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 “เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถ่ินวัฒนธรรมล้านนา ลํ้าค่าพระธาตุดอยตุง” บทความน้ี 
ผมขอข้ึนต้นด้วยคําขวัญของจังหวัดเชียงรายครับ เหตุเน่ืองจากว่า ช่วงเวลาที่ผมกําลังน่ังเขียนบทความฉบับน้ีน้ัน 
ผมมีโอกาสได้รับการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (ศึกษานิเทศก์) จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เข้าร่วม
โครงการท่ีมีช่ือว่า Focus Group หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ พร้อมกับพี่น้องศึกษานิเทศก์ท่ัวภาคเหนืออีกประมาณ 40 คน ณ ลักษวรรณรีสอร์ท อ.เมือง 
จ.เชียงราย ซึ่งใจความสําคัญของการดําเนินกิจกรรม Focus Group ครั้งน้ีก็คือ เป็นข้ันตอนหน่ึงของการประเมิน
หลักสูตรท่ีใช้ในการอบรมศึกษานิเทศก์ทั้ง 5 รุ่น รุ่นหน่ึงจะแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ระยะ ว่าในแต่ละระยะน้ันมี
ข้อดี ข้อเสีย ข้อท่ีควรปรับปรุง และข้อท่ีควรเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง เป็นการถาม ตอบ และแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหว่างวิทยากรและพี่น้องศึกษานิเทศก์ ซ่ึงวิทยากรจะเป็นบุคคลที่คอยป้อนคําถาม แล้วให้ศึกษานิเทศก์แต่ละคน
ช่วยกันตอบ แล้ววิทยากรจึงค่อยสรุปประเด็นในตอนท้ายทีละคําถามพร้อมท้ังสอบถามอีกครั้งว่า ทุกคําตอบท่ี
ศึกษานิเทศก์ตอบมาน้ัน วิทยากรสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี ศึกษานิเทศก์ยืนยันในข้อสรุปไหม? ถ้ายืนยันก็จะข้าม
ไปถามในข้อคําถามต่อไป ซึ่งรายละเอียดข้ันตอนและวิธีการของ Focus Group น้ัน ผมขออนุญาตยกยอดไปใน
บทความฉบับหน้าครับ 
 แต่บทความฉบับน้ี ผมได้รับวัตถุดิบการเขียนมาจากการเป็นวิทยากรร่วมในการอ่านผลงานทางวิชาการ
ของพี่น้องครูท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์ของการอ่านคือ เพื่อเป็นการเติมเต็มและปรับปรุงให้ผลงานทางวิชาการ
เล่มน้ันๆมีความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาการให้ได้มากที่สุด ซึ่งผมได้มีโอกาสเข้าร่วมในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ีเอง 
ประเด็นท่ีผมจะเขียนในบทความฉบับน้ีก็คือ แนวทางการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมด้วยวิธี E1/E2 

 ซึ่งตลอดเวลาท่ีผมได้รับโอกาสเข้าไปเป็นวิทยากรร่วมน้ัน ผมได้รับประสบการณ์อันมีค่าในเรื่องของการได้
เห็นงานวิจัยของครูจํานวนมาก ซึ่งในจํานวนท่ีมากน้ันก็แฝงไปด้วยความหลากหลายทางความคิดและการกระทํา 
เช่น หลากหลายในตําแหน่งท่ีย่ืนขอ หลากหลายในวิทยฐานะ หลากหลายในกลุ่มสาระ หลากหลายในเร่ืองของ
นวัตกรรมท่ีใช้ และหลากหลายในเรื่องของเน้ือหาที่ต้องการแก้ปัญหา เป็นต้น 
 และส่ิงหน่ึงที่มีความหลากหลายไม่แพ้กัน น้ันก็คือวิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมด้วยวิธี E1/E2              
มีความหลากหลายอย่างไรขอเชิญอ่านในย่อหน้าถัดไปเลยครับ 

วิธีท่ี 1 หาประสิทธิภาพท้ังหมด 4 คร้ัง แบ่งเป็น ทดลองใช้ 3 คร้ัง ใช้จริง 1 ครั้ง เอาผลการทดลองใช้ท้ัง 
3 ครั้งไปเขียนบทที่ 3 และเอาผลของการใช้จริงไปเขียนบทที่ 4 กล่าวคือ ข้ันตอนของการหาประสิทธิภาพแบบ
กลุ่มเล็ก (3 คน) แบบกลุ่มใหญ่ (10 คน) และแบบภาคสนาม (30 คน) จะปรากฏค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ในบทท่ี 3 
ในตอนของการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ส่วนการหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ท่ีนําไปใช้กับนักเรียน
กลุ่มจริงๆของเราน้ัน จะไปปรากฏในบทท่ี 4 ในส่วนของการนําเสนอผลของวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ได้แก่ ผลการ
สร้างและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 



วิธีท่ี 2 หาประสิทธิภาพทั้งหมด 3 ครั้ง แบ่งเป็น ทดลองใช้ท้ังหมดเลย 3 ครั้ง ใช้จริงไม่มี  โดยท่ีเอาผล
การทดลองใช้ 2 ครั้งแรกไปเขียนบทที่ 3 และเอาผลการทดลองใช้ครั้งที่ 3 ไปเขียนบทที่ 4 กล่าวคือ ข้ันตอนของ
การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (3 คน) และแบบกลุ่มใหญ่ (10 คน) จะปรากฏค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ในบทท่ี 3 
ในตอนของการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ส่วนการหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ท่ีได้จากการหาแบบ
ภาคสนาม (30 คน) น้ัน จะไปปรากฏในบทที่ 4 ในส่วนของการนําเสนอผลของวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ได้แก่ ผลการ
สร้างและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม วิธีน้ีจะใช้ Concept การทดลองยามาใช้ เพราะเราต้องทดลองใช้ยาจน
เราแน่ใจแล้วว่ายาตัวน้ันดีจริงๆ หมอจึงสามารถเอายาน้ันไปให้คนไข้กินได้  

วิธีท่ี 3 หาประสิทธิภาพท้ังหมด 4 คร้ัง แบ่งเป็น ทดลองใช้ 3 คร้ัง ใช้จริง 1 ครั้ง เอาผลการทดลองใช้ท้ัง 
3 คร้ัง และผลของการใช้จริงอีก 1 ครั้งไปเขียนลงในบทท่ี 4 ทั้งหมดทุกข้ันตอน กล่าวคือ ข้ันตอนของการหา
ประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (3 คน) แบบกลุ่มใหญ่ (10 คน) แบบภาคสนาม (30 คน) และกับนักเรียนกลุ่มจริงๆ
ของเราน้ัน จะปรากฏค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ในบทท่ี 4 ในส่วนของการนําเสนอผลของวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ได้แก่ 
ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม (คล้ายๆกับวิธีที่ 1 แต่เอามาเขียนรวมกันไว้ในบทท่ี 4 ทั้งหมด) 

วิธีท่ี 4 หาประสิทธิภาพท้ังหมด 3 ครั้ง แบ่งเป็น ทดลองใช้ทั้งหมดเลย 3 ครั้ง ส่วนข้ันตอนการใช้จริงจะ
เป็นเร่ืองของการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  โดยท่ีเอาผลการทดลองใช้ท้ัง 3 ครั้งไปเขียนบทที่ 3 และเอาผลการ
หาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  ไปเขียนบทท่ี 4 กล่าวคือ ข้ันตอนของการหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (3 คน)  
แบบกลุ่มใหญ่ (10 คน) และแบบภาคสนาม (30 คน) จะปรากฏค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ในบทท่ี 3 ในตอนของการ
สร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ส่วนการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  ที่ได้จากกลุ่มนักเรียนจริงๆน้ัน จะไป
ปรากฏในบทท่ี 4 ซ่ึงในกรณีน้ี วัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องเขียนว่า เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม
เพราะฉะน้ันในบทที่ 4 ก็ต้องเขียนว่า ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม  
 หมดแล้วครับทั้ง 4 วิธีท่ีผมเห็นมาบ่อยท่ีสุด ถามว่าวิธีไหนถูกท่ีสุด ถ้าในมุมมองของผม ผมว่าทุกวิธีถูก
หมด ข้ึนกับว่าโดนใจผู้ตรวจมากน้อยแค่ไหน เพราะอะไรผมถึงตอบเช่นน้ัน เพราะข้ันตอนการสร้างและหา
ประสิทธิภาพน้ัน เป็นข้ันตอนของการสร้างและพัฒนานวัตกรรม (สร้างไป แก้ไขไป พัฒนาไป จนกระท่ังนวัตกรรม
ของเราบกพร่องน้อยท่ีสุด) กล่าวคือเมื่อเราสร้างเสร็จแล้ว เราก็ต้องนําไปพัฒนาต่อ โดยต้องเริ่มจากการทดลองใช้
กับนักเรียน 3 คนก่อน ดูซิว่านักเรียนยังไม่เข้าใจนวัตกรรมของเราจุดไหนบ้าง เราจึงนํามาปรับปรุงแก้ไข                    
เมื่อปรับปรุงแก้ไขเสร็จเราจึงนําไปทดลองใช้กับนักเรียน 10 คนต่อ เพื่อดูอีกครั้งว่ามีจุดไหนบ้างที่นักเรียนยังไม่
เข้าใจ เราก็นํามาปรับปรุงแก้ไขใหม่ เมื่อปรับปรุงเสร็จเราก็นําไปทดลองใช้กับนักเรียนจํานวน 30 คนอีกครั้ง เพื่อดู
ว่ามีจุดไหนบ้างที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไข สุดท้ายถึงนําไปใช้จริงๆกับนักเรียนของเรา 
 หมดแล้วครับสําหรับวิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ซึ่งมีความหลากหลายเหลือเกิน ถ้าเป็นไปได้
ผมอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้กําหนดแนวทางที่ชัดเจนลงไปเลย ว่าควรทําอย่างไร เพื่อความเป็น
มาตรฐานของการทําผลงานทางวิชาการ มิเช่นน้ันก็จะเป็นปัญหาต่อไปว่า วิธีไหนถึงโดนใจผู้ตรวจมากท่ีสุด ท้ังๆท่ี 
4 วิธีน้ันมี concept เดียวกันคือ สร้างไป แก้ไขไป พัฒนาไป จนได้นวัตกรรมที่มีข้อบกพร่องน้อยท่ีสุด พบกันใหม่
ในบทความหน้า สวัสดีครับ 

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ ลักษวรรณรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย 
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