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เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
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โดย อ. วรพจน นวลสกุล 
 

ความเปนมาและความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา 
คําวา เทคโนโลยี ถูกนํามาใชในทุกวงการ เชน ในวงการแพทย เรียกวา เทคโนโลยี

การแพทย (Medical Technology) นํามาใชทางการเกษตร เรียกวา เทคโนโลยีการเกษตร
(Agricultural Technology) นํามาใชทางการอตุสาหกรรม เรียกวา เทคโนโลยกีารอุตสาหกรรม
(Industrial Technology) นํามาใชทางการสือ่สาร เรียกวา เทคโนโลยีการสือ่สาร (Communication 
Technology) และนํามาใชในวงการอื่นๆ อกีมากมาย รวมท้ังนํามาใชในวงการศึกษา ท่ีเรียกวา
เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)  

เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) ตามรูปศพัทเทคโน (วิธีการ) + โลยี(วิทยา) 
หมายถึง ศาสตรท่ีวาดวยวิธีการทางการศกึษา ครอบคลุมระบบการนําวิธกีารมาพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการศกึษาใหสูงขึ้น เทคโนโลยีทางการศกึษาครอบคลุมองคประกอบ 3 ประการ
คือ วัสด ุอุปกรณ และวิธีการ สภาเทคโนโลยกีารศกึษานานาชาติไดใหคําจํากัดความของเทคโนโลยี
การศึกษาวา เปนการพัฒนาและประยุกตระบบเทคนิคและอุปกรณใหสามารถนํามาใชอยาง
เหมาะสม เพ่ือสรางเสริมกระบวนการเรียนรูของคนใหดีย่ิงขึ้น สอดคลองกับ  

เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) เปนการขยายแนวคิดเกี่ยวกับโสตทัศน
ศกึษา (Audio Visual Education) ใหกวางขวางย่ิงขึ้น ท้ังนี้เนือ่งจากโสตทศันศึกษา หมายถึง การ
เรียนรูผานประสาทท้ังหาคือ ตา หู จมูก ลิ้น และการสัมผสั ดังนั้น อุปกรณในสมัยกอนมกัเนนการ
ใชประสาทสัมผสัดานการฟงและการดู เปนหลกั จึงใชคําวาโสตทศันูปกรณ สวนเทคโนโลยี
การศึกษามคีวามหมายท่ีกวางกวา โดยพิจารณาจากความคดิเปน 2 ประการ คือ 

1. แนวคิดดานวิทยาศาสตรกายภาพ หมายถึง การประยุกตวิทยาศาสตรกายภาพในรูปของ
สิ่งประ ดิษฐ เชน เครื่องฉาย เครือ่งเสียง วิทยุ วิทยุโทรทัศน เครือ่งคอมพิวเตอร ฯลฯ มาใชสําหรับ
การเรียนรูของนักเรียนเปนสวนใหญ การใชเคร่ืองมอืเหลานี้มักคํานึงถึงเฉพาะการควบคุมใหเคร่ือง
ทํางาน มักไมคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู ท่ีเกี่ยวของ ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาตาม
ความคิดรวบยอดนี้ ทําใหบทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาแคบลงไป คือ มีเพียงวัสดแุละอุปกรณ
เทานั้น ไมรวมวิธีการหรือปฏิกริิยาสัมพันธอื่นๆ เขาไปดวย ซึ่งตามความหมายนีก้็คือ “โสตทัศน
ศกึษา” นั่นเอง 
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 2. แนวคิดดานพฤติกรรมศาสตร เปนการนําแนวคิดและวิธีการทางจิตวิทยา มานุษยวิทยา
กระบวน การกลุม ภาษา การสือ่ความหมาย การบริหาร กลไกการรับรูมาใชควบคูกับผลิตผลทาง
วิทยาศาสตรและวิศวกรรม เพ่ือใหผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนมิใช
เพียงการใชเครือ่งมืออุปกรณเทานั้น แตรวมถึงวิธกีารทางวิทยาศาสตรและวิธกีารทางพฤตกิรรม
ศาสตรเขาไปดวย มิใชวัสดุหรอือุปกรณแตเพียงอยางเดียว 
 
 

ปจจุบันพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก จากเดิมท่ี คร-ูอาจารย
เปนศูนยกลางในการถายทอดใหแกผูเรยีนดวยวิธีการบรรยาย การทําใหด ู (สาธิต, การแสดง ฯลฯ) 
และผูเรียนตองทําหรอืปฏิบัติตาม ดวยคัมภีร ตํารา หนังสอืเอกสาร กระดานชอลก ซึ่งเปนวิธกีารที่
ซ้ําซากจําเจเร่ือยมา จนกระท่ังเกดิการเปลี่ยนแปลงบทบาทผูสอน มาเปนผูกระตุนสงเสริมใหผูเรียน
ดําเนนิกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง เปนรายบุคคลหรอืกลุม ตลอดจนการจัดระบบการเรยีนการ
สอน โดยอาศัยสือ่โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Material) เปนตัวกลางท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธผิลการเรียนรู ท้ังทางดาน การพัฒนาความรู ความคิด ทักษะและทัศนคติทีดี่ตอการ
เรียน บนพ้ืนฐานของจิตวิทยาการเรียนรู 
 วิจิตร ศรสีอาน (2529) ใหความหมายของเทคโนโลยีการศกึษาวา หมายถึงการประยุกตเอา
เทคนิค วิธกีาร แนวความคิด อุปกรณและเครื่องมือใหมๆมาใชเพ่ือชวยแกปญหาทางการศกึษา ท้ัง
ดานการขยายงานและดานการปรับปรุงคุณภาพการเรยีนการสอน ดังนัน้ เทคโนโลยีจึงครอบคลุม
ขอบขายสาํคัญๆ 3 ประการคือ 

1. การนําเอาเครือ่งมือและอุปกรณใหมๆ มาใชประกอบในการเรียนการสอน ไดแก การ
นําเคร่ืองจักรกลไกและเทคโนโลยีมาใช เชน เคร่ืองฉายภาพตางๆ เคร่ืองเสียงตางๆ 
คอมพิวเตอร 

2. การผลติวัสดุการสอน เชนภาพถาย แผนท่ีแผนภูมิ รวมถงึเอกสาร ตํารา วัสดุสิ่งพิมพ
และแบบเรียนสําเร็จรูป เปนตน 

3. การใชเทคนคิและวิธกีารใหมๆ นอกจากเคร่ืองมืออุปกรณ และวัสดุการสอนขางตน
แลว เทคโนโลยียังมีขอบขายครอบคลุมถึงการใชเทคนคิวิธีการใหมๆ  ในการเรียนการ
สอนดวย เชน ชุดการเรียนการสอนสําเร็จรูป ศูนยการเรียน แหลงการสืบคน และการ
จัดตารางสอนแบบยืดหยุน การสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 

นวัตกรรม Innovation หมายถึง ความคิดและการกระทําใหมๆ ที่ทําใหเกิดการ
เปลีย่นแปลงไปสูสิ่งท่ีดกีวาดวยความจงใจรอบคอบ มุงเพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพ รวมถึงแนวความ 
คิดโดยผานการทดลองปฏิบัตกิอน กลาวคือสิ่งใหมๆท่ีถกูคิดคนหรือพัฒนาขึ้น และไดนํามาใช ณ ท่ี
แหงใดแหงหนึ่ง ชวงเวลาหนึ่งเทานั้นแตไมตลอดไป ซึ่งรวมไปถึงเทคนิควิธกีารตางๆท่ีนํามาใชใน
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ขณะนั้นดวย เชน การนําโทรทศันมาใชในการเรียนการสอน ในยุคแรกๆก็นับวาเปนนวัตกรรม แต
เม่ือระเวลาผานไปโทรทัศนกลับเปนเพียงเทคโนโลยี พอถึงยุคคอมพิวเตอร ก็นับวาคอมพิวเตอร
เปนนวัตกรรมหนึ่ง และเม่ือปลายศตวรรษท่ี 20 นี้ Internet นับวาเปนนวัตกรรมไดอกีเชนกัน แต
เม่ือเวลาผานไประยะหนึ่งนวัตกรรมดังกลาวจะเปลี่ยนไปเปนเทคโนโลยี และก็จะมผีลัดเปลีย่น
หมุนเวียนมาอยูเสมอ 

ในขณะเดียวกนัหมูบานในชนบทแหงหนึ่ง ซึ่งหางไกลความเจริญมาชานาน และมีผูนํา
คอมพิวเตอรเขาใชประกอบการเรียนการสอนในโรงเรยีนของชุมชนนั้น จึงนับวาคอมพิวเตอรเปน
นวัตกรรมไดเชนกนั รวมท้ัง เครื่องเลนวิดีโอเทป (VDO player) เครือ่งเลนซดีี (CD/VCD/DVD 
player) ก็นับวาอุปกรณเหลานี้ เคยเปนนวัตกรรมมากอนแลวท้ังสิน้จากที่อืน่ จนกลายเปน
เทคโนโลยีท่ีเรารูจักมักคุนกันโดยท่ัว 
 กลาวโดยสรุป เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนําความกาวหนาของ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ท้ังวัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือเครือ่งจักรกลไก รวมทั้งเทคนิควิธกีารตางๆ มาใช
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือมุงหวังใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธผิลสูงสุด
ตอการเรียนรู ตอผูศกึษา ตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตรนั้นๆ  
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ประเภทของสื่อโสตทัศน 
Edgar Dale, 1969 ไดแบงประเภทของโสตทัศนวัสดุในการเรียนการสอนออกเปนประเภทตางๆ 
เรียกวา กรวยประสบการณ (Cone of Experience) โดยการจัดเรียงลําดับประสบการณท่ีไดรับจาก
วัสดุนั้นๆ เริ่มจากประสบการณตรง และมีความมุงหมายซึ่งจัดเปนรูปธรรมมากที่สดุ ไปยัง
ประสบการณท่ีเปนนามธรรม รวม 10 ประเภทดังนี ้

 
ข้ันท่ี 1 ประสบการณตรง (Direct Experience) เปนรากฐานของประสบการณท้ังปวง ไดพบเจอ ได
ยิน ไดสัมผัสลงมือกระทําดวยตนเอง 
ข้ันท่ี 2 ประสบการณจําลอง (Contrived Experience) ในการเรนีการสอนผูสอนไมอาจจัด
ประสบการณตรงใหแกผูเรียนไดเสมอไป เนือ่งจากขอจํากดัของขนาด ความซับซอน ระยะทาง จึง
จําเปนตองจําลองสิ่งเหลานั้นใหมีลกัษณะใกลเคียงของจริงมากท่ีสดุ เพ่ือใหสะดวกตอการนํามา
ศกึษา เชนหุนจําลอง (Model)  
ข้ันท่ี 3 ประสบการณนาฏการการแสดง (Dramatized Experience) เปนการจัดแสดงข้ึนแทน
ประสบการณจริงท่ีเปนอดีตไปแลวลกัษณะละคร การละเลน ประเพณีตางๆ เปนตน 
ข้ันท่ี 4 การสาธิต (Demonstration) คือการอธิบายขอเท็จจริง และกระบวนการท่ีสําคัญดวยการ
แสดงใหเห็นเปนลําดับขั้นตอน ครู-อาจารยจะเปนผูสาธิต หรืออาจใชภาพยนตร วีดิทัศน สไลดก็ได 
ข้ันท่ี 5 การศึกษานอกสถานท่ี (Field Trip) หมายถึงการพาผูเรียนไปยังแหลงความรูนอกหองเรยีน 
เพ่ือเปดโอกาสใหไดรับประสบการณจริงหลายๆดาน  
ข้ันท่ี 6 นิทรรศการ (Exhibition) คือการจัดแสดงสิ่งตางๆ รวมท้ังการสาธิต การฉาย การแสดง ของ
ตัวอยางหรือของจําลอง ไดแกการจัดปายนเิทศ บอรดนิทรรศการ เปนตน 
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ข้ันท่ี 7 ภาพยนตรและโทรทัศน (Motion picture and Television) เปนประสบการณท่ีใหผูเรียนได
เรียนรูดวยการเห็นและไดยินเสยีงเหตุการณไปพรอมกนั ทําใหเขาใจสิ่งตางๆไดดข้ึีน ใชเปน
สื่อกลางในการสาธิตไดดีข้ึน 
ข้ันท่ี 8 การบันทึกเสียง วิทยแุละภาพนิ่ง (Recording Radio and Still Picture) ไดแกการบันทกึเสียง 
การขยายเสียง การออกอากาศ จานบันทึกขอมูล แผนภาพโปรงแสง ภาพนิ่ง  
ข้ันท่ี 9 ทัศนสัญลักษณ (Visual Symbol) มีความเปนนามธรรมมากข้ึน เชน การตูน แผนท่ี แผนภูมิ 
แผนสถติิ รูปสัญลักษณ เปนตน 
ข้ันท่ี 10 วัจนสัญลักษณ (Verbal Symbol) เปนประสบการณข้ันสุดทายท่ีเปนนามธรรมแท คือ
ตัวหนังสือ ตัวอักษร การรใชตองคํานึงถึงพ้ืนความรูของผูเรียนเปนสาํคัญ 
 

 นักเทคโนโลยีการศึกษาแบงประเภทของโสตทัศนวัสดุท่ีใชในการเรียนการสอน ออกเปน 
3 ประเภทใหญๆ คือ  

1. ประเภทโสตทัศนวัสด ุ(Material or Software/Courseware) ไดแก วัสดุท่ีทําหนาท่ีเก็บ
ความรู ในรูปของภาพ เสยีง ตัวอกัษร ผูเรียนสารมารถศึกษาไดอยางแทจริงและ
กวางขวาง สามารถแบงยอยออกไดอีก 2 ลักษณะคือ 
1.1 วัสดุท่ีเสนอไดดวยตัวมันเอง เชน หนังสือ ตํารา วารสาร หุนจําลอง รูปภาพ 

แผนภูมิ แผนท่ี แผนผัง ปายบอรดนิเทศ เปนตน  
1.2 วัสดุท่ีตองอาศัยอุปกรณ เครื่องมืออื่นเปนตัวนําเสนอไดแก แถบวีดิทัศน ฟลม

สไลด จานบันทึกแถบวีดิทัศน แถบบันทึกเสียง แผนโปรงใส รายการวิทยุ
โทรทัศน สือ่ประสมมัลติมีเดีย  เปนตน 

2. ประเภทเคร่ืองมือหรือโสตทัศนูปกรณ (Device or Hardware) เปนอุปกรณตัวกลางของ
ความรู ท่ีสงผานความรูไปสูผูเรียน ไดแก เครื่องฉายภาพชนิดตางๆ เชน เคร่ืองฉาย
ภาพขามศีรษะ เคร่ืองฉายสไลด  เคร่ืองรับวิทยุโทรทัศน เปนตน 

3. ประเภทเทคนิคหรือวิธีการ (Technique or Method) ไดแก ประสบการณตางๆ การ
สาธติ การศกึษานอกสถานท่ี การนําเสนอบทเรียนดวยรูปแบบวิธกีารตางๆ  เชน 
แบบฝกหัด แบบทดสอบกอนและหลังเรียน เปนตน ซึ่งอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
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