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การนำเอาส่ิงใหม่ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมท้ังส่ิงประดิษฐ์

เขา้มาใชใ้นระบบการศึกษา เพGอมุ่งหวังท่ีจะเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยู่เดิมให้ระบบการ

จัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรูไ้ด้อย่าง

รวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และชว่ยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น   

การสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโตต้อบ (Interactive 

Video) สAอหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

นวตักรรม

Innovation



E-Learning หรือ Electronic Learning : การเรียนผ่านทางสGอ

อิเลคทรอนิกส์ซ่ึงใชก้ารนำเสนอเนื้อหาทางคอมพิวเตอรใ์นรูปของ

สAอมัลติมีเดีย ได้แก่ ขอ้ความอิเลคทรอนิกส์ ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก 

วิดีโอ ภาพเคลGอนไหว ภาพสามมิติ ฯลฯ

1. E-Learning

นวตักรรมทางการศึกษาตา่ง ๆ ท่ีกล่าวถงึกนัมากในปัจจบัุน



การศึกษาท่ีเรียนรูผ้่านเครือขา่ยอินเตอรเ์นตโดยผู้เรียนรูจ้ะเรียนรูด้้วยตัวเอง การเรียนรูจ้ะเป็นไป

ตามปัจจัยภายใต้ทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ 2 ประการ คือ เรียนตามความรู้ความสามารถของ 

ผู้เรียนเอง และการตอบสนองในความแตกต่างระหวา่งบุคคล (เวลาท่ีแตล่ะบุคคลใช้ในการ

เรียนรู้) การเรียนจะกระทำผ่านสGอบนเครือขา่ยอินเตอรเ์นตโดยผู้สอนจะนำเสนอข้อมูลความรู้ 

ให้ผู้เรียนได้ทำการศึกษาผ่านบริการ World Wide Web หรือเว็บไซด์ โดยอาจให้มีปฏิสัมพันธ์ 

(สนทนา โตต้อบ ส่งข่าวสาร) ระหวา่งกันจะท่ีมีการเรียนรูใ้น 3 รูปแบบ คือ ผู้สอน กับ ผู้เรียน 

ผู้เรียนกับผู้เรียนอีกคนหนึ่ง หรือผู้เรียนหนึ่งคนกับกลุ่มของผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์นี้สามารถกระทำ

ผ่านเครAองมือ 2 ลักษณะคือ

1. E-Learning

นวตักรรมทางการศึกษาตา่ง ๆ ท่ีกล่าวถงึกนัมากในปัจจบัุน



1) แบบ Real-time : การสนทนาในลักษณะของการพิมพ์ข้อความ

แลกเปล่ียนขา่วสารกันหรือส่งในลักษณะของเสียงหรือภาพ    

2) แบบ Non real-time : การส่งขอ้ความถึงกันผ่านทาง 

บริการ e-mail WebBoard News-group เป็นต้น

1. E-Learning

นวตักรรมทางการศึกษาตา่ง ๆ ท่ีกล่าวถงึกนัมากในปัจจบัุน



เป็นการจัดส่ิงแวดล้อมในความวา่งเปล่า (space) โดยอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

เพGอให้เป็นการจัดประสบการณ์เสมือนจริงแก่ผู้เรียน นอกจากนั้นยังมีส่ิงสนับสนุนอGน ๆ ท่ีจะชว่ยทำให้

การมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า ซ่ึงบางโอกาสอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากนั้น สามารถกระทำ

ได้เสมือนบรรยากาศการพบกันจริง ๆ กระบวนการท้ังหมดดังท่ีกล่าวมานี้ มิใชเ่ป็นการเดินทางไปท่ี

โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่จะเป็นการเขา้ถึงด้านการพิมพ์ การอ่านข้อความ หรือขอ้มูลผ่าน

คอมพิวเตอรท่ี์เชGอมต่อเขา้กับระบบคอมพิวเตอรท่ี์มีซอฟแวร ์เพGอควบคุมการสรา้งบรรยากาศแบบ

ห้องเรียนเสมือนจริง การมส่ีวนรว่มจะเป็นแบบภาวะต่างเวลา ซ่ึงทำให้มีผู้เรียน ในระบบห้องเรียน

เสมือนจริงสามารถเชGอมต่อเขา้ไปศึกษาได้ทุกท่ีทุกเวลา

2. ห้องเรียนเสมือนจริง (Vitual Classroom)

นวตักรรมทางการศึกษาตา่ง ๆ ท่ีกล่าวถงึกนัมากในปัจจบัุน



สGอหลายมิตินั้นเป็นสGอประสมท่ีพัฒนามาจากขอ้ความหลายมิติ ซ่ึงแนวความคิด

เกี่ยวกับขอ้ความหลายมิติ (hypertext) นี้มีมานานหลายสิบปีแล้ว โดย แวนนิวาร์

บุช (Vannevar Bush) เป็นผู้ท่ีมีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับเรGองนี้ โดยเขากล่าววา่ 

น่าจะมีเครGองมืออะไรสักอย่างท่ีชว่ยในเรGองความจำและความคิดของมนุษย์ท่ีจะชว่ย

ให้เราสามารถสืบค้นและเรียกใชข้อ้มูลจากคอมพิวเตอรไ์ด้หลาย ๆ ขอ้มูลในเวลา

เดียวกันเหมือนกับท่ีคนเราสามารถคิดเรGองต่าง ๆ ได้หลายเรGองในเวลาเดียวกัน

นวตักรรมทางการศึกษาตา่ง ๆ ท่ีกล่าวถงึกนัมากในปัจจบัุน

3. สAอหลายมิติ



นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการศึกษาหลายประการ ท้ังนี้เนGองจากในโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีการเปล่ียนแปลงในทุก

ด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าท้ังด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ การศึกษาจึงจำเป็นต้องมี

การพัฒนาเปล่ียนแปลงจากระบบการศึกษาท่ีมีอยู่เดิม เพGอให้ทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และ

สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป อีกท้ังเพGอแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาบางอย่างท่ีเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

เชน่เดียวกัน การเปล่ียนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาท่ีจะนำมา

ใชเ้พGอแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรGอง เชน่ ปัญหาท่ีเกี่ยวเนGองกับจำนวนผู้เรียนท่ีมากขึ้น การพัฒนา

หลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสGอใหม่ ๆ ขึ้นมาเพGอตอบสนองการเรียนรูข้องมนุษย์ให้เพ่ิมมากขึ้นด้วย

ระยะเวลาท่ีส้ันลง การใชน้วัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาก็มส่ีวนช่วยให้การใช้

ทรัพยากรการเรียนรูเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชน่ เกิดการเรียนรูด้้วยตนเอง

ความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา



1. เทคนิคและวิธีการ 

2. ส่ิงประดิษฐว์ัสดุอุปกรณ์

ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา

มี 2 ประเภท



1. ชว่ยพัฒนาศักยภาพ และความสามารถสูงสุดของบุคคล  

2. ชว่ยขยายขอบเขตความรู ้และโลกทัศน์ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ชว่ยลดปัญหาเรGองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

4. ชว่ยเปิดโอกาสทางการเรียนให้กับผู้เรียนอย่างท่ัวถึง  

5. ชว่ยให้คนสามารถปรับตัวในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้  

6. ชว่ยให้ผู้เรียนใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการศึกษาหาความรูเ้พ่ิมเติม

คุณค่าและประโยชนข์องนวตักรรมการศึกษาและการเรยีนการสอน

สรุปได้ดังนี้



การนำความรูท้างวิทยาศาสตร ์การนำแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจน

ผลิตผลทางวิทยาศาสตรม์าประยุกต์ใชใ้นระบบงานต่าง ๆ เพGอปรับปรุงระบบงานนั้น ๆ ให้ดีขึ้น และ 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การนำเทคโนโลยีมาใชเ้พGอก่อให้เกิดประโยชน์และเอื้ออำนวยในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ความหมาย

เทคโนโลยี

1. ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 

2. ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 

3. ประหยัด (Economy) 

4. ปลอดภัย (Safety)



    การนำหลักการทางวิทยาศาสตรม์าประยุกต์ใชเ้พGอการออกแบบและส่งเสริมระบบการเรียน 

การสอน เป็นศาสตรท่ี์วา่ด้วยวิธีการทางการศึกษา การพัฒนา และการประยุกต์วัสดุ เครGองมือ  

วิธีการ เพGอนำมาใชใ้นสถานการณ์การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้เพGอประสิทธิภาพ  

การเรียนรูข้องคนให้ดียิ่งขึ้น 

    นอกจากนี้เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นการขยายแนวคิดเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา ให้กวา้งขวาง

ยิ่งขึ้น ท้ังนี้ เนGองจากโสตทัศนศึกษา หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ตาดูหูฟัง ดังนั้นอุปกรณ์ใน

สมัยก่อนมักเน้นการใชป้ระสาทสัมผัส ด้านการฟังและการดูเป็นหลัก จึงใชค้ำวา่ “โสตทัศนอุปกรณ”์

ความหมาย

เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา



    การนำเอาเทคโนโลยีการศึกษามาใชน้ั้น ส่วนใหญ่นำมาใชใ้นการแก้ปัญหา ในด้านการศึกษาก็เชน่เดียวกัน 
เพราะปัญหาทางด้านการศึกษามากมาย เชน่

ความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา

• ปัญหาผู้สอน 

• ปัญหาผู้เรียน 

• ปัญหาด้านเนื้อหา 

• ปัญหาด้านเวลา 

• ปัญหาเรGองระยะทาง

นอกจากนั้นการนำเทคโนโลยีการศึกษามาใชใ้นการเรียนการสอนก็เพGอเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน

และเพ่ิมประสิทธิผลทางการศึกษาอีกด้วย



1. บทบาทด้านการจัดการ 

2. บทบาทด้านการพัฒนา 

3. บทบาทด้านทรัพยากร 

4. บทบาทด้านผู้เรียน

มี 4 บทบาท

บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษา



• ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสใชค้วามสามารถของตนเองในการเรียนรูอ้ย่างเต็มท่ี 

• ผู้เรียนมีโอกาสตัดสินใจในการเลือกเรียนตามชอ่งทางท่ีเหมาะกับความสามารถของตนเอง 

• ทำให้กระบวนการเรียนรูง้า่ยขึ้น 

• ผู้เรียนมีอิสระในการเลือก 

• ผู้เรียนสามารถเรียนรูใ้นทุกเวลา ทุกสถานท่ี 

• ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• ลดเวลาในการเรียนรูแ้ละผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ด้มากกวา่เดิมในเวลาเท่ากัน 

• ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ด้ท้ังในแนวกวา้งและแนวลึก 

• ชว่ยให้ผู้เรียนรูจ้ักเสาะหาแหล่งการเรียนรู ้

• ฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็นและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

1. ประโยชน์สำหรับผูเ้รียน

ประโยชน์ของเทคโนโลยีการศึกษา



• ทำให้ประสิทธิภาพของการสอนสูงขึ้น ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย 

• ทำให้ผู้สอนมีเวลามากขึ้น จึงใชเ้วลาท่ีเหลือในการเตรียมการสอนได้เต็มท่ี 

• ทำให้กระบวนการสอนงา่ยขึ้น 

• ลดเวลาในการสอนน้อยลง 

• สามารถเพ่ิมเนื้อหาและจุดมุ่งหมายในการสอนมากขึ้น 

• ผู้สอนไม่ต้องใชเ้วลาสอนท้ังหมดอยู่ในชั้นเรียนเพราะบทบาทส่วนหนึ่งผู้เรียนทำเอง 

• ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาความไม่ถนัดของตนเองได้ 

• ผู้สอนสามารถสอนผู้เรียนได้เนื้อหาท่ีกวา้งและลึกซ้ึงกวา่เดิม 

• งา่ยในการประเมิน เพราะการใชเ้ทคโนโลยี มุ่งให้ผู้เรียนประเมินตนเองด้วย

2. ประโยชน์สำหรับผูส้อน

ประโยชน์ของเทคโนโลยีการศึกษา



• สามารถเปิดโอกาสของการเรียนรูไ้ด้อย่างแท้จริง 

• ทำให้ลดชอ่งวา่งทางการศึกษาให้น้อยลง 

• สามารถสรา้งผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม 

• ทำให้การจัดการและการบริหารเป็นระบบมากขึ้น 

• ทำให้ลดการใชง้บประมาณและสามารถใชง้บประมาณท่ีมีอยู่ให้คุ้มค่า 

• สามารถแก้ปัญหาทางการศึกษาได้หลายประการ

3. ประโยชน์ตอ่การจัดการศึกษา

ประโยชน์ของเทคโนโลยีการศึกษา



การนำความก้าวหน้าของวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี ท้ังวัสดุ อุปกรณ์เครGองมือ

เครGองจักรกลไก รวมท้ังเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน เพGอมุ่งหวังให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ

การเรียนรูต่้อผู้ศึกษา ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น ๆ

ความหมาย

นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา



1. ชว่ยให้ผู้เรียนได้กวา้งขวางมากขึ้น 

2. สามารถสนองเรGองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

3. ให้การศึกษาดีขึ้น           

4. มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสGอการสอน 

5. ทำให้การเรียนรูไ้ม่เน้นเฉพาะด้านความรูเ้พียงอย่างเดียว 

6. ชว่ยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนให้มากขึ้น

บทบาทกับการเรียนการสอน

นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา



นวัตกรรม คือ ความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีนำมาใชใ้นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการดำเนินงาน

ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

เทคโนโลยี คือ การนำเอาขบวนการวิธีการและแนวความคิดใหม่ ๆ มาใช้หรือประยุกต์ใช้อย่าง  

มีระบบเพGอให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อแตกตา่งและความสัมพันธ์

นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ การให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยความคิดหรือการกระทำใหม ่ๆ จะถูกนำมาใชก้่อนจนกวา่จะถูกให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน 

ในปัจจุบัน ดังนั้นความคิดหรือการกระทำใหม่ ๆ ท่ีเรียกวา่นวัตกรรมจะกลายเป็นเทคโนโลยีทันที



การนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนนั้น เมGอสถานการณ์ของการใช้เปล่ียนแปลงไป 

เชน่ ชั้นเรียนท่ีผู้เรียนเปล่ียนไป หรือเวลาท่ีต่างกัน ส่ิงเหล่านี้ มีผลต่อประสิทธิภาพของวิธีการท่ีผู้สอนนำไปใชใ้น

การเรียนการสอนท้ังส้ิน ในกรณีท่ีใชว้ิธีการนั้นต่อไป ซ่ึงนับวา่เป็นการใช้เทคโนโลยี แต่ในกรณีท่ีประสิทธิภาพลดลง 

ก็มีความจำเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงวิธีการนั้น ๆ หรืออาจต้องหาวิธีการใหม ่ๆ มาใช้ ส่ิงใหม่ท่ีนำมาใชห้รือวิธีการ  

ท่ีได้รับนำเอาการปรับปรุงเพGอเพ่ิมประสิทธิภาพนี้เรียกวา่ นวัตกรรม (Innovation)

สรุป

นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

   ในการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ มักจะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มากมาย มนุษย์จึงพยายามสรา้งนวัตกรรมขึ้น

มาเพGอแก้ปัญหา เพGอเปล่ียนจากสภาพท่ีเคยเป็นอยู่ไปสู่สภาพท่ีอยากเป็น นวัตกรรมจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

วงการต่าง ๆ หลาย ๆ วงการ


