เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นปที่ … ภาคการศึกษา …. ประจําปการศึกษา 25…..
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนยการศึกษาวัดแสนสุข

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
Educational Technology and Innovation
โดย อ. วรพจน นวลสกุล

ความเปนมาและความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
คําวา เทคโนโลยี ถูกนํามาใชในทุกวงการ เชน ในวงการแพทย เรียกวา เทคโนโลยี
การแพทย (Medical Technology) นํามาใชทางการเกษตร เรียกวา เทคโนโลยีการเกษตร
(Agricultural Technology) นํามาใชทางการอุตสาหกรรม เรียกวา เทคโนโลยีการอุตสาหกรรม
(Industrial Technology) นํามาใชทางการสือ่ สาร เรียกวา เทคโนโลยีการสือ่ สาร (Communication
Technology) และนํามาใชในวงการอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งนํามาใชในวงการศึกษา ที่เรียกวา
เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)
เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) ตามรูปศัพทเทคโน (วิธีการ) + โลยี(วิทยา)
หมายถึง ศาสตรที่วาดวยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนําวิธกี ารมาพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการศึกษาใหสูงขึ้น เทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองคประกอบ 3 ประการ
คือ วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ สภาเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติไดใหคําจํากัดความของเทคโนโลยี
การศึกษาวา
เปนการพัฒนาและประยุกตระบบเทคนิคและอุปกรณใหสามารถนํามาใชอยาง
เหมาะสม เพือ่ สรางเสริมกระบวนการเรียนรูของคนใหดียิ่งขึ้น สอดคลองกับ
เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) เปนการขยายแนวคิดเกี่ยวกับโสตทัศน
ศึกษา (Audio Visual Education) ใหกวางขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนือ่ งจากโสตทัศนศึกษา หมายถึง การ
เรียนรูผ านประสาททั้งหาคือ ตา หู จมูก ลิ้น และการสัมผัส ดังนั้น อุปกรณในสมัยกอนมักเนนการ
ใชประสาทสัมผัสดานการฟงและการดู เปนหลัก จึงใชคําวาโสตทัศนูปกรณ สวนเทคโนโลยี
การศึกษามีความหมายที่กวางกวา โดยพิจารณาจากความคิดเปน 2 ประการ คือ
1. แนวคิดดานวิทยาศาสตรกายภาพ หมายถึง การประยุกตวิทยาศาสตรกายภาพในรูปของ
สิ่งประ ดิษฐ เชน เครื่องฉาย เครือ่ งเสียง วิทยุ วิทยุโทรทัศน เครือ่ งคอมพิวเตอร ฯลฯ มาใชสําหรับ
การเรียนรูข องนักเรียนเปนสวนใหญ การใชเครือ่ งมือเหลานี้มักคํานึงถึงเฉพาะการควบคุมใหเครื่อง
ทํางาน มักไมคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู ที่เกี่ยวของ ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาตาม
ความคิดรวบยอดนี้ ทําใหบทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาแคบลงไป คือ มีเพียงวัสดุและอุปกรณ
เทานั้น ไมรวมวิธีการหรือปฏิกริ ิยาสัมพันธอื่นๆ เขาไปดวย ซึ่งตามความหมายนีก้ ็คอื “โสตทัศน
ศึกษา” นั่นเอง
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2. แนวคิดดานพฤติกรรมศาสตร เปนการนําแนวคิดและวิธีการทางจิตวิทยา มานุษยวิทยา
กระบวน การกลุม ภาษา การสือ่ ความหมาย การบริหาร กลไกการรับรูมาใชควบคูกับผลิตผลทาง
วิทยาศาสตรและวิศวกรรม เพือ่ ใหผเู รียนเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูอ ยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ มิใช
เพียงการใชเครือ่ งมืออุปกรณเทานั้น แตรวมถึงวิธกี ารทางวิทยาศาสตรและวิธกี ารทางพฤติกรรม
ศาสตรเขาไปดวย มิใชวัสดุหรืออุปกรณแตเพียงอยางเดียว
ปจจุบันพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก จากเดิมที่ ครู-อาจารย
เปนศูนยกลางในการถายทอดใหแกผเู รียนดวยวิธีการบรรยาย การทําใหดู (สาธิต, การแสดง ฯลฯ)
และผูเรียนตองทําหรือปฏิบัติตาม ดวยคัมภีร ตํารา หนังสือเอกสาร กระดานชอลก ซึ่งเปนวิธกี ารที่
ซ้ําซากจําเจเรือ่ ยมา จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทผูส อน มาเปนผูกระตุนสงเสริมใหผเู รียน
ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูด วยตนเอง เปนรายบุคคลหรือกลุม ตลอดจนการจัดระบบการเรียนการ
สอน โดยอาศัยสือ่ โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Material) เปนตัวกลางที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการเรียนรู ทั้งทางดาน การพัฒนาความรู ความคิด ทักษะและทัศนคติทดี่ ีตอ การ
เรียน บนพื้นฐานของจิตวิทยาการเรียนรู
วิจิตร ศรีสอาน (2529) ใหความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาวา หมายถึงการประยุกตเอา
เทคนิค วิธกี าร แนวความคิด อุปกรณและเครื่องมือใหมๆมาใชเพือ่ ชวยแกปญหาทางการศึกษา ทั้ง
ดานการขยายงานและดานการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ดังนัน้ เทคโนโลยีจึงครอบคลุม
ขอบขายสําคัญๆ 3 ประการคือ
1. การนําเอาเครือ่ งมือและอุปกรณใหมๆ มาใชประกอบในการเรียนการสอน ไดแก การ
นําเครือ่ งจักรกลไกและเทคโนโลยีมาใช เชน เครื่องฉายภาพตางๆ เครื่องเสียงตางๆ
คอมพิวเตอร
2. การผลิตวัสดุการสอน เชนภาพถาย แผนทีแ่ ผนภูมิ รวมถึงเอกสาร ตํารา วัสดุสิ่งพิมพ
และแบบเรียนสําเร็จรูป เปนตน
3. การใชเทคนิคและวิธกี ารใหมๆ นอกจากเครื่องมืออุปกรณ และวัสดุการสอนขางตน
แลว เทคโนโลยียังมีขอบขายครอบคลุมถึงการใชเทคนิควิธีการใหมๆ ในการเรียนการ
สอนดวย เชน ชุดการเรียนการสอนสําเร็จรูป ศูนยการเรียน แหลงการสืบคน และการ
จัดตารางสอนแบบยืดหยุน การสอนโดยยึดผูเ รียนเปนศูนยกลาง
นวัตกรรม Innovation หมายถึง ความคิดและการกระทําใหมๆ ที่ทําใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลงไปสูส ิ่งที่ดกี วาดวยความจงใจรอบคอบ มุงเพิม่ ประสิทธิภาพคุณภาพ รวมถึงแนวความ
คิดโดยผานการทดลองปฏิบัตกิ อ น กลาวคือสิ่งใหมๆทีถ่ กู คิดคนหรือพัฒนาขึ้น และไดนํามาใช ณ ที่
แหงใดแหงหนึ่ง ชวงเวลาหนึ่งเทานั้นแตไมตลอดไป ซึ่งรวมไปถึงเทคนิควิธกี ารตางๆที่นํามาใชใน
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ขณะนั้นดวย เชน การนําโทรทัศนมาใชในการเรียนการสอน ในยุคแรกๆก็นับวาเปนนวัตกรรม แต
เมือ่ ระเวลาผานไปโทรทัศนกลับเปนเพียงเทคโนโลยี พอถึงยุคคอมพิวเตอร ก็นับวาคอมพิวเตอร
เปนนวัตกรรมหนึ่ง และเมื่อปลายศตวรรษที่ 20 นี้ Internet นับวาเปนนวัตกรรมไดอกี เชนกัน แต
เมือ่ เวลาผานไประยะหนึ่งนวัตกรรมดังกลาวจะเปลี่ยนไปเปนเทคโนโลยี และก็จะมีผลัดเปลีย่ น
หมุนเวียนมาอยูเ สมอ
ในขณะเดียวกันหมูบานในชนบทแหงหนึ่ง ซึ่งหางไกลความเจริญมาชานาน และมีผูนํา
คอมพิวเตอรเขาใชประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนของชุมชนนั้น จึงนับวาคอมพิวเตอรเปน
นวัตกรรมไดเชนกัน รวมทั้ง เครื่องเลนวิดีโอเทป (VDO player) เครือ่ งเลนซีดี (CD/VCD/DVD
player) ก็นับวาอุปกรณเหลานี้ เคยเปนนวัตกรรมมากอนแลวทั้งสิน้ จากที่อนื่ จนกลายเปน
เทคโนโลยีทเี่ รารูจักมักคุนกันโดยทั่ว
กลาวโดยสรุป เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนําความกาวหนาของ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ทั้งวัสดุ อุปกรณเครื่องมือเครือ่ งจักรกลไก รวมทั้งเทคนิควิธกี ารตางๆ มาใช
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุงหวังใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ตอการเรียนรู ตอผูศ กึ ษา ตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตรนั้นๆ
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ประเภทของสื่อโสตทัศน
Edgar Dale, 1969 ไดแบงประเภทของโสตทัศนวัสดุในการเรียนการสอนออกเปนประเภทตางๆ
เรียกวา กรวยประสบการณ (Cone of Experience) โดยการจัดเรียงลําดับประสบการณที่ไดรับจาก
วัสดุนั้นๆ เริ่มจากประสบการณตรง และมีความมุงหมายซึ่งจัดเปนรูปธรรมมากที่สดุ ไปยัง
ประสบการณทเี่ ปนนามธรรม รวม 10 ประเภทดังนี้

ขั้นที่ 1 ประสบการณตรง (Direct Experience) เปนรากฐานของประสบการณทั้งปวง ไดพบเจอ ได
ยิน ไดสัมผัสลงมือกระทําดวยตนเอง
ขั้นที่ 2 ประสบการณจําลอง (Contrived Experience) ในการเรีนการสอนผูส อนไมอาจจัด
ประสบการณตรงใหแกผูเรียนไดเสมอไป เนือ่ งจากขอจํากัดของขนาด ความซับซอน ระยะทาง จึง
จําเปนตองจําลองสิ่งเหลานั้นใหมีลกั ษณะใกลเคียงของจริงมากที่สดุ เพื่อใหสะดวกตอการนํามา
ศึกษา เชนหุน จําลอง (Model)
ขั้นที่ 3 ประสบการณนาฏการการแสดง (Dramatized Experience) เปนการจัดแสดงขึ้นแทน
ประสบการณจริงทีเ่ ปนอดีตไปแลวลักษณะละคร การละเลน ประเพณีตางๆ เปนตน
ขั้นที่ 4 การสาธิต (Demonstration) คือการอธิบายขอเท็จจริง และกระบวนการทีส่ ําคัญดวยการ
แสดงใหเห็นเปนลําดับขั้นตอน ครู-อาจารยจะเปนผูสาธิต หรืออาจใชภาพยนตร วีดิทศั น สไลดก็ได
ขั้นที่ 5 การศึกษานอกสถานที่ (Field Trip) หมายถึงการพาผูเ รียนไปยังแหลงความรูนอกหองเรียน
เพือ่ เปดโอกาสใหไดรับประสบการณจริงหลายๆดาน
ขั้นที่ 6 นิทรรศการ (Exhibition) คือการจัดแสดงสิ่งตางๆ รวมทั้งการสาธิต การฉาย การแสดง ของ
ตัวอยางหรือของจําลอง ไดแกการจัดปายนิเทศ บอรดนิทรรศการ เปนตน
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ขั้นที่ 7 ภาพยนตรและโทรทัศน (Motion picture and Television) เปนประสบการณที่ใหผูเรียนได
เรียนรูดวยการเห็นและไดยินเสียงเหตุการณไปพรอมกัน ทําใหเขาใจสิ่งตางๆไดดขี ึ้น ใชเปน
สื่อกลางในการสาธิตไดดีขนึ้
ขั้นที่ 8 การบันทึกเสียง วิทยุและภาพนิ่ง (Recording Radio and Still Picture) ไดแกการบันทึกเสียง
การขยายเสียง การออกอากาศ จานบันทึกขอมูล แผนภาพโปรงแสง ภาพนิ่ง
ขั้นที่ 9 ทัศนสัญลักษณ (Visual Symbol) มีความเปนนามธรรมมากขึน้ เชน การตูน แผนที่ แผนภูมิ
แผนสถิติ รูปสัญลักษณ เปนตน
ขั้นที่ 10 วัจนสัญลักษณ (Verbal Symbol) เปนประสบการณขั้นสุดทายทีเ่ ปนนามธรรมแท คือ
ตัวหนังสือ ตัวอักษร การรใชตอ งคํานึงถึงพืน้ ความรูของผูเ รียนเปนสําคัญ
นักเทคโนโลยีการศึกษาแบงประเภทของโสตทัศนวัสดุที่ใชในการเรียนการสอน ออกเปน
3 ประเภทใหญๆ คือ
1. ประเภทโสตทัศนวัสดุ (Material or Software/Courseware) ไดแก วัสดุที่ทําหนาที่เก็บ
ความรู ในรูปของภาพ เสียง ตัวอักษร ผูเ รียนสารมารถศึกษาไดอยางแทจริงและ
กวางขวาง สามารถแบงยอยออกไดอีก 2 ลักษณะคือ
1.1 วัสดุที่เสนอไดดวยตัวมันเอง เชน หนังสือ ตํารา วารสาร หุนจําลอง รูปภาพ
แผนภูมิ แผนที่ แผนผัง ปายบอรดนิเทศ เปนตน
1.2 วัสดุที่ตองอาศัยอุปกรณ เครื่องมืออื่นเปนตัวนําเสนอไดแก แถบวีดิทัศน ฟลม
สไลด จานบันทึกแถบวีดิทศั น แถบบันทึกเสียง แผนโปรงใส รายการวิทยุ
โทรทัศน สือ่ ประสมมัลติมเี ดีย เปนตน
2. ประเภทเครื่องมือหรือโสตทัศนูปกรณ (Device or Hardware) เปนอุปกรณตัวกลางของ
ความรู ที่สงผานความรูไปสูผ เู รียน ไดแก เครื่องฉายภาพชนิดตางๆ เชน เครือ่ งฉาย
ภาพขามศีรษะ เครื่องฉายสไลด เครือ่ งรับวิทยุโทรทัศน เปนตน
3. ประเภทเทคนิคหรือวิธีการ (Technique or Method) ไดแก ประสบการณตางๆ การ
สาธิต การศึกษานอกสถานที่ การนําเสนอบทเรียนดวยรูปแบบวิธกี ารตางๆ เชน
แบบฝกหัด แบบทดสอบกอนและหลังเรียน เปนตน ซึ่งอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู
เอกสารอางอิง
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