น
ทีม) โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกันมีภาพรวมของการทํางานเป็นทีม มีระดับความพึงพอใจ
มากเป็นอันดับ 3 ( = 4.36, S.D. =0.73)  รองลงมาคือมีการผสมผสานความคิดเห็นประสบการณ์การทํางานของ
แต่ละคนในทีมที่แตกต่างกัน เพ่ือช่วยให้เน้ืองานมีความหลากหลายและสมบูรณ์ ( = 4.32, S.D. =0.71)           
การทํางานเป็นทีมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานมากกว่าการทํางานโดยลําพัง ( = 4.31, S.D. =0.77)          
มีการประชุม รับฟังและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับงานได้เต็มที่ ( = 4.31, S.D. =0.73) 
(ด้านการเรียนรู้) มีความต้องการท่ีจะเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนเองตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง   



 
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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( = 4.30, S.D. =0.76) (ด้านความคิดสร้างสรรค์) มักค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ เพ่ือนําพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ ( = 4.29, S.D. =0.75) (ด้านการเรียนรู้) คิดว่าการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ จะสามารถช่วยให้
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ( = 4.29, S.D. =0.69) มองหาโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้กับการทํางานในอนาคตได้ ( = 4.27, S.D. =0.68) (ด้านความคิดสร้างสรรค์) มีความสนใจแนวทางที่
สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่  ๆเพ่ือนํามาปรับปรุงใช้ให้เกิดประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น ( = 4.26, S.D. =0.73)         
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ทุกครั้ง เมื่อได้รับมอบหมายงานที่ถนัด ( = 4.25, S.D. =0.74)       
มีความคิดเสมอว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต้องเกิดขึ้นได้จริงเห็นผลจริงและเป็นประโยชน์ต่องานที่ทําเสมอ    
( = 4.24, S.D. =0.74) (ด้านการเรียนรู้) มีการจัดการแข่งขัน ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ จากการเรียนรู้ ในและนอก
สถานศึกษา ( = 4.23, S.D. =0.75) และ(ด้านความคิดสร้างสรรค์) มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนําความคิด
น้ันมาปรับใช้ในการทํางานจริงได้ มีระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับสุดท้าย ( = 4.19, S.D. =0.73)  

ส่วนท่ี 3 การมีส่วนรว่มในด้านการบริหารโครงการ (ระดบัการมีส่วนรว่ม) 
 

 การเข้ามามีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาและนักเรียน ในการบริหารงานการจัด
นวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
 

 
หัวข้อ 

ระดับการมีส่วนร่วม (จํานวนคน) 

มาก
ท่ีสุด มาก พอใช้ น้อย น้อย

ท่ีสุด SD ค่าเฉล่ีย ระดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร และนักเรียน
มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

131 
(39.82) 

158 
(48.02) 

35 
(10.64) 

5 
(1.52) 

1 
(0.30) 0.728 4.26 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และ
นักเรียนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

114 
(34.65) 

165 
(50.15) 

46 
(13.98) 

4 
(1.22) 

1 
(0.30) 0.730 4.19 มาก 

3. มีการรายงานผลจากการติดตามผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

114 
(34.65) 

158 
(48.02) 

51 
(15.50) 

6 
(1.82) 

1 
(0.30) 0.762 4.16 มาก 

4. มีความโปรง่ใสและเปิดโอกาสให้คร ู
บุคลากร และนักเรียนมีส่วนร่วมในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

125 
(37.99) 

152 
(46.20) 

45 
(13.68) 

6 
(1.82) 

2 
(0.61) 0.780 4.20 มาก 



 
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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5. มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

104 
(31.61) 

172 
(52.28) 

47 
(14.29) 

7 
(2.13) 

- 
(0.00) 0.726 4.14 มาก 

6. โครงการน้ีคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ 101 
(30.70) 

163 
(49.54) 

56 
(17.02) 

10 
(3.04) 

- 
(0.00) 0.770 4.09 มาก 

7. โครงการน้ีตรงกับความต้องการของครู 
บุคลากร และนักเรียน ในสถานศึกษา 

123 
(37.39) 

153 
(46.50) 

48 
(14.59) 

6 
(1.82) 

- 
(0.00) 0.746 4.20 มาก 

รวม 0.750 4.16 มาก 

 
จากตารางที่ 3  พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
จัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.16 S.D.=0.75) โดยเปิด
โอกาสให้ครู บุคลากร และนักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับ 1            ( 
 = 4.26, S.D.=0.73) มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรและนักเรียน มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม  มีระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับ 2 (  = 4.20, S.D.=0.78) โครงการน้ีตรงกับความต้องการของครู 
บุคลากร และนักเรียน ในสถานศึกษา มีระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับ 3 (  = 4.20, S.D.=0.75) หัวข้อที่ระดับ
การมีส่วนร่วมมากรองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/
กิจกรรม (  = 4.19, S.D.=0.73) การรายงานการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม (  = 4.16, 
S.D.=0.76) การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (  = 4.14, S.D.=0.73) และ
โครงการน้ีคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ มีระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับสุดท้าย (  = 4.09, S.D.=0.77) 
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      บทท่ี 5 
      สรปุ อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การติดตามและประเมินผลการจัดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนที่มีผลต่อแนวทางการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนว่า
เป็นไปวัตถุประสงค์และแผนที่วางไว้หรือไม่ ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการบริหารจัดการนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน รวมถึงแนวทางการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอนไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด และปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของนวัตกรรมการเรียนการ
สอนที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ดําเนินการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือนําไปใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน และพัฒนาปฏิรูป
ครูผู้สอน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยดําเนินการสนทนา สัมภาษณ์ แจกแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

5.1  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 

  5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
           ดําเนินการสนทนา สัมภาษณ์ แจกแบบสอบถามให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่มีส่วนเก่ียวข้องและได้รับประโยชน์จากการจัดนวัตกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
            ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งน้ี คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งน้ีใช้วิธีสนทนา สัมภาษณ์
แจกแบบสอบถาม โดยการสุ่มตัวอย่างจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาและมีผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจํานวน 329 ชุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
64.13) อายุตํ่ากว่า 20 ปี (ร้อยละ 70.82) มีสถานภาพเป็นนักเรียน (ร้อยละ 77.21) มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ร้อยละ 37.08) ผลงานที่สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน ในด้านอ่ืน ๆ ระบุ..... (ร้อยละ 36.47)  

 5.1.2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของโครงการ(ระดับความพึงพอใจ) 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.28, 
S.D. =0.73)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมาก ในทุกหัวข้อ โดย(ด้านการทํางานเป็นทีม) การนําทักษะ ความรู้ ความสามารถของแต่ละคนในทีม        
มาใช้ร่วมกันทํางานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับ 1 ( = 4.40, S.D. =0.71)  
(ด้านการเรียนรู้) ท่านมีใจรักในการเรียนรู้ ส่งผลให้ท่านมีการพัฒนาตนเองดีขึ้น ระดับความพึงพอใจมากเป็น   
อันดับ 2 ( = 4.37, S.D. =0.70) (ด้านการทํางานเป็นทีม) โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกันมี
ภาพรวมของการทํางานเป็นทีม มีระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับ 3 ( = 4.36, S.D. =0.73)  รองลงมาคือมีการ
ผสมผสานความคิดเห็นประสบการณ์การทํางานของแต่ละคนในทีมที่แตกต่างกัน เพ่ือช่วยให้เน้ืองานมีความ
หลากหลายและสมบูรณ์ ( = 4.32, S.D. =0.71) การทํางานเป็นทีมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานมากกว่า
การทํางานโดยลําพัง ( = 4.31, S.D. =0.77) มีการประชุม รับฟังและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นปัญหาต่าง ๆ 
เก่ียวกับงานได้เต็มที่ ( = 4.31, S.D. =0.73) (ด้านการเรียนรู้) ท่านมีความต้องการท่ีจะเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
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ความสามารถของตนเองตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง ( = 4.30, S.D. =0.76) (ด้านความคิดสร้างสรรค์) มักค้นคว้าหา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ เพ่ือนําพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ( = 4.29, S.D. =0.75) (ด้านการเรียนรู้) คิดว่าการ
นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ จะสามารถช่วยให้ท่านมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ( = 4.29, S.D. =0.69) 
มองหาโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับการทํางานในอนาคตได้ ( = 4.27, S.D. =0.68)    
(ด้านความคิดสร้างสรรค์) มีความสนใจแนวทางที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ ๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น ( = 4.26, S.D. =0.73) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ทุกคร้ัง เมื่อได้รับ
มอบหมายงานที่ถนัด ( = 4.25, S.D. =0.74) มีความคิดเสมอว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต้องเกิดขึ้นได้จริง
เห็นผลจริงและเป็นประโยชน์ต่องานที่ทําเสมอ ( = 4.24, S.D. =0.74) (ด้านการเรียนรู้) มีการจัดการแข่งขัน 
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ จากการเรียนรู้ ในและนอกสถานศึกษา ( = 4.23, S.D. =0.75) และ(ด้านความคิด
สร้างสรรค์) มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนําความคิดน้ันมาปรับใช้ในการทํางานจริงได้ มีระดับความพึงพอใจ
มากเป็นอันดับสุดท้าย ( = 4.19, S.D. =0.73)  
 5.1.3 การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานโครงการ (ระดับการมีส่วนร่วม) 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการจัด
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.16 S.D.=0.75) มีการเปิดโอกาสให้
ครู บุคลากร และนักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับ 1 (  = 4.26, 
S.D.=0.73) มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรและนักเรียน มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
ระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับ 2 (  = 4.20, S.D.=0.78) โครงการน้ีตรงกับความต้องการของครู บุคลากร และ
นักเรียน ในสถานศึกษา ระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับ 3 (  = 4.20, S.D.=0.75) โดยหัวข้อที่มีระดับการมีส่วน
ร่วมมากรองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม      
(  = 4.19, S.D.=0.73) มีการรายงานการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม (  = 4.16, S.D.=0.76) 
มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (  = 4.14, S.D.=0.73) และโครงการน้ีคุ้มค่ากับ
งบประมาณที่ได้รับ ระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับสุดท้าย (  = 4.09, S.D.=0.77) 
    

5.2  อภิปรายผลการติดตามและประเมินผล  
 จากการติดตามและประเมินผลการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า 
 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนข้อมูลที่ได้จากการสนทนาสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามกับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด นําข้อมูลมาประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้นํามาใช้
เป็นข้อคิด แนวทางการจัดการนวัตกรรมการเรียนการสอน ให้สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ
สนองตอบนโยบายสนับสนุนการจัดการนวัตกรรมการเรียนการสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สอดคล้อง
กับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปทั้งระบบโรงเรียน คือปฏิรูปในทุกด้านเพ่ือให้ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน โดยความร่วมมือโรงเรียน บ้านและชุมชน ซึ่งนโยบายและการปฏิบัติในการปฏิรูปทั้งโรงเรียนที่
สําคัญที่สุด คือ การปรับแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งเป็นแนวคิดทางการศึกษาในยุคปัจจุบันมาก
จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนําแนวคิดเรื่องการจัดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพของครูมาใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของครูมากย่ิงขึ้น  ในการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นยนต์ 
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ทําให้ลดเวลาในการทําความเข้าใจ
ด้วยตนเอง ทําให้การจัดการเรียนการสอนสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือ ทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการ
เรียนเข้าใจบทเรียนได้เร็วและจดจําได้ ทําให้ผลการเรียนดีขึ้น มีข้อมูลข่าวสารตามความต้องการ ทันโลก            
ทันเหตุการณ์ การเรียนโดยใช้สื่อมีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย
ขึ้น  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนและผู้สอนต้องมีเจตคติที่ดีมีส่วนร่วมต่อการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ี
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ครูผู้สอนและสถานศึกษาจัดให้มีขึ้น เน้นกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย     
สอดรับกับความสามารถ ความสนใจ และการนําไปใช้ประโยชน์ของผู้เรียน ครูผู้สอนกับนักเรียน จะต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมต้ังแต่ขั้นวางแผนการดําเนินงาน การปฏิบัติตามแผน และการติดตามประมินผลว่ามีความคุ้มค่าของโครงการ
มากน้อยเพียงใด ทําให้ผู้เรียนผู้สอนได้แสดงบทบาทและเกิดความเข้าใจในวิชาที่เรียนที่สอนมากขึ้น เกิดความพึง
พอใจในนวัตกรรมการเรียนการสอนย่ิงขึ้นมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ มีความเข้าใจและสนใจให้ข้อเสนอแนะการใช้
นวัตกรรมเป็นการส่งเสริมให้ครูมีการเลือกใช้และผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน
ทุกปีมีการแลกเปลี่ยนวิธีการและผลการใช้นวัตกรรมซึ่งกันและกัน นอกจากน้ีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียน ยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองทั้งต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ที่
ได้รับผลจากการใช้นวัตกรรม ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น จึงต้องมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับนักเรียน สามารถส่งผลให้
เกิดกระบวนการกํากับในตนเองใน 3 กระบวนการ คือ การสังเกตตนเอง การตัดสินตนเอง และการแสดงปฏิกิริยา
ต่อตนเอง สามารถนํามาเช่ือมโยงการนํานวัตกรรมไปใช้ในเชิงปฏิบัติ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งต่อตัวครูผู้สอน
และผู้เรียนผู้ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย 
 

5.3 ปัญหาอุปสรรคจากการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินการจัดนวัตกรรมการการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ทําให้ทราบปัญหาอุสรรค โดยในการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้บริหารไม่ค่อยให้
ความสําคัญในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน มุ่งเน้นเพียงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมเพียงอย่าง
เดียว ขาดงบประมาณสําหรับการจัดทํานวัตกรรม ครูขาดความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการใช้นวัตกรรมการสร้าง
นวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ขาดความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสื่อประกอบการจัดกิจกรรม ขาด
ประสบการณ์ในการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและบางคร้ังอาจไม่เข้าใจและไม่รู้จักวิธีการใช้นวัตกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดทําขึ้น ขาดความชํานาญในการใช้นวัตกรรม ขาดสื่อประกอบการเรียน ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีขาด
ประสบการณ์ในการใช้นวัตกรรมประกอบการสอน  ทําให้มีทัศนคติต่อนวัตกรรมการสอนที่แตกต่างกัน บางท่านมอง
ว่าดีเป็นสื่อช่วยสอน บางท่านไม่อยากเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนหรือมองไม่ดีอีกทั้งมีภาระงานที่มาก ทําให้ไม่สามารถ
จัดทําหรือพัฒนานวัตกรรมได้และมีเวลาไม่เพียงพอต่อการศึกษาการสร้างนวัตกรรม และนักเรียนมีศักยภาพในการ
รับรู้ที่แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมทั่วไปอาจจะยังไม่เหมาะสมต่อการสื่อการเรียน 
 

5.4 ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 
 จากการติดตามและประเมินผลโครงการในครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดนวัตกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถเลือกและประเมินนวัตกรรมที่เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องตรงตาม
เน้ือหาที่เรียนมากที่สุด ดังน้ี 
 1. สถานศึกษาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต้องให้ความสําคัญในการสร้างนวัตกรรม
การเรียนการสอน ควรจัดงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ และหาแนวทางสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัด
นวัตกรรมการเรียนการสอน ที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุน กํากับ
ติดตามให้มีการใช้นวัตกรรม จะทําให้ครูผู้สอนมีศักยภาพในการจัดทําหรือสร้างนวัตกรรมมากย่ิงขึ้นและมีการ
ส่งเสริมในด้านการอบรม ประชุมสัมมนา โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมและสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการสอนผู้เช่ียวชาญที่มี
ความรู้ในการผลิตให้คําแนะนําเร่ืองนวัตกรรมหรือบุคลากรด้านเทคโนโลยีและสื่อที่ให้ความรู้ในการจัดทํานวัตกรรม 
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นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการประเมินนวัตกรรม และความร่วมมือในการพัฒนาการใช้นวัตกรรมจากผู้ปกครอง 
ชุมชนท้องถิ่น หน่วยภาครัฐและเอกชน 
 3. เพ่ือให้การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรมี
การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้ครบทุก
ขั้นตอน เพ่ือที่จะช่วยให้นวัตกรรมเมื่อนําไปใช้กับผู้เรียน ใช้ได้อย่างมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 4. ผู้บริหารและส่วนราชการที่เก่ียวข้องควรสํารวจความต้องการของโรงเรียนก่อนการจัดสรรงบประมาณมา
ดําเนินการจัดการนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เน่ืองจากไม่ตรงกับความต้องการของผู้สอนและบริบทของสถานศึกษา ควร
สร้างความรู้ ความเข้าใจในนวัตกรรมการศึกษาที่ถูกต้องให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง สามารถนําไปใช้ได้จริง  

 

 

........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

                  ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 35 
 

 

บรรณานุกรม 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คู่มือติดตามและประเมินผลการจัดทําและ
 แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. 

  สําเริง จันทรสุวรรณ และสุวรรณ บัวทวน. สถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร์. ขอนแก่น :       
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547. 

 

อัจศรา ประเสริฐสิน,เทพสุดา จิวตระกูล,จอย ทองกล่อมศรี.การศึกษาแนวทางการจัดการนวัตกรรมทาง
 การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัยของครู. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 
 2560. 

กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.พิมพ์ครั้งที่ .กรุงเทพมหานคร : อรุณการรพิมพ์,2553. 

กีรติ ยศย่ิงยง.องค์กรแห่งนวัตกรรม แนวคิด และกระบวนการ.สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2552. 

ทิศนา แขมมณี.ศาสตร์สอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีมี่ประสิทธิภาพ.พิมพ์ครั้งที่ 12.
 กรุงเทพมหานคร : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จํากัด,2553. 

 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
                                                         

        
 

 
แบบสอบถามโครงการการจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2562 
------------------------------------------ 

คําชี้แจง  ให้ทา่นทําเคร่ืองหมาย   ลงในแบบสอบถาม  พร้อมกับกรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง 
             แบบสอบถามมี  3  ส่วน  ดังน้ี 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (โรงเรียน............................................................อําเภอ..........................จังหวัดขอนแก่น) 
    
1.   เพศ        ชาย    หญิง 
 
2.   อายุ         ตํ่ากว่า  20  ปี             21 – 30  ปี           31 - 40 ปี      
                             41 – 50 ปี                 51 – 60 ปี             61  ปีขึ้นไป 
 

3. สถานภาพ           ผูบ้ริหารสถานศกึษา    ครู    บุคลากรทางการศึกษา   นักเรียน/นักศึกษา   
 
4. ระดับการศึกษา    ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น         มัธยมศึกษาตอนปลาย       
                         ปวช./ปวส.      ปรญิญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี   อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 
 

5. สิ่งประดิษฐส์ร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน  ด้านเทคโนโลยี    งานฝีมือแกะสลกั   งานฝีมือสิ่งประดิษฐ์ 
                         งานสร้างหุ่นยนต์      งานเช่ือม      งานไม้       อ่ืนๆ (ระบุ).......................... 
 

ส่วนที่ 2     การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารโครงการ                                              

 
 
 
ลําดับที่ 

การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารโครงการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

1 มีการเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร และนักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      

2  มีการประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และนักเรยีนร่วมรับรูข้่าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม      

3 มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม       

4 มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร และนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

5 มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6 โครงการน้ีคุ้มค่ากับงบประมาณที่ไดร้ับ      

7 โครงการน้ีตรงกบัความต้องการของครู บุคลากร และนักเรียน ใน
สถานศึกษา      
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 ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานของโครงการ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

 ด้านการเรียนรู้      
1 ท่านมีใจรักในการเรียนรู้ ส่งผลทําให้ท่านมีการพัฒนาตนเองท่ีดีข้ึน      
2 ท่านมองหาโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับการทํางานในอนาคตได้      
3 ท่านคิดว่าการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ จะสามารถช่วยให้ท่านมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
     

4 ท่านมีความต้องการท่ีจะเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนเองตลอดเวลา
อย่างต่อเนื่อง 

     

5 มีการจัดแข่งขัน ถ่ายทอด ความรู้ ทักษะ จากการเรียนรู้ ในและนอกสถานศึกษา         
 ด้านความคิดสร้างสรรค์      

1 ท่านมีความสนใจแนวทางท่ีสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงใชใ้ห้เกิด
ประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงข้ึน 

     

2 ท่านมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนําความคิดนั้นมาปรับใช้ในการทํางานจริงได้      

3 ท่านมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดค้นวิธีการใหม่ๆ ทุกคร้ัง เม่ือได้รับมอบหมายงานท่ีถนัด      

4 ท่านมักค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ เพ่ือนํามาพัฒนางานให้มีประสิทธิผล      

5 ท่านมีความคิดเสมอว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต้องเกิดข้ึนได้จริง เห็นผลจริงและ
เป็นประโยชน์ต่องานท่ีทําเสมอ 

     

 ด้านการทํางานเป็นทีม      
1 การทํางานเป็นทีมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานมากการทํางานโดยลําพัง      

2 การนําทักษะ ความรู้ ความสามารถของแต่ละคนในทีมมาใช้ร่วมกันทํางานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

     

3 มีการผสมผสานความคิดเห็นประสบการณ์ทํางานของแต่ละคนในทีมท่ีแตกต่างกัน เพ่ือ
ช่วยให้เนื้องานมีความหลากหลายและสมบูรณ์ 

     

4 โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกันและมีภาพรวมของการทํางานเป็นทีม      

5 มีการประชุม รับฟัง และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานได้เต็มท่ี      
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ................................................................................................................................................... ………………
…………………………………………………………………………………………………………………. ...................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 
 

ขอขอบคณุที่ให้ความร่วมมือ  
       ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ 

 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4323 6793 
 



 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
การจัดนวตักรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 

 
คณะท่ีปรึกษา 

1. ดร.พงษ์ศักด์ิ   ต้ังวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 2. นายสิทธิกุล  ภูคําวงศ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 3. นางวัชราภรณ์  ผ่องใส   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 4. นายพิทักษช์น ช่างเหลา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 5. นางพัฒนาวดี    วิริยปิยะ         ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 6. นายประสิทธ์ิ     อุดมธนะธีระ          รองปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 7. นางสาวนงลักษณ์  รัตนจนัทร์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

1. นายตระกูล  เจรญิเช้ือ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการ 
2. นายประสิทธ์ิ  ทองแท่งไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น    กรรมการ 
3. นายฉันท์ชัย  ชานนท ์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น     กรรมการ 
4. นางฐิติรัตน์  อัครสรูิย์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น     กรรมการ 
5. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ     กรรมการ 
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น  หัวหน้าส่วนราชการ           กรรมการ 

 7. นายประสิทธ์ิ  อุดมธนะธีระ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  กรรมการ 
 8. นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

9. นายเพ็ชร มลูป้อม ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ      กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะทํางาน 
 

1. นางสาวศิริวรรณ  สรุินทะ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ        คณะทํางาน 
2. นางนวลมณี   เหล่ากุนทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ        คณะทํางาน 
3. นายอภิเดช   สุระมณี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ        คณะทํางาน 
4. นายพงศ์พีระ  ศรีบุญเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ         คณะทํางาน 
5. นางรุ่งฤทัย  ดํารงชัย  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์         คณะทํางาน 
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