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นวัตกรรมการเรียนรู้(Learning Innovation )

ความหมายของนวัตกรรม
“นวัตกรรม” มาจากภาษาอังกฤษว่า Innovation มาจากคากริ ยาว่า innovate แปลว่า ทาใหม่
เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่ งใหม่ นวัตกรรม จึงหมายถึงการนาสิ่ งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการที่
ทาอยูเ่ ดิม เพื่อให้ใช้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น
ดังนั้นไม่วา่ วงการหรื อกิจการใด ๆ ก็ตาม เมื่อมีการนาเอาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อ
ปรับปรุ งงานให้ดีข้ ึนกว่าเดิมก็เรี ยกได้วา่ เป็ นนวัตกรรม ของวงการนั้น ๆ เช่นในวงการศึกษานาเอามาใช้ ก็
เรี ยกว่า “นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation)
ในวงการศึกษามีคาเกี่ยวกับนวัตกรรมอยู่ 3 คา ได้แก่
1. นวัตกรรมการศึกษา (Educational innovation) หมายถึง สิ่ งใหม่ที่นามาใช้ในการจัดการศึกษา
2. นวัตกรรมการเรี ยนการสอน (Instructional innovation) หมายถึง สิ่ งใหม่ที่นามาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน
3. นวัตกรรมการเรี ยนรู้ (Learning innovation) หมายถึง สิ่ งใหม่ที่นามาใช้ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
จะเห็นได้วา่ นวัตกรรมการศึกษาเป็ นนวัตกรรมที่ใช้ในวงกว้างด้านต่างๆ ที่เป็ นการจัดการศึกษา
ส่ วนนวัตกรรมการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดเป็ นนวัตกรรมประเภทเดียวกัน มีจุดเน้นที่การ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้

วัตถุประสงค์ ในการนานวัตกรรมมาใช้
เพื่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการสอน ซึ่ งส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน แต่บางครั้งมีการนา
นวัตกรรมมาใช้ เพื่อแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน

องค์ ประกอบของนวัตกรรมการเรียนรู้
นวัตกรรมการเรี ยนรู้มีองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ ได้แก่
1. วัตถุประสงค์
เป็ นส่ วนที่บอกว่านวัตกรรมนั้นใช้เพื่อพัฒนาอะไร ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้คืออะไร วัตถุประสงค์ที่
มีความชัดเจนจะช่วยให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการใช้นวัตกรรมนั้น มีขอ้ มูลสาหรับพิจารณาตัดสิ นใจ

2.

แนวคิดพื้นฐาน
เป็ นส่ วนที่ทาให้นวัตกรรมมีความน่าเชื่อถือว่าเมื่อนาไปใช้ จะประสบความสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้น ทฤษฎี หลักการ ที่นามาใช้เป็ นแนวคิดพื้นฐาน ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และให้
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และถ้าทฤษฎี หลักการเหล่านั้น
มีงานวิจัยรองรับผล ก็จะยิง่ ทาให้
มัน่ ใจว่าการใช้นวัตกรรมนั้น จะได้รับผลตามที่ตอ้ งการ
3. โครงสร้างหรื อขั้นตอนการใช้
เป็ นส่ วนที่แสดงภาพรวมของนวัตกรรม ถ้า นวัตกรรมเป็ นวัตถุ สิ่ งของ จะมีโครงสร้างที่แสดง
ส่ วนประกอบต่าง ๆ เช่น ชุดการสอนแผนจุฬา ประกอบด้วย ซองบรรจุเอก สารบัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม
บัตรคาถาม และบัตรเฉลย เป็ นต้น ส่ วนนวัตกรรมทีเ่ ป็ นวิธีการ หรื อกระบวนการก็จะแสดงขั้นตอนการใช้
นวัตกรรมเป็ นลาดับขั้น เช่น รู ปแบบการสอนต่างๆ จะมีคาอธิ บายขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตั้งแต่
ขั้นเตรี ยมการ ขั้นผูเ้ รี ยนทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ และขั้นการจัดการหลังการเรี ยนรู ้
4. การประเมินผล
เป็ นส่ วนที่แสดงความสาเร็ จของนวัตกรรม โดยจะระบุวธิ ี วดั ผล เครื่ องมือที่ใช้วดั ผล และ
วิธีการประเมินผล หากใช้วธิ ี ประเมินผลที่ต่างออกไป
อาจจะพบผลของการใช้นวัตกรรมที่ไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม
การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ (Designs of Learning Innovation)
การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การรู้จกั การวางแผน ขั้นตอนและวิธีการตามความคิด
สร้างสรรค์ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเกิดการเรี ยนรู ้อย่างรวดเร็ วมีประสิ ทธิ ผลสู งกว่าเดิม และทาให้การเรี ยนการ
สอนมีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
การแบ่ งประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ แก่
1.1 นวัตกรรมด้ านหลักสู ตร เช่น การจัดหลักสู ตรแบบบูรณาการ
(Integrated
Curriculum) การจัดหลักสู ตรการศึกษาผูใ้ หญ่แบบเบ็ดเสร็ จ (Function Literacy) การจัดหลักสู ตรเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ตามลาดับขั้นจนบรรลุเป้ าหมาย (Mastery Learning Curriculum) หลักสู ตรแบบเอกัตภาพ
(Individualized Curriculum) และหลักสู ตร กิจกรรมหรื อประสบการณ์
(Activity or Experience
Curriculum)
1.2 นวัตกรรมด้ านการเรียนการสอน เช่น การสอนแบบโมดุล (Module Teaching) การสอน
แบบจุลภาค (Micro Teaching) การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์(Group Process Teaching) การสอนซ่อมเสริ ม
(Remidial Teaching) การสอนโดยเพื่อน สอนเพื่อน
(Peers Teaching) การสอนแบบพี่สอนน้อง
(Monitoring) และการปรับ พฤติกรรม (Behavioral Modification) การสอนเป็ นรายบุคคล(Individualized
Instruction) การเรี ยนแบบรู้รอบ(Mastery Learning) การเรี ยนแบบศูนย์การเรี ยน (Learning Center)การ
สอนแบบบูรณาการ(Integrative Techniques) การสอน แบบสื บสวนสอบสวน (Inquiry Method)การสอน
แบบโครงการ อาร์ ไอ ที (Reduced Instructional Time) การสอนโดยใช้ชุดการเรี ยนการสอน (Instructional

Package) การสร้างบทเรี ยนให้เรี ยนด้วยตนเอง (Personalized System Instruction) การสอนโดยให้ทางบ้าน
ดูแลการฝึ กปฏิบตั ิ
(Home
Training) ชุดการสอนย่อย
(Minicourse)
1.3 นวัตกรรมด้ านสื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น การใช้บทเรี ยน สาเร็ จรู ป (Programed
Instruction) การใช้เครื่ องช่วยสอน(Teaching Machine) การใช้วทิ ยุและโทรทัศน์ช่วยสอน (Teaching By
Radio and TV) การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction) ชุดการสอน (Learning
Packages) และวิดีโอ ปฏิสัมพันธ์
(Interactive
Video)
1.4 นวัตกรรมด้ านการวัดและประเมินผล เช่น การวัดผลแบบอิงกลุ่มและแบบ อิงเกณฑ์
(Formative and Summative Evaluation) การประเมินผลเพื่อแก้ขอ้ บกพร่ อง (Diagnostic Evaluation)การ
เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติ
(Automatic
Promotion) การประเมินผลก่อนเรี ยน (Pre-test)
1.5 นวัตกรรมด้ านการบริหารและบริการ เช่น การจัดการศึกษาแบบเปิ ด (Open University)
การจัดการศึกษาตามแนวมนุษยนิยม (Humanistic Education) การจัดตารางสอนแบบยืดหยุน่ (Flexible
Scheduling) การจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน (Non-Formal Education) การจัดโรงเรี ยนหมู่บา้ นเด็ก(Summer
Hill School) การจัดโรงเรี ยนในโรงเรี ยน (School Within School) การจัดโรงเรี ยนแบบไม่แบ่งชั้น (NonGraded School) การเกณฑ์เด็กสองกลุ่มอายุ
เป้าหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา
1. เพื่อแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้น
2. เพื่อทาให้การเรี ยนรู้บรรลุเป้ าหมายทางการศึกษาที่วางไว้
3. เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิ ทธิ ภาพบรรลุเป้ าหมายได้ดีข้ ึน
การออกแบบนวัตกรรม
ขั้นตอนในการออกแบบนวัตกรรม มีดงั นี้
1. ศึกษาประเภทของนวัตกรรม
2. ศึกษาวิธีการสร้าง
3. ศึกษาหลักสู ตรการศึกษา
4. ลงมือสร้าง
5. ทดลองใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และปรับปรุ ง
6. ประเมินผล
ในการออกแบบนวัตกรรมผูอ้ อกแบบควรกล่าวถึงส่ วนต่างๆ ต่อไปนี้
1. ชื่อนวัตกรรม
2. วัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรม
3. ทฤษฎีหลักการที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม
4. ส่ วนประกอบของนวัตกรรม
5. การนานวัตกรรมไปใช้

องค์ ประกอบในการจัดทานวัตกรรม
1. มีความรู้ รู ้จุดเด่น ต้นทุน คุณภาพ ฝี มือเดิม และสังเคราะห์ได้
2. ตรงตามความความจาเป็ นในการแก้ปัญหา
3. ผลที่ได้มีคุณค่า
4. จัดการนาสู่ ผลได้จริ ง
การสร้ างนวัตกรรม
มีข้ นั ตอนสาคัญ ดังนี้
1. ปั ญหาที่แท้จริ งคืออะไร และจะแก้อย่างไร ประเด็นนี้มีความสาคัญมาก เพราะเราต้องรู ้ปัญหาที่
แท้จริ งก่อนลงมือแก้ปัญหาจะทาให้สามารถแก้ปัญหาได้ตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
2. นาปั ญหาที่พบมาวาดเป็ นภาพ โดยลงข้อมูลที่สาคัญ ๆ ก่อนไปที่ละภาพ
3. นาภาพที่ได้มาวิเคราะห์ หาสาเหตุวา่ เป็ นเพราะอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร วิเคราะห์ต่อไปว่า
การแก้ไขนั้น ๆ เรารู ้อะไรบ้างและเราไม่รู้อะไร ทาอย่างไรจึงจะรู ้ นามากาหนดเป็ นแผนภูมิ เช่น การสอนให้
เด็กจาได้ เรารู ้วา่ การท่องมากทาให้จาได้นานมีอะไรอีกที่เราไม่ รู้
การพัฒนานวัตกรรม
ผูอ้ อกแบบนวัตกรรมควรวางแผนไว้ 3 ขั้นตอน
1. ขั้นพัฒนาผูอ้ อกแบบนวัตกรรมต้องศึกษาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของการพัฒนาคือ
- ศึกษารายการนวัตกรรมว่าจะเลือกแบบไหน อย่างไร สามารถระบุส่วนประกอบ
ทางเลือกที่
สามารถเปิ ดได้กว้างขวางมากขึ้น และลักษณะเฉพาะของแต่ละนวัตกรรม ศึกษาตัวอย่างนวัตกรรมที่มีการ
คิดค้นขึ้นมา และศึกษาดูวา่ นวัตกรรมชิ้นนั้นเหมาะสมหรื อไม่ ตรงตามวัตถุประสงค์หรื อความต้องการ
หรื อไม่ ไม่วา่ จะเป็ นของใหม่ของเก่าที่อาจจะได้รับการคัดเลือกมาทา ใหม่ สร้างขึ้นมาใหม่ ในแนวทางของ
ตนเอง พัฒนาขึ้นมาได้ บางครั้งนวัตกรรมเก่าๆอาจจะมีค่าเป็ นส่ วนหนึ่งสาหรับต่อยอดการสร้างนวัตกรรม
ของตนเอง
- ศึกษาหลักสู ตรหลักการสอนรายวิชาต่าง ๆ เอกสารแนะนาหลักการสอนต่าง ๆ ของกรม
วิชาการ ตัวอย่างแนวการสอน แนวการจัดกิจกรรม ส่ วนนี้จะช่วยจากัดวงของการคิดนวัตกรรมให้แคบเข้า
มาสู่ การเรี ยนการสอนของแต่ละบุคคล หลักสู ตรหลักการสอน อาจจะมีวธิ ี การหลากหลายได้ แต่จะมีความรู ้
เป็ นรากฐานอยูใ่ นตัวเอง อย่างน้อยเรามีวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้อยูแ่ ล้ว
ศึกษาทบทวนทฤษฎีการสอน หลักจิตวิทยาการศึกษา เพื่อนามาใช้ประกอบการพัฒนา
นวัตกรรม ทฤษฎีการสอนนาสู่ แนวทางการปฏิบตั ิแต่ไม่หนีจากวัตถุประสงค์ หลักจิตวิทยาการศึกษาเหมาะ
สาหรับแก้ปัญหาในชั้นเรี ยนอย่างมาก บางครั้งการศึกษาทฤษฎีไม่เหมือนกับการเจอสถานการณ์จริ ง ต้องมี
วิทยายุทธ์อย่างมากในการควบคุมห้องเรี ยน ต้องใช้หลายกลยุทธ์และวิธีการเพื่อการดาเนินการสอนไปได้
อย่างต่อเนื่อง

- มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง ถ้าครู ไม่คิดขึ้นมาที่จะพัฒนาก็ไม่เกิดขึ้น จากนามธรรม
ต้องสร้างเป็ นรู ปธรรม ขึ้นอยูก่ บั ว่าคุณกล้าที่จะทาหรื อเปล่า
2. ขั้นทดลอง
ใช้หลังจากพัฒนานวัตกรรม 1 ชิ้น ผูอ้ อกแบบบนวัตกรรมจะต้องเขียนแผนการสอนนวัตกรรมนั้น
ไปทดลองสอน ระบุ ชั้น วิชา ทดสอบเก็บคะนนและหลังการใช้นวัตกรรม เป็ นขั้นดาเนินการขั้นแรก
หลังจากมีการสร้างนวัตกรรมขึ้นมา ก่อนจะสอนต้องวาแผนการสอนก่อนเส มอเป็ นหลักที่สาคัญ สามารถ
เดาผลล่วงหน้าได้ คิดวาดผลล่วงหน้าได้แต่ยงั ไม่ใช่ของแท้ตอ้ งผ่านการใช้ก่อน
3. ขั้นประเมินและรายงานหลังจากทดลอง
ผูอ้ อกแบบนวัตกรรมได้นานวัตกรรมไปทดลองใช้และเก็บคะแนนวิเคราะห์ผลการทดสอบ แสดง
สถิติเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง หลังการทดลองและร้อยละของจานวนนักเรี ยนที่มีผลการสอบ
เป็ นที่น่าพอใจ บางครั้งอาจจะไม่ได้ใช้สาหรับผลการสอบที่ดีข้ ึน แต่เป็ นการเรี ยนการสอนที่นกั เรี ยนมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึ้น เข้าใจเรี ยนรู ้ได้มากขึ้น แก้ปัญหาได้ดีข้ ึน หรื อบรรเท าปั ญหานั้นลง
นวัตกรรมไม่จาเป็ นต้องเพื่อการสอบไม่ใช่วตั ถุประสงค์เดียวแต่การใช้นวัตกรรมอาจจะมีหลายวัตถุประสงค์
และอาจจะไม่หวังผลสาเร็ จที่คะแนน แต่ผลที่เกิดขึ้นหลังการใช้ใช้แก้ปัญหาได้ เพราะการคิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ มีจุดประสงค์ปลายทางที่หลากหลาย ไม่ระบุวา่ สาหรับคะแ นน การสอบ หรื อการแก้ตวั บางครั้งการ
ทดลองนวัตกรรมอาจจะไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแต่ตอ้ งมีการแก้ไขปรับปรุ ง และทดลองใช้ใหม่จึงสามารถวัด
ประสิ ทธิ ภาพของนวัตกรรมนั้นได้ ท้ายสุ ดหากเป็ นโครงการใหญ่น่าสนใจ และอาจจะเป็ นประโยชน์ต่อ
บุคคลอื่นผูอ้ อกแบบนวัตกรรมเขียนรายงานผลการทดลองเผยแพร่ ให้ครู ‟อาจารย์อื่น ๆ ทราบ ส่ วนมากเรา
จะเน้นความสาเร็ จทางด้านนักเรี ยนมากกว่าว่าสามารถใช้แก้ปัญหาได้ อาจประกอบด้วย
3.1 แผนการสอนที่ใช้นวัตกรรม
3.2 นวัตกรรมที่สร้าง หรื อพัฒนาขึ้น
3.3 คู่มือการใช้นวัตกรรม
3.4 แบบทดสอบก่อน ‟ หลัง การใช้นวัตกรรม
3.5 รายงานผลการทดลอง
การนานวัตกรรมการเรียนรู้ ไปใช้ ประโยชน์ ( Implication of learning innovation )
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ ( learning innovation ) สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงการศึกษาสรุ ป
ได้ ดังนี้

1. เพือ่ นานวัตกรรมมาใช้ แก้ปัญหาในเรื่องการเรียนการสอน เช่น
1.1 ปัญหาเรื่ องวิธีการสอน ปั ญหาที่มกั พบอยูเ่ สมอ คือ ผูส้ อนส่ วนใหญ่ยงั คงยึด
รู ปแบบการสอนแบบบรรยาย โดยมีครู เป็ นศูนย์กลางมากกว่าการสอนในรู ปแบบอื่น การสอนด้วย
วิธีการแบบนี้เป็ นการสอนที่ขาดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในบั้นปลาย เพราะนอกจากจะทาให้

นักเรี ยนเกิดความเบื่อหน่าย ขาดความสนใจแล้ว ยังเป็ นการปิ ดกั้นความคิด และสติปัญญาของผูเ้ รี ยนให้
อยูใ่ นขอบเขตจากัดอีกด้วย
1.2 ปั ญหาด้านเนื้อหาวิชา บางวิชาเนื้อหามาก และบางวิชามีเนื้อหาเป็ นนามธรรม
ยากแก่การเข้าใจ จึงจาเป็ นจะต้องนาเทคนิคการสอนและสื่ อมาช่วย
1.3 ปั ญหาด้านการวัดและประเมินผล เช่น ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า ครู ผสู้ อนนาไปใช้
ในการปรับกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น หรื อใช้ผลการประเมินเป็ นข้อมูลย้อนกลับใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนได้
1.4 ปัญหาเรื่ องอุปกรณ์การสอน บางเนื้อหามีสื่อการสอนเป็ นจานวนน้อยไม่เพียงพอ
ต่อการนาไปใช้ เพื่อทาให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ง่ายขึ้นจึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนา
คิดค้นหาเทคนิควิธีการสอน และผลิตสื่ อการสอนใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้ทาให้การเรี ยนการสอนบรรลุ
เป้ าหมายได้
2. เพือ่ นานวัตกรรมไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นและเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยการนาสิ่ งประดิษฐ์หรื อแนวความคิดใหม่ ๆ ใน
การเรี ยนการสอนนั้นเผยแพร่ ไปสู่ ครู ‟ อาจารย์ท่านอื่น ๆ หรื อเพื่อเป็ นตัวอย่างอีกรู ปแบบหนึ่งให้กบั ครู ‟
อาจารย์ที่สอนในวิชาเดียวกัน ได้นาแนวความคิดไปปรับปรุ งใช้หรื อผลิตสื่ อการสอนใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
3. การนานวัตกรรมไปใช้ เป็ นผลงานทางวิชาการ
นวัตกรรมการเรี ยนรู้นอกจากจะ
เป็ นประโยชน์ในด้านการปรับปรุ งและพัฒนางานหรื อการจัดการเรี ยนการสอนแล้ว ยังเป็ นประโยชน์ ต่อ
การพัฒนาวิชาชีพอีกด้วย โดยผูส้ ร้างนวัตกรรมสามารถนาผลจากการนานวัตกรรมไปใช้เป็ นผลงานวิชาการ
เพื่อขอเลื่อน
วิทยฐานะ หรื อปรับตาแหน่งให้สูงขึ้นได้
ตัวอย่ างนวัตกรรมการเรียนรู้ ทนี่ าไปใช้ ในการพัฒนาเรียนการสอน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI )
ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนนี้เกิดการเรี ยนรู ้ตรงตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
สื่ อประสม (Multi Media)
สื่ อประสม หมายถึง การนาเอาสื่ อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุ ปกรณ์ และ
วิธีการเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดในการเรี ยนการสอน โดยการใช้สื่อแต่ละอย่าง
ตามลาดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปั จจุบนั มีการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ร่วมด้วยเพื่อการพลิกหรื อการ
ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิ ก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว
แบบวีดีโอทัศน์ และเสี ยง
ผลกระทบของนวัตกรรมการเรียนรู้ (Impacts of learning innovation )

ความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ มีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการศึกษา
หรื อการบริ หารจัดการ หลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน แ ละการประเมินผล ทาให้ผมู้ ีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา จาเป็ นต้องให้ความสนใจความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็ นที่ยอมรับว่า
เป้ าหมายสู งสุ ดของการจัดการศึกษา คือผลผลิตที่มีคุณภาพ งานวิจยั ส่ วนหนึ่งได้นาเอานวัตกรรมไปทดลอง
ใช้ในชั้นเรี ยน และพบว่าได้ผ ลเป็ นที่พอใจจึงทาการเผยแพร่ และใช้ในวงกว้างต่อมา เช่น ชุดการสอน และ
รู ปแบบการสอนต่างๆ ดังนั้นในการพัฒนาการศึกษา เราจะมีวธิ ี การอย่างไรที่จะสร้างนวัตกรรมการเรี ยนรู ้
ให้คนสนใจ และใคร่ ที่จะเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา เพราะนวัตกรรมการเรี ยนการสอน มีแนวโน้มที่ดีข้ ึนเรื่ อย ๆ
ในอนาคต เพราะปัจจุบนั มีการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งต้องมีการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ผเู ้ รี ยนจึงจะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายมีความสนใจกระตือรื อร้นและเกิดความอยากรู ้อยาก
เห็น สิ่ งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ตอ้ งอาศัยองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้
ครู ผ้ สู อน ต้องมีความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรมประเภท Multimedia สามารถจัดทาสื่ อนวัตกรรมออกมา
ใช้ในการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพอย่างเต็มที่และเต็ม
ความสามารถ
ผู้เรียน จะต้องสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ในเรื่ องของการใช้นวัตกรรมในรู ปแบบของไอทีให้มากขึ้น เพื่อจะได้
เกิดความคุน้ เคยแล้วสามารถใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง
สถานศึกษา ต้องจัดทาสื่ ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมเพื่อสนองต่อความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนและทาให้การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนมีความสมบูรณ์ ซึ้ งจงส่ งผลให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้ไปพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริ ญ ก้าวหน้าต่อไป
เมื่อหลากหลายสถานบันหรื อบุคลากรทางการศึกษาได้นาเอานวัตกรรมเข้ามาผนวกกับการศึกษาช่วย
ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน ที่เรี ยกว่า "นวัตกรรมการศึกษา" ให้เข้ามามีบทบาทในการเรี ยนการ
สอน ซึ่ งเป็ นการนาเอาแนวคิด วิธีการการเกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อพัฒนา ปรับปรุ ง มาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ให้การศึกษา ให้มีระบบที่ดียงิ่ ขึ้น มีคุณภาพ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพ หรื อ
ประสิ ทธิ ผลสู งขึ้น อันได้แก่ สิ่ งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่คิดขึ้นมาใหม่ท้ งั หมด สิ่ งที่คิดเพิม่ เติมจากเดิม
หรื อสิ่ งที่เคยนามาใช้แล้วและปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น การนาวิธีการใหม่ๆ ที่ดีกว่ามาปรับปรุ ง
แก้ไขวิธีการเดิมๆ การคิดค้นระบบหรื อการจัดการวิธีการ การวิจยั หรื ออื่นๆ แล้วนามาเผยแพร่ กว้างขวาง
ยิง่ ขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ มลั ติมิเดีย คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน บทเรี ยนแบบโปรแกรม ชุดการสอน เป็ นต้น
ทั้งนี้ การจัดการเรี ยนการสอนที่ดีน้ นั นอกจากจะมีนวัตกรรมการสอนที่ดีทนั สมัย มาใช้กบั ผูเ้ รี ยน
ให้เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ด นอกเหนือจากนวัตกรรมมาที่เป็ นอุปกรณ์ช่วยสอนหรื อวิธีการสอนเท่าแล้วนั้น
ยังต้องมีสิ่งสาคัญเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย ครู ผสู้ อน
หลักสู ตรหรื อ

เนื้อหา ผูเ้ รี ยน สื่ อ/อุปกรณ์ และทักษะกระบวนการต่างๆ ทั้งหมดล้วนก่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ต่อผูเ้ รี ยน
ได้ตลอดเวลา และตลอดชีวติ

อ้ างอิง
บทความทางวิชาการนวัตกรรมการเรียนรู้ ส่ ู การพัฒนาการศึกษ. [ออนไลน์ ]. [ม.ป.ป.]. เข้ าถึงได้
จาก: http://nutchanatmk20.multiply.com/journal/item/5/5. [30 มีนาคม 2554]

นวัตกรรมทางการเรี ยนรู้ คือ ความคิดใหม่ รู ปแบบใหม่ วิธีกาารใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาใหม่ให้เกิด
สิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นวัตกรรมทางการเรี ยนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมโดยการนาเอาสิ่ งใหม่ๆ ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปของความคิดใหม่ๆและวิธีการปฏิบตั ิใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถเกิดการ
เรี ยนรู้ได้อย่างรวดเร็ วประหยัดเวลา และช่วยส่งเสริ มให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การใช้อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น
เหตุผล เพราะคาว่านวัตกรรมทางการศึกษา คือ „ เป็ นการประดิษฐ์คิดค้น หรื อเป็ นการปรุ งแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัย „ เป็ นพัฒนาการที่มีการทดลอง „ เป็ นความคิดใหม่ๆ รู ปแบบ
ใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ ผลผลิตใหม่ๆ ที่ได้รับการประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรื อการคิดค้นขึ้นมาใหม่ดว้ ยภูมิปัญญาใหม่ เกิด
สิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้นทั้งหมดเป็ นเหตุผลที่ดิฉนั ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา

