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บทคัดย่อ

ในยุคการศึกษา 4.0 มีการนำ�นวัตกรรมการศึกษาเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมเหล่านีก้ อ่ นนำ�มาใช้จะต้อง
ผ่าน การสร้าง การพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพ ผ่านการทดลองใช้จนผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจในระดับ
มาก การดำ�เนินการดังกล่าวจำ�เป็นต้องมีการประเมินเข้ามาเกีย่ วข้อง การประเมินนวัตกรรม
มีความซับซ้อน ต้องประเมินทัง้ กระบวนการ เนือ้ หา และการใช้งาน จึงนิยมใช้วธิ กี ารประเมิน
แบบบูรณาการ ซึง่ ประกอบด้วย กระบวนการเชิงพินจิ ร่วมกับกระบวนการ เชิงประจักษ์ เพือ่ ให้
ผลการประเมินออกมา ถูกต้อง เทีย่ งตรง และเชือ่ ถือได้
ค�ำส�ำคัญ: การประเมิน นวัตกรรมการศึกษา การศึกษา 4.0 การประเมินแบบบูรณาการ

Abstract

In the Education 4.0, educational innovation is implemented to support the process
of instruction in many ways, so as to enhance the effectiveness of learning. These
innovations are required to pass the process of construction and development in
order to achieve efficiency by testing until the user’s satisfaction is in hight level.
Consequently, the operations so requires a good evaluation. Innovation evaluation
is quite complex, given its necessity to evaluate, the processes, contents, and
usability. Therefore, the intregrated evaluation approach has become popular
because it consists of rational approach and empirical approach, which enhance
the correctness, accuracy and reliability.
Keywords: Evaluation, Educational Innovation, Education 4.0 , Integrated
Evaluation Approach

บทน�ำ

ในยุคการศึกษา 4.0 มีการน�ำนวัตกรรมการศึกษาประเภทสื่อที่ทันสมัย เข้ามา
ช่วยในการจัดการเรียน การสอนอย่างหลากหลาย ทั้งนี้เนื่องจากสื่อเป็นตัวกลางในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระวิชาจากผู้สอนที่มีลักษณะเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้อย่าง
ชัดเจน ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูม้ คี วามเข้าใจได้ตรงตามจุดมุง่ หมายของ เรือ่ งทีเ่ รียน
(ศักดิ์คเรศ ประกอบผล, 2557 : 18) เป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางการเรียนรู้แก่ผู้
เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สามารถสร้างผู้เรียนที่มีสมรรถนะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2559 : ออนไลน์) อันน�ำไปสู่การค้น
พบความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และสามารถน�ำองค์ความรู้มาบูรณาการเชิง
สร้างสรรค์ เพือ่ พัฒนานวัตกรรมให้ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมต่อไป (ชวลิต
โพธิ์นคร, 2560 : ออนไลน์) จึงกล่าวได้ว่าการศึกษาในยุค 4.0 นี้ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้อง
สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ (ดิเรก พรสีมา, 2559 : ออนไลน์) ซึง่ นวัตกรรมเหล่านีเ้ ป็น
ผลผลิตที่ได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ให้เกิดการยอมรับอย่างแพร่หลาย การด�ำเนินการดังกล่าว
จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการประเมินเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
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การประเมินนวัตกรรมการศึกษา
การประเมิน เป็นการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
จึงไม่ใช่การประเมินผลเพียงอย่างเดียว การตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมินอย่างถูกต้อง
เทีย่ งตรง และเชื่อถือได้ เป็นสิง่ ที่ดที ี่สุด ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางของการประเมิน (กฤษมัน
ต์ วัฒนาณรงค์, 2548 : 36) ซึ่งการประเมินนวัตกรรมการศึกษา เป็นการประเมินที่ต้อง
ใช้ความพยายามและความสามารถของผู้ประเมินอย่างมาก เพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งที่
ประเมินให้ออกมา ถูกต้อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได้
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านนวัตกรรมการศึกษาในปัจจุบันมีแนวโน้มออกมาใน
ลักษณะของการผลิตสือ่ ทีท่ นั สมัยมาใช้ในการจัดการเรียนรูไ้ ม่วา่ จะเป็น คอมพิวเตอร์ชว่ ย
สอน เว็บช่วยสอน บทเรียนออนไลน์ E-learning M-learning และสือ่ ในรูปแบบของการน�ำ
ระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วยในการบริหารและจัดการเรียนรู้ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ดังกล่าวมีหลายลักษณะด้วยกัน เช่น เพื่อสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลัง
เรียนจากนวัตกรรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรมฯลฯ เป็นต้น การ
ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนดังกล่าวจะมีการประเมินเข้าไปเกีย่ วข้องอยูเ่ สมอ จึงต้องพิจารณา
การประเมินให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของงานด้วย อาทิเช่น การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม เป็นการสร้างตามกระบวนการที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าดีถูกต้อง ซึ่งผู้สร้าง
นวัตกรรมแต่ละประเภทจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนว่านวัตกรรมนั้น ๆ มี
กระบวนการสร้างอย่างไร โดยวิธีใด อาศัยเครื่องมืออะไรบ้าง แล้วจึงด�ำเนินการสร้างให้
ถูกต้องไปตามกระบวนการนั้นจนได้ผลผลิตออกมาตามจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนดไว้ การ
ประเมินที่เกิดขึ้นหลังการสร้างจะเป็นการประเมินผลผลิตที่ออกมาว่ามีการสร้างที่ถูก
ต้องตามกระบวนการหรือไม่และมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลที่ออกมาอาจได้ตาม
เกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ หรืออาจไม่ได้ตามเกณฑ์ก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนกว่า
ผลผลิตที่ออกมาได้ตามเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ เมื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมจนมี
คุณภาพดีแล้วจึงน�ำนวัตกรรมนั้นมาหาประสิทธิภาพต่อไป ในการหาประสิทธิภาพถ้า
นวัตกรรมที่สร้างเป็นบทเรียน เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ต้องน�ำบทเรียนนั้นไป
ทดลองใช้กบั ผูเ้ รียน แล้วน�ำคะแนนทีไ่ ด้จากการเรียนมาค�ำนวณหาค่าประสิทธิภาพ ทัง้ นี้
นอกจากจะสร้างและพัฒนานวัตกรรมจนมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพแล้ว นักวิจยั หรือผู้
พัฒนาบทเรียนส่วนมากจะน�ำบทเรียนนัน้ ไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รียนในสภาพจริง แล้วเปรียบ
เทียบดูวา่ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตหิ รือไม่ และสอบถาม
การประเมินนวัตกรรมการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0
Evaluation of Educational Innovation in Education 4.0

297

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนนั้นด้วย เพื่อเป็นการตอกย�้ำให้มีน�้ำหนักมากขึ้น
ว่าบทเรียนนัน้ ผ่านการสร้างและพัฒนามาเป็นอย่างดีจนมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ เมือ่
น�ำไปใช้ในการเรียนการสอนแล้วได้ผลดีจริงและผู้เรียนมีความพึงพอใจมากด้วย แต่ถ้า
นวัตกรรมเป็นการพัฒนาระบบ เช่น การพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนของนิสติ ก็นยิ ม
ให้ผเู้ ชีย่ วชาญเป็นผูป้ ระเมินระบบนัน้ ๆ ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ต้องปรับปรุง
แก้ไขในส่วนใดบ้าง เมื่อปรับปรุงระบบจนมีประสิทธิภาพแล้วจึงน�ำไปให้ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่ม
เป้าหมายทดลองใช้ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบว่ามีความพึงพอใจ
มากน้อยเพียงใด
การประเมินนวัตกรรมมีความซับซ้อน ต้องประเมินทัง้ กระบวนการ (Processess)
เนื้อหา (Contents) และการใช้งาน (Usability) จึงนิยมน�ำวิธีการประเมินแบบบูรณาการ
(Integrated Evaluation Approach) มาใช้ในการประเมินนวัตกรรม การประเมินแบบบูรณ
าการที่ว่านี้เป็นการประเมินด้วยกระบวนการเชิงพินิจ (Rational Approach) ร่วมกับ
กระบวนการเชิงประจักษ์ (Empirical Approach) เพื่อให้ผลการประเมินออกมา ถูกต้อง
เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ กระบวนการดังกล่าวมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
กระบวนการเชิงพินิจ เป็นการประเมินโดยคณะผู ้ เชี่ ย วชาญในศาสตร์ ข อง
นวัตกรรมทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ตัดสินว่านวัตกรรมนัน้ มีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยใช้หลักของความ
รู้และเหตุผลในการตัดสินคุณค่า ส�ำหรับเกณฑ์และ ตัวบ่งชี้ในการประเมิน ผู้พัฒนา
นวัตกรรมต้องร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวัดและประเมินผลเพือ่ สร้างและหาคุณภาพของแบบ
ประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมจนได้แบบประเมินทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จึงน�ำไปให้ผ้เู ชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ของนวัตกรรมนัน้ ประเมิน ซึง่ โดยมากแบบประเมินจะออกมาในลักษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert คือ 5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1
(น้อยที่สุด) จ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินนิยมเป็นเลขคี่ อย่างน้อย 3 คน แล้วน�ำผลค่า
เฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ถ้านวัตกรรมทีส่ ร้างเป็นการพัฒนาระบบ เช่น ระบบการลงทะเบียนของนิสติ ระบบ
การบริหารจัดการวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ระบบสารสนเทศศูนย์ฝกึ ประสบการวิชาชีพครู ฯลฯ ก่อน
ที่ผู้เชี่ยวชาญจะตัดสินใจประเมินระบบว่ามีประสิทธิภาพในแต่ละด้านหรือในแต่ละหัวข้อ
ทีป่ ระเมินมากน้อยเพียงใดนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญจะทดลองใช้ระบบเพือ่ ท�ำการทดสอบดูวา่ ระบบ
ท�ำงานได้ดีมากน้อยเพียงใดด้วยวิธีการทดสอบแบบ Black-Box และ White-Box เพื่อ
ค้ น หาข้ อ ผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แล้ ว จึ ง บั น ทึ ก ผลการทดสอบลงในแบบประเมิ น
ประสิทธิภาพของผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละคน เป็น 5 4 3 2 1 จากนัน้ จึงน�ำคะแนนของผูเ้ ชีย่ วชาญ
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ทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย และน�ำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพ ก็จะท�ำให้ทราบว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ทั้งในภาพรวมและในรายด้านย่อย
ๆ มีส่วนใดของระบบที่ควรปรับปรุงบ้างตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญที่ได้เสนอแนะไว้
ซึ่งการทดสอบแบบ Black-Box จะทดสอบเพียงว่าเมื่อป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบ (Input)
แล้วดูผลลัพธ์ที่ออกมา (Output) ว่าได้ผลอย่างไร ตรงตามความต้องการหรือไม่ โดยจะ
ไม่ค�ำนึงถึงว่าระบบมีการประมวลผลอย่างไร ส่วนการทดสอบแบบ White-Box เป็นการ
ทดสอบตามโครงสร้างการท�ำงานของโปรแกรมทีน่ ำ� มาใช้ในการพัฒนาระบบ เช่น ทดสอบ
การท�ำงานตามโครงสร้างแบบล�ำดับ ทดสอบการท�ำงานตามโครงสร้างแบบเลือกท�ำ
ทดสอบการท�ำงานตามโครงสร้างแบบวนรอบหรือวนซ�ำ้ นัน่ ก็คอื การทดสอบแบบ WhiteBox เป็นการทดสอบการใช้ค�ำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรมทางตรรกะวิทยา โดยไม่ค�ำนึงถึง
ปัจจัยน�ำเข้าและผลลัพธ์ที่ออกมา

ภาพที่ 1 ระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (บุญเกื้อ ครุธค�ำ. 2558 : 173)
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ตัวอย่าง
รายการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(บุญเกื้อ ครุธค�ำ. 2558 : 146-149)
ผู้สร้างนวัตกรรมท�ำการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 5 ด้านด้วยกัน มีราย
ละเอียดดังนี้
1. การประเมินระบบด้านความต้องการการท�ำงาน (Functional Requirement
Test)
1.1 ความสามารถของระบบในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
1.2 ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงกับผู้ใช้
1.3 ความสามารถของระบบในการจัดการฐานข้อมูล
1.4 ความสามารถของระบบในการค้นหาข้อมูล
1.5 ความสามารถของระบบในการเพิ่มข้อมูล
1.6 ความสามารถของระบบในการแก้ไขรายการข้อมูล
1.7 ความสามารถของระบบในการประมวลผล
2. การประเมินระบบด้านการทดสอบการท�ำงาน (Functional Test)
2.1 การท�ำงานของโปรแกรมในภาพรวมมีความถูกต้อง
2.2 การจัดเก็บข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง
2.3 การสืบค้นขอมูลในระบบมีความถูกต้อง
2.4 การรายงานข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง
2.5 การลบข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง
2.6 การปรับปรุงแก้ไขในระบบมีความถูกต้อง
3. การประเมินระบบด้านการใช้งานระบบ (Usability Test)
3.1 การออกแบบหน้าจอมีความสวยงาม
3.2 ข้อความที่แสดงบนจอภาพมีความชัดเจน
3.3 ต�ำแหน่งช่องกรอกข้อมูลมีความเหมาะสม
3.4 การใช้สีของตัวอักษร พื้นหลัง และรูปภาพมีความเหมาะสม
3.5 ข้อความและค�ำแนะน�ำการใช้โปรแกรมบนหน้าจอมีความเหมาะสมและ
สื่อสารเข้าใจง่าย
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4. การประเมินระบบด้านการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test)
4.1 ความเร็วในการท�ำงานของโปรแกรม
4.2 ความเร็วในการประมวลผลด้านการค้นหาข้อมูล
4.3 ความเร็วในการน�ำเสนอข้อมูล
4.4 ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยงข้อมูล
4.5 ความเร็วในการติดต่อกับฐานข้อมูล
4.6 ความเร็วในการบันทึก แก้ไข ลบรายการข้อมูล
5. การประเมินระบบด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test)
5.1 การก�ำหนด Login Name และรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ ข้าใช้ระบบมี
ความน่าเชือ่ ถือ
5.2 การก�ำหนดสิทธิการใช้งานของผูใ้ ช้โปรแกรมในระดับต่าง ๆ มีความเหมาะสม
5.3 ระบบในการรักษาความปลอดภัยของผูด้ แู ลระบบมีความเหมาะสม
5.4 การตรวจสอบความถูกต้องในการป้อนข้อมูลเข้าระบบมีความเหมาะสม
5.5 มีการแสดงข้อความเตือนเมือ่ มีการป้อนข้อมูลผิดพลาด
5.6 ความเร็วในการบันทึก แก้ไข ลบรายการข้อมูล
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพระบบ
4.51-5.00
หมายถึง		
มีประสิทธิภาพ มากที่สุด
3.51-4.50		
หมายถึง		
มีประสิทธิภาพ มาก
2.51-3.50		
หมายถึง		
มีประสิทธิภาพ ปานกลาง
1.51-2.50		
หมายถึง		
มีประสิทธิภาพ น้อย
1.00-1.50		
หมายถึง		
มีประสิทธิภาพ น้อยที่สุด
การพัฒนานวัตกรรมประเภทระบบ หลังจากประเมินประสิทธิภาพระบบตาม
กระบวนการเชิงพินจิ ด้วยวิธกี ารทดสอบแบบ Black-Box และ White-Box โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
แล้ว นิยมน�ำระบบที่พัฒนาขึ้นไปให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Black-Box อีกครั้ง โดยผู้ใช้จะป้อนข้อมูลต่าง ๆ เข้าไปในระบบ
และดูผลลัพธ์ที่ออกมาว่าตรงตามความต้องการเป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่ จากนั้นจึง
ประเมินลงในแบบประเมินความพึงพอใจที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ของ Likert คือ 5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยที่สุด) และน�ำผล
การประเมินของผูใ้ ช้ทกุ คนมาหาค่าเฉลีย่ เพือ่ น�ำมาเทียบกับเกณฑ์ความพึงพอใจ แล้วสรุป
ผลออกมาว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับใด
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ตัวอย่าง
รายการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(บุญเกื้อ ครุธค�ำ. 2558 : 150-151)
ผู้สร้างนวัตกรรมท�ำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 3 ด้านด้วยกัน
มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านรูปแบบ
1.1 การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม
1.2 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม
1.3 ล�ำดับการป้อนข้อมูลมีความเหมาะสม
1.4 ข้อมูลที่ระบบน�ำเสนอมีความเหมาะสม
1.5 การก�ำหนดรูปแบบของผูเ้ ข้าใช้งานโดยกรอกรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านมีความ
เหมาะสม
2. ด้านข้อมูล
2.1 ระบบมีการแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน
2.2 ระบบมีการแสดงข้อมูลที่ง่ายต่อการตัดสินใจ
2.3 ระบบมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2.4 ระบบมีการรายงานผลข้อมูลเป็นปัจจุบัน
2.5 ระบบมีการแสดงข้อมูลขั้นตอนการใช้งานระบบอย่างชัดเจน
3. ด้านการใช้งาน
3.1 การเข้าใช้และเลิกใช้งานระบบมีความสะดวก
3.2 การก�ำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านมีความเหมาะสม
3.3 ความรวดเร็วของการเลือกและยืนยันข้อมูล
3.4 ความชัดเจนของรายชื่อโรงเรียนที่สอดคล้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
3.5 ความรวดเร็วในการรายงานผลการเลือกโรงเรียน
เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
4.51-5.00
หมายถึง		
พึงพอใจ มากที่สุด
3.51-4.50		
หมายถึง		
พึงพอใจ มาก
2.51-3.50		
หมายถึง		
พึงพอใจ ปานกลาง
1.51-2.50		
หมายถึง		
พึงพอใจ น้อย
1.00-1.50		
หมายถึง		
พึงพอใจ น้อยที่สุด
302

วารสารครุศาสตร์สาร : Journal of Educational Studies

กระบวนการเชิง ประจัก ษ์ เป็นการประเมินด้ วยการน� ำ นวั ต กรรมที่ ส ร้ า งขึ้ น
ไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รียนหรือกลุม่ เป้าหมาย แล้วน�ำผลทีไ่ ด้ซงึ่ เป็นค่าเชิงปริมาณไปค�ำนวณ
หาค่าประสิทธิภาพ ซึง่ นวัตกรรมส่วนใหญ่ทนี่ ำ� มาประเมินหาประสิทธิภาพ ได้แก่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนมัลติมีเดีย บทเรียนออนไลน์ ฯลฯ เป็นต้น แต่ก่อนที่จะน�ำ
บทเรียนไปทดลอง บทเรียนนั้นจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญก่อน ทั้ง
ในด้านเนื้อหาของบทเรียนและด้านเทคนิคการผลิตบทเรียน ด้วยวิธีการทดสอบแบบ
Black-Box และ White-Box (ตามกระบวนการเชิงพินิจ) โดยผู้เชี่ยวชาญจะแยกออกเป็น
2 ชุด ด้านเนื้อหาของบทเรียน 1 ชุด ด้านเทคนิค การผลิตบทเรียน 1 ชุด แบบประเมิน
คุณภาพจะออกมาในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert คือ 5 (มากทีส่ ดุ )
4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยที่สุด) จ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินนิยมเป็นเลข
คี่ อย่างน้อย 3 คน แล้วน�ำผลการประเมินมาหาค่าเฉลีย่ และน�ำมาเทียบกับเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
จะท�ำให้ทราบว่าบทเรียนมีคุณภาพระดับใด
ตัวอย่างนวัตกรรมประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโลก ดวงดาว และเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วีรพล กนกภัณฑ์กุล. 2556 : 135)
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ตัวอย่าง
รายการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ด้านเนื้อหา)
(วีรพล กนกภัณฑ์กุล. 2556 : 105-106)
ผู้สร้างนวัตกรรมท�ำการประเมินคุณภาพบทเรียน (ด้านเนื้อหา) 4 ด้านด้วยกัน มี
รายละเอียดดังนี้
1. ด้านเนื้อหาวิชา
1.1 ความสมบูรณ์ของวัตถุประสงค์
1.2 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์
1.3 ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละบทเรียน
1.4 ความถูกต้องของเนื้อหา
1.5 ล�ำดับขั้นในการน�ำเสนอเนื้อหา
1.6 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.7 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผู้เรียน
2. ด้านการด�ำเนินเรื่อง
2.1 ความเหมาะสมของล�ำดับขั้นการน�ำเสนอเนื้อหา
2.2 ความชัดเจนในการด�ำเนินเรื่อง
2.3 ความน่าสนใจในการด�ำเนินเรื่อง
2.4 การน�ำเสนอสื่อมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
3. ด้านการใช้ภาษา
3.1 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
3.2 ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับวัยของผู้เรียน
3.3 ความชัดเจนของภาษาที่ใช้สื่อความหมาย
4. ด้านแบบทดสอบ
4.1 ความชัดเจนของค�ำสั่งและค�ำถามของแบบทดสอบ
4.2 ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับเนื้อหา
4.3 ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์
4.4 ความเหมาะสมของชนิดแบบทดสอบที่เลือกใช้
4.5 ความเหมาะสมของค�ำถาม
4.6 ความถูกต้องของค�ำตอบและความเหมาะสมของตัวเลข
4.7 ความสะดวกของวิธีการโต้ตอบแบบทดสอบ เช่น การใช้เมาส์คลิก
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4.8 ความถูกต้องของวิธีการรายงานผลคะแนนแต่ละข้อของแบบทดสอบ
4.9 ความถูกต้องของวิธีการสรุปผลคะแนนรวม
ตัวอย่าง
รายการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ด้านเทคนิคการผลิตบทเรียน)
(วีรพล กนกภัณฑ์กุล. 2556 : 107-108)
ผู้สร้างนวัตกรรมท�ำการประเมินคุณภาพบทเรียน (ด้านเทคนิคการผลิตบทเรียน)
5 ด้านด้วยกัน มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านเนื้อหาและการด�ำเนินเรื่อง
1.1 ล�ำดับขั้นในการน�ำเสนอเนื้อหา
1.2 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.3 ความน่าสนใจในการด�ำเนินเรื่อง
2. ด้านภาพ ภาษา และเสียง
2.1 ความตรงตามเนื้อหาของภาพที่น�ำเสนอ
2.2 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน
2.3 ภาพกราฟิกที่ใช้ประกอบบทเรียน
2.4 ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประกอบบทเรียน
2.5 เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบบทเรียน
2.6 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
3. ด้านตัวอักษร และสี
3.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการน�ำเสนอ
3.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการน�ำเสนอ
3.3 สีของตัวอักษร โดยภาพรวม
3.4 ความเหมาะสมของสีพื้นหลังบทเรียน
3.5 ความเหมาะสมของสีภาพและกราฟิก
4. ด้านแบบสอบถาม
4.1 ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับเนื้อหา
4.2 วิธีการโต้ตอบแบบทดสอบหลังบทเรียน เช่น การใช้เมาส์คลิก
4.3 การรายงานผลคะแนนแต่ละข้อของแบบทดสอบ
4.4 การสรุปผลคะแนนรวมหลังแบบทดสอบ
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5. ด้านการจัดบทเรียน
5.1 การน�ำเสนอชื่อเรื่องหลักของบทเรียน
5.2 การน�ำเสนอชื่อเรื่องย่อยของบทเรียน
5.3 สิง่ อ�ำนวยความสะดวกของบทเรียน เช่น การดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
บทเรียน
5.4 การออกแบบหน้าจอ
5.5 ความน่าสนใจชวนให้ติดตามบทเรียน
5.6 ความสมบูรณ์ของระบบการจัดการฐานข้อมูล
5.7 วิธีการโต้ตอบบทเรียน
5.8 การใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการจัดการบทเรียน
5.9 การจัดการบทเรียน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพบทเรียน
4.51-5.00
หมายถึง		
มีคุณภาพ มากที่สุด
3.51-4.50		
หมายถึง		
มีคุณภาพ มาก
2.51-3.50		
หมายถึง		
มีคุณภาพ ปานกลาง
1.51-2.50		
หมายถึง		
มีคุณภาพ น้อย
1.00-1.50		
หมายถึง		
มีคุณภาพ น้อยที่สุด
เมื่อบทเรียนมีคุณภาพมากหรือมากที่สุดแล้ว จึงนำ�บทเรียนไปหาประสิทธิภาพ
โดยให้ผู้เรียนทดลองใช้อย่างน้อย 3 ครั้ง การทดลองครั้งแรกเป็นการทดลองรายบุคคล
ประมาณ 3 คน ประกอบด้วยผูเ้ รียนทีเ่ รียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน และ
ใช้วธิ สี มั ภาษณ์ผเู้ รียนเพือ่ เก็บข้อมูลมาปรับปรุงบทเรียนให้ดขี นึ้ เช่น ตัวหนังสืออ่านยาก
ไปไหม เสียงบรรยายดังฟังชัดไหม ภาพประกอบเหมาะสมไหม ฯลฯ เป็นต้น การทดลอง
ครั้งแรกนี้ยังไม่คำ�นึงถึงผลการเรียนที่ออกมา เมื่อปรับปรุงบทเรียนให้ดีขึ้นแล้วจึงนำ�ไป
ทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับผู้เรียนกลุ่มย่อยประมาณ 9 คน ประกอบด้วยผู้เรียนที่เรียนเก่ง 3
คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน แล้วนำ�ผล การเรียนมาคำ�นวณหาประสิทธิภาพ เพื่อ
ดูว่าแนวโน้มประสิทธิภาพของบทเรียนเป็นเช่นไร และทำ�การปรับปรุงบทเรียนให้ดีขึ้น
อีก จากนั้นนำ�มาทดลองครั้งที่ 3 เป็นการทดลองภาคสนามกับผู้เรียนประมาณ 30 คน
(ผู้เรียนคละกันทั้ง เก่ง ปานกลาง อ่อน) แล้วนำ�ผลการเรียนมาคำ�นวณหาประสิทธิภาพ
ถ้าได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ก็จบกระบวนการหาประสิทธิภาพ แต่ถ้ายังไม่ได้ตาม
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เกณฑ์ก็ต้องปรับปรุงบทเรียนและทำ�การทดลองภาคสนามต่อไปอีกจนกว่าบทเรียนจะมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพของบทเรียน หมายถึง ความสามารถของบทเรียนที่ทำ�ให้คะแนน
ของผู้เรียนถึงระดับเกณฑ์ที่คาดหวังไว้ โดยพิจารณาจากค่าร้อยละของคะแนนการทำ�
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน (เป็นค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ) กับค่าร้อยละของคะแนน
การทำ�แบบทดสอบหลังเรียน (เป็นค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์) ซึ่งนิยมตั้งค่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพไว้ 2 ค่า เช่น 80/80 85/85 90/90 ฯลฯ เป็นต้น ถ้าตั้งค่าตัวเลขไว้มาก
ประสิทธิภาพก็ยงิ่ มาก แต่บางวิชาทีม่ คี วามยากมากอาจตัง้ ค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพต่ำ�กว่า
นีบ้ า้ งก็ได้ โดยทัว่ ๆ ไปนิยมตัง้ ไว้ที่ 80/80 ถ้าบทเรียนทีส่ ร้างขึน้ มีคา่ ประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์หรือเท่ากับเกณฑ์ แสดงว่ามีประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์ที่ ตัง้ ไว้ โดยตัวเลข 80 ตัว
หน้าคือค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ และ 80 ตัวหลังคือค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์
การคำ�นวณหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสามารถคำ�นวณได้จากสูตร E1/E2 ดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียน โดยใช้สูตร E1/E2
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2556 : 10)
สูตร
		
		
		
		
สูตร
		
		
		
		

E1

=

E1
∑x
A
N

=
=
=
=

E2

=

E2
∑x
B
N

=
=
=
=
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ประสิทธิภาพของกระบวนการ
คะแนนรวมจากการทำ�แบบฝึกหัด
คะแนนเต็มของแบบฝึกหัด
จำ�นวนผู้เรียน

ประสิทธิภาพของผลลัพท์
คะแนนรวมจากการทำ�แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
จำ�นวนผู้เรียน
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ดังนั้น ถ้าเราตั้งค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ที่ 80/80 หาค่า E1/E2 ออกมาต้องได้
มากกว่าหรือเท่ากับ 80/80 จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพสามารถนำ�บทเรียนไปใช้ได้ และ
หลังจากหาประสิทธิภาพบทเรียนแล้วผู้สร้างบทเรียนนิยมนำ�บทเรียนไปทดลองต่ออีก
โดยก่อนเรียนจะให้ผู้เรียนทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จากนั้นจึงเรียนบทเรียน
และทำ�แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนเรียน แล้ว
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน เพื่อดูว่าก่อนเรียนกับหลังเรียนมีคะแนนจาก
การทำ�แบบทดสอบต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติหรือไม่ หรือดูว่าหลังเรียนมีคะแนน
จากการทำ�แบบทดสอบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติหรือไม่ โดยใช้สถิติ
t-test แบบ Dependent ในการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน ดังนี้
2. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน ใช้สตู ร t-test แบบ Dependent
(สุพจน์ อิงอาจ. 2555 : 133)
สูตร

t

=

		
t
=
		
D
=
				
		
n
=

ค่าที
ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ (ความแตกต่าง
ของคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนของผูเ้ รียนแต่ละคน)
จำ�นวนคู่

จากสถิตดิ งั กล่าวเมือ่ คำ�นวณหาค่า t ออกมาแล้วจะนำ�ไปเปรียบเทียบกับค่า t จาก
ตารางโดยมีการเลือกกำ�หนดค่านัยสำ�คัญทางสถิติไว้ท่ี 0.5 หรือ 0.1 แล้วแต่ผ้สู ร้างบท
เรียนว่าจะยอมให้เกิดความคลาดเคลือ่ นมากน้อยเพียงใด ถ้าตัง้ ไว้ท่ี 0.1 ก็จะยอมให้เกิด
ความคลาดเคลือ่ นน้อยกว่าตัง้ ไว้ท่ี 0.5 เมือ่ คำ�นวณค่า t ออกมาแล้ว ถ้าค่า t ทีค่ ำ�นวณได้
มากกว่าหรือเท่ากับค่า t ตาราง จะสรุปผลได้วา่ คะแนนก่อนเรียนแตกต่างจากคะแนนหลัง
เรียน หรือคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับตามที่
ตัง้ ไว้ นอกจากนีห้ ลังจากผูเ้ รียนได้เรียนบทเรียนแล้ว ยังมีการประเมินความพึงพอใจของผู้
เรียนทีม่ ตี อ่ บทเรียนอีกว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ซึง่ เป็นการประเมินด้วยวิธกี าร
ทดสอบแบบ Black-Box โดยผูเ้ รียนจะประเมินบทเรียนว่าตอบสนองให้ผลลัพธ์นา่ พึงพอใจ
มากน้อยเพียงใด ทัง้ ในด้านเนือ้ หา การออกแบบหน้าจอ กระบวนการเรียน ฯลฯ เป็นต้น โดย
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แบบประเมินความพึงพอใจมีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert คือ 5
(มากทีส่ ดุ ) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยทีส่ ดุ ) แล้วนำ�ผลค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้มาเทียบ
กับเกณฑ์ความพึงพอใจ เพือ่ สรุปผลออกมาว่าผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนระดับใด
ตัวอย่าง
รายการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(วีรพล กนกภัณฑ์กุล. 2556 : 109-110)
ผู้สร้างนวัตกรรมทำ�การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 5 ด้านด้วยกัน มีราย
ละเอียดดังนี้
1. ด้านเนื้อหาและการดำ�เนินเรื่อง
1.1 ปริมาณของเนื้อหา
1.2 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.3 การจัดลำ�ดับขั้นนำ�เสนอเนื้อหา
1.4 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน
2. ด้านภาพ ภาษา และเสียง
2.1 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน
2.2 รูปภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน
2.3 ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประกอบบทเรียน
2.4 ความตรงตามเนื้อหาของภาพที่นำ�เสนอ
2.5 ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในบทเรียน
2.6 การเร้าความสนใจด้วยเสียงประกอบบทเรียน
2.7 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย
3. ด้านตัวอักษร และสี
3.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้นำ�เสนอเนื้อหา
3.2 ขนาดของตัวอักษรในการนำ�เสนอเนื้อหา
3.3 ความชัดเจนของสีตัวอักษร
3.4 ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง และภาพ
4. ด้านแบบสอบถาม
4.1 ความน่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการตอบโต้
4.2 จำ�นวนข้อของแบบทดสอบ
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4.3 การรายงานผลคะแนน
4.4 ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับเนื้อหา
5. ด้านการจัดบทเรียน
5.1 ความสะดวกในการใช้บทเรียน
5.2 ความชัดเจนของคำ�สั่งการใช้งานบทเรียน
5.3 ความน่าสนใจของหน้าจอภาพ
5.4 การปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน
5.5 ความน่าสนใจชวนให้ติดตามบทเรียน
เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
4.51-5.00
หมายถึง		
พึงพอใจ มากที่สุด
3.51-4.50		
หมายถึง		
พึงพอใจ มาก
2.51-3.50		
หมายถึง		
พึงพอใจ ปานกลาง
1.51-2.50		
หมายถึง		
พึงพอใจ น้อย
1.00-1.50		
หมายถึง		
พึงพอใจ น้อยที่สุด

สรุป

การพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษาเพื่ อ นำ�มาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนใน
ยุคการศึกษา 4.0 นวัตกรรมนั้นจะต้องผ่าน การสร้าง การพัฒนา ให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการทดลองใช้เพื่อดูผลที่ออกมาว่าดีจริง และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อ
นวัตกรรมนัน้ ซึง่ ในทุกขัน้ ตอนจะมีการประเมินทีส่ อดรับกันด้วยกระบวนการเชิงพินจิ และ
กระบวนการเชิงประจักษ์ จนสามารถตัดสินคุณค่าของนวัตกรรมนัน้ ได้อย่างถูกต้อง เทีย่ ง
ตรง และเชือ่ ถือได้ การประเมินนวัตกรรมในลักษณะนีเ้ รียกว่า การประเมินแบบบูรณาการ
ซึ่งเป็นวิธีการประเมินนวัตกรรมที่ได้รับความนิยมในยุคการศึกษา 4.0
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