
 

บทที่ ๖ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน 

  

 
ความหมาย 
   นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด วธิีการ การปฏบิัต ิหรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ 
ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัย และใชได
ผลดียิ่งขึ้น   

  คําวา “นวตักรรม”  เปนศัพทบัญญัตขิองคณะกรรมการพิจารณาศัพทวชิาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มาจากภาษาอังกฤษวา Innovation มาจากคํากริยาวา Innovate แปลวา 
ทําใหม เปลี่ยนแปลงใหเกิดสิ่งใหม ในภาษาไทยเดิมใชคําวา “นวกรรม” ตอมาพบวาการใชคํานี้
มีความหมายคลาดเคลื่อนไปบาง จึงเปลีย่นมาใชคาํวา นวตักรรม และถาในวงการหรือกิจการใด ๆ 
ก็ตาม เม่ือมีการนําเอาความเปลี่ยนแปลงใหมๆ เขามาใชเพ่ือปรบัปรุงงานใหดีขึน้กวาเดิม ก็เรียก
ไดวาเปนนวัตกรรมของวงการนั้น ๆ และเม่ือนํามาใชในการศึกษา ก็เรียกวา “นวัตกรรมการศึกษา” 

    นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational innovation) หมายถึง การนําเอาส่ิงใหม ๆ 
ซึ่งอาจอยูในรูปของความคิด วิธีการ หรือการกระทํา รวมทั้งส่ิงประดิษฐเขามาใชในระบบการศึกษา 
เพ่ือมุงหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมใหระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ทําให
ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และชวยใหประหยัดเวลา
ในการเรียน เชน การใชคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer aids instruction) การใชวิดีทศันเชิง
โตตอบ (Interactive video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอรเน็ต (Internet) เปนตน 
   เม่ือมีการนําส่ือตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนมากขึน้ จึงมีการบญัญัติคําศัพท 
ที่เก่ียวของขึน้อีก คือ เทคโนโลยีทางการสอน (Instructional technology) ซึ่งหมายถึง การนํา
วิธีการ หรือนวตักรรม หรือเครื่องมือใหมๆ  รวมกบัเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียนรู
เพ่ือชวยใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

ลักษณะของนวัตกรรม 
นวัตกรรมแบงเปน ๓ ระยะ คือ 

ระยะที่ ๑ มีการประดิษฐคิดคน (Innovation) หรือเปนการปรับปรุงของเกาให 
เหมาะสมกับกาลสมัยมากขึ้น          

 
   ระยะที่ ๒ พัฒนาการ (Development)  มีการทดลองในแหลงทดลองจัดทําอยูใน
ลักษณะของโครงการทดลองปฏิบัติกอน (Pilot project) 
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   ระยะที่ ๓  การนําเอาไปปฏิบัติในสถานการณทั่วไป     ซึ่งจัดวาเปนนวัตกรรม 
ขั้นสมบูรณ 

  หลักเกณฑการพิจารณาวาส่ิงใดเปนนวัตกรรม 
๑. เปนสิ่งใหมทั้งหมดหรือบางสวน  

    ๒. มีการนําวิธีการจัดระบบ (System approach)   มาใชพิจารณาองคประกอบ
ทั้งสวน ขอมูลที่ใชเขาไปในกระบวนการและผลลัพธใหเหมาะสมกอนที่จะทําการเปลี่ยนแปลง  
   ๓. มีการพิสูจนดวยการวิจัยหรืออยูระหวางการวิจัยวาจะชวยใหดําเนินงานบางอยาง
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   ๔. ยังไมเปนสวนหนึ่งในระบบงานปจจุบนั  

  นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการสอน มีคุณคาและประโยชนดังตอไปน้ี 
๑. เปนศูนยรวมความสนใจของผูเรียน  และทําใหบทเรยีนเปนที่นาสนใจ 
๒. ชวยใหผูเรยีนมีประสบการณรวมกันอยางกวางขวาง 
๓. อธิบายสิ่งที่เขาใจยากใหงายขึ้น เชน การอธิบายความหมายของสัญลักษณ

ตางๆ ทําใหสิง่ที่เร็วชาลง หรือสิ่งที่ชาเร็วขึ้น เชน การแสดงเสนทางการเดินทัพ,  แสดงการกระทาํ
ยุทธหัตถ,ี ลักษณะของชางเอราวัณ, ลักษณะความเปนอยูในสมัยโบราณ ฯลฯ 

๔. ชวยใหผูเรยีนเรียนรูไดมากขึ้นในเวลาอันสั้น 
  หลักสําคัญในการเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน ควรคํานึงถึงรายละเอียด

ตาง ๆ ดังนี้ 
๑. ตรงจุดประสงคของการสอน 
๒. เหมาะสมกับเนื้อหา ระดับชั้นและวัยของผูเรียน 
๓. ใชไดผลคุมกับเวลาและแรงงาน 
๔. มีความชัดเจนและดึงดูดความสนใจใหผูเรียนตั้งใจเรยีน 
๕. ประหยัดเวลาในการอธบิายเนื้อหา 

 
ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยตีาง ๆ ที่ใชในการจัดการเรียนรู แบงออกเปนหลายประเภท 
ดังนี้ 
   ๑. โสตทัศนูปกรณ   ไดแก                      

๑.๑ วัสดุ (Audio-visual material) ไดแก ของจริง รูปวาด ภาพถาย สไลด (Slide) 
สมุดภาพ การตูน กระดานนิเทศ (Bulletin board) กระดานผาสําล ีเทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ 
(Video-tape) แผนภูมิ (Chart) เปนตน 
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๑.๒ อุปกรณ  (Audio-visual equipment) ไดแก เคร่ืองฉายภาพ วิทย ุ เคร่ือง
บันทึกเสียง เคร่ืองขยายภาพ คอมพิวเตอร เปนตน 



๑.๓ กิจกรรม (Activities) ไดแก การทดลอง การเลนละคร การศกึษานอกสถานที ่
การจัดนิทรรศการ การจัดรายการวิทยุและวทิยุโทรทศัน การสาธิต ฯลฯ 
   ๒. สื่อการเรียนรู  ไดแก 

๒.๑ สิ่งพิมพ (Printed material) ไดแก หนังสือแบบเรียน หนังสืออุเทศ หนังสือ
อานประกอบ หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร เอกสารแผนปลิว เปนตน 

๒.๒ เครื่องมือหรืออุปกรณการสอน (Audio - visual equipment) เครื่องฉายภาพ 
(Project material) อุปกรณถายทออดเสียง (Transmission) 

๒.๓ วัสดุอุปกรณ (Audio - visual material) ไดแก สิ่งของที่ใชในการจัดการเรียนรู 
เชน หุนจําลอง หุนกระบอก ลูกโลก กระดาน ชอลก ปายนิเทศ บตัรคํา แผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ 
ลักษณะของสื่อส้ินเปลือง เรียกวา วัสดุ สวนสื่อที่มีความคงทนถาวรเรียกวา อุปกรณ 

๒.๔ สถานที่ การจัดประสบการณการเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียน เชน 
ทัศนศึกษาหรอืศึกษาดูงาน การจัดหองเรียนแบบศูนยการเรียน เปนตน 

๒.๕ วิทยากร ผูใชสื่อการเรียนรูในการอธิบาย การซักถาม การอภิปราย ฯลฯ 
๒.๖ วิธกีาร คือ วิธสีอนหรือวิธกีารอ่ืนๆ เชน การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ 

เปนตน 
   ๓. อินเทอรเน็ต (Internet)  
  ในปจจุบันนี้ การส่ือสารทางการศึกษาสามารถใชอุปกรณดิจิตอล (Digital) เชน 
คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal computer: PC) เปนอุปกรณในการสงขาวสาร ขอมูล หรือ
สารสนเทศ ในทุกรูปแบบ ผานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลไปยังโครงขายโทรคมนาคมที่เชื่อมตอ
ถึงกันไดโดยตรง ทั่วโลก ซึ่งเราเรียกเครือขายน้ีวา อินเทอรเน็ต (Internet) 
   อินเทอรเน็ตใชมาตรฐานการเชื่อมตอที่เปรียบเสมือนกับใยแมงมุม โดยจุดตัด
ของใยแมงมุมจะเสมือนเปนคอมพิวเตอรแตละตวัที่โยงใยกันเปนเครือขาย โดยใชมาตรฐานการ
เชื่อมตอเดียวกันทัว่โลก คือ TCP/IP (Transmission control protocol/ internet protocol) ซึ่งเปน
โพรโตคอล (Protocol) ที่ใชใน การสงผานขอมูลบนสายตาง ๆ เชน สายโทรศพัท สายวงจร
พิเศษ และ Internet protocol ก็คือโพรโตคอลที่ใชในการสื่อสารบนอินเตอรเน็ต และดวย
โพรโตคอล TCP/IP นี้เองทําใหอินเตอรเน็ตไดรับความนิยมอยางสูง เน่ืองจากคอมพิวเตอรที่
เชื่อมตออินเตอรเน็ตทั้งโลกนี้พูดภาษเดียวกันก็คือ TCP/IP เราอาจจําคําวา Internet งาย ๆ โดย
แยกคําเปน Inter หมายถึง ระหวาง หรือทามกลาง และคําวา Net มาจากคําวา Network 
หมายถึง เครือขาย เม่ือนํามารวมกัน จึงแปลวา การเชื่อมตอกันระหวางเครือขาย ดังภาพ 
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ประโยชนของอินเทอรเน็ต  
๑. เปนแหลงขอมูลในการศึกษาเรียนรู ลักษณะของขอมูลมีทั้งลึกและกวาง 

ขอมูลสราง ปรับแกไขไดงาย  
     ๒. เปนแหลงรับหรือสงขาวสารไดหลายรูปแบบ เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(E-mail) กระดานขาว (Web board) เปนตน  
    ๓. เปนแหลงใหความบันเทงิ เชน เกม เพลง ภาพยนตร ขาว หรือหอง
สะสมภาพ เปนตน  
    ๔. เปนชองทางสําหรับทําธุรกิจสะดวกทั้งผูซื้อและผูขาย  เชน E-commerce 
หรือ บริการโอนเงิน เปนตน  
    ๕. เปนชองทางสําหรับประชาสัมพันธสินคา บริการ หรือองคกร  

๖. ไมจํากัดเวลาในการศึกษาเรียนรู เราสามารถเขาไปศกึษาไดตลอดเวลา 
และสามารถทบทวนไดตลอดเวลา 
  คําศัพททีเ่ก่ียวของกับอินเทอรเน็ต เชน                                               
   เว็บเพจ (Web page) คือ หนาเว็บแตละหนาที่ประกอบไปดวยขอมูล รูปภาพ 
เสียง และวิดีโอ โดยเปนขอมูลแบบสื่อผสมหรือมัลติมีเดีย ในเว็บไซตหนึ่งจะมีเวบ็เพจหลายๆ 
หนา เปรียบเสมือนกับหนาหนังสือในหนึ่งเลมที่ถูกแบงเปนหนาๆ สวนจะมีก่ีหนาน้ันก็จะขึ้นอยู
กับเนื้อหาของแตละเว็บไซตนั้น 
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   โฮมเพจ (Home page) คือ เว็บเพจหนาแรกสุดของขอมูลในเว็บไซตหนึ่ง
เว็บไซต เม่ือเราเปดเว็บไซตขึ้นมาแลวก็จะปรากฎเปนหนาเว็บเพจ เว็บเพจหนาแรกน้ีเราจะ
เรียกวา โฮมเพจ โดยจะมีลิงคไปยังเวบ็เพจหนาตางๆ ทั้งในเว็บไซตเดียวกันและก็ตางเวบ็ไซต
ไดดวย 
   เว็บไซต (Web site) คือ เปนแหลงเก็บขอมูลเว็บเพจหลายๆ เว็บเพจ แลวรวบรวม
เว็บเพจเหลาน้ีเขาดวยกันเพ่ือจัดตั้งขึ้นเปนเว็บไซต โดยเว็บไซตนัน้จะตองมีรหัสหรือชื่อโดเมน 
(Domain name) ที่ใชในการติดตอส่ือสารเพ่ือการเช่ือมโยงเขาหาเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต 



  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส (E-mail หรือ Electronic mail)    เปนการบริการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  โดยการพิมพจดหมายในคอมพิวเตอร  แลวสงผานสายโทรศัพท  (Dial-up line) 
หรือสาย LAN (Local area network) ในองคกร ไปใหเพ่ือนไดงาย โดยไมใชแสตมป และสวนใหญ
จะถึงผูรับในเกือบทันท ีสามารถสงไดภาพ เสียง  ตลอดจนงานพิมพตาง ๆ ในการรับและสง E-mail 
นิยมใช Browser เชน Internet explorer: IE, Netscape หรือ Opera เปนตน หรืออาจใชโปรแกรม
ชวยก็ได เชน Outlook เปนตน  
  พาณชิยอิเลก็ทรอนิกส (E - commerce) วิธีการหนึ่งที่เอ้ือใหการคาขายเกิดขึ้น 
เปนการใชประโยชนจากอิเล็กทรอนิกส เพ่ือทําใหบรรลุเปาหมายขององคกร เปนกิจกรรมทุกรูปแบบ
ที่เก่ียวของกับกิจกรรมเชิงพาณิชย ทั้งในระดับองคกร และสวนบคุคล บนพื้นฐานของการนําเสนอ
ขอมูล การประมวลผล และการสงขอมูลดิจิตอล ที่มีทัง้ขอมูลอักษร ภาพ และเสียง  

ธนาคารอิเลก็ทรอนิกส (E-banking หรือ Electronic banking)  ปจจุบันการทํา
ธุรกรรมทางการเงิน ที่ใหบรกิารโดยธนาคาร เร่ิมเปดชองทางอ่ืน นอกจากการไปติดตอดวยตนเอง
ที่ธนาคาร หรือการทํารายการจากตู ATM ในแบบเดิม ทกุวันนี้ทานสามารถใชโทรศพัทมือถือติดตอ
เขาไปชําระคาสินคา และบริการ หลายธนาคารเปดใหสามารถโอนเงิน ระหวางบัญชีผานอินเทอรเน็ต  

  เกมออนไลน (Game online) ปจจุบันเกมถูกพัฒนาไปมาก ไมจําเปนตองไปซื้อ
โปรแกรมเกมจากราน มาติดตั้งในเครื่องอีกตอไป เพราะสามารถเลือกเกม เลนผานระบบอินเทอรเน็ต
ไดทันที และมีเว็บทีใ่หบรกิารอยูมากมาย แตถาเลนคนเดียวแลวเบือ่ ก็สามารถเลนแบบเปน
กลุมกับผูใชอินเทอรเน็ตทานอ่ืน ที่ติดตอเขามาในระบบได ในสวนของเกมออนไลนนี้มีหลายลักษณะ
ทั้งที่เพ่ือความบันเทิงและการศึกษา TL 412 (TL 312)                              

  ๔. การเรียนรูผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส  หรือ E - Learning (Electronic learning) 
หมายถึง การใชเทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตเขามาเสริมการเรียนการสอน ใหเกิดประสิทธิผล 
คําวา E นั้นยอมาจาก Electronic สวนคําวา learning มีความหมายตรงตวัวา การเรียนรู เม่ือ
นํามารวมกัน หมายถึง การเรียนรูโดยใช electronic หรือ internet เปนสื่อ องคประกอบของ  
E-learning คือ  
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๑) ระบบจัดการการศึกษา (Management education system) ไมวาระบบใดก็
ตองมีการจัดการ เพ่ือทําหนาที่ควบคุม และประสานงาน ใหระบบดําเนินไปอยางถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพ องคประกอบนี้สําคัญที่สุด เพราะทําหนาที่ในการวางแผน กําหนดหลักสูตร ตารางเวลา 
แผนดานบุคลากร แผนงานบริการ แผนดานงบประมาณ แผนอุปกรณเครือขาย แผนประเมินผล
การดําเนินงาน และทําใหแผนทั้งหมด ดําเนินไปอยางถูกตอง รวมถึงการประเมิน และตรวจสอบ 
กระบวนการตาง ๆ ในระบบ และนําหาแนวทางแกไข เพ่ือใหระบบดําเนินตอไปดวยดี และไม
หยุดชะงัก  
   ๒) เน้ือหารายวิชาเปนบท และเปนขั้นตอน (Contents) หนาที่ของผูเชี่ยวชาญ 
ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูสอนคือ การเขียนคําอธิบายรายวิชา วางแผนการสอน ใหเหมาะสม

 



กับเวลา ตรงกับความตองการของสังคม สรางส่ือการสอนที่เหมาะสม แยกบทเรียนเปนบท มี
การมอบหมายงานเม่ือจบบทเรียน และทําสรุปเนื้อหาไวตอนทายของแตละบท พรอมแนะนํา
แหลงอางอิงเพิ่มเติมใหไปศึกษาคนควา  
    ๓) สามารถสื่อสารระหวางผูเรียน และผูสอน หรือระหวางผูเรยีนดวยกัน 
(Communication) ทุกคนในชั้นเรียนสามารถติดตอส่ือสารกัน เพ่ือหาขอมูล ชวยเหลือ 
แลกเปลีย่นความคิดเห็น หรือตอบขอซักถาม เพ่ือใหการศกึษาไดประสิทธผิลสงูสุด สื่อที่ใชอาจ
เปน E-mail, โทรศัพท, Chat board, web board เปนตน  ผูสอนสามารถตรวจงานของผูเรียน 
พรอมแสดงความคิดเห็นตอคุณภาพงานอยางสมํ่าเสมอ และเปดเผยผลการตรวจงาน เพ่ือให
ทุกคนทราบวา งานแตละแบบมีจุดบกพรองอยางไร เม่ือแตละคนทราบจุดบกพรองของตน จะ
สามารถพัฒนาตนเองและงานใหดีขึ้นได 
   ๔) วัดผลการเรียน (Evaluation) งานหรือแบบฝกหัดที่ผูสอนมอบหมาย จะทํา
ใหผูเรียนมีประสบการณ และเขาใจเนื้อหาวิชามากขึ้น จนสามารถนําไปประยุกต แกปญหาใน
อนาคตได แตการจะผานวชิาใดไป จะตองมีเกณฑมาตรฐาน เพ่ือวดัผลการเรียน ซึ่งเปนการ
รับรองวาผูเรยีนผานเกณฑ จากสถาบันใด ถาไมมีการสอบก็บอกไมไดวาผานหรือไม เพียงแต 
 
เขาเรียนอยางเดียว จะไมไดรับความเชื่อถือมากพอ เพราะเรียนอยางเดียว ผูสอนอาจสอนดี 
สอนเกง สื่อการสอนยอดเย่ียม แตผูเรียนคุยกัน นั่งหลับ หรือโดดเรียน ก็ไมสามารถรับรองวา
การเขาเรียนนั้นไดมาตรฐาน เพราะผานการเรียนรู มิใชผานเกณฑมาตรฐานจากการสอบเพียง
อยางเดียว  
   การศึกษาบทเรียน E–learning ผูเรียนตองปฏิบัตติามคําแนะนําทีผู่ใหบริการ
กําหนดไว เชน การลงทะเบียนเพ่ือขอรบัชื่อผูใช (login name) และรหัสผาน (password) หรือ
บางคร้ังอาจตองเสียคาใชบริการ แตในสวนของมหาวทิยาลัยรามคาํแหงเปดใหบริการโดยไมคิด
คาบริการ ดังนั้น ผูสนใจสามารถเขาไปศกึษาได http://www.ram.edu/elearning/index.php 
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    ๕. บทเรียนโปรแกรม (Programmed Lesson) 
  บทเรียนโปรแกรมอาศัยแนวคิดของนกัการศึกษา เก่ียวกบัการใหผูเรียนไดเรียนรู

ดวยตนเอง ซึ่งเร่ิมใชกันมานานแลว บทเรียนโปรแกรมอาจเรียกไดแตกตางกันไปตามลักษณะของ
การนําไปใช เชน บทเรียนสําเร็จรูป โปรแกรมการสอน และหนังสือที่เรียนดวยตนเอง เปนตน 
   การสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรม เปนวิธกีารสอนที่มีหลักการเพ่ือเอ้ือใหเกิดการ
เรียนรูไดอยางมีประสทิธิภาพซ่ึงอาจจะนําไปใชเปนหลักการในการสอนวิธตีางๆ ได เชน การสอน
แบบบรรยาย การสอนแบบสาธิต หรือการสอนแบบกิจกรรมกลุม เปนตน 
   หลักการของบทเรียนโปรแกรม คือ 
      ๑. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม (Active participation)  การที่ผูเรียน
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมยิ่งมาก ยิ่งสงเสริมใหเกิดการเรียนรูมากขึ้น 
     ๒. ใหทราบผลการเรียนของตนเองอยางทันทีทันใด  (Immediate feed 
back) เปนการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนทันท ีวาส่ิงที่ผูเรียนทําน้ันถูกหรือผิด 
      ๓. ประสบการณแหงความสําเร็จ (Success experience) เม่ือเรียนจบ
แตละขั้นตอนที่สําคัญ ครูควรใหการเสริมแรง (Reinforcement) แกผูเรียน  เพราะจะเปนการกระตุน
ใหผูเรียนรูสึกภูมิใจ และตองการเรียนตอไป 
     ๔. การประมาณทีละนอย (Gradual approximation)    เปนการจัดลาํดับ
ขั้นตอนของเนื้อหา ใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน ไมใหถี่หรือหางเกินไป  
  ลักษณะสําคญัของบทเรียนโปรแกรม มีดังนี้ 
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    ๑. มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน กลาวคือ   พฤติกรรมขั้นสุดทายของผูเรียนจะตอง
กําหนดลงไปเพ่ือใหผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 
    ๒. เน้ือหาของบทเรียนโปรแกรมแบงออกเปนหนวยเล็กๆ เรียงลําดับไว
ตามความสนใจของผูเรียนซ่ึงแตละหนวยเรียกวา กรอบ (Frame) 
    ๓. ผูเรียนตองแสดงการตอบสนองความรูในแตละกรอบ เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจเน้ือหาอยางตอเน่ือง 

  ๔. การตอบสนองของผูเรียนจะไดเสริมแรงโดยใหทราบผลการตอบทันท ี
  ๕. ผูเรียนคอย ๆ เรียนเพ่ิมขึ้นทีละขั้นจากสิ่งที่รูแลวไปสูความรูใหมซึ่ง

บทเรียนจัดลําดับให 
     ๖. ยึดผูเรียนไวเปนศูนยกลาง เปดโอกาสเรียนดวยตนเอง เวลาทีใ่ชเรียน
จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความสามารถของแตละคน 

 



    ๗. เน้ือหาบทเรียนไดผานการทดลองใชแลว และนําขอมูลมาปรับปรุง 
โดยผูเขียนบทเรียน 
   ประเภทของบทเรียนโปรแกรม แบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 

  ๑. บทเรียนแบบเสนตรง  (Linear programming) เปนบทเรียนที่เสนอ
เน้ือหาทีละนอยบรรจุลงในกรอบตอเนื่องกันตามลําดับจากกรอบที่หน่ึงถึงกรอบสุดทาย โดยเรียงลําดับ 
เน้ือหาจากงายไปหายาก สิ่งที่เรียนจากหนวยแรกหรือกรอบแรก ๆ จะเปนพ้ืนฐานสําหรับกรอบ
ถัดไปในแตละกรอบจะมีเน้ือหา คําถามใหตอบและมทีี่วางไวใหตอบโดยอาจจะอยูในกรอบเดียวกนั 
หรือคนละกรอบก็ได สวนเฉลยคําตอบนัน้อาจจะอยูในกรอบถัดไปหรืออยูในกรอบเดียวกันก็ได  
 
แตมักอยูในทีว่างดานขวาหรือซายของหนากระดาษ ดังนี้ 
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๑ ๒ ๓ จบ  ๔ 
 
 

   ๒. บทเรียนแบบกิ่งหรือแบบสาขา (Branching programming) เปนวิธีการ
เขียนบทเรียนแบบสับลําดับ ทั้งน้ี มีการเรียงลําดับขอความยอยโดยอาศัยคําตอบผูเรยีนเปนเกณฑ 
ถาผูเรียนตอบคําถามของขอความงาย ๆ ที่เปนหลักของบทเรียนไมถูกตอง ก็อาจไดรับคําส่ังให
เรียนเน้ือหายอยๆ ตาง ๆ เพ่ิมเติมกอนที่จะไปศึกษาหนวยยอย หรือกรอบในบทเรียนอ่ืนตอไป
บทเรียนโปรแกรมแบบสาขามี ๒ ชนิด คือ 
          ๒.๑ กรอบยืน เปนกรอบที่อธิบายเนื้อหาวิชาและมีคําถามแบบ
เลือกตอบอยูหลายคําตอบใหผูเรียนเลือก 
    ๒.๒ กรอบสาขา เปนกรอบที่ชวยแกไขความบกพรอง หรือผิดพลาด
ของผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนตอบคําถามน้ันไดถูกตอง เชน 
 - แบบสาขาชนิด อธิบายคําตอบที่ผิด แลวยอนกลับไปเรียนกรอบเดิมซํ้า 
           

           
 
 
 
 
  

- แบบสาขาชนิด แกไขขอบกพรองของผูเรียนที่ไมเขาในสิ่งที่ผานไปแลว 
 

 
   

๑ ๑ ๑ 

๑ ๑ ๑ 

๑ 

สาขา สาขา 

๑ ๒ ๓ 

สาขา 

๔ 
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   ๓. บทเรียนแบบไมแยกกรอบ (Adjunct auto instruction) เปนบทเรยีนที่
เสนอเน้ือหาทีละนอยตามลําดับ มีคําถามและเฉลย หรือแนวในการตอบคําถามไวใหตรวจสอบทันที 
เสนอเน้ือหาที่เปนลําดับทีต่อเนื่องกันเชนเดียวกับการเขยีนบทความ หรือตําราแตกตางกันเพียงวา 
บทเรียนประเภทนี้จะตองมีคําตอบหรือแนวคิดตอบไว ใหผูเรยีนเพื่อเปนขอมูลปอนกลับผูเรยีน
วาคําตอบของคนถูกหรือผิดซ่ึงเปนการเสริมแรงแกผูเรียน 
  หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาทีเ่ก่ียวของกับบทเรยีนโปรแกรม 
   การสรางบทเรียนโปรแกรมมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และ
ทัศนคติที่ดีตอการเรียน ดังนั้น การสรางบทเรียนจําเปนตองอาศัยหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู
ดวย พ้ืนฐานทางจิตวิทยาที่นํามาใชในการสรางบทเรยีนโปรแกรม คือทฤษฎีทางจิตวทิยาของ 
สกินเนอร (Skinner) และ ธอรนไดค (Thorndike) 
   ทฤษฎีของสกินเนอรคือ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขโดยอาศัยการสริมแรง  
(Reinforcement) และการตอบสนอง (Operant conditioning) สวนทฤษฎีของ ธอรนไดค คือ 
กฎแหงผล (Law of effect) กฎแหงการฝกหัด (Law of exercise) และกฎแหงความพรอม 
(Law of readiness) 
   การสรางบทเรียนโปรแกรมนั้น  มีขั้นตอนดังน้ี 
   ๑. การเตรียมการ ไดแก การศึกษาหลักสตูรในระดับชัน้ที่ตองการสราง
บทเรียนโดยพิจารณาตัดสินใจวาจะเลือกสรางบทเรียนแบบใด เรื่องใด แลวจึงศกึษาจุดมุงหมาย

สาขา 

สาขา 

สาขา สาขา 

สาขา สาขา 

สาขา สาขา สาขา สาขา 
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ทั่วไป จุดมุงหมายเฉพาะ ศึกษาเนื้อหารายละเอียด เพ่ือสรางบทเรียนและแบบทดสอบวัดผล
กอนเรียนและหลังเรียน 

๒. ขั้นปฏิบัตงิานลงมือเขียนกรอบ หรือหนวยยอยของบทเรียน โดยยึด
จุดประสงคการเรียนรู และผลของการวิเคราะหงานที่ใหผูเรียนปฏิบตัิเปนแนวทาง ซึ่งในขณะที่
เขียนบทเรียนนั้น ผูสรางจะตองพยายามปรับปรุงงาน เพ่ือใหไดบทเรียนที่สามารถสนองตอ
ผูเรียนทางดานตางๆ อยางครอบคลุม 

  ๓. ขั้นทดลองและแกไข ตรวจแกไขในเรื่องตาง ๆ ไดแก ทางดานภาษา 
เทคนิค และความถูกตองตามหลักวิชาในการเขียนบทเรียนโปรแกรม และเม่ือแกไขเสร็จเรียบรอย
แลว นําบทเรียนน้ีไปทดลองใชกับผูเรียน โดยทดลองเปนรายบุคคล แลวนําไปทดลองเปนกลุม
ยอยประมาณ ๑๐ - ๑๕ คน และทดลองภาคสนาม เปนตน 
    ๔. ขั้นตรวจสอบคุณภาพ เปนขั้นตอนสุดทายของการสรางบทเรียนโปรแกรม 
โดยนําไปทดลองกับกลุมตวัอยางเพ่ือหาคุณภาพของบทเรียน โดยทั่วไปแลวใชเกณฑมาตรฐาน 
๙๐/๙๐ หรือ ๘๐/๘๐ ตามความเหมาะสม 
   ๖. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) 
   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเรียนแบบรายบคุคล ที่นําเอาหลักการ
ของบทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสําเร็จรูป และเครือ่งชวยสอนอ่ืน ๆ มาผสมผสานกัน โดย 
มีจุดมุงหมายที่จะตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  
    ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ 
    ๑. สรางแรงจูงใจในการเรียนรูแกผูเรียน 
    ๒. ดึงดูดความสนใจ โดยใชเทคนิคการนําเสนอดวยกราฟก ภาพเคลื่อนไหว 
แสง สี เสียง ใหภาพสวยงานเหมือนจริง 
    ๓. ชวยใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูและเขาใจงาย 
    ๔. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรชวยสอนมีโอกาสเลือกตัดสินใจ
และไดรับการเสริมแรงจากการไดรับขอมูลยอนกลับทันที 
    ๕. ทําใหมีความคงทนในการเรียนรูสูงเพราะมีโอกาสปฏบิัติกิจกรรมดวย
ตนเองซึ่งผูเรียนรูจากงายไปยากตามลําดับ 
    ๖. ผูเรยีนสามารถเรียนรูไดตามลําดับความสนใจ และความสามารถของ
ตนเองบทเรียนมีความยืดหยุน ผูเรียนสามารถเรียนซํ้าไดตามตองการ 
    ๗. สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูเรียนตองควบคุม
การเรียนดวยตนเอง มีการแกปญหาและฝกใหไดคิดอยางมีเหตุผล 
    ๘. สรางความพึงพอใจแกผูเรียน ผูเรียนจะเรียนไดเรว็หรือชาขึ้นอยูกับ
ระดับสติปญญา และความสามารถของตนเองทําใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียน 
    ๙. ผูเรียนสามารถรับรูผลสมัฤทธิท์างการเรียนของตนเองไดอยางรวดเร็ว
เปนการเสริมแรง หรือทาทายกับผูเรียนที่จะเรียนรูบทเรียนเพ่ิมขึ้น 
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    ๑๐. ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูสอน
มีเวลามากขึ้นที่จะสัมพันธกับผูเรียนและชวยเหลือผูเรยีนแตละคน 
    ๑๑. ประหยัดเวลาและงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน โดยลด
ความจําเปนที่จะตองใชครผููสอนที่มีประสบการณหรือเคร่ืองมือที่มีราคาแพง และอันตราย  
  คอมพิวเตอรชวยสอนแบงออกไดเปน ๕ ประเภท คือ  
    ๑. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทติวเตอร  คือ บทเรยีนคอมพิวเตอรซึ่ง
นําเสนอเน้ือหาแกผูเรียน ไมวาจะเปนเนื้อหาใหม หรือทบทวนเนื้อหาเดิมก็ตาม  สวนใหญคอมพิวเตอร
ชวยสอนประเภทติวเตอรจะมีแบบทดสอบหรือแบบฝกหัด เพ่ือทดสอบความ   เขาใจของผูเรียน
อยูดวย อยางไรก็ตาม ผูเรยีนมีอิสระที่จะเลือกตัดสินใจวา จะทําแบบทดสอบ หรือทําแบบฝกหัด
หรือไม/อยางไร หรือจะเลือกเน้ือหาสวนไหน  เรียงลําดับในรูปแบบใด   เพราะการเรียนโดยคอมพิวเตอร
ชวยสอนนั้น ผูเรียนจะสามารถควบคุม การเรียนของตนไดตามความตองการของตนเอง 
    ๒. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบฝกหัด คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร
ซึ่งมุงเนนใหผูใชทําแบบฝกหัดจนสามารถเขาใจเน้ือหา ในบทเรียนนั้น ๆ ได คอมพิวเตอรชวย
สอนประเภทแบบฝกหัดเปนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทที่ไดรับความนิยมมากโดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนที่เรียนออน หรือเรียนไมทันคนอ่ืน ๆ 
ไดมีโอกาสทําความเขาใจบทเรียนสําคัญๆ ไดโดยที่ครูผูสอน ไมตองเสียเวลาในชัน้เรียนอธิบาย
เน้ือหาเดิมซํ้าแลวซ้ําอีก 
    ๓. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการจําลอง คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร
ที่การนําเสนอบทเรียนในรูปของการจําลองแบบ (Simulation) โดยการจําลองสถานการณทีเ่หมือน
จริงขึ้นและบังคับใหผูเรียนตองตัดสินใจแกปญหา (Problem - solving) ในตัวบทเรียนจะมีคําแนะนํา
เพ่ือชวยในการตัดสินใจของผูเรียน และแสดงผลลัพธในการตัดสินใจนั้น  ๆขอดีของการใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนประเภทการจําลอง คือ การลดคาใชจายและการลดอันตรายอันเกิดขึ้นไดจากการเรยีนรูที่
เกิดขึ้นในสถานการณจริง 
    ๔. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร 
ที่ทําใหผูใชมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน จนลืมไปวากําลังเรียนอยู เกมคอมพิวเตอรทาง
การศึกษาเปนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทที่สําคญัประเภทหนึ่ง เน่ืองจากเปนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่กระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้  นิยมใชกับเด็ก 
ตั้งแตระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ยังสามารถนํามาใชกับ 
ผูเรียนในระดับอุดมศึกษา เพ่ือเปนการปูทางใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ดีกับการเรียนทางคอมพิวเตอร
ไดอีกดวย 
    ๕. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบทดสอบ คือ การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการสรางแบบทดสอบ การจัดการการสอบ การตรวจใหคะแนน การคํานวณ 
ผลสอบ ขอดีของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบทดสอบ คือการที่ผูเรียนไดรบั 
ผลปอนกลับโดยทันที (Immediate feedback) ซึ่งเปนขอจํากัดของการทดสอบที่ใชกันอยู 
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ทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณผลสอบก็ยังมีความแมนยํา
และรวดเรว็อีกดวย 
    อยางไรก็ตาม การแบงประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนเปนประเภท
ตาง ๆ นี้ เปนการแบงตามลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเดน ของแตละประเภทของคอมพิวเตอรชวย
สอน ไมไดหมายความวาคอมพิวเตอรชวยสอนทุกโปรแกรมที่ไดรับการพัฒนาออกมาน้ันจะตอง
เปนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทใดประเภทหน่ึงเสมอไป คอมพิวเตอรชวยสอนหลายโปรแกรม
ดวยกนั เร่ิมดวยลักษณะของคอมพวิเตอรชวยสอนประเภทตวิเตอร และตามดวยการนําลกัษณะ
ของคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทฝกปฏบิตัิเขามาใช นอกจากน้ียังมีการนําลักษณะของคอมพิวเตอร
ชวยสอน ประเภทเกมมาผสมผสานเพ่ือทําใหการฝกปฏิบตัิมีความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกดวย 
ดังนั้น การแบงประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนออกเปนประเภทตาง ๆ จึงเปนเสมือนแนวคิด
พ้ืนฐานสําหรับผูที่ตองการจะพัฒนา และออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
ไดยึดถือเปนเกณฑในการแบงเทาน้ัน ไมไดมุงหวังใหเปนเกณฑตายตัวแตอยางใด 
  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ขั้นการเตรยีมการ (Preparation)  
    ๒. ขั้นการออกแบบบทเรียน (Design instruction)  
    ๓. ขั้นกาารเขียนผังงาน (Flow-chart lesson)  
    ๔. ขั้นการสราง (Story board)  
    ๕. ขั้นการสราง/เขียนโปรแกรม (Program lesson)  
    ๖. ขั้นการผลติเอกสาร  
    ๗. ขั้นการประเมินและแกไขบทเรยีน (Evaluation and revise) 

  ในปจจุบันคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ไดกลายเปนสื่อที่มีประสทิธิภาพสูงสุด
สื่อหนึ่ง ที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายของวงการศกึษาไทยดวยคุณสมบัติพิเศษของ CAI ที่
มีขอไดเปรียบสื่ออ่ืน ๆ   ที่แสดงผลไดหลายรูปแบบอยางตอเน่ือง  ไมวาจะเปนภาพเคลื่อนไหว  
 
เสียงประกอบ และการปฏสิัมพันธ (Interactive) บวกกับความสามารถในการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอรนั้น ๆ ทาํใหเปนสื่อทีต่อบสนองการเรียนในรูปแบบที่เนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง 
(Child centered) ไดอยางดียิ่ง เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง ฝกการคิดเปน ทําเปน 
และแกปญหาเปน เพ่ือเปาหมายใหเปนคนเกง คนดี และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 
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บทสรุป 
 
 
 

 
นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการสอนมีความสําคัญตอการจัด  

       การศึกษาในสังคมยคุโลกาภิวตันเปนอยางมาก เน่ืองจากโลกในปจจุบัน 
       ไดกาวเขาสูยุคที่มีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ ดานเทคโนโลยี 
       สารสนเทศ การส่ือสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร การจัดการเรียนรู 
       ก็เปลี่ยนเปนใชสื่อทีห่ลากหลายขึน้ ทั้งสื่อประสม สื่อคอมพิวเตอร   
       อินเทอรเน็ต คอมพิวเตอรชวยสอน หองสมุดอัตโนมัติ (Online) เปนตน  
                  ผูสอนจึงควรเลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนให 

 

       เหมาะสมกับผเรียน เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการเรียนร และคนหา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกหัด 
 

126                                                                                                           TL 412 (TL 312)    

คําสั่ง ตอบคําถามตอไปน้ี สั้น ๆ พอเขาใจ 

๑.  นวัตกรรมมีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนอยางไร จงอธิบาย     
     ........................................................................................................................................ 

๒. หลักเกณฑในการพิจารณานวัตกรรมมีอะไรบาง           
     ........................................................................................................................................ 

๓. เทคโนโลยทีางการสอนมีประโยชนอยางไร 
     ........................................................................................................................................ 

 



๔. คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มีประโยชนในการจัดการเรียนรูอยางไร 
     ........................................................................................................................................ 

๕. บทเรียนโปรแกรม (Programmed Lesson) มีก่ีประเภท อะไรบาง 
     ........................................................................................................................................ 

๖. การออกแบบ คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  มีขั้นตอนอยางไร 
     ........................................................................................................................................ 

๗. ในปจจุบันการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ E – Learning มีความสําคัญหรือไม 
     จงอธิบาย 
     ........................................................................................................................................ 
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