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นวตักรรมการเรียนรู้(Learning Innovation ) 
ความหมายของนวตักรรม 
                  “นวตักรรม” มาจากภาษาองักฤษวา่ Innovation มาจากค ากริยาวา่ innovate แปลวา่ ท าใหม่ 
เปล่ียนแปลงใหเ้กิดส่ิงใหม ่นวตักรรม จึงหมายถึงการน าส่ิงใหม่ ๆ เขา้มาเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมจากวธีิการท่ี
ท าอยูเ่ดิม เพื่อใหใ้ชไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 
             ดงันั้นไม่วา่วงการหรือกิจการใด ๆ ก็ตาม เม่ือมีการน าเอาความเปล่ียนแปลงใหม่ๆ เขา้มาใชเ้พื่อ
ปรับปรุงงานใหดี้ข้ึนกวา่เดิมก็เรียกไดว้า่เป็นนวตักรรม ของวงการนั้น ๆ เช่นในวงการศึกษาน าเอามาใช ้ก็
เรียกวา่ “นวตักรรมการศึกษา” (Educational Innovation) 
            ในวงการศึกษามีค าเก่ียวกบันวตักรรมอยู่ 3 ค า ไดแ้ก่ 
            1. นวตักรรมการศึกษา (Educational innovation)  หมายถึง   ส่ิงใหม่ท่ีน ามาใชใ้นการจดัการศึกษา 
            2. นวตักรรมการเรียนการสอน (Instructional innovation)     หมายถึง ส่ิงใหม่ท่ีน ามาใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน 
            3. นวตักรรมการเรียนรู้ (Learning innovation)     หมายถึง ส่ิงใหม่ท่ีน ามาใชใ้หผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
               จะเห็นไดว้า่นวตักรรมการศึกษาเป็นนวตักรรมท่ีใชใ้นวงกวา้งดา้นต่างๆ ท่ีเป็นการจดัการศึกษา   
ส่วนนวตักรรมการเรียนการสอนและนวตักรรมการเรียนรู้ จดัเป็นนวตักรรมประเภทเดียวกนั มีจุดเนน้ท่ีการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
 
วตัถุประสงค์ ในการน านวตักรรมมาใช้ 
                เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการสอน ซ่ึงส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน แต่บางคร้ังมีการน า
นวตักรรมมาใช ้เพื่อแกปั้ญหาของผูเ้รียน 
 
องค์ประกอบของนวตักรรมการเรียนรู้ 
               นวตักรรมการเรียนรู้มีองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1.       วตัถุประสงค ์
              เป็นส่วนท่ีบอกวา่นวตักรรมนั้นใชเ้พื่อพฒันาอะไร ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชคื้ออะไร วตัถุประสงคท่ี์
มีความชดัเจนจะช่วยใหผู้ท่ี้ตอ้งการใชน้วตักรรมนั้น มีขอ้มูลส าหรับพิจารณาตดัสินใจ 
 



2.       แนวคิดพื้นฐาน 
              เป็นส่วนท่ีท าใหน้วตักรรมมีความน่าเช่ือถือวา่เม่ือน าไปใช้  จะประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค ์ดงันั้น ทฤษฎี    หลกัการ ท่ีน ามาใชเ้ป็นแนวคิดพื้นฐาน ตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละให้
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และถา้ทฤษฎี หลกัการเหล่านั้น  มีงานวจัิยรองรับผล ก็จะยิง่ท  าให้
มัน่ใจวา่การใชน้วตักรรมนั้น จะไดรั้บผลตามท่ีตอ้งการ 
 3.   โครงสร้างหรือขั้นตอนการใช้ 
              เป็นส่วนท่ีแสดงภาพรวมของนวตักรรม ถา้ นวตักรรมเป็นวตัถุ ส่ิงของ  จะมีโครงสร้างท่ีแสดง 
ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ชุดการสอนแผนจุฬา ประกอบดว้ย ซองบรรจุเอก สารบตัรเน้ือหา บตัรกิจกรรม 
บตัรค าถาม และบตัรเฉลย เป็นตน้   ส่วนนวตักรรมทีเ่ป็นวธีิการ หรือกระบวนการก็จะแสดงขั้นตอนการใช้
นวตักรรมเป็นล าดบัขั้น เช่น รูปแบบการสอนต่างๆ จะมีค าอธิบายขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่
ขั้นเตรียมการ ขั้นผูเ้รียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ และขั้นการจดัการหลงัการเรียนรู้ 
  4.   การประเมินผล 
                    เป็นส่วนท่ีแสดงความส าเร็จของนวตักรรม โดยจะระบุวธีิวดัผล เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผล และ
วธีิการประเมินผล หากใชว้ธีิประเมินผลท่ีต่างออกไป อาจจะพบผลของการใชน้วตักรรมท่ีไม่ตรงกบั
วตัถุประสงคข์องนวตักรรม 
 การออกแบบนวตักรรมการเรียนรู้  (Designs of Learning Innovation)    
                การออกแบบนวตักรรมการเรียนรู้ หมายถึง  การรู้จกัการวางแผน ขั้นตอนและวธีิการตามความคิด
สร้างสรรคช่์วยใหผู้เ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้อยา่งรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกวา่เดิม และท าใหก้ารเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
                                การแบ่งประเภทของนวตักรรมการเรียนรู้  ได้แก่ 
                          1.1 นวตักรรมด้านหลกัสูตร เช่น การจดัหลกัสูตรแบบบูรณาการ (Integrated 
Curriculum) การจดัหลกัสูตรการศึกษาผูใ้หญ่แบบเบด็เสร็จ (Function Literacy) การจดัหลกัสูตรเพื่อให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ตามล าดบัขั้นจนบรรลุเป้าหมาย (Mastery Learning Curriculum) หลกัสูตรแบบเอกตัภาพ 
(Individualized Curriculum) และหลกัสูตร กิจกรรมหรือประสบการณ์ (Activity or Experience 
Curriculum) 
                       1.2 นวตักรรมด้านการเรียนการสอน เช่น การสอนแบบโมดุล (Module Teaching) การสอน
แบบจุลภาค (Micro Teaching) การสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์(Group Process Teaching) การสอนซ่อมเสริม 
(Remidial Teaching) การสอนโดยเพื่อน สอนเพื่อน (Peers Teaching) การสอนแบบพี่สอนนอ้ง
(Monitoring) และการปรับ พฤติกรรม (Behavioral Modification) การสอนเป็นรายบุคคล(Individualized 
Instruction) การเรียนแบบรู้รอบ(Mastery Learning)  การเรียนแบบศูนยก์ารเรียน (Learning Center)การ
สอนแบบบูรณาการ(Integrative Techniques) การสอน แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method)การสอน
แบบโครงการ อาร์ ไอ ที (Reduced Instructional Time) การสอนโดยใชชุ้ดการเรียนการสอน (Instructional 



Package) การสร้างบทเรียนใหเ้รียนดว้ยตนเอง (Personalized System Instruction) การสอนโดยใหท้างบา้น
ดูแลการฝึกปฏิบติั (Home Training) ชุดการสอนยอ่ย (Minicourse) 
                       1.3 นวตักรรมด้านส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา  เช่น การใชบ้ทเรียน ส าเร็จรูป (Programed 
Instruction) การใชเ้คร่ืองช่วยสอน(Teaching Machine) การใชว้ทิยแุละโทรทศัน์ช่วยสอน (Teaching By 
Radio and TV) การใชค้อมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction) ชุดการสอน (Learning 
Packages) และวดีิโอ ปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Video) 
                       1.4 นวตักรรมด้านการวดัและประเมินผล เช่น การวดัผลแบบอิงกลุ่มและแบบ อิงเกณฑ ์
(Formative and Summative Evaluation) การประเมินผลเพื่อแกข้อ้ บกพร่อง (Diagnostic Evaluation)การ
เล่ือนชั้นโดยอตัโนมติั (Automatic Promotion) การประเมินผลก่อนเรียน (Pre-test) 
                       1.5 นวตักรรมด้านการบริหารและบริการ เช่น การจดัการศึกษาแบบเปิด (Open University) 
การจดัการศึกษาตามแนวมนุษยนิยม (Humanistic Education) การจดัตารางสอนแบบยดืหยุน่ (Flexible 
Scheduling) การจดัการศึกษานอกโรงเรียน (Non-Formal Education) การจดัโรงเรียนหมู่บา้นเด็ก(Summer 
Hill School) การจดัโรงเรียนในโรงเรียน (School Within School) การจดัโรงเรียนแบบไม่แบ่งชั้น (Non-
Graded School) การเกณฑเ์ด็กสองกลุ่มอายุ 
 เป้าหมายของนวตักรรมทางการศึกษา 

1. เพื่อแกปั้ญหาการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน 
2. เพื่อท าใหก้ารเรียนรู้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาท่ีวางไว้ 
3. เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายไดดี้ข้ึน 

การออกแบบนวตักรรม 
ขั้นตอนในการออกแบบนวตักรรม มีดงัน้ี 

1. ศึกษาประเภทของนวตักรรม 
2. ศึกษาวธีิการสร้าง 
3. ศึกษาหลกัสูตรการศึกษา 
4. ลงมือสร้าง 
5. ทดลองใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และปรับปรุง 
6.  ประเมินผล 

 ในการออกแบบนวตักรรมผูอ้อกแบบควรกล่าวถึงส่วนต่างๆ ต่อไปน้ี 
              1.  ช่ือนวตักรรม 
              2.  วตัถุประสงคข์องการใชน้วตักรรม 
              3.  ทฤษฎีหลกัการท่ีใชใ้นการสร้างนวตักรรม 
              4.  ส่วนประกอบของนวตักรรม 
              5. การน านวตักรรมไปใช้ 



 องค์ประกอบในการจัดท านวตักรรม 
1. มีความรู้  รู้จุดเด่น ตน้ทุน คุณภาพ ฝีมือเดิม และสังเคราะห์ได้ 
2. ตรงตามความความจ าเป็นในการแกปั้ญหา 
3. ผลท่ีไดมี้คุณค่า 
4. จดัการน าสู่ผลไดจ้ริง 

การสร้างนวตักรรม   
มีขั้นตอนส าคญั ดงัน้ี 
1. ปัญหาท่ีแทจ้ริงคืออะไร และจะแกอ้ยา่งไร ประเด็นน้ีมีความส าคญัมาก เพราะเราตอ้งรู้ปัญหาท่ี

แทจ้ริงก่อนลงมือแกปั้ญหาจะท าใหส้ามารถแกปั้ญหาไดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
2. น าปัญหาท่ีพบมาวาดเป็นภาพ โดยลงขอ้มูลท่ีส าคญั ๆ ก่อนไปท่ีละภาพ 
3. น าภาพท่ีไดม้าวเิคราะห์ หาสาเหตุวา่เป็นเพราะอะไรและจะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร วเิคราะห์ต่อไปวา่

การแกไ้ขนั้น ๆ เรารู้อะไรบา้งและเราไม่รู้อะไร ท าอยา่งไรจึงจะรู้ น ามาก าหนดเป็นแผนภูมิ เช่น การสอนให้
เด็กจ าได ้เรารู้วา่การท่องมากท าใหจ้  าไดน้านมีอะไรอีกท่ีเราไม่ รู้ 
 การพฒันานวตักรรม 
 ผูอ้อกแบบนวตักรรมควรวางแผนไว  ้3 ขั้นตอน 

                    1. ขั้นพฒันาผูอ้อกแบบนวตักรรมตอ้งศึกษาแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ของการพฒันาคือ 
  -   ศึกษารายการนวตักรรมวา่จะเลือกแบบไหน อยา่งไร สามารถระบุส่วนประกอบ ทางเลือกท่ี

สามารถเปิดไดก้วา้งขวางมากข้ึน  และลกัษณะเฉพาะของแต่ละนวตักรรม  ศึกษาตวัอยา่งนวตักรรมท่ีมีการ
คิดคน้ข้ึนมา และศึกษาดูวา่นวตักรรมช้ินนั้นเหมาะสมหรือไม่ ตรงตามวตัถุประสงคห์รือความตอ้งการ
หรือไม่ ไม่วา่จะเป็นของใหม่ของเก่าท่ีอาจจะไดรั้บการคดัเลือกมาท า ใหม่ สร้างข้ึนมาใหม่ ในแนวทางของ
ตนเอง พฒันาข้ึนมาได ้บางคร้ังนวตักรรมเก่าๆอาจจะมีค่าเป็นส่วนหน่ึงส าหรับต่อยอดการสร้างนวตักรรม
ของตนเอง 

  -   ศึกษาหลกัสูตรหลกัการสอนรายวชิาต่าง ๆ เอกสารแนะน าหลกัการสอนต่าง ๆ ของกรม
วชิาการ ตวัอยา่งแนวการสอน  แนวการจดักิจกรรม ส่วนน้ีจะช่วยจ ากดัวงของการคิดนวตักรรมใหแ้คบเขา้
มาสู่การเรียนการสอนของแต่ละบุคคล หลกัสูตรหลกัการสอน อาจจะมีวธีิการหลากหลายได ้แต่จะมีความรู้
เป็นรากฐานอยูใ่นตวัเอง อยา่งนอ้ยเรามีวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ยูแ่ลว้ 
                -   ศึกษาทบทวนทฤษฎีการสอน หลกัจิตวทิยาการศึกษา เพื่อน ามาใชป้ระกอบการพฒันา
นวตักรรม ทฤษฎีการสอนน าสู่แนวทางการปฏิบติัแต่ไม่หนีจากวตัถุประสงค ์หลกัจิตวทิยาการศึกษาเหมาะ
ส าหรับแกปั้ญหาในชั้นเรียนอยา่งมาก บางคร้ังการศึกษาทฤษฎีไม่เหมือนกบัการเจอสถานการณ์จริง ตอ้งมี
วทิยายทุธ์อยา่งมากในการควบคุมหอ้งเรียน ตอ้งใชห้ลายกลยทุธ์และวธีิการเพื่อการด าเนินการสอนไปได้
อยา่งต่อเน่ือง 



                -   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคด์ว้ยตนเอง ถา้ครูไม่คิดข้ึนมาท่ีจะพฒันาก็ไม่เกิดข้ึน จากนามธรรม
ตอ้งสร้างเป็นรูปธรรม ข้ึนอยูก่บัวา่คุณกลา้ท่ีจะท าหรือเปล่า 
              2. ขั้นทดลอง 
              ใชห้ลงัจากพฒันานวตักรรม 1 ช้ิน ผูอ้อกแบบบนวตักรรมจะตอ้งเขียนแผนการสอนนวตักรรมนั้น
ไปทดลองสอน ระบุ ชั้น วชิา ทดสอบเก็บคะนนและหลงัการใชน้วตักรรม เป็นขั้นด าเนินการขั้นแรก
หลงัจากมีการสร้างนวตักรรมข้ึนมา ก่อนจะสอนตอ้งวาแผนการสอนก่อนเส มอเป็นหลกัท่ีส าคญั สามารถ
เดาผลล่วงหนา้ได ้คิดวาดผลล่วงหนา้ไดแ้ต่ยงัไม่ใช่ของแทต้อ้งผา่นการใชก่้อน 
                 3. ขั้นประเมินและรายงานหลงัจากทดลอง  
                ผูอ้อกแบบนวตักรรมไดน้ านวตักรรมไปทดลองใชแ้ละเก็บคะแนนวเิคราะห์ผลการทดสอบ  แสดง
สถิติเปรียบเทียบค่าเฉล่ียก่อนการทดลอง  หลงัการทดลองและร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการสอบ
เป็นท่ีน่าพอใจ บางคร้ังอาจจะไม่ไดใ้ชส้ าหรับผลการสอบท่ีดีข้ึน แต่เป็นการเรียนการสอนท่ีนกัเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน เขา้ใจเรียนรู้ไดม้ากข้ึน แกปั้ญหาไดดี้ข้ึน หรือบรรเท าปัญหานั้นลง 
นวตักรรมไม่จ  าเป็นตอ้งเพื่อการสอบไม่ใช่วตัถุประสงคเ์ดียวแต่การใชน้วตักรรมอาจจะมีหลายวตัถุประสงค์
และอาจจะไม่หวงัผลส าเร็จท่ีคะแนน แต่ผลท่ีเกิดข้ึนหลงัการใชใ้ชแ้กปั้ญหาได ้เพราะการคิดนวตักรรม
ใหม่ๆ มีจุดประสงคป์ลายทางท่ีหลากหลาย ไม่ระบุวา่ส าหรับคะแ นน การสอบ หรือการแกต้วั บางคร้ังการ
ทดลองนวตักรรมอาจจะไม่ไดใ้ชค้ร้ังเดียวแต่ตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุง และทดลองใชใ้หม่จึงสามารถวดั
ประสิทธิภาพของนวตักรรมนั้นได ้ทา้ยสุดหากเป็นโครงการใหญ่น่าสนใจ และอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลอ่ืนผูอ้อกแบบนวตักรรมเขียนรายงานผลการทดลองเผยแพร่ใหค้รู ‟อาจารยอ่ื์น ๆ ทราบ  ส่วนมากเรา
จะเนน้ความส าเร็จทางดา้นนกัเรียนมากกวา่วา่สามารถใชแ้กปั้ญหาได ้อาจประกอบดว้ย 
                3.1    แผนการสอนท่ีใชน้วตักรรม 
                3.2    นวตักรรมท่ีสร้าง หรือพฒันาข้ึน 
                3.3    คู่มือการใชน้วตักรรม 
                3.4    แบบทดสอบก่อน ‟ หลงั การใชน้วตักรรม 
                3.5    รายงานผลการทดลอง 
การน านวตักรรมการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ( Implication of learning innovation ) 
                        นวตักรรมการเรียนรู้ ( learning innovation )  สามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในวงการศึกษาสรุป
ได ้  ดงัน้ี 

   1.    เพือ่น านวตักรรมมาใช้แก้ปัญหาในเร่ืองการเรียนการสอน   เช่น  
    1.1 ปัญหาเร่ืองวธีิการสอน   ปัญหาท่ีมกัพบอยูเ่สมอ คือ  ผูส้อนส่วนใหญ่ยงัคงยดึ

รูปแบบการสอนแบบบรรยาย    โดยมีครูเป็นศูนยก์ลางมากกวา่การสอนในรูปแบบอ่ืน    การสอนดว้ย
วธีิการแบบน้ีเป็นการสอนท่ีขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในบั้นปลาย   เพราะนอกจากจะท าให้
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นกัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย   ขาดความสนใจแลว้    ยงัเป็นการปิดกั้นความคิด   และสติปัญญาของผูเ้รียนให้
อยูใ่นขอบเขตจ ากดัอีกดว้ย 
                                1.2   ปัญหาดา้นเน้ือหาวชิา   บางวชิาเน้ือหามาก    และบางวชิามีเน้ือหาเป็นนามธรรม
ยากแก่การเขา้ใจ    จึงจ าเป็นจะตอ้งน าเทคนิคการสอนและส่ือมาช่วย 
                                1.3 ปัญหาดา้นการวดัและประเมินผล เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  ครูผูส้อนน าไปใช้
ในการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน หรือใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัใน
การพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนได้ 
                                1.4 ปัญหาเร่ืองอุปกรณ์การสอน   บางเน้ือหามีส่ือการสอนเป็นจ านวนนอ้ยไม่เพียงพอ
ต่อการน าไปใช ้   เพื่อท าใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาไดง่้ายข้ึนจึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันา
คิดคน้หาเทคนิควธีิการสอน   และผลิตส่ือการสอนใหม่  ๆ  เพื่อน ามาใชท้  าใหก้ารเรียนการสอนบรรลุ
เป้าหมายได ้
                         2.   เพือ่น านวตักรรมไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน    การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา    โดยการน าส่ิงประดิษฐห์รือแนวความคิดใหม่ ๆ  ใน
การเรียนการสอนนั้นเผยแพร่ไปสู่ครู ‟ อาจารยท์่านอ่ืน ๆ  หรือเพื่อเป็นตวัอยา่งอีกรูปแบบหน่ึงใหก้บัครู ‟
 อาจารยท่ี์สอนในวชิาเดียวกนั   ไดน้ าแนวความคิดไปปรับปรุงใชห้รือผลิตส่ือการสอนใหม่ ๆ  เพื่อน ามาใช้
ในการพฒันาการเรียนการสอนต่อไป   
                         3.   การน านวตักรรมไปใช้เป็นผลงานทางวชิาการ             นวตักรรมการเรียนรู้นอกจากจะ
เป็นประโยชน์ในดา้นการปรับปรุงและพฒันางานหรือการจดัการเรียนการสอนแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ ต่อ
การพฒันาวชิาชีพอีกดว้ย  โดยผูส้ร้างนวตักรรมสามารถน าผลจากการน านวตักรรมไปใชเ้ป็นผลงานวชิาการ
เพื่อขอเล่ือน 
วทิยฐานะ หรือปรับต าแหน่งใหสู้งข้ึนได ้
 ตัวอย่างนวตักรรมการเรียนรู้ทีน่ าไปใช้ในการพฒันาเรียนการสอน 
                          บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI ) 
                         ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถท าใหผู้เ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนน้ีเกิดการเรียนรู้ตรงตาม
จุดประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
                         ส่ือประสม  (Multi Media) 
                         ส่ือประสม  หมายถึง การน าเอาส่ือหลาย ๆ ประเภทมาใชร่้วมกนัทั้งวสัดุ อุ ปกรณ์ และ
วธีิการเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใชส่ื้อแต่ละอยา่ง
ตามล าดบัขั้นตอนของเน้ือหา และในปัจจุบนัมีการน าคอมพิวเตอร์มาใชร่้วมดว้ยเพื่อการพลิกหรือการ
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอขอ้มูลทั้งตวัอกัษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว
แบบวดีีโอทศัน์ และเสียง 
ผลกระทบของนวตักรรมการเรียนรู้ (Impacts of learning innovation ) 



              ความเปล่ียนแปลงทางดา้นวชิาการ และเทคโนโลยต่ีาง ๆ มีผลกระทบโดยตรงต่อการจดัการศึกษา 
หรือการบริหารจดัการ หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน แ ละการประเมินผล ท าใหผู้มี้หนา้ท่ีรับผดิชอบ
เก่ียวกบัการศึกษา จ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจความเปล่ียนแปลงน้ีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เป็นท่ียอมรับวา่
เป้าหมายสูงสุดของการจดัการศึกษา คือผลผลิตท่ีมีคุณภาพ งานวจิยัส่วนหน่ึงไดน้ าเอานวตักรรมไปทดลอง
ใชใ้นชั้นเรียน และพบวา่ไดผ้ ลเป็นท่ีพอใจจึงท าการเผยแพร่ และใชใ้นวงกวา้งต่อมา เช่น ชุดการสอน และ
รูปแบบการสอนต่างๆ ดงันั้นในการพฒันาการศึกษา  เราจะมีวธีิการอยา่งไรท่ีจะสร้างนวตักรรมการเรียนรู้
ใหค้นสนใจ  และใคร่ท่ีจะเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา   เพราะนวตักรรมการเรียนการสอน มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ 
ในอนาคต  เพราะปัจจุบนัมีการปฏิรูปการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั     ซ่ึงตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เรียนรู้จากประสบการณ์ผูเ้รียนจึงจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเตม็
ศกัยภาพ   ท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายมีความสนใจกระตือรือร้นและเกิดความอยากรู้อยาก
เห็น  ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 

ครูผู้สอน  ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบันวตักรรมประเภท Multimedia   สามารถจดัท าส่ือนวตักรรมออกมา
ใชใ้นการเรียนการสอน    เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพอยา่งเตม็ท่ีและเตม็
ความสามารถ   

ผู้เรียน  จะตอ้งสนใจใฝ่เรียนรู้ในเร่ืองของการใชน้วตักรรมในรูปแบบของไอทีใหม้ากข้ึน  เพื่อจะได้
เกิดความคุน้เคยแลว้สามารถใชส่ื้อไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

สถานศึกษา  ตอ้งจดัท าส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์    ใหพ้ร้อมเพื่อสนองต่อความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและท าใหก้ารจดักระบวนการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์   ซ้ึงจงส่งผลใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการน านวตักรรมการเรียนรู้ไปพฒันาการศึกษาใหมี้ความเจริญ กา้วหนา้ต่อไป 
          
          เม่ือหลากหลายสถานบนัหรือบุคลากรทางการศึกษาไดน้ าเอานวตักรรมเขา้มาผนวกกบัการศึกษาช่วย
ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน ท่ีเรียกวา่ "นวตักรรมการศึกษา"  ใหเ้ขา้มามีบทบาทในการเรียนการ
สอน  ซ่ึงเป็นการน าเอาแนวคิด วธีิการการเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เพื่อพฒันา ปรับปรุง มาเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหก้ารศึกษา ใหมี้ระบบท่ีดียิง่ข้ึน มีคุณภาพ ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพ หรือ
ประสิทธิผลสูงข้ึน อนัไดแ้ก่   ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาท่ีคิดข้ึนมาใหม่ทั้งหมด  ส่ิงท่ีคิดเพิ่มเติมจากเดิม 
หรือส่ิงท่ีเคยน ามาใชแ้ลว้และปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน การน าวธีิการใหม่ๆ ท่ีดีกวา่มาปรับปรุง
แกไ้ขวธีิการเดิมๆ  การคิดคน้ระบบหรือการจดัการวธีิการ การวจิยัหรืออ่ืนๆ แลว้น ามาเผยแพร่กวา้งขวาง
ยิง่ข้ึน  เช่น คอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  บทเรียนแบบโปรแกรม ชุดการสอน เป็นตน้ 
              ทั้งน้ี การจดัการเรียนการสอนท่ีดีนั้น นอกจากจะมีนวตักรรมการสอนท่ีดีทนัสมยั มาใชก้บัผูเ้รียน
ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด นอกเหนือจากนวตักรรมมาท่ีเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนหรือวธีิการสอนเท่าแลว้นั้น 
ยงัตอ้งมีส่ิงส าคญัเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมการเรียนการสอน ประกอบดว้ย ครูผูส้อน  หลกัสูตรหรือ
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นวตักรรมทางการเรียนรู้ คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีกาารใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ท่ีไดป้รับประยกุต ์สร้างสรรค ์และพฒันา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาใหม่ให้เกิด

ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

      นวตักรรมทางการเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมโดยการน าเอาส่ิงใหม่  ๆซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของความคิดใหม่ๆและวิธีการปฏิบติัใหม่ ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเกิดการ

เรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วประหยดัเวลา และช่วยส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน การใชอิ้นเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

เหตุผล เพราะค าว่านวตักรรมทางการศึกษา คือ „ เป็นการประดิษฐคิ์ดคน้ หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกบักาลสมยั „ เป็นพฒันาการท่ีมีการทดลอง „ เป็นความคิดใหม่ๆ รูปแบบ

ใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ ผลผลิตใหม่ๆ ท่ีไดรั้บการประยกุต ์สร้างสรรค ์และพฒันา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือการคิดคน้ข้ึนมาใหม่ดว้ยภูมิปัญญาใหม่ เกิด

ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอธัยาศยั ดงันั้นทั้งหมดเป็นเหตุผลท่ีดิฉนัไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรมทางการศึกษา 
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