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นวัตกรรมการศึกษา 
ความหมายของนวัตกรรม  
  นวัตกรรม เป็นศัพท์บัญญัติทางการศึกษา ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือประมวลศัพท์บัญญัติวิชา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หน้า ๙๕ ค าท่ี ๓๖๘ ใช้แทนค า Innovation ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรากศัพท์มา
จากภาษาลาตินว่า Innovare แปลว่า to renew หรือ to modify ค าว่า นวัตกรรมมีรากศัพท์มาจาก นว + อตต 
(บาลี) = ใหม่ + กรรม (สันสกฤต) = การกระท า การปฏิบัติ ความคิด หมายถึง ความคิดหรือการกระท าใหม่ๆ ท่ี
น ามาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ (สมบูรณ์ สงวนญาติ. ๒๕๓๔ : ๑๔)  
นักการศึกษาหลายท่านให้ค านิยามของค าว่า นวัตกรรม ดังนี้  
  ทอมัส ฮิวช์ (Thomas Hughes, ๑๙๗๑) ได้ให้ความหมาย "นวัตกรรม" ว่าเป็นการน าวิธีการใหม่ๆ มา
ปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้นๆ แล้ว โดยเริ่มมาต้ังแต่การคิดค้น (Invention) 
การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจมีการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot project) แล้วจึงน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งแตกต่าง
ไปจากการปฏิบัติเดิมท่ีเคยปฏิบัติมา  
  มอร์ตัน (J.A. Morton, ๑๙๗๓) ให้ค านิยามของค าว่า นวัตกรรมไว้ในหนังสือ Organizing for 
Innovation ของเขาว่า นวัตกรรม หมายถึง การท าให้ใหม่ข้ึนอีกครั้ง (Renewal) ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงของเก่า
และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์การนั้นๆ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างส่ิง
เก่าให้หมดไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาเพื่อ ความอยู่รอดของระบบ  
  ไมล์ แมทธิว (Miles Matthew B. อ้างถึงใน ไชยยศ เรืองสุวรรณ. ๒๕๒๑ : ๑๔) ได้กล่าวถึง นวกรรมไว้ใน
เรื่อง Innovation in Education ว่า “นวกรรม หมายถึง การเปล่ียนแปลงแนวคิดอย่างถ้วนถี่ การเปล่ียนแปลงให้
ใหม่ข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป้าหมายของระบบบรรลุผล”  
  โรเจอร์และชูเมคเกอร์ (Rogers and Shoemaker.๑๙๗๑: ๑๙) ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการน าเอาวิธีการ
ใหม่ๆ มาปฏิบัติ ซึ่งผ่านการทดลองและได้รับการพัฒนามาเป็นขั้นๆ ต้ังแต่การคิดค้น (Invention) พัฒนาการ 
(Development) และทดลองในวงแคบ (Pilot Project) แล้วจึงน ามาใช้ปฏิบัติจริงโดยการปฏิบัติจะแตกต่างจาก
เดิม  
  โรเจอร์ส (Everette M. Rogers ๑๙๘๓ : ๑๑) ได้ให้ความหมายของค าว่า นวัตกรรม (Innovation) ว่า
นวัตกรรม คือ ความคิด การกระท า หรือวัตถุใหม่ๆ ซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นส่ิงใหม่ๆ ด้วยตัวบุคคลแต่ละคนหรือหน่วย
อื่นๆ ของการยอมรับในสังคม (Innovation is a new idea, practice or object, that is perceived as new 
by the individual or other unit of adoption)    
  กิดานันท์ มลิทอง (๒๕๔๓: ๒๕๕-๒๗๘) ให้ความหมายว่านวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติหรือ
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ียังไม่เคยมีใครใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิม ท่ีมีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมท้ังยังช่วยประหยัด เวลาและแรงงานอีกด้วย  
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ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (๒๕๒๑: ๓-๔) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หลักการวิธีปฏิบัติและแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมของประเทศหนึ่งอาจจะเป็นนวัตกรรมของประเทศอื่น  ก็ได้และส่ิงท่ีถือว่าเป็นวัตกรรม
แล้วในอดีต หากมีการใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมแต่ส่ิงท่ีใช้ไม่ได้ผลในอดีต หากมีการน ามา
ปรับปรุงใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ิงนั้นถือได้ว่าเป็นนวัตกรรม  

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (๒๕๒๖: ๒๐) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึงการปฏิบัติใหม่ๆ ท่ีแปลกไปจากเดิม 
โดยอาจปรับปรุงจากส่ิงเก่าเพื่อให้เหมาะสม หรือค้นพบส่ิงใหม่ ท้ังนี้ส่ิงนั้นๆ ได้รับการพัฒนาทดลองจนเช่ือถือได้ว่า 
ให้ผลดีในทางปฏิบัติท าให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย  

วสันต์ อติศัพท์ (๒๕๒๓: ๑๕) กล่าวไว้ว่า นวกรรม เป็นค าสมาสระหว่าง “นว” และ “กรรม”ซึ่งมี
ความหมายว่า ความคิดและการกระท าใหม่ๆ ท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า เช่น นวกรรมทาง
การแพทย์ หมายถึงความคิดและการกระท าใหม่ๆ เพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ตลอดจนแก้ปัญหาทางการ
แพทย์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน นวกรรมการศึกษา ก็หมายถึงความคิดและการกระท าใหม่ๆ ท่ีจะท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพื่อจะแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบการศึกษา  

สวัสด์ิ บุษปาคม (๒๕๑๗: ๑) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง การปฏิบัติหรือกรรม วิธีท่ีน า เอาวิธีการใหม่มา
ใช้ ปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิธีการเดิมให้ดียิ่งขึ้นคือท าใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

เสริมศักดิ ์วิศาลาภรณ์ (๒๕๑๔: ๔) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง การเลือกการจัดและการใช้ทรัพยากรท้ัง
บุคคลและวัสดุอย่างชาญฉลาดในวิถีทางใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลให้ได้รับความส าเร็จท่ีสูงกว่าและความส าเร็จนั้นเป็น
ความส าเร็จในจุดประสงค์ท่ีวางไว้ และหมายรวมถึงการน าส่ิงใหม่ๆ ซึ่งอาจเป็นความคิดวิธีการ ระบบความรู้ หรือ
เทคโนโลยี เข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงของท่ีมีอยู่เดิมให้ผลดียิ่งขึ้น  

โดยสรุป นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็น
การพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น  เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การ
ท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ท้ังยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย  
ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา  

นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง นวัตกรรมท่ีจะช่วยให้การ ศึกษาและการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจใน
การเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาใน การเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษา
มากมายหลายอย่างซึ่งมีท้ังนวัตกรรม ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วและประเภทท่ีก าลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการ
สอนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction: CAI) การใช้แผ่นวีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive 
Video) ส่ือหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น  
นักการศึกษาหลายท่านให้ค านิยามของค าว่า นวัตกรรมการศึกษา ดังนี้  
  ทิศนา แขมมณี (๒๕๒๖ : ๑๒) ให้ความหมาย นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง กระบวนการ แนวคิดหรือ
วิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษาซึ่งอยู่ในระหว่างการ ทดลองท่ีจะจัดขึ้นมาอย่างมีระบบและกว้างขวางพอสมควร เพื่อ
พิสูจน์ประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่การยอมรับน าไปใช้ในระบบการศึกษาอย่างกว้างขวางต่อไป  

ธ ารงค์ บัวศรี (๒๕๒๗ : ๔๔) ได้กล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษาถูกสร้างขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา  
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บุญเกื้อ ควรหาเวช (๒๕๒๑ : ๑) ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรมทางการศึกษา คือความคิดและการกระท า
ใหม่ๆ ในระบบการศึกษาท่ีได้รับการพิสูจน์ว่าดีท่ีสุดในสภาพปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ประพนธ์ ผาสุขยืด (๒๕๔๗ : ออนไลน์) อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมการส่ือสารพัฒนาการเรียนรู้ สถาบันส่งเสริมการจัดการ
ความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมทางการศึกษาว่า นวัตกรรม อาจมิได้หมายความว่าส่ิงใหม่ท่ีเกิดขึ้น
ในโลก แต่เป็นส่ิงท่ีแปลก ฉีกแนวจากท่ีนิยมท ากันอยู่ อาจไม่ใช่ ประดิษฐ์กรรมใหม่หรือเทคโนโลยีล้าสมัย แต่เป็น
ส่ิงท่ีได้รับการพัฒนาเปล่ียนแปลงให้เกิดส่ิงใหม่ และนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ท่ีมี
การบูรณาการกับความรู้ต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาท้ังการบริหารการศึกษา หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้  

ลัดดา ศุขปรีดี (๒๕๒๓ : ๑๙) ได้ให้ความหมาย นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง ความคิด วิธีการใหม่ ๆ 
ทางการเรียนการสอน ซึ่งรวมไปถึงแนวคิด วิธีปฏิบัติท่ีเก่ามาจากท่ีอื่นและมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการ
เรียนการสอนในปัจจุบัน  

สาลี ทองธิว (๒๕๒๖ : ๓) ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรมการศึกษา เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา
ทางการศึกษาหรือเพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยู่เดิมให้ได้มาตรฐานคุณภาพเพิ่มขึ้น  ผู้สร้างนวัตกรรมจะ
ค านึงถึงว่านวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นมาจะต้องดีกว่าของเดิม คือจะต้องได้รับประโยชน์มากกว่าเดิมหรือมีความสะดวก
มากขึ้นไม่ยากต่อการใช้ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  

โดยสรุป "นวัตกรรมการศึกษา" คือ การน าส่ิงใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการหรือการกระท าหรือ
ส่ิงประดิษฐ์ขึ้น ท้ังในส่วนท่ีไม่เคยมีมาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากส่ิงท่ีมีอยู่แต่เดิมให้ดีขึ้นโดยอาศัย
หลักการ ทฤษฎีท่ีได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเช่ือถือได้น ามาใช้บังเกิดผลเพิ่มพูนประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้  
ความส าคัญของนวัตกรรมการศึกษา  
  นวัตกรรมมีความส าคัญต่อการศึกษาหลายประการ ท้ังนี้เนื่องจากในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ โลกมีการ
เปล่ียนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าท้ังด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ การศึกษา
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงจากระบบการศึกษาท่ีมีอยู่เดิม เพื่อให้ทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป อีกท้ังเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านศึกษาบางอย่างท่ีเกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน การเปล่ียนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรม
การศึกษาท่ีจะน ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาท่ีเกี่ยวเนื่องกัน จ านวนผู้เรียนท่ีมาก
ขึ้น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาส่ือใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้ เพิ่ม
มากขึ้นด้วยระยะเวลาท่ีส้ันลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจัดการด้าน การศึกษาก็มีส่วนช่วย
ให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
กล่าวโดยสรุป นวัตกรรมการศึกษาเกิดข้ึนตามสาเหตุใหม่ๆ ดังต่อไปนี้  
  ๑) การเพิ่มปริมาณของผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็วท าให้นัก
เทคโนโลยีการศึกษาต้องหานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้สามารถสอนนักเรียนได้มากขึ้น  



๔๘ 
 
  ๒) การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนจึงต้องตอบสนองการเรียนการ
สอนแบบใหม่ๆ ท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้ได้มาก ในเวลาจ ากัด นักเทคโนโลยีการศึกษาจึง
ต้องค้นหานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้  
  ๓) การเรียนรู้ของผู้เรียนมีแนวโน้มในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ตามแนวปรัชญาสมัยใหม่ท่ียึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง นวัตกรรมการศึกษาสามารถช่วยตอบสนองการเรียนรู้ ตามอัตภาพ ตามความสามารถของแต่ละคน 
เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI (Computer Assisted instruction) การเรียนแบบศูนย์การเรียน    
   ๔) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  ท่ีส่วนผลักดันให้มีการใช้
นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้คอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นมาก เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ท าให้เกิดการส่ือสารไร้พรมแดน นักเทคโนโลยี
การศึกษาจึงคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเรียนรู้ ท่ีเรียกว่า 
"Web-based Learning" ท าให้สามารถเรียนรู้ในทุกท่ีทุกเวลาส าหรับทุกคน (Anywhere, Any time for 
Everyone) ถ้าหากผู้เรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้  
หลักการพื้นฐานของนวัตกรรมการศึกษา  
  ทิศนา แขมมณี (๒๕๔๘) กล่าวว่าความใหม่มิใช่เป็นคุณสมบัติประการเดียวของนวัตกรรม ถ้าเป็นเช่นนั้น 
ของทุกอย่างท่ีเข้ามาใหม่ๆ จะเป็นนวัตกรรมท้ังส้ิน นวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านใด จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติท่ีส าคัญ 
ดังนี้  
  ๑. เป็นส่ิงใหม่ ซึ่งมีความหมายในหลายลักษณะด้วยกัน ได้แก่  
     ๑.๑ เป็นส่ิงใหม่ท้ังหมดหรือใหม่เพียงบางส่วน  

   ๑.๒ เป็นส่ิงใหม่ท่ียังไม่เคยมีการน ามาใช้ในท่ีนั้น กล่าวคือ เป็นส่ิงใหม่ในบริบทหนึ่ง แต่อาจเป็นของเก่า
ในอีกบริบทหนึ่ง ได้แก่ การน าส่ิงท่ีใช้หรือปฏิบัติกันในสังคมหนึ่งมาปรับใช้ในอีกสังคมหนึ่ง นับเป็นนวัตกรรมใน
สังคมนั้น  

   ๑.๓ เป็นส่ิงใหม่ในช่วงเวลาหนึ่งแต่อาจเป็นของเก่าในอีกช่วงเวลาหนึ่ง อาทิเช่น อาจเป็นส่ิงท่ีเคยปฏิบัติ
มาแล้ว แต่ไม่ได้ผลเนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนต่อมาเมื่อปัจจัยและสถานการณ์อ านวยจึงน ามาเผยแพร่และ
ทดลองใช้ใหม่ ถือว่าเป็นนวัตกรรมได้  

๒. เป็นส่ิงใหม่ท่ีก าลังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ทดสอบว่า จะใช้ได้ผลมากน้อยเพียงใดในบริบทนั้น  
๓. เป็นส่ิงใหม่ท่ีได้รับการยอมรับน าไปใช้แต่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติ หากการยอมรับการ

น าไปใช้นั้น ได้กลายเป็นการใช้อย่างปกติในระบบงานของท่ีนั่นแล้ว ก็ไม่ถือเป็นนวัตกรรมอีกต่อไป  
๔. เป็นส่ิงใหม่ท่ีได้รับการยอมรับน าไปใช้บ้างแล้วแต่ยังไม่แพร่หลาย คือยังไม่เป็นท่ีรู้จักกันอย่างกว้างขวาง 

การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  
  กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของบุคลากรหลายๆ  
ฝ่ายในโรงเรียน ท้ังผู้บริหาร ครูและนักเรียนรวมถึงชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. ๒๕๕๐ : ๑๒-๑๕)  



๔๙ 
 
  ๑. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อยและความต้องการ
ในการพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  

๒. ออกแบบนวัตกรรม นวัตกรรมการศึกษาท่ีมักได้รับความสนใจและยอมรับน าไปใช้อย่างกว้างขวาง 
โดยท่ัวไปมีลักษณะดังนี้  

   ๒.๑ คิดจินตนาการ สร้างฝันในส่ิงท่ีคาดหวังท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการ  

   ๒.๒ จัดล าดับความคิดสรุปว่าจะท าอะไรท า อย่างไร ท่ีสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไข 
ปรับปรุงได้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ  

   ๒.๓ แสวงหา และรวบรวมความรู้ เพื่อสนับสนุนในส่ิงท่ีคิด และก าหนดขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม  
๓. สร้างหรือพัฒนานวัตกรรม  

      ๓.๑ จัดเตรียมทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีจ าเป็นและจัดหางบประมาณในการพัฒนา
นวัตกรรม  
      ๓.๒ ด าเนินการสร้าง / พัฒนานวัตกรรม ตามข้ันตอนท่ีก าหนด  

    ๓.๓ ตรวจสอบนวัตกรรมท่ีสร้างหรือพัฒนาในแต่ละขั้นตอน  
    ๓.๔ สังเคราะห์ผลการตรวจสอบและปรับปรุงนวัตกรรมท่ีสร้าง / พัฒนา  
    ๓.๕ ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณค่าความเป็นนวัตกรรม  
๔. ทดลองใช้  
    ๔.๑ สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดลองใช้  
    ๔.๒ น านวัตกรรมไปทดลองใช้ (Try Out)  
    ๔.๓ ประเมินผลการทดลองใช้และปรับปรุงนวัตกรรม  
๕. สรุป รายงาน และเผยแพร่  
    ๕.๑ สรุป รายงานผลการสร้าง / พัฒนานวัตกรรม  
    ๕.๒ เผยแพร่นวัตกรรม  

ระดับการยอมรับนวัตกรรม  
  ขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรม (Adoption Process) ในการแพร่กระจายนวัตกรรมไปสู่สังคมนั้น 
นวัตกรรมจะถูกน าไปใช้หรือยอมรับโดยบุคคล Rogers (๑๙๗๑ : ๑๐๐) ได้สรุปทฤษฎีและรายงานการวิจัย
เกี่ยวกับข้ันตอนการยอมรับนวัตกรรม ๕ ขั้นตอน ดังนี้คือ  
  ๑. ขั้นต่ืนตัวหรือรับทราบ (awareness) เป็นขั้นแรกท่ีบุคคลรับรู้ว่ามีความคิดใหม่ ส่ิงใหม่หรือวิธีปฏิบัติ
ใหม่ๆ เกิดขึ้นแล้วนวัตกรรมมีอยู่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดของส่ิงนั้นอยู่  
  ๒. ขั้นสนใจ (interest) เป็นขั้นท่ีบุคคลจะรู้สึกสนใจในนวัตกรรมนั้นทันทีท่ีเขาเห็นว่าตรงกับปัญหาท่ีเขา
ประสบอยู่หรือตรงกับความสนใจ และจะเริ่มหาข้อเท็จจริงและข่าวสารมากขึ้น โดยอาจสอบถามจากเพื่อนซึ่งได้
เคยทดลองท ามาแล้วหรือเสาะหาความรู้จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนั้นเพื่อสนองตอบความอยากรู้ของตนเอง  



๕๐ 
 
  ๓. ขั้นประเมินผล (evaluation) ในขั้นตอนนี้บุคคลจะพิจารณาว่า นวัตกรรมนั้นจะมีความเหมาะสมกับ
เขาหรือไม่ จะให้ผลคุ้มค่าเพียงใด หลังจากท่ีได้ศึกษานวัตกรรมนั้นมาระยะหนึ่งแล้ว นวัตกรรมนั้นมีความยากและ
ข้อจากัดส าหรับเขาเพียงใด และจะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างไร แล้วจึงตัดสินใจว่าจะทดลองใช้ความคิด
ใหม่ๆ นั้นหรือไม่  
  ๔. ขั้นทดลอง (trail) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลได้ผ่านการไตร่ตรองมาแล้วและตัดสินใจท่ีจะทดลองปฏิบัติตาม
ความคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจทดลองเพียงบางส่วนหรือท้ังหมด การทดลองปฏิบัตินี้เป็นเพียงการยอมรับนวัตกรรม
ช่ัวคราว เพื่อดูผลว่าควรจะตัดสินใจยอมรับโดยถาวรหรือไม่  
  ๕. ขั้นยอมรับปฏิบัติ (adoption) ถ้าการทดลองของบุคคลได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ ก็จะยอมรับความคิดใหม่ๆ 
อย่างเต็มท่ีและขยายการปฏิบัติออกไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังนวัตกรรมนั้นกลายเป็นวิธีการท่ีเขายึดถือ
ปฏิบัติโดยถาวรต่อไป ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร  
กระบวนการยอมรับท้ัง ๕ ขั้นนี้ Rogers และ Shoemake ช้ีให้เห็นว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่ในบางประการคือ  
  ๑. กระบวนการยอมรับ เป็นกระบวนการท่ีอธิบายเฉพาะในด้านบวก (Positive) เท่านั้น ซึ่งความจริงแล้ว
ในขั้นสุดท้ายของกระบวนการเกษตรกรอาจจะไม่ยอมรับก็ได้ หากได้ทดลองปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลหรือไม่ได้ผลคุ้มค่า
กับการลงทุน  
  ๒. กระบวนการยอมรับท้ัง ๕ ขั้นนี้ ในความเป็นจริงแล้วอาจเกิดไม่ครบทุกขั้นตอนหรือบางขั้นตอนอาจ
เกิดขึ้นทุกระยะ เช่น ขั้นทดลองอาจจะไม่เกิดขึ้นเลย หรือขั้นประเมินผลอาจเกิดขึ้นได้ทุกระยะก็ได้  
  ๓. ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการยอมรับปฏิบัติท้ัง ๕ ขั้นนี้ยังไม่ใช่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีถาวร
ทีเดียว แต่เขาจะหาส่ิงอื่นๆ หรือบุคคลยืนยันความคิดของเขา และถ้าหากว่าไม่ได้รับการยืนยันว่าส่ิงท่ีเขารับปฏิบัติ
ตามแนวคิดใหม่นี้ถูกต้อง เขาก็อาจจะเลิกล้มไม่ยอมรับความคิดนั้นก็ได้  
  Rogers’s และ Shoemaker จึงได้เสนอโครงสร้างใหม่ เรียกว่า กระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม 
(Innovation decision process) ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ ขั้นตอน คือ  
  ๑. ขั้นความรู้ (knowledge) เป็นขั้นตอนท่ีรับทราบว่ามีนวัตกรรมเกิดขึ้นและหาข่าวสารจนเข้าใจใน
นวัตกรรมนั้นๆ  
  ๒. ขั้นชักชวน (persuasion) เป็นขั้นตอนท่ีเกษตรกรมีทัศนคติต่อส่ิงใหม่ๆ ในทางท่ีเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วยต่อ "นวัตกรรม" นั้นๆ  
  ๓. ขั้นตัดสินใจ (decision) เป็นขั้นที่เกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
แล้ว และตัดสินใจว่าจะรับนวัตกรรมนั้นหรือไม่ แต่การตัดสินใจนั้นยังไม่ถาวรอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ภายหลัง  
  ๔. ขั้นยืนยัน (confirmation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ ซึ่งเป็นการหาข้อมูลมาสนับสนุนการ
ตัดสินใจของเขา อาจมีระยะเวลายาวนาน จนกระท่ังยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ ไปปฏิบัติเป็นการถาวรจริงๆ  
นวัตกรรมการศึกษาไทย  
  จันทร์เพ็ญ เช้ือพานิช (๒๕๔๙) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมการศึกษาไทยว่านวัตกรรมการศึกษาส่วนมากเกิดขึ้น
ในประเทศท่ีมีความเจริญมากๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและหลายๆ ประเทศในยุโรป ส าหรับการศึกษาไทยมีการน า
นวัตกรรมของต่างประเทศมาใช้อยู่เสมอโดยเฉพาะนวัตกรรมทางทฤษฎีการเรียนรู้และแนวคิดในการจัดการเรียน
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การสอนรวมท้ังนวัตกรรมด้าน IT ในขณะเดียวกันกับนักการศึกษาไทยก็ได้พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของ
ไทยข้ึนเอง ซึ่งมีท้ังนวัตกรรมเชิงทฤษฎีหรือแนวคิดส าคัญทางการศึกษา รวมท้ังนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนท่ีมี
ทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรู้ หรือแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศเป็นพื้นฐาน นวัตกรรมการศึกษาท่ี
พัฒนาขึ้นในประเทศไทยต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๓ ถึงปัจจุบันโดยคนไทยและกล่าวได้อย่างภูมิใจว่าเป็นนวัตกรรม
การศึกษาไทยนั้น มีหลายลักษณะและมีมาเป็นระยะ นวัตกรรมการศึกษาท่ีเกิดขึ้นเวลาใดก็เป็นนวัตกรรมใน
ช่วงเวลานั้น เมื่อระยะเวลาผ่านไปความใหม่ของส่ิงนั้นก็หมดไป แต่ยังคงไว้ซึ่งประโยชน์และความภูมิใจ มีผู้น าไปใช้
หรือประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในขณะนั้นหรือใช้สืบเนื่องกันมา ตัวอย่างเช่น  
  ๑. คิดเป็น (KHIT-PEN) เป็นนวัตกรรมเชิงทฤษฎีซึ่ง โกวิท วรพิพัฒน์ ได้คิดและน าเสนอในการประชุมท่ี 
นิวเดลี ประเทศอินเดียเมื่อพ.ศ.๒๕๑๓ แนวคิดการคิดเป็นเน้นท่ีกระบวนการคิดท่ีบุคคลจะท าให้ตนเอง สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมประสมกลมกลืนกันอย่างราบรื่นเพื่อให้เกิดความสุขท่ีเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์  การคิดเป็น เป็น
การคิดเพื่อแก้ปัญหาโดยคิดพิจารณาแก้ปัญหาจากข้อมูล ๓ ด้าน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ข้อมูลด้านชุมชนสังคม
ส่ิงแวดล้อมและข้อมูลทางวิชาการ โดยพิจารณาข้อมูลและคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจแก้ปัญหา 
แนวคิดเรื่องการคิดเป็นนี้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO) ได้ให้
ความส าคัญและบัญญัติศัพท์นี้ไว้ในสาระบบ โดยใช้ค าว่า KHITPEN  
  ๒. เพลิน (PLEARN) เป็นนวัตกรรมในเชิงหลักการและแนวคิดด้านหลักสูตรการเรียนการสอนท่ี ชัยอนันต์ 
สมุทวณิช ได้น าเสนอไว้ PLEARN มีความหมายมาจากค าว่า Play + Learn คือ เรียน + เล่น หรือ เรียนเล่น 
PLEARN เป็นแนวคิดท้ังทางด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเล่นในส่ิงท่ี
ก าลังเรียน ได้เพลิดเพลินในการเรียน ซึ่งเจ้าของแนวคิดใช้ค าว่า “เรียนเล่นๆ แต่เล่นจริงๆ” ท้ังนี้ผู้สอนต้องยึดหลัก
สายกลางระหว่างการเรียนกับการเล่น การเรียนอย่างเดียว ผู้เรียนอาจเกิดความทุกข์ ความเบื่อ เล่นอย่างเดียว ไม่
เรียนรู้อะไรเลยก็เป็นเรื่องไร้สาระจนเกินไป เพลินเป็นกระบวนการ (Planning Process) สายกลาง ท่ีผู้สอนต้อง
เข้าใจและต้องคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้สอนและผู้เรียนต้องช่วยกันคิด โดยผู้สอนอาจแนะแนวทางการเล่นเรียนท่ีมี
เป้าหมายร่วมกันท้ังสองฝ่ายและต้องมีประเด็นท่ีจะได้เรียนรู้ชัดเจน  รู้ว่าก าลังเพลินอยู่กับอะไร เพลินเป็น
นวัตกรรมทางความคิดท่ีส่งเสริมให้มีการเล่นเพื่อการเรียนรู้  
การเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา  
  สาลี ทองธิว (๒๕๔๕) กล่าวว่า ปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาและการเผยแพร่
นวัตกรรมทางการศึกษาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางการสอน อาทิเช่น การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนแบบบูรณาการ 
การสอนแบบเน้นชุมชนเป็นห้องเรียนและการสอนแบบเพลิน เป็นต้น นวัตกรรมหลักสูตร เช่น หลักสูตรท้องถิ่น 
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแบบโมดูล และหลักสูตรแบบ e-Leaning เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมด้าน
การบริหาร ด้านการวัดและประเมินผล ด้านส่ือการเรียนการสอน ตลอดจนนวัตกรรมด้านแนวคิดและปรัชญาทาง
การศึกษาอีกเป็นจ านวนมาก การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีกระทบต่อสถานศึกษานั้น มี ๕ ประการคือ  



๕๒ 
 
  ๑. การเปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมายทางสังคมท่ีโรงเรียนมีหน้าท่ีจะต้องสนองตอบ ซึ่งการสนองตอบของ
โรงเรียนนั้นท าโดยการเปล่ียนแปลงหลักสูตร ท้ังในแง่จุดมุ่งหายของการผลิตนักเรียนและในแง่ของเนื้อหาท่ีบรรจุ
ลงในหลักสูตร  
  ๒. การเปล่ียนแปลงกระบวนการสอน การเปล่ียนแปลงนี้เป็นผลเนื่องมาจากการต้นพบทฤษฎีใหม่ๆ 
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์  
  ๓. การเปล่ียนแปลงในสถาบันฝึกหัดครู ผลผลิตจากสถาบันฝึกหัดครูจะมีคุณภาพแค่ไหนและมีคุณภาพ
อะไรบ้างนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาการจัดหลักสูตรและเนื้อหาวิชาในสถาบันฝึกหัดครูซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการ
เตรียมครูให้สนองตอบความต้องการและการเปล่ียนแปลงทางสังคม  
  ๔. การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ บริบททางสังคมในโรงเรียนและปรัชญาทางการศึกษา  
  ๕. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีท าให้โฉมหน้าของการศึกษา
เปล่ียนไปจากเดิม ซึ่งหมายถึงการเปล่ียนแปลงบทบาทหน้าท่ีของครูและนักเรียนตลอดจนบุคลากรอื่นๆ ท้ังในและ
นอกสถานศึกษาด้วยนับเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งในวงการศึกษา  
 นวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ ที่กล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน  
  บทเรียนโปรแกรม (Programmed Lesson) หมายถึง การจัดระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนประกอบกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองตามเนื้อหาซึ่งจัดไว้เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ผู้เรียนมีโอกาสประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการดูจากผลสะท้อนกลับอยู่เสมอและบางครั้งก็อาจจะได้รับความรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาท่ี
นักเรียนยังมีความรู้ไม่ดีพอ ผู้เรียนจะเลือกเรียนได้ตาม ความสนใจ และก้าวไปตามความสามารถของแต่ละคน 
(รศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์) 
          ทิศนา แขมณี (๒๕๕๒: ๑๐๑-๑๐๔) วิธีสอนสู่ครูมืออาชีพ ให้ ความหมายบทเรียนโปรแกรม คือ 
กระบวนการท่ีผู้สอนใช้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ี ก าหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาจากบทเรียน
ส าเร็จรูปด้วยตนเอง (เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็นหน่วยย่อย เพื่อให้ง่ายแก่การเรียนรู้ และผู้เรียนสามารถตอบสนองต่อ
ส่ิงท่ีเรียน ตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองได้ (Immediate Feedback) ว่าผิดหรือถูก ผู้เรียนสามารถใช้เวลาใน
การเรียนรู้มากน้อยตามความสามารถ และสามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ของได้ด้วยตนเอง โดยมี วัตถุประสงค์ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรายบุคคลได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ความต้องการและความสนใจของตนเอง 
หลักการของบทเรียนโปรแกรม 
          ๑. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉง (Active Participation) การท่ีนักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมยิ่งมาก ยิ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น 
          ๒. ให้ทราบผลการเรียนของตนเองอย่างทันทีทันใด (Immediate Feed Back) เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนทันที ว่าส่ิงท่ีผู้เรียนท านั้นถูกหรือผิด 
          ๓. ประสบการณ์แห่งความส าเร็จ (Success Experience) เมื่อเรียนจบแต่ละขั้นตอนท่ีส าคัญ ครูควรให้
การเสริมแรง (Reinforcement) แก่ผู้เรียนเพราะจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกภูมิใจ และต้องการเรียนต่อไป 
          ๔. การใหเ้นื้อหาทีละน้อย (Gradual Approximation) เป็นการจัดล าดับขั้นตอนของเนื้อหา ให้เหมาะสม
กับความสามารถของผู้เรียน  
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ลักษณะของบทเรียนโปรแกรม 
         ๑. แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่า กรอบ แต่ละกรอบมีค าอธิบายและค าถาม ให้ผู้เรียนได้ตอบ 
และเรียงล าดับเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้เรียนตอบเสร็จในแต่ละกรอบจะทราบผลทันที การเรียนด าเนินไปทีละ
ขั้น มีกรอบส าหรับฝึกหัดทบทวน และทดสอบให้ผู้เรียนเข้าใจยิ่งขึ้น 
          ๒. การเรียนไม่จ ากัดเวลา ผู้เรียนเรียนได้ตามความสามารถของตนเอง  นอกจากนี้บทเรียนโปรแกรม
จะต้องมีการวางวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน ระบุการกระท าท่ีสังเกตได้สามารถวัดผลได้อย่างแม่นย า และก่อนท่ีจะ
น าบทเรียนโปรแกรมมาใช้ได้ จะต้องผ่านการทดลองใช้ และแก้ไขปรับปรุงส่วนท่ีเป็นปัญหา จนได้ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีได้ต้ังไว้ และลักษณะของบทเรียนโปรแกรมจะค่อย ๆ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
ตามล าดับท่ีผู้สร้างได้ก าหนดเอาไว้  
      ชนิดของบทเรียนโปรแกรม 
          ๑. บทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรง (Linear Programmed ) ลักษณะบทเรียนจะเรียงตามล าดับของกรอบ
ออกเป็นช้ัน ๆ จากง่ายไปหายาก ให้ผู้เรียนค่อย ๆ เรียนจากส่ิงท่ีง่ายไปสู่ท่ียาก จากส่ิงท่ีรู้แล้วไปสู่ส่ิงท่ีไม่รู้ จาก
กรอบท่ี ๑ไปสู่กรอบท่ี ๒ ท่ี ๓ ไปเรื่อย ๆ โดยมีข้อแม้ว่า ก่อนท่ีจะเรียนในกรอบท่ี ๒ นั้นผู้เรียนต้องตอบค าถามใน
กรอบท่ี ๑ ให้ถูกต้องเสียก่อน จึงจะเรียนในกรอบท่ี ๒ ได้ ในกรอบถัดไปก็เช่นกัน จะข้ามกรอบใดกรอบหนึ่งไม่ได้ 
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในส่ิงแรกที่เป็นพื้นฐานก่อน ก้าวไปสู่ความรู้ใหม่ 
          ๒. บทเรียนโปรแกรมแบบสาขา ( Branching Programmed) บทเรียนจะแตกต่างจากแบบแรก คือการ
เรียนจะไม่ด าเนินตามล าดับ ผู้เรียนอาจย้อนไปมาในหน่วยย่อยต่าง ๆ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนเอง 
หากผู้เรียนตอบค าถามไม่ถูกต้อง อาจส่ังให้ผู้เรียนกลับไปเรียนในข้อความย่อย ๆ อื่นเพิ่มเติม ในข้อความย่อยนั้น
จะมีค าช้ีแจงว่าค าตอบของผู้เรียนไม่ถูกต้องนั้นเพราะอะไร และมีค าขยายความให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ลักษณะค าถาม 
นิยมเป็นแบบเลือกตอบซึ่งบทเรียนโปรแกรมแบบสาขา เหมาะส าหรับห้องเรียนท่ีผู้เรียนมีความสามารถในการรับรู้ 
หรือประสบการณ์เดิมแตกต่างกัน ผู้ท่ีเรียนเร็วสามารถเรียนโดยใช้เวลาไม่มากนัก และควรมีกิจกรรมเสริมหรือ
เนื้อหาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แต่ส าหรับผู้ท่ีเรียนช้า หรือประสบการณ์เดิมน้อย ต้องเรียนซ่อมเสริมอีกเพื่อให้เรียนรู้ได้
ทันกับผู้ท่ีเรียนเร็ว แต่อาจใช้เวลา มากกว่า จะเห็นได้ว่าบทเรียนโปรแกรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ให้กับผู้ เรียนอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับผู้สร้างบทเรียน  ต้องฝึกฝน ค้นคว้า และหารูปแบบ
ของบทเรียนโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ และน่าสนใจ ได้มากเพียงใด  
          ข้อจ ากัดของบทเรียนโปรแกรม 
          ๑. บทเรียนโปรแกรมเหมาะส าหรับเนื้อหาท่ีเป็นความจริง หรือความรู้พื้นฐานมากกว่าเนื้อหาท่ีต้องการ
ความคิดเห็นและความคิดริเริ่ม หรือมีความลึกซึ้งมาก ๆ 
          ๒. มีส่วนท าให้ผู้เรียนขาดทักษะในการเขียนหนังสือ เพราะผู้เรียนจะเขียนเฉพาะค าตอบเป็นบางค าเท่านั้น  
          ๓. ผู้เรียนขาดการสังคมติดต่อซึ่งกันและกัน 
          ๔. ภาษาท่ีใช้อาจเป็นปัญหา ส าหรับในบางท้องถิ่น 
          ๕. มีส่วนท าให้เด็กท่ีเรียนเก่งเบื่อหน่าย โดยเฉพาะบทเรียนโปรแกรมแบบเชิงเส้น 
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          ๖. บทเรียนโปรแกรมแบบสาขา เขียนให้ดีค่อนข้างยาก 
การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
          เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในวงการคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงชีวิตประจ า วันของ
ชาวโลกคือ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ซึ่งเกิดจากการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ใน โลกเข้าด้วยกัน ภายใต้
กฎเกณฑ์การต่อเช่ือม (Protocol) อย่างเดียวกันท่ีเรียกว่า TCP/IP อินเทอร์เน็ตเป็นปรากฏการณ์ของค าว่า 
"โลกาภิวัฒน์" (Globalization) ท่ีเป็นรูปธรรม โลกท้ังโลกสามารถติดต่อส่ือสารกันได้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
ในทางการศึกษา อินเทอร์เน็ตเป็นการเปิดกว้างของการให้โอกาสในการศึกษาหาความรู้อย่างไม่เคยมีมาก่อน และ
เป็นการเปิดโอกาสท่ีให้เกิดความเท่าเทียมส าหรับทุกคนท่ีสามารถจะเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ลองนึกถึง
ความจริงท่ีว่าเด็กไทยท่ี อยู่บนดอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็สามารถหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตได้เท่าเทียมกันกับ
เด็กอเมริกัน ท่ีนิวยอร์ค และเท่ากับเด็กญี่ปุ่นที่โตเกียว  

อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งสะสมความรู้หรือท่ีบางคนเรียกว่า "ขุมทรัพย์ความรู้" เพราะในบรรดาคอมพิวเตอร์
ท่ีต่อเช่ือมอยู่กับอินเทอร์เน็ตนั้นต่างก็มีข้อมูลสะสมไว้มากมาย และวิธีให้บริการบนอินเทอร์เน็ตก็ท าให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย ถ้าเจ้าของข้อมูลยอมเปิดให้เป็นข้อมูลสาธารณะ แต่ส่ิงท่ีต้องระวังคือ ข้อมูล
บนอินเทอร์เน็ตจ านวนมากเป็นข้อมูลท่ีไม่มีการกล่ันกรอง ไม่มีการรับรองความถูกต้อง ผู้ท่ีต้องการใช้ข้อมูลจะต้อง
ใช้วิจารณญาณในการเลือกแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้และน ามาใช้เฉพาะข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เท่านั้น อาจกล่าวได้ว่า
การศึกษาในยุคอินเทอร์เน็ตนั้นคือ การเรียนรู้ท่ีจะแยกแยะและกล่ันกรองข้อมูลเพื่อน าข้อมูลมาเรียบเรียงและ
จัดระบบขึ้นเป็นความรู้ ขณะนี้มีงานวิจัยซึ่งพยายามสร้างกระบวนการอัตโนมัติ (โดยใช้คอมพิวเตอร์) ของการ
ค้นหาข้อมูล (จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) และน ามาเรียบเรียงขึ้นเป็นความรู้ตามกฎเกณฑ์ท่ีผู้ใช้สามารถระบุได้ 
ศาสตร์ใหม่แขนงนี้มีช่ือเรียกว่า วิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) ซึ่งมีการบริการ World Wide 
Web (WWW.) เป็นวิธีการให้บริการข้อมูลแบบหนึ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นวิธี การท่ีพัฒนาขึ้นมาเพื่อความ
สะดวกต่อผู้ใช้ โดยอาศัยสมรรถนะท่ีสูงขึ้นมากของคอมพิวเตอร์ในยุคนี้  Web (WWW.) ใช้กฎเกณฑ์การรับส่ง
ข้อมูลแบบ Hypertext Transfer Protocol (http) ซึ่งมีจุดเด่นท่ี ส าคัญอยู่ ๒ ประการคือ 
          ๑. สามารถท าการเช่ือมโยงและเรียกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้เข้ามาปรากฏได้ โดยวิธีการท่ีเรีย กว่า Hyperlink  
          ๒. สามารถจัดการข้อมูลได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวเสียง และวีดิทีศน์ 
เป็นต้น 
อีเลิร์นนิ่ง (E-learning) 
     ความหมาย    e-Learning  เป็นค าท่ีใช้เรียกเทคโนโลยีการศึกษาแบบใหม่ ท่ียังไม่มีช่ือภาษาไทยท่ีแน่ชัด 
และมีผู้นิยามความหมายไว้หลายประการ ผศ .ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ให้ค านิยาม E-Learning หรือ 
Electronic Learning ว่า หมายถึง "การเรียนผ่านทางส่ืออิเลคทรอนิกส์ซึ่งใช้การ น าเสนอเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์
ในรูปของส่ือมัลติมีเดียได้แก่ ข้อความอิเลคทรอนิกส์ ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก วิดีโอ ภาพเคล่ือนไหว ภาพสามมิติฯลฯ"
เช่นเดียวกับ คุณธิดาทิตย์ จันคนา ท่ีให้ความ หมายของ e-learning ว่าหมายถึงการศึกษาท่ีเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนตโดยผู้เรียนรู้จะเรียนรู้ ด้วยตัวเอง การเรียนรู้จะเป็นไปตามปัจจัยภายใต้ทฤษฎีแห่งการเรียนรู้สอง
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ประการคือ เรียนตามความรู้ความสามารถของผู้เรียนเองและการตอบสนองในความแตกต่างระหว่างบุคคล (เวลา
ท่ีแต่ละบุคคลใช้ในการเรียนรู้)  

การเรียนจะกระท าผ่านส่ือบนเครือข่ายอินเตอร์เนต โดยผู้สอนจะน าเสนอข้อมูลความรู้ให้ผู้เรียนได้
ท าการศึกษาผ่านบริการ World Wide Web หรือเวปไซด์ โดยอาจให้มีปฏิสัมพันธ์ (สนทนา โต้ตอบ ส่งข่าวสาร) 
ระหว่างกัน จะท่ีมีการ เรียนรู้  ู้ในสามรูปแบบคือ ผู้สอนกับ ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียนอีกคนหนึ่ง หรือผู้เรียนหนึ่งคน
กับกลุ่มของผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์นี้สามารถ กระท า ผ่านเครื่องมือสองลักษณะคือ 
           ๑) แบบ Real-time ได้แก่การสนทนาในลักษณะของการพิมพ์ข้อความแลกเปล่ียนข่าวสารกัน หรือ ส่ง
ในลักษณะของเสียง จากบริการของ Chat room 
            ๒) แบบ Non real-time ได้แก่การส่งข้อความถึงกันผ่านทางบริการ อิเล็กทรอนิกเมลล์ Web Board 
News-group เป็นต้น 
การศึกษาทางไกล (Distance Learning) 
          การศึกษาทางไกลเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ใฝ่รู้และใฝ่เรียนท่ีไม่สามารถสละเวลาไปรับ
การศึกษาจากระบบการศึกษาปกติได้เนื่องจากภาระทางหน้าท่ีการงานหรือทางครอบครัว และเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้ท่ีต้องการเพิ่มพูนหรือปรับปรุงความรู้ท่ีมีอยู่ให้ทันสมัยเพื่อประโยชน์ในการท างาน  
ความหมายของการศึกษาทางไกล (Distance Education) 
          การศึกษาทางไกล (Distance Education) หมายถึง ระบบการศึกษาท่ีผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกันแต่
สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยอาศัยส่ือการสอนในลักษณะของส่ือประสม กล่าวคือ การใช้ส่ือต่างๆ ร่ วมกัน 
เช่น ต าราเรียน เทปเสียง แผนภูมิ คอมพิวเตอร์ หรือโดยการใช้อุปกรณ์ทาง โทรคมนาคม และส่ือมวลชนประเภท
วิทยุและโทรทัศน์เข้ามาช่วยในการแพร่กระจาย การศึกษาไปยังผู้ท่ีปรารถนาจะเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางท่ัวทุก
ท้องถิ่น การศึกษานี้มีท้ังในระดับต้นจนถึงระดับสูงขั้นปริญญา  
          การศึกษาทางไกลเป็นการศึกษาวิธีหนึ่งในการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน ท่ี อาศัยส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ือบุคคล รวมท้ังระบบโทรคมนาคมในรูปแบบต่างๆ เป็น หลักการเรียนการสอน 
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากส่ือเหล่านั้น และอาจมีการสอนเสริม ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ผู้เรียนซักถาม
ปัญหาจากผู้สอนหรือผู้สอนเสริม โดยการศึกษานี้อาจจะอยู่ใน รูปแบบของการศึกษาอิสระ การศึกษารายบุคคล 
หรือรูปแบบของมหาวิทยาลัยเปิดก็ได้ ตัวอย่างการ ศึกษาทางไกลในประเทศไทย ได้แก่ 
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งในการจัดการเรียนการ สอนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ใช้ ส่ือส่ิงพิมพ์ เป็น
หลัก โดยมี ส่ือเสริม คือรายการวิทยุกระจายเสียง และรายการโทรทัศน์บางวิชาอาจ มีเทปคาสเซ็ท วีดิโอเทป หรือ
ส่ือพิเศษอย่างอื่นร่วมด้วย นักศึกษาจะเรียนด้วยตนเอง โดยอาศัยส่ือ เหล่านี้เป็นหลัก แต่มหาวิทยาลัยก็จัดการ
สอนเสริมเป็นครั้งคราวซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียนได้พบกันเพื่อซักถามข้อสงสัยหรือขอค าอธิบายเพิ่มเติม 
หลักส าคัญของการศึกษาทางไกล 
          จากความหมายและปรัชญาของการเรียนการสอนทางไกลดังได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ ว่ามี
ลักษณะเฉพาะส าคัญท่ีแตกต่างไปจากการศึกษาในระบบอื่นหลายประการ ดังท่ี วิจิตร ศรีสอ้าน (วิจิตร ศรีสอ้าน 
และคณะ ๒๕๓๔ : ๗ - ๘) ได้จ าแนกลักษณะส าคัญของการศึกษาทางไกลไว้ดังนี้ 
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          ๑. ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ห่างจากกัน การเรียนการสอนทางไกลเป็นรูปแบบการสอนท่ีผู้สอนและผู้เรียนอยู่
ห่างไกลกัน มีโอกาสพบปะหรือได้รับความรู้จากผู้สอนโดยตรงต่อหน้าน้อยกว่าการศึกษาตามปกติ การติดต่อ
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนนอกจากจะกระท าโดยผ่านส่ือต่าง ๆ แล้วการติดต่อส่ือสารโดยตรงจะเป็นไปในรูปของ
การเขียนจดหมายโต้ตอบกัน มากกว่าการพบกันเฉพาะหน้า 
          ๒. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน ในระบบการเรียนการสอนทางไกลผู้เรียนจะมีอิสระใน การเลือก
เรียนวิชาและเลือกเวลาเรียนตามท่ีตนเห็นสมควร สามารถก าหนดสถานท่ีเรียนของตนเอง พร้อมท้ังก าหนด
วิชาการเรียนและควบคุมการเรียนด้วยตนเอง วิ ธีการเรียนรู้ก็จะเป็นการเรียนรู้ ด้วยตน เอง จากส่ือท่ี
สถาบันการศึกษาจัดบริการรวมทั้งส่ือเสริมในลักษณะอื่น ๆ ท่ีผู้เรียนจะหาได้เอง 
          ๓. ใช้ส่ือและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารและบริการ ส่ือทางเทคโนโลยีการศึกษา ท่ีใช้ส่วนใหญ่
จะใช้ส่ือส่ิงพิมพ์เป็นส่ือหลัก โดยจัดส่งให้ผู้เรียนทางไปรษณีย์ ส่ือเสริมจัดไว้ในหลายรูปแบบมีท้ังรายการ
วิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ เทปเสียงประกอบชุดวิชา และวิดีทัศน์ประกอบชุดวิชา ส่ิงใดท่ีมิได้จัดส่ง
แก้ผู้เรียนโดยตรง สถาบันการศึกษาจะจัดไว้ตามศูนย์การศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ ผู้เรียนได้มีโอกาสรับฟัง หรือรับชม 
โดยอาจให้บริการยืมได้ นอกจากส่ือดังกล่าวแล้ว สถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนทางไกลยังมีส่ือเสริมท่ีส าคัญอีก เช่น 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ คอมพิวเตอร์ และส่ือการสอนทางโทรทัศน์ฯ เป็นต้น 
          ๔. ด าเนินงานและควบคุมคุณภาพในรูปองค์กรคณะบุคคล การศึกษาทางไกลได้รับการยอม รับว่าเป็นส่วน
หนึ่งของระบบและวิธีการจัดการศึกษาในประเทศต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เพราะสามารถ จัดการเรียนการสอน ตลอดจน
บริการการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้มากกว่าและประหยัดกว่าท้ังนี้เพราะ ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องสัดส่วนครูต่อนักเรียน
อาคารสถานท่ี ในส่วนคุณภาพนั้นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาทุกคนต่างมุ่งหวังให้การศึกษาท่ีตนจัดบรรลุจุดมุ่งหมาย 
และมาตรฐานท่ีรัฐต้ังไว้ การศึกษาทางไกลได้มีการสร้างระบบและองค์กรขึ้นรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรและ
ผลิตเอกสารการ สอน ตลอดจนส่ือการสอนประเภทต่าง ๆ รวมท้ังการออกข้อสอบ ลักษณะเช่นนี้ อาจกล่าวได้ว่า
การศึกษาทางไกลมีระบบการควบคุมคุณภาพของการศึกษาอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด ความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษามิได้อยู่ภายใต้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะแต่เน้นการจัดการศึกษาท่ีมีการ
ด าเนินงานในรูปองค์กรคณะบุคคล ท่ีสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
          ๕. มีการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ กระบวนการเรียนการสอนทางไกลได้รับการออกแบบขึ้น อย่างเป็น
ระบบ เริ่มจากการพัฒนาหลักสูตรและผลิตเอกสาร ตลอดจนส่ือการสอนจากผู้เช่ียวชาญ ท้ังในด้านเนื้อหา ด้านส่ือ 
และด้านการวัดและประเมินผล มีการด าเนินงานและผลิตผลงานท่ีเป็น ระบบ มีการควบคุมมาตรฐานและคุณค่า
อย่างแน่นอนชัดเจน จากนั้นจะส่งต่อไปให้ผู้เรียน ส่วนการ ติดต่อท่ีมาจากผู้เรียนนั้น ผู้เรียนจะจัดส่งกิจกรรมมายัง
สถานศึกษา ซึ่งหน่วยงานในสถานศึกษาจะ จัดส่งกิจกรรมของผู้เรียนไปตามระบบถึงผู้สอน เพื่อให้ผู้สอนตรวจตาม
มาตรฐานและคุณภาพการ ศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้ 
          ๖. มีการใช้ส่ือประเภทต่าง ๆ หลากหลาย แทนส่ือบุคคล ส่ือท่ีใช้แตกต่างกันไปตามเนื้อหา การสอนและ
การจัดการสอนเป็นการจัดบริการให้แก่ผู้เรียนจ านวนมากในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการด าเนินงานในด้านการเตรียม
และจัดส่งส่ือการศึกษาจึงต้องจัดท าในรูปของกิจกรรมทางอุตสาหกรรม คือมีการผลิตเป็นจ านวนมาก มีการน าเอา
เทคนิคและวิธีการผลิตท่ีจัดเป็นระบบ และมีการด าเนินงานเป็นขั้นตอนตามระบบอุตสาหกรรม 
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         ๗. เน้นด้านการผลิตและจัดส่งส่ือการสอนมากกว่าการท าการสอนโดยตรง บทบาทของ สถาบันการสอนใน
ระบบทางไกลจะแตกต่างจากสถาบันที่สอนในระบบเปิดโดยจะเปล่ียนจากการสอนเป็นรายบุคคลมากเป็นการสอน
คนจ านวนมาก สถาบันจะรับผิดชอบด้านการผลิตและจัดส่ง เอกสารและส่ือการศึกษา การประเมินผลการเรียน
ของผู้เรียน และการจัดสอนเสริมในศูนย์ภูมิภาค 
         ๘. มีการจัดต้ังหน่วยงานและโครงสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการสอนและการบริการผู้เรียน แม้ผู้เรียนและผุ้
สอนจะอยู่แยกห่างจากกันก็ตาม แต่ผู้เรียนก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้สอนในลักษณะ ต่าง ๆ มีการจัดต้ังศูนย์
การศึกษาประจ าท้องถิ่นหรือประจ าภาคขึ้นเพื่อสนับสนุนให้บริการการศึกษา 
         ๙. ใช้การส่ือสารติดต่อแบบสองทางในการจัดการศึกษาทางไกล แม้การจัดการสอนจะเป็น ไปโดยใช้ส่ือการ
สอนประเภทต่าง ๆ แทนการสอนด้วยครูโดยตรง แต่การติดต่อระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนก็เป็นไปในรูปการติดต่อ
สองทาง ซึ่งสถาบันการศึกษาและผู้สอนจะติดต่อกับผู้เรียนโดย จดหมายและโทรศัพท์ ส่วนผู้เรียนก็อาจจะติดต่อ
กับผู้สอนและสถาบันการศึกษาด้วยวิธีการเดียวกัน นอกจากนี้ทางสถาบันกาารศึกษายังจัดให้มีการติดต่อกับผู้เรียน
ด้วยการจัดสอนเสริม ซึ่งส่งผู้สอนไปสอนนักศึกษาตามศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัดตามช่วงเวลาและวิชาท่ี
สถาบันก าหนด 
ชุดการสอน 

ชุดการสอนหรือชุดการเรียน (Instructional Package) เป็นส่ือประสมประเภทหนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมาย 
เฉพาะเรื่องท่ีจะสอน ชุดการสอนอาจจะเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างใหม่ส าหรับบางคน แต่นักการศึกษาไทยได้มีแนวคิด
การท าชุดการสอนมาเป็นเวลานานแล้ว แม้จะยังไม่มีค าว่า "ชุดการสอน" ขึ้นมาก็ตาม 

ชุดการสอนเป็นส่ือประสมท่ีได้จาก ระบบการผลิตและการน าส่ือการสอนท่ีสอดคล้องกับวิชา หน่วย   
หัวเรื่องและวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ประเภทของชุดการสอน มี ๔ ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

๑. ชุดการสอนประกอบการบรรยาย  เป็นชุดการสอนท่ีมุ่งช่วยขยายเนื้อหาสาระการสอนแบบบรรยายให้
ชัดเจนขึ้น ช่วยให้ผู้สอนพูดน้อยลง และให้ส่ือการสอนท าหน้าท่ีแทน   ชุดการสอนแบบบรรยายนิยมใช้กับการ
ฝึกอบรมและการสอนในระดับอุดมศึกษาท่ียังถือว่า การสอนแบบบรรยายยังมีบทบาทส าหรับในการถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน 

๒. ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม  เป็นชุดการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมกลุ่ม เช่น ในการสอน
แบบศูนย์การเรียน การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น 

๓. ชุดการสอนตามเอกัตภาพหรือชุดการสอนรายบุคคล เป็นชุดการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนสามารถศึกษา 
หาความรู้ด้วยตนเอง สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลอาจเป็นการเรียนในโรงเรียนหรือท่ีบ้านก็ได้ เพื่อให้ผู้เรียน
ก้าวไปข้างหน้าตามความสามารถ ความสนใจและความพร้อมของผู้เรียน ชุดการสอนรายบุคคลอาจออกมาในรูป
ของหน่วยการสอนย่อยหรือ "โมดูล"  

๔. ชุดการสอนทางไกล  เป็นชุดการสอนท่ีผู้สอนกับผู้เรียนอยู่ต่างถิ่นต่างเวลากัน มุ่งสอนให้ผู้เรียนศึกษา
ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าช้ันเรียน ประกอบด้วยส่ือประเภท ส่ิงพิมพ์ รายการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุ-โทรทัศน์ 
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ภาพยนตร์และการสอนเสริมตามศูนย์บริการการศึกษา เช่น ชุดการสอนทางไกลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
นอกจากนี้แล้วยังอาจมีชุดการฝึกอบรม ชุดการสอนของผู้ปกครอง  ชุดการสอนทางไปรษณีย์ 
องค์ประกอบของชุดการสอน 

ชุดการสอนประกอบด้วยส่ือประสมในรูปของวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการต้ังแต่สองอย่างขึ้นไป บูรณาการ 
โดยใช้วิธีการจัดระบบ เพื่อให้ชุดการสอนแต่ละชุดมีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวมีความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยและเนื้อหาท่ีจัดระบบไว้แล้ว ชุดการสอนอาจอยู่ในแฟ้มหรือกล่อง มีจ านวน เท่ากับหน่วยการสอน
ในแต่ละวิชา การผลิตชุดการสอนจึงต้องมีการจัดระบบท่ีเหมาะสม และการใช้ชุดการสอนจึงควรมีห้องจัดไว้เป็น
พิเศษ เรียกว่า "ห้องเรียนรายบุคคล หรือห้องเรียนแบบโปรแกรม" ชุดการสอนจะมีลักษณะอย่างไร และประกอบ 
ด้วยส่ือประเภทใดบ้างขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ อาจใช้ส่ือท่ีมีราคาแพง เช่น  ระบบบันทึกภาพ ฟิล์ม สไลด์ 
หรือส่ือราคาถูก เช่น วัสดุกราฟฟิค รูปภาพต่างๆ และใบไม้ใบหญ้าท่ีสามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น ดร.ชัยยงค์ พรหม
วงศ์ จ าแนกส่วนของชุดการสอนไว้ ๔ ส่วนคือ 
  ก.  คู่มือ ส าหรับครูผู้ใช้ชุดการสอน หรือและผู้เรียนท่ีต้องเรียนจากชุดการสอน 
  ข.  ค าส่ัง  หรือการมอบงาน เพื่อก าหนดแนวทางการเรียนให้นักเรียน 
  ค.  เนื้อหาสาระและส่ือ  โดยจัดให้อยู่ในรูปของส่ือการสอนแบบประสม และกิจกรรม 
การเรียนการสอนแบบกลุ่มและรายบุคคลตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  ง.  การประเมินผล  เป็นการประเมินผลของกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้า 
และผลของการเรียนรู้ในรูปของแบบสอบต่าง ๆ  
คุณค่าของชุดการสอน 

ไม่ว่าจะเป็นการสอนประเภทใด ย่อมมีคุณค่าต่อการเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอน หากได้มีระบบการ
ผลิตท่ีมีการทดสอบวิจัยแล้วด้วยกันท้ังนั้น คุณค่าของชุดการสอนมักจะสรุปได้ดังนี้ 

(๑)  ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ท่ีสลับซับซ้อนและมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง  เช่น 
การท างานของเครื่องกล อวัยวะในร่างกาย การเติบโตของสัตว์ช้ันต่ า ฯลฯ ซึ่งผู้สอนไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการ
บรรยายได้ดี 

๒)  ช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนต่อส่ิงท่ีก าลังศึกษา เพราะชุดการสอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนของตนเองและสังคม 

(๓)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและการมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

(๔)  ช่วยสร้างความพร้อมและมั่นใจแก่ผู้สอน เพราะชุดการสอนผลิตไว้เป็นหมวดหมู่ สามารถหยิบไป
ใช้ได้ทันที โดยเฉพาะผู้ท่ีไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมการสอนล่วงหน้า 

(๕)  ท าให้การเรียนการสอนของผู้เรียนเป็นอิสระจากอารมณ์ของผู้สอน ชุดการสอนสามารถท าให้ 
ผู้เรียน เรียนได้ตลอดเวลา ไม่ว่าอาจารย์ผู้สอนจะมีสภาพหรือมีความขัดข้องทางอารมณ์มากน้อยเพียงใด  



๕๙ 
 

(๖)  ช่วยให้การเรียนเป็นอิสระจากบุคลิกภาพของผู้สอน เนื่องจากชุดการสอนท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้
แทนครู  แม้ครูจะพูดหรือสอนไม่เก่ง ผู้เรียนก็สามารถเรียนได้อย่างมประสิทธิภาพจากชุดการสอนท่ีได้ผ่านการ
ทดสอบประสิทธิภาพมาแล้ว 

(๗)  ในกรณีครูขาด ครูคนอื่นก็สามารถสอนแทนโดยใช้ชุดการสอนท่ีมิใช่เข้าไปนั่ง  "คุมช้ัน"  ปล่อย
นักเรียนให้อยู่เฉยๆ เหมือนท่ีครูส่วนใหญ่ท ากันอยู่อย่างในปัจจุบัน เพราะเนื้อหาวิชาอยู่ในชุดการสอนเรียบร้อย
แล้ว   ครูผู้สอนแทนก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนัก 
  (๘)  ส าหรับชุดการสอนรายบุคคลและชุดการสอนทางไกล   เช่น   ท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
จะช่วยให้การศึกษามวลชนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้เรียนสามารถเรียนได้เองท่ีบ้าน ไม่ต้องเสียเวลา
และเงินทองนั่งรถเมล์ไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัย นักศึกษาต่างจังหวัดก็ไม่ต้องเสียค่าหอพัก ไม่ต้องเสียค่าอาหาร และ
ค่า "สังสรรค์" กับเพื่อน  เมื่อเรียนจากชุดการสอนทางไกล นักศึกษาจะสามารถประหยัดเงินได้มาก 
ศูนย์การเรียน 

แนวคิดการจัดศูนย์การเรียน (Learning Center) เป็นของนักการศึกษากลุ่มประสบการณ์ก้าวหน้า ซึ่งมี
ความเช่ือว่า ประสบการณ์จะน านักเรียนไปสู่การเรียนรู้ จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือกระท าหรือประสบสัมผัสด้วย
ตนเอง โรงเรียนจึงควรจัดบรรยากาศและสร้างสถานการณ์ท่ีจะให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าเพื่อหาประสบการณ์ด้วย
ตนเอง สถานการณ์ท่ีสร้างขึ้นนั้นก็จ าเป็นต้องใกล้เคียงความจริงกับชีวิตประจ าวัน เพื่อให้การเรียนรู้มีความหมาย
ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง 

ศูนย์การเรียนเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากท่ีสุดโดยอาศัยส่ือการสอนแบบประสมและหลักการของกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เข้าช่วยในการเรียนการสอน 
อีกท้ังยังเป็นการเรียนตามเอกัตภาพอีกด้วย ซึ่งลักษณะนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
 ๑. ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระฉับกระเฉง 
 ๒. ได้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยตนเองทันที 
 ๓. ได้มีประสบการณ์ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
 ๔. เกิดความรู้ทีละน้อยตามล าดับช้ัน 
 ศูนย์การเรียนจึงจัดว่าเป็นนวัตกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกันเป็นหมู่ 

รูปแบบของศูนย์การเรียน แบ่งออกได้หลายรูปแบบแต่ท่ีพบกันมากมี ๔ ประเภท คือ 
๑. ศูนย์การเรียนเอกเทศ  เป็นศูนย์การเรียนท่ีแยกเป็นอิสระจากห้องเรียน  เช่น  ศูนย์การเรียนครู เป็น

ศูนย์การเรียนท่ีใช้เป็นห้องปฏิบัติการ วิธีสอน เหมาะส าหรับสถาบันฝึกหัดครู  อาจจัดในสถาบันเอง หรือใน
โรงเรียนท่ีมีนิสิตฝึกสอนประจ าอยู่ก็ได้ ควรเป็นห้องเอกเทศ มีวัสดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อม 
ศูนย์การเรียนครู  จัดขึ้นเพื่อท่ีจะสร้างบรรยากาศของการเรียนการสอน ให้คล้ายคลึงกับสภาพจริงเพื่อให้ครูหรือ
นิสิตฝึกสอน ได้ทดลองแนวความคิดใหม่ๆ ก่อนท่ีจะไปใช้ในห้องเรียนจริง บางครั้งอาจจะเป็นการทดลองใช้
บทเรียนชุดการสอนท่ีเตรียมไว้เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องก็ได้  ศูนย์การเรียนส าหรับครูแยกเป็น ๒ ส่วนคือ (๑)  ศูนย์



๖๐ 
 
การผลิต เพื่อปฏิบัติการผลิตส่ือการสอนต่างๆและ  (๒)  ห้องปฏิบัติการสอนส าหรับการทดลองการสอน หรือส่ือ
ต่างๆ ท่ีผลิตขึ้น 

๒. ศูนย์การเรียนในห้องเรียน   เป็นการดัดแปลงห้องเรียนธรรมดา  โดยจัดเป็นศูนย์วิชาการต่างๆ ไว้ข้าง
ผนังห้อง หรือมุมห้อง โดยมีส่ือการสอนหรือกิจกรรม    ให้นักเรียนได้ศึกษาหรือค้นคว้าตามวิชาการต่างๆ  เช่น 
ศูนย์ศิลปะ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์สังคมศึกษา ฯลฯ  ศูนย์เหล่านี้ครูไม่ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสอนอย่างจริงจัง   
นักเรียนจะหาความรู้จากศูนย์เหล่านี้ในเวลาว่างเป็นส่วนใหญ่   ศูนย์การเรียนในห้องเรียนนี้ภายหลังได้พัฒนามา
เป็นห้องเรียนแบบเปิดหรือห้องเรียนรายบุคคล 

๓. การสอนแบบศูนย์การเรียน    เป็นการเปล่ียนแปลงห้องเรียนแบบธรรมดาท่ีครูเป็นผู้สอน มาเป็นศูนย์
กิจกรรมท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันภายในศูนย์และสามารถประเมินผลงานของตนเองได้  ตาม
ประสบการณ์และเนื้อหาท่ีครูก าหนดไว้ให้การจัดห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนนี้ อาศัยพื้นฐานจากทฤษฎีการใช้ส่ือ
ประสมและกระบวนการกลุ่มเป็นบูรณาการการใช้ส่ือการสอนชนิดต่างๆ และกลุ่มกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ท่ีมีชีวิตชีวา และฝึกฝนพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนให้มากท่ีสุด ลักษณะของส่ือการสอน   จะจัดส าเร็จรูป
ไว้แล้วเป็นชุดการสอน ห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักเรียน    เพราะหากเขาดีเด่น
ทางวิชาการไม่ได้ ก็เสริมสร้างความสามารถของเขาในทางด้านอื่นให้ดีขึ้น 

๔. ศูนย์การเรียนชุมชน  คือสถานศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุเข้า
ศึกษาหาความรู้ได้  การเรียนอาจจะเรียนจากโปรแกรมการสอนซึ่งจัดไว้ในรูปของชุดการสอนรายบุคคล 
ตามหมวดหมู่ของเนื้อหาและประสบการณ์ต่างๆ หรือจากกิจกรรมอื่นๆ ท่ีศูนย์จะเป็นผู้จัดให้ โดยมีครูท าหน้าท่ีเป็น
ผู้ประสานงานท่ีปรึกษา การเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนไม่มีการก าหนดเวลาและระดับช้ัน  ผู้เรียนจะเข้าเรียน
เมื่อใดก็ได้  เนื้อหาและประสบการณ์ในชุดการสอนจะแบ่งเป็นหน่วยย่อยตามล าดับมโนทัศน์จากง่ายไปหายาก  
จากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง  หัวใจส าคัญของการเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนคือ โปรแกรม ซึ่งจัดอยู่ในรูปของ  
ชุดการสอน ซึ่งต้องเตรียมไว้ให้เพียงพอในศูนย์ประสบการณ์ เช่น ศูนย์เกษตรกรรม ศูนย์งานช่าง  ศูนย์หัตถกรรม   
เป็นต้น 
 


