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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 1
หัวข้อเนื้อหา บทที่ 1
( 4 คาบ )
1. ความหมายของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. นวัตกรรมทางการศึกษา
3. ความเป็นมาและพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีการสอน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความหายของเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความเป็นมาและพัฒนาการของเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา
และเทคโนโลยีการสอน
4. เพื่อให้นักศึกษามีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการศึกษาในอดีต ถึงปัจจุบันที่นักศึกษาเคยพบและใช้งาน และปัจจัยที่
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการศึกษา
2. อาจารย์แสดงตัวอย่างของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต และ
บรรยายเนื้อหาบทที่ 1
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาค้นคว้าและนาเสนอโดยอาจารย์จับฉลากประเด็น
หัวข้อ
ประเด็นที่ 1 ความหมายของเทคโนโลยีทางการศึกษา ความหมาย
ของนวัตกรรมการศึกษา
ประเด็นที่ 2 ขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ก่อให้เกิด
แนวคิดทฤษฎีอย่างกว้างขวาง
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ประเด็นที่ 3 ความหมาย ความสาคัญ ประเภท ของทรัพยากรการเรียน
ประเด็นที่ 4 ค้นคว้าผลงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 เรื่อง
4. ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานตามลาดับประเด็นที่ 1-4 เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและสรุปร่วมกัน
5. ทาแบบทดสอบออนไลน์หรือเกมเพื่อกระตุ้นความจาความเข้าใจและ
ประเมินผลการเรียนรู้
สื่อการสอน
1. Power Point
2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การวัดผลประเมินผล
1. การวัดผล สังเกตได้จากสิ่งต่อไปนี้
1.1 การสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น
1.2 การมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่มและหน้าที่
1.3 ผลงานที่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าและนาเสนอ
2. การประเมินผล
2.1 ความรู้ความเข้าใจ กล้าแสดงออก
2.2 การมีส่วนร่วมในงานกลุ่มและผลของการนาเสนอ
2.3 การทาแบบทดสอบออนไลน์เพื่อกระตุ้นความจาและเข้าใจ
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บทที่ 1
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ความเจริ ญในด้ านต่ างๆ เป็ นผลมาจากการศึ กษา ค้ นคว้ า ทดลอง หรื อการ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และประยุกต์มาใช้ในการพัฒนา
งานทางด้านต่างๆ ที่เรียกว่า “เทคโนโลยี” (Technology)
ความหมายของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยี (Technology) มาจากภาษาลาตินว่า Texere แปลว่า การสาน
(To weave) หรืออีกนัยหนึ่งมาจากคาว่า “Technologia” ซึ่งมาจากภาษากรีก หมายถึง
การทาอย่างมีระบบ ซึ่งได้มีผู้ให้นิยามต่างๆ ไว้ดังนี้
คาร์เตอร์ วี กูด (Carter V.Good, 1973) ให้ความหมายไว้ว่า เทคโนโลยี
หมายถึง การนาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ เพือ่ ปรับปรุงระบบนั้นๆ
เจมส์ ดี ฟินส์ (Jemes D.Finn, 1972) กล่าวว่า เทคโนโลยีมีความหมายลึกซึ้ง
ไปกว่าประดิษฐ์กรรม เครื่องมือ เครื่องยนต์กลไกต่างๆ แต่หมายถึง กระบวนการ แนวความคิด
แนวทาง หรือวิธีการในการคิด ในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เอดการ์ เดล (Edgar Dale, 1969) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เทคโนโลยี มิใช่เครื่องมือ
เครื่องยนต์กลไกต่างๆ แต่เป็นแผนงาน วิธีการทางานอย่างมีระบบ ที่ทาให้งานนั้นบรรลุตาม
แผนงานที่วางไว้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมาย “เทคโนโลยี”
ไว้ว่า เป็นวิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนาเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม
จากแนวคิดต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า “เทคโนโลยี” หมายถึง การนาแนวคิด หลักการ
เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ
เพื่อปรับปรุงระบบงานนั้นๆ ให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันในวงการต่างๆ เช่น เกษตร แพทย์ อุตสาหกรรม ธุรกิจ
ทหาร ต่างก็นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีพของตนอย่างเต็มที่
อันจะเอื้ออานวยในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การทางานนั้นสามารถ
บรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
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2. ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) เทคโนโลยีจะช่วยให้การงานนั้นได้ผลผลิต
ออกมาอย่างเต็มที่
3. ประหยัด (Economy) จะช่วยประหยัดเวลา ทรัพยากร และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด อันจะเป็นผลทาให้ราคาของผลิตนั้นราคาถูกลง
4. ปลอดภัย (Safety) เป็นระบบการทางานที่อานวยให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ในปัจจุบัน ได้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ในหลายวงการ
จากประโยชน์ นานั ปการที่ได้รั บจากเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ทางด้าน
การศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เรียกว่า เทคโนโลยีการศึกษา (Educational
Technology) ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้การดาเนินการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นหลักที่สาคัญในการ
พัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2526) ได้ให้นิยามไว้ว่า “เทคโนโลยีการศึกษา”เป็นระบบการ
ประยุกต์ผลิตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วัสดุและผลิตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่
อุปกรณ์โดยยึดหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิธีการ มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา ทั้งด้านการบริหาร หรืออีกนัยหนึ่ง เทคโนโลยีการศึกษา เป็นระบบการนาวัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
สันทัด และ พิมพ์ใจ (2525) กล่าวว่า เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การนาเอา
ความรู้ แนวความคิด กระบวนการ ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คาร์เตอร์ วี กูด (Carter V.Good, 1973) ได้กล่าวว่า “เทคโนโลยีการศึกษา”
หมายถึง การนาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อการออกแบบและส่งเสริมระบบ
การเรียนการสอน โดยเน้นที่วัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่สามารถวัดได้อย่างถูกต้องแน่นอน
มีการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน มากกว่าที่จะยึดเนื้อหาวิชา มีการใช้การศึกษาเชิง
ปฏิบัติ โดยผ่านการวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงเทคนิคการสอนโดย
ใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการสอนต่างๆ ในลักษณะของสื่อประสมและ
การศึกษาด้วยตนเอง
กิดานันท์ มลิทอง (2543) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาว่า เป็นการ
ประยุกต์เอาเทคนิค วิธีการ แนวความคิด วัสดุอุปกรณ์และสิ่งต่างๆ อันสืบเนื่องมาจาก
เทคโนโลยีมาใช้ในวงการศึกษา
คณะกรรมการกาหนดศัพท์และความหมายของสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาของสหรัฐอเมริกา (AECT, 1979) อธิบายว่า “เทคโนโลยีการศึกษา” (Educational

5
Technology) เป็นกระบวนการที่มีการบูรณาการอย่างซับซ้อน เกี่ยวกับบุคคล กรรมวิธี
แนวคิด เครื่องมือและองค์กร เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา การสร้าง การประยุกต์ใช้
การประเมินผลและจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของมนุษย์ใน
ทุกลักษณะ หรืออาจได้ว่า “เทคโนโลยีการศึกษา”และขั้นตอนการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึง
แหล่งการเรียนรู้ที่ได้มีการออกแบบ เลือกและนามาใช้เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายคือ การเรียนรู้
นั่นเอง
จากความหมายของสมาคมเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
ข้ างต้ น ได้ มี การขยายแนวคิ ดเกี่ ยวกั บเทคโนโลยี การศึ กษา เพราะการเปลี่ ยนแปลงอั น
เนื่องมาจากการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากพื้นฐานทางทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) มา
สู่พุทธิปั ญญานิ ยม (Cognitivism) และรังสรรคนิยม (Constructivism) ประกอบทั้งความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ ได้มีการปรับเปลี่ยน
ความหมายให้เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลง ดังนี้
เทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีการสอน (Instructional Technology)
หมายถึง ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการและการ
ประเมินผลของกระบวนการและแหล่งการเรียนสาหรับการเรียนรู้ (Seels,1994)
จากความหมายดังกล่ าว จะเห็ นได้ว่า แหล่ งการเรียนอาจจาแนกได้เป็นสาร
(Message) คน (People) วัสดุ (Materials) เครื่องมือ (Devices) เทคนิควิธีการ (Techniques
and Setting) กระบวนการในการวิเคราะห์ปัญหา การสร้างหรือการผลิต การนาไปใช้
(Implementing) ตลอดจนการประเมิ นการแก้ ปั ญหานั้ น จะกล่ าวไว้ ในส่ วนของการ
พัฒนาการวิจัยเชิงทฤษฎีการออกแบบ การผลิ ต การประเมินผล การเลื อก (Evaluation
Section) ตรรกศาสตร์(Logistics) การใช้และการเผยแพร่ ส่วนในเรื่องของกระบวนการของ
การอานวยการหรือการจัดการ ส่วนหนึ่งจะกล่าวไว้ในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กร
บุคคล ซึ่งความสัมพันธ์ของส่วนประกอบดังกล่าว แสดงไว้ในโมเดลขอบข่ายของเทคโนโลยี
การศึกษาที่จะกล่าวต่อไป
จากแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ “เทคโนโลยีการศึกษา” อาจสรุปได้ว่า เทคโนโลยี
การศึกษาเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มีการบูรณาการเกี่ยวกับบุคคล กรรมวิธี
แนวคิด เครื่องมือ อุปกรณ์และองค์กรอย่างซับซ้อน โดยการวิเคราะห์ปัญหา การผลิต
การนาไปใช้และประเมินผลเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของมนุษย์
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นวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การทาสิ่งใหม่ๆ หรือการทาสิ่งใหม่ขึ้นมา
มาจากคาภาษาอังกฤษว่า Innovate และมาจากคาว่า Innovare ซึ่งหมายถึง to renew,
to modify อาจแปลความหมายได้ว่า ทาใหม่หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ เข้ามา 1
นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษาให้คานิยามต่างๆ ไว้ดังนี้
มอร์ตัน (J.A. Morton, 1973) กล่าวว่า “นวัตกรรม” หมายถึง การปรับปรุงของ
เก่ าให้ ใหม่ ขึ้ นและพั ฒนาศั กยภาพของบุ คลากร ตลอดจนหน่ วยงานหรื อองค์ การนั้ น
นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการปรับปรุง เสริมแต่งและ
พัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526) ได้ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ไว้ว่า หมายถึงวิธีการ
ปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือ
มีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่
เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดี ในทางปฏิบัติ ทาให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุญเกื้อ ครวญหาเวช (2543) กล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนาเอา
สิ่งใหม่ๆ อาจอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทา รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาในระบบการศึกษา
เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากความหมายของนวัตกรรมที่กล่าวมา ดังนั้น “นวัตกรรมการศึกษา” คือ
การนาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิดหรือการกระทา หรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยหลักการ
ทฤษฎีที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้ เข้ามาใช้ในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอน
ลักษณะเด่นที่จัดว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษา
1. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วนอาจใช้เป็นของเก่าที่ใช้ในอดีตแล้ว
นามาปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น
2. มีการ ศึกษา ทดลอง โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี มาใช้อย่างเป็นระบบ
3. มีการพิสูจน์ด้วยการทดลองหรือวิจัย
4. ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน หากว่าสิ่งใหม่นั้นได้มีการเผยแพร่
จนกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แล้วจะกลายเป็นเทคโนโลยี
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ความเป็นมาและพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา
รากฐานของเทคโนโลยีการศึกษามีประวัติมายาวนาน โดยเริ่มจากสมัยกรีก
คาว่า Technologia หมายถึง การกระทาอย่างเป็นระบบ หรืองานฝีมือ (Craft) ชาวกรีก
ได้เป็นผู้ที่เริ่มใช้วัสดุในการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โดยการแสดงละคร
ใช้ดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาของชาวกรีกและโรมันโบราณ ได้ให้ความสาคัญกับ
การศึกษานอกสถานที่ ส่วนการสอนศิลปะได้มีการนารูปปั้น รวมทั้งการแกะสลักเข้ามาช่วย
ในการสอน ดังนั้น ในสมัยนั้นเห็นถึงความสาคัญของทัศนวัสดุที่ช่วยในการเรียนการสอน
พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา
กลุ่มที่มีชื่อเสียงกลุ่มหนึ่งได้แก่ กลุ่มโซฟิสต์ (Sophist) เป็นกลุ่มครูผู้สอน
ชาวกรีก ได้ออกทาการสอนความรู้ต่างๆ ให้กับชน รุ่นเยาว์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มี
ความฉลาดปราดเปรื่องในการอภิปรายโต้แย้ง ถกปัญหา จนได้รับการขนานนามว่าเป็นนัก
เทคโนโลยี การศึกษากลุ่ มแรก และกลุ่ มโซฟิสต์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา ได้แก่ โสเครติส
(Socretes) พลาโต (Plato) อริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวาง
รากฐานของปรัชญาตะวันตก

ภาพที่ 1 กลุ่มกลุ่มโซฟิสต์ (Sophist) เป็นกลุ่มครูผู้สอนชาวกรีก

บุคคลที่สาคัญอีกท่านหนึ่ง คือ โจฮัน อะมอส คอมินิอุส (Johannes Amos
Comenius คศ. 1592-1670) เป็นผู้ที่ใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นของจริงและรูปภาพ เข้ามาช่วยใน
การสอนอย่างจริงจัง รวมทั้งแนวคิดในเรื่องวิธีการสอนใหม่ๆ ที่ให้ความสาคัญต่อการใช้วัสดุ
ของจริงมาใช้ในการสอน ตลอดจนการรวบรวมหลักการสอนจากประสบการณ์ที่ทาการสอน
มา 40 ปี นอกจากนี้ ได้แต่งหนังสือที่สาคัญอีกมากมายและที่สาคัญคือ Obis Sensualium
Pictus หรือที่เรียกว่า “โลกในรูปภาพ” ซึ่งเป็นหนังสือที่มีภาพประกอบบทเรียนต่างๆ ผลงาน
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ของ คอมินิอุส ได้มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตลอดมา จนได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่ง
โสตทัศนศึกษา

ภาพที่ 2 โจฮัน อะมอส คอมินิอุส (Johannes Amos Comenius) บิดาแห่งโสตทัศนศึกษา

ต่อมา ได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งสามารถจาแนกออกเป็น
ด้านต่างๆ ในที่นี้จะกล่าวถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในส่วนประกอบหลักที่สาคัญ
ได้แก่ ด้านการออกแบบการสอน ด้านสื่อการสอนและด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ความเป็นมาและพัฒนาการของการออกแบบการสอน
ยุ คประวัติศาสตร์ ช่วงต้นของการออกแบบการสอน (Instructional Design)
คือ ธอร์นไดค์ (Edward L.Thornlike) ในปี 1898 ได้ทาการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการเรียนรู้
โดยเริ่มแรกนั้น ทาการทดลองกับสัตว์ ต่อมาทดลองกับมนุษย์ จากผลการทดลองนั้น เขาได้
พัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ สร้างความรู้ขั้นพื้นฐานที่ว่า อินทรีย์สร้าง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) การกระทา
ต่างๆ จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมนั้นซ้าๆ กัน ในทาง
ตรงกันข้าม การกระทานั้นเป็ นผลที่ทาให้ ไม่ประสบความสาเร็จ การกระทาซ้าก็มีความถี่
น้อยลง ผู้สอนต้องสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เหมาะสมอย่างชัดเจน โดยให้รางวัลสาหรับ
ผู้เรียน ธอร์นไดค์ได้สร้างผลงานเกี่ยวกับการประเมินผลเช่นเดียวกัน จนได้รับการยกย่องเป็น
บุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสาขาการออกแบบการสอน ที่สามารถตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนแบบโปรแกรม
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กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนา
ในปี 1920-1930 Franklin Bobbilt ได้นาแนวคิดของธอร์นไดท์ ไปประยุกต์
ใช้กับปัญหาทางด้านการศึกษา โดยการสนับสนุนเป้าหมายเชิงปฏิบัติ และได้แนะนาว่า
เป้าหมายของโรงเรียน ควรมาจากพื้นฐานการวิเคราะห์ทักษะที่จาเป็นสาหรับการมีชีวิต
ที่ประสบความสาเร็จ ส่วนนี้เป็นหลักพื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์ ภารกิจการเรียนใน
การออกแบบการสอน และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผลการสอนกับการปฏิบัติการสอน
(Instructional Practices) ในช่วงต้นๆ ศตวรรษที่ 19 ได้ปรากฏผลงานเกี่ยวกับการสอน
รายบุคคล (Individualize Instruction) ซึ่ง Frederic Burk และผู้ร่วมงานได้พัฒนาการสอน
รายบุคคลให้เป็นพื้นฐานของงานด้านนี้ ในระยะต่อมา
ในปี 1930 Ralph W. Tyler แห่งมหาวิทยาลัย โอไฮโอ ได้เน้นศึกษาการใช้
วัตถุประสงค์ในการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนคาดหวังเกี่ยวกับการเรียน Tyler ได้ปรับปรุง
กระบวนการในการเขียนจุดประสงค์การสอน ในที่สุดเขาสามารถที่จะกาหนดวัตถุประสงค์
การสอนได้อย่างชัดเจน ในรูปของพฤติกรรมของผู้เรียน (Student Behaviors) และการใช้
วัตถุประสงค์เฉพาะนี้เป็นผลที่ทาให้สามารถทาการประเมินเพื่อปรับปรุงได้
ในช่วงต่อมาคือ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการวิจัยด้านการศึกษาอย่างมาก
อันเนื่องมาจากสาเหตุของความจาเป็นในการฝึกอบรมบุคลากรในกองทัพ ทาให้สามารถ
ประยุกต์การวิจัยทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลของความ
พยายามนี้ จะปรากฏออกมาในรูปของการใช้สื่อการศึกษา ในการฝึกอบรมต่างๆ ของกองทัพ
ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 การออกแบบการสอนได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในช่วง
ปี 1950 - 1960 เป็นช่วงที่สาคัญของสาขาวิชาการออกแบบการสอน (Instructional design)
ในปี 1956 เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) และเพื่อนร่วมงานได้ตีพิมพ์ผลงานการ
จาแนกจุดประสงค์การศึกษา (Taxonomy of Educational Objectives ) เป็นลาดับขั้น
ที่ชัดเจน และเริ่มใช้อย่างแพร่หลายโดยทั่วไปในกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน
ในขณะเดียวกัน บี เอฟ สกินเนอร์ (B.F. Skinner) ได้เสนอแนวทฤษฎีการวาง
เงื่อนไข (Operant conditioning) ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีพฤติกรรรมนิยม (Behaviorism)
ทีเ่ ป็นแนวคิดสาคัญในการออกแบบการสอน สกินเนอร์ได้นาแนวคิดของธอร์นไดค์ มาขยาย
เพิ่มเติมและเน้นบทบาทของการเสริมแรง (Reinforcement) ในการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า
(Stimulus) กับการตอบสนอง (Response) กล่าวได้ว่า มีการรักษาสภาพการเรียนรู้ได้โดย
การควบคุมการให้แรงเสริม แนวคิดเหล่านี้เป็นที่มาของวิธีระบบ (Systematic approach)
การออกแบบ การพัฒนา การประเมินและการปรับปรุงแก้ไข
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ในปี 1960 สาขาวิชานี้ได้ก้าวหน้าไปในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรเบิร์ต กาเย่
(Robert Gange) และกลุ่มทางพุทธิปัญญา ซึ่งช่วยให้การนาแนวคิดทางพุทธิปัญญา (Cognitive
Theories) มาใช้ในการออกแบบการสอน และให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเข้าใจ
(Understanding) ที่เกิดขึ้นในจิตใจ (Mind) หรือในสมองของผู้เรียน นอกจากนี้ คาว่า
Instructional System เริ่มถูกนามาใช้ในการอธิบายการออกแบบการสอนอย่างเป็นระบบ
เพราะว่ารัฐบาลได้ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับวิจัยและพัฒนาสาขาวิชานี้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ซึ่งทาให้การออกแบบการสอนได้มีการนามาใช้และทาการศึกษากันอย่างกว้างขวาง
ในช่วงปลายปี 1960 การออกแบบการสอนได้มีการยอมรับว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่งโดย
ตัวเอง และหลังจากทศวรรษ 1960 ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและขยายขอบเขตสาขาวิชาให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยการนาทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม (Cognitive Theories) ซึง่ เข้ามา
มีอิทธิพลมากขึ้น สาขาวิชาการออกแบบการสอนได้เปิดทาการสอนในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก รูปแบบของการออกแบบการสอนได้ถูกพัฒนาขึ้นและมีการทดสอบโดยใช้ทฤษฎี
ต่างๆ การออกแบบการสอนได้แพร่หลายในกองทัพ ในการฝึกอบรมด้านธุรกิจและเริ่มแผ่
อิทธิพลเข้ามาสู่การสอนในโครงการ K12
ในช่วงปี 1970 เป็นต้นมา ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ของกลุ่มพุทธิปัญญานิยม
โดยเฉพาะทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (Information Processing) ได้เข้ามามีบทบาท และใน
ปัจจุบันทฤษฎีรังสรรคนิยม (Constructivism) ได้มีผู้ศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวาง แนวคิด
พื้นฐานของทฤษฎีนี้คือ ผู้เรียนต้องสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเองในบริบทของสังคม อย่างไรก็ตาม
อาจกล่าวได้ว่า ผลงานส่วนใหญ่ของนักเทคโนโลยีการศึกษา (Instructional Technologists)
ในปัจจุบันมีการยอมรับแนวคิดของกลุ่มพุทธิปัญญานิยม (Cognitivism) และรังสรรคนิยม
(Constructivism) ซึ่งปรากฏผลงานวิจัยโดยส่วนมาก และเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของการพัฒนา
ของสาขาวิชา (Newby, Stepich, Lehman and Russell,2000)
สื่อการเรียนการสอน
สื่อการสอน (Instructional media) และการออกแบบการสอน (Instructional
design) ได้มีการพัฒนามาด้วยกัน มีการแยกตัวเป็นอิสระแต่มีส่วนมาบรรจบกัน แม้ว่าการใช้
ของจริง (Real object) ภาพวาด (Drawing) และสื่ออื่นๆ นับเป็นส่วนหนึ่งของการสอน อย่าง
น้อยที่สุด เป็นการนามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านประวัติศาสตร์ของการใช้สื่อการสอน
เช่นเดียวกับการออกแบบการสอน เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนในศตวรรษที่ 20
ในอเมริกาเหนือพบว่า พิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อสื่ อ
การสอน มี ประวั ติศาสตร์ ของความร่ วมมือกับโรงเรี ยนและมีบทบาทในชุมชน ในปี 1905
พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา St. Louis กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิดของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา
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ปัจจุบันเรียกว่า “ศูนย์สื่อการศึกษา” (Media Center) ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะ
หุ่นจาลอง แผนภูมิ ของจริงและสื่อวัสดุอื่นๆ จากทั่วโลก วัสดุเหล่านี้ถูกนามาไว้ในโรงเรียน St.
Louis ด้วยความคิดพื้นฐานที่ว่า เป็นการนาโลกมาสู่เด็ก มีการขนส่งสื่อการสอนมาให้โรงเรียน
โดยรถม้า ต่อมาโดยรถบรรทุก แคตตาลอกของสื่อการสอนได้รับการจัดไว้ในโปรแกรมการเรียน
การสอนและจัดหาให้ครูผู้สอน สามารถสั่งจองได้ ในปีค.ศ. 1943 พิพิธภัณฑ์ St. Louis ได้
เปลี่ยนชื่อมาเป็น ฝ่ายโสตทัศนศึกษา (Division of Audio-Visual Education)
แม้ว่าก่อนที่จะเริ่มต้นศตวรรษที่ 20 ได้มีความสนใจอย่างกว้างขวางในสิ่งที่เรียกว่า
การสอนโดยการใช้ภาพ (Visual instruction) หรือจักษุศึกษา (Visual education) หลักการ
สาคัญที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ความเคลื่อนไหวนี้คือ รูปภาพ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับของจริงมากกว่า
คาพูด ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เน้นการให้ข้อมูลทางภาษา คาพูดและรูปภาพ
อาจทาให้การเรียนการสอนเรื่องราวต่างๆ ที่ถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียน ได้ง่ายขึ้น โดยมีเครื่องฉาย
สไลด์ สเตอริโอ การฉายสไลด์แบบ “Magic lantern" ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงภาพ และได้รับ
ความนิยมนามาใช้ประกอบการบรรยายและสามารถพบเห็นในโรงเรียนทั่วไป ก่อนเริ่มศตวรรษที่
20 ในปี 1904 รัฐนิวยอร์ค ได้จัดองค์กรที่เรียกว่า Visual Instruction Department ทาหน้าที่
เก็บรวบรวมและแจกจ่ายสไลด์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในปี 1920 หน่วยงานในลักษณะดังกล่าว ได้
มีการจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นจานวนมาก และเป็นที่มาของยุคเริ่มต้นที่ต่อมา
กลายเป็น "Audiovisual and Media Science Department "
ฟิล์ม (Film) ได้เข้ามาสู่ชั้นเรียนในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 โดย โทมัส เอดิสัน
(Thomas Edison) ที่ได้พัฒนาชุดฟิล์มทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ สาหรับโรงเรียน
ได้นาฟิล์มมาใช้เพื่อการแสดงผลงานการสร้างละครและแคตตาลอกของฟิล์มภาพยนตร์ทาง
การศึกษา มีการตีพิมพ์ที่สหรัฐอเมริกาในปี 1910 จากนั้น นาไปใช้ในโรงเรียนของรัฐบาล
(Rochester, New York) และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะสื่อการศึกษามาตลอดศตวรรษ
เช่นเดียวกันได้มีความพยายามในการนาสื่อทางด้าน เสียง (Audio) เข้ามาเป็นสื่อ
การเรียนการสอน (Instruction media) ช่วงระหว่างปี 1920-1930 ได้มีการนาวิทยุเข้ามา
ทดลองใช้ และในปี 1929 โรงเรียนทางอากาศโอไฮโอ โดยความร่วมมือกับมลรัฐมหาวิทยาลัย
โอไฮโอกับสถานีวิทยุ Cincinnati จนได้มีการจัดตั้งโมเดลที่คล้ายคลึงกับความร่วมมือดังกล่าว
ในสถานที่อื่นๆ เพื่อสาธิตการใช้วิทยุในฐานะที่เป็นสื่อทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ฟิล์มภาพยนตร์ทางการศึกษา และสื่ออื่นๆ
กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของการฝึ กอบรมที่ ใช้ ในสงคราม ในช่ วงระหว่ างสงคราม รั ฐบาล
สหรัฐอเมริกาได้ผลิตฟิล์มสาหรับการฝึกอบรมมากกว่า 800 เรื่อง มีการจัดซื้อเครื่องฉายฟิล์ม
สตริป จานวน 10,000 เครื่อง และจ่ายเงินไป 100 ล้านดอลล่าร์ สาหรับฟิล์มที่ใช้ในการ
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ฝึกอบรม การใช้สื่อจานวนมากเหล่านี้ ส่งผลต่อสาขาวิชาและเป็นการสนับสนุนให้เกิดแนวคิด
ที่ว่า สื่อเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการศึกษาและการฝึกอบรม
ในปี 1950 เป็นช่วงยุ คการใช้โทรทัศน์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่ อใหม่ของ
การศึกษา ได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ที่มหาวิทยาลัยรัฐไอโอวา (Iowa) ในปี 1950 และได้มี
การจัดตั้งในที่อื่นๆ ในช่วงปี 1952 Federal Communications Commission ได้จัดตั้ง
สถานีโทรทัศน์ จานวน 242 ช่อง และเรียกว่า สถานีโทรทัศน์ทางการศึกษา (Educational
Television Station) เป็นผลที่ช่วยทาให้การใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาขยายตัวและแพร่หลาย
ในปัจจุบัน โทรทัศน์ทางการศึกษาจะอยู่ในรูปของ National Geographic Special Public
Broadcasting System's (PBS) Program Newsmagazines และ Discovery Channel และอื่นๆ
ลักษณะที่พบในโรงเรียน ได้แก่ Channel One ซึ่งจะเสนอข่าวต่างๆ แม้ว่าโทรทัศน์เพื่อการ
เรียนการสอนจะไม่ได้บรรลุตามเป้าหมายในห้องเรียน แต่ก็ยังใช้กันอยู่ในการเรียนการสอน วีดี
ทัศน์ได้มีการพัฒนาและมีอิทธิพลต่อการเรียนในโรงเรียน อย่างไรก็ตามวีดีทัศน์ในโรงเรียน
ปัจจุบันอาจรวมถึง VCR หรือการศึกษาทางไกล
ในช่วงระหว่างปี 1950 และ 1960 สาขาวิชาที่เกี่ยวกับสื่อการศึกษา ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงจากการเน้นสื่อทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ (Hardware) มาสู่บทบาทของสื่อใน
การเรียนรู้ การศึกษาอย่างเป็นระบบถูกนามาใช้ในการสร้างวิธีการต่างๆ ที่จะทาให้คุณลักษณะ
(Attribute) หรือลักษณะ (Features) ของสื่อต่างๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ (Learning) ทฤษฎีต่างๆ
หรือโมเดลการสื่อสาร (Model of communication) ได้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับบทบาทของ
สื่อ โมเดลเหล่านี้ช่วยทาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตทัศนศึกษา (Audio visual specialists) ได้
พิจารณาทุกๆ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสื่อสารเพิ่มขึ้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การศึกษาทางด้านโสตทัศนศึกษา (Audiovisual Education)
จึงขยายแนวความคิด (Concept) ที่กว้างขวางเพิ่มขึ้นกว่าเดิม มีความมุ่งเน้นเฉพาะด้านสื่ อ
(Media) เท่านั้น ประกอบกับการมาประสานร่วมกันกับศาสตร์ทางโสตทัศนศึกษา (Audiovisual
Science) ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theories) ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory)
และการออกแบบการสอน (Instructional Design) ได้เริ่มขึ้น และเป็นการเริ่มต้นของเทคโนโลยี
ทางการสอน (Instructional Technology)
จากผลของการใช้สื่อต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ระหว่างช่วงทศวรรษที่ 1970 และ 1980
สาขาวิชานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตมากขึ้น ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อกลายเป็นผู้ที่มี
ความสาคัญเพิ่มมากขึ้นในชุมชนโรงเรียน สื่อที่มีรูปแบบใหม่ๆ ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น
และความเคลื่อนไหวต่างๆ นามาสู่การเปลี่ยนแปลงศาสตร์ทางด้านโสตทัศนศึกษา การศึกษา
ทางด้านสื่อ ซึ่งเริ่มประมาณปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 สื่อกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าไม่สามารถ
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เป็นส่วนที่แยกตัวออกมาอย่างโดดเดี่ยวได้ แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางเทคโนโลยี
การศึกษา ซึ่งกว้างขวางกว่าแนวคิดเดิม เช่นเดียวกับการออกแบบการสอนที่พัฒนาไปเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาในสาขาวิชา และศาสตร์ทางด้านสื่อได้เติบโตพร้อมทั้งมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับการออกแบบการสอน (Instructional design) และการสื่อสาร (Communication)
พัฒนาการของคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน (Instructional Computer Roots)
คอมพิ วเตอร์ มีความสั มพันธ์เชื่อมโยงกับนวัตกรรมการศึกษา (Innovations)
ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ยุคแรกจะนาอิเลคทรอนิกส์ดิจิตอลมาใช้ในการสร้างประวัติศาสตร์
ของการพัฒนาคอมพิวเตอร์อาจแบ่งเป็น 5 ช่วง คือ
ยุคที่ 1 อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2501 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอด
สุญญากาศซึ่งใช้กาลังไฟฟ้าสูง จึงมีปัญหาเรื่องความร้อนและไส้หลอดขาดบ่อย ถึงแม้จะมี
ระบบระบายความร้อนที่ดีมาก การสั่งงานใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นรหัสตัวเลขที่ยุ่งยากซับซ้อน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของยุคนี้มีขนาดใหญ่โต เช่น มาร์ค วัน (MARK I), อีนิแอค (ENIAC), ยู
นิแวค (UNIVAC)

ภาพที่ 3 มาร์ค วัน (MARK I)

ภาพที่ 4 อีนิแอค
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ภาพที่ 5 ยูนิแวค
ยุคที่ 2 อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2506 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ทรานซิสเตอร์ โดยมีแกนเฟอร์ไรท์เป็นหน่วยความจา มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลสารองในรูปของ
สื่ อบั นทึ กแม่เหล็ ก เช่น จานแม่เหล็ ก ส่ วนทางด้ านซอฟต์แวร์ ก็มี การพัฒนาดีขึ้ น โดย
สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงซึ่งเป็นภาษาที่เขียนเป็นประโยคที่คนสามารถเข้าใจ
ได้ เช่น ภาษาฟอร์แทน ภาษาโคบอล เป็นต้น ภาษาระดับสูงนี้ได้มีการพัฒนาและใช้งานมา
จนถึงปัจจุบัน
ยุคที่ 3 อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2512 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวม
(Integrated Circuit : IC) โดยวงจรรวมแต่ละตัวจะมีทรานซิสเตอร์บรรจุอยู่ภายในมากมายทา
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์จะออกแบบซับซ้อนมากขึ้น และสามารถสร้างเป็นโปรแกรมย่อย ๆ ใน
การกาหนดชุดคาสั่งต่าง ๆ ทางด้านซอฟต์แวร์ก็มีระบบควบคุมที่มีความสามารถสูงทั้งในรูป
ระบบแบ่งเวลาการทางานให้กับงานหลาย ๆ อย่าง
ยุคที่ 4 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จนถึงปัจจุบัน เป็นยุคของคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวม
ความจุสูงมาก(Very Large Scale Integration : VLSI) เช่น ไมโครโพรเซสเซอร์ที่บรรจุ
ทรานซิสเตอร์นับหมื่นนับแสนตัว ทาให้ขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงสามารถตั้งบน
โต๊ะในสานักงานหรือพกพาเหมือนกระเป๋าหิ้วไปในที่ต่าง ๆ ได้ ขณะเดียวกันระบบซอฟต์แวร์
ก็ได้พัฒนาขีดความสามารถสูงขึ้นมาก มีโปรแกรมสาเร็จให้เลือกใช้กันมากทาให้เกิดความ
สะดวกในการใช้งานอย่างกว้างขวาง
ยุคที่ 5 เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์พยายามนามาเพื่อช่วยในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการเก็บความรอบรู้ต่าง ๆ เข้าไว้ในเครื่อง สามารถเรียกค้นและ
ดึงความรู้ที่สะสมไว้มาใช้งานให้เป็นประโยชน์ คอมพิวเตอร์ยุคนี้เป็นผลจากวิชาการด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ประเทศต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น และประเทศในทวีปยุโรปกาลังสนใจค้นคว้าและพัฒนาทางด้านนี้กันอย่างจริงจัง
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จนกระทั่ง 1981 บริษัท IBM ได้เสนอรูปแบบใหม่ของ Personal computer
และ ในปี 1984 บริษัท Appleได้ออกแบบ Personal Computer ใหม่ที่เรียกว่า Macintosh
ซึ่งมีลักษณะการ Interface ที่ใช้กราฟิกและใช้เมาส์เป็นเครื่องมือชี้ พร้อมด้วย Microsoft
windows วิธีการนี้ช่วยทาให้ Personal Computer ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ยังมี Laser Printer และโมเด็ม (Modem) ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมสมรรถนะ
ของ Personal Computer และในปี 1990 อินเตอร์เน็ตได้เข้ามาอย่างเงียบๆ ในฐานะที่เป็น
เครื่องมือสาหรับนักวิจัยอยู่หลายปี และต่อมาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นพร้อมกับการเติบโต
ของ World Wide Web แต่เดิม Personal Computer ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเครื่องที่แยกเป็น
เครื่องเดี่ยว (Stand alone) กลายเป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยงติดต่อกับเครื่องอื่นๆ และ
เครือข่ายของ Personal Computer ก็ปรากฏในรูปแบบที่โดดเด่นของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในขณะนั้นเอง การนาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการศึกษายังไม่มากนัก และได้เริ่มมี
การนาเข้ามาใช้นับตั้งแต่ช่วงต้นของ1960 ก่อนการมาของ Personal Computer ที่มหาวิทยาลัย
Stanford โดย Patrick Suppes และผู้ร่วมงานได้จั ดตั้งโครงการคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer-Assisted Instruction) โดยร่วมมือกับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และกับ
Stanford พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกปฏิบัติ (Drill and practice) และแบบการสอน
(Tutorial) โดยเริ่มต้นศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาในหลักสูตร โดยใช้คอมพิวเตอร์แบบ
เมนเฟรม (Mainframe) ได้ทาการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมอย่างรอบคอบ ซึ่งกลายมาเป็นโมเดล
สาหรับการพัฒนาซอร์ฟแวร์สาหรับการเรียนการสอนในช่วงต่อมา และในช่วงต้นทศวรรษ 1960
โครงการ PLATO ได้เริ่ มขึ้นที่มหาวิทยาลั ยอิ ลิ นอย (IIlinois) ซึ่งเป็นที่รู้จักกั นดีในด้าน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operation)
ซึ่งเป็นผลที่ทาให้เกิดการพัฒนาโปรแกรมซอร์ฟแวร์ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ เป็นจานวน
มาก PLATO มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอิลินอย และได้มีการนาระบบ
นี้ไปใช้ที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ บทเรียนที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาสามารถปรับมาใช้กับ Personal
Computerได้ และโปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียน เรียกว่า TUTOR ซึ่งยังคงมีการ
ใช้สาหรับระบบการฝึกอบรม
ผลกระทบทีเ่ กิดกับโครงการคอมพิวเตอร์ ยังมีข้อจากัด เพราะการผลิตช่วงเริ่มแรก
ยังคงต้องอาศัยคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมหรือมินิคอมพิวเตอร์ ซึ่งยังไม่สามารถที่จะใช้กันได้
อย่างกว้างขวาง การปรากฏตัวของ Personal Computer ในปี 1970 เป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง โดยแท้จริงแล้วการพัฒนาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนไม่ได้เป็นผลที่พัฒนา
มาจากการใช้ที่เปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบใหญ่ เช่น Main frame มาสู่ คอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น Seymour Papers และผู้ร่วมงานที่ MIT เริ่มต้นงานโดยใช้ภาษาโลโก้
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ในทศวรรษ 1970 ก็ใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และภาษาโลโก้ก็สามารถปรับมาใช้กับ Personal
Computer ได้ และเป็นส่วนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน
การสอน จากนั้น Minnesota Educational Computing Consortium (MECC) หนึ่งในจานวน
มลรัฐใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และ
ปรับเปลี่ยนมาใช้กับ Personal Computer จัดว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการใช้คอมพิวเตอร์
อย่างแพร่หลาย
ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ได้มีการใช้ Personal Computer ในโรงเรียนและได้
ขยายตัวในด้านการใช้อย่างมาก จากข้อมูลของ Office of Technology Assessment พบว่า
มีการขยายตัวจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 95 ในระยะเริ่มแรกที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลถูก
นาเข้ามาสู่โรงเรียน ขณะนั้น เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตและซอร์ฟแวร์ยังมีจากัด จึงเป็นผลให้
การใช้คอมพิวเตอร์ ในช่วงนี้ จะเน้ นเกี่ยวกั บโปรแกรมและการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) ได้ถูกผลักดันเข้ามา
และโปรแกรมการเรียนคอมพิวเตอร์ถูกบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรมุ่งเน้นเกี่ยวกับการพัฒนา
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการเขียนโปรแกรม และได้มีการทานายจากนักการศึกษาว่า
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมจะได้รับการจัดให้เรียนควบคู่ไป เช่นเดียวกับ
ด้านการอ่าน การเขียนหรือการเรียนเลขคณิตในโรงเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน
จากการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกันอย่างกว้างขวาง และสมรรถนะของ
คอมพิวเตอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มปริมาณของซอร์ฟแวร์และการจัดหาได้ง่ายนั้น โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนในรายวิชาต่ างๆ มี มากมาย ซอร์ ฟแวร์ที่ มีคุณภาพเป็นประเด็นที่ มี
ความสาคัญเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น เวิร์ดโปรเซสเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์
สเปรตชีท และการจัดการฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนา สามารถนามาใช้และได้รับความสนใจ
เพิ่มมากขึ้น ในการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
คอมพิวเตอร์การเรียนการสอนได้ล้มเลิกแนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์และ
แยกมาจัดตั้งเป็นสาขาทางการศึกษาใหม่โดยนาแนวคิดการบูรณาการลงในหลักสูตร รวมถึงการ
ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในบริบทของเนื้อหาวิชา
ดังนั้นความสนใจจึงมุ่งไปที่การใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์
เข้าไปสู่เนื้อหาในสาขาวิชาเฉพาะ ดังนั้นการใช้ Word Processing ในการสอนการเขียน หรือการ
ใช้ภาษาโลโก้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา เป็นต้น
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จากเทคนิคดังกล่าวช่วงหลังของทศวรรษที่1970-1990 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้
เปลี่ยนแปลงจากความแปลกใหม่ที่สามารถใช้กับโปรแกรมง่ายๆ มาสู่ความสามารถที่ใช้ได้อย่าง
อเนกประสงค์ มีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือทางการศึกษา คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนเป็น
สาขาวิชาที่เปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงจากการเน้น
การใช้คอมพิวเตอร์ในแนวที่ยังแคบ ได้แก่ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมมาสู่แนวคิดที่กว้างขวาง
คือ เป็นเครื่องมือที่บูรณาการเข้าไปกับกระบวนการสอน เช่นเดียวกับการออกแบบการสอน
(Instructional Design) ศาสตร์ทางด้านสื่อ (Media Science) และคอมพิวเตอร์การเรียนการสอน
(Instructional Computing) ก็ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นสาขาวิชาของตนเอง
ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีการสอน
Educational Technology และ Instructional Technology ในวงการสาขาวิชานี้
ได้เรียกทั้ง Educational Technology และ Instructional Technology ซึ่ง Barbara และ
Rita (1994) ได้กล่าวไว้ 2 ประการ คือ
(1) คาว่า Instructional Technology เป็นคาที่มีความเหมาะสมกับ Technology
ในการอธิบายส่วนประกอบของเทคโนโลยีได้ครอบคลุมชัดเจนมากว่า
(2) คาว่า Educational Technology มีความหมายโดยทั่วไปที่ใช้กับโรงเรียน หรือ
ระบบการศึกษา แต่คาว่า Instructional นั้น ไม่เพียงแต่สอดคล้องกับระบบการศึกษาเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงสถานการณ์การฝึกอบรมได้เช่นกัน
นอกจากนี้ Knirk และ Gustafson (1986) ได้กล่าวว่า "Instructional" เกี่ยวข้อง
กับปัญหาด้านการเรียนการสอน ในขณะที่ “Educational” เป็นคาที่มีความหมายกว้างๆ
รวมลักษณะต่างๆ ไว้ด้วยกัน เหตุผลของการใช้คา Educational Technology เพราะว่า
Instruction หรือการเรียนการสอน เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Educational Technology
ดังนั้น คานี้จึงช่วยขยายขอบเขตของสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และ
"Educational" มีความหมายครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้ง
บ้าน โรงเรียน ที่ทางาน แต่ Instructional มุ่งเน้นแต่เพียงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเท่านั้น
มีข้อสังเกตคือ ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา Educational Technology เป็นคาที่นิยมแพร่หลาย
ในอังกฤษและแคนาดา แต่ประเทศสหรัฐอเมริกานิยมใช้คาว่า “Instructional Technology”
ในปี 1977 Association for Educational Communications and Technology
(AECT) ได้ให้คานิยามที่แตกต่างกันระหว่าง Educational และ Instructional Technology
ไว้ดังนี้ เทคโนโลยีการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ในทุกลักษณะ โดยผ่านกระบวนการที่ซับซ้อน หรือที่มีความ
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เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คานิยมดังกล่าว เทคโนโลยีการศึกษามีความหมายรวมถึงการเรียนรู้
ผ่านสื่อสารมวลชน สนับสนุนแบบการสอนและระบบการจัดการ ส่วน Technology in
Educational หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนระบบการศึกษา เช่น
การรายงานผลการเรียน และตารางเรียน
จากแนวคิดที่ว่า Instructional Technology เป็นส่วนหนึ่ง ของ Educational
Technology มาจากหลักเหตุผลที่ว่า การสอน (Instruction) เป็นส่วนหนึ่ง (subset) ของ
การศึกษา (Education) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการศึกษานั่นเอง
(AECT, 1977)
ตั้งแต่ปี 1977 เป็นต้นมา ไม่ปรากฏความแตกต่างระหว่างความหมายของคาต่างๆ
เหล่านี้ ทั้ง 3 คานี้ ได้ถูกนามาอธิบายการประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการทางเทคโนโลยี
ซึ่งสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาการสอนและการเรียนรู้ได้ ในปัจจุบัน วิชาชีพได้ให้ความสนใจกับ
กิจกรรม ความคิดรวบยอดและสถานการณ์การสอนมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่การสอนที่เป็นไปโดย
ทางอ้อม หรือเกิดจากความจงใจหรือโดยตรง แต่มุ่งเน้นเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลของ
การสอนที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมที่มีต่อการเรียนรู้มากของผู้เรียนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในปัจจุบัน
เป็นการยากที่จะยืนยันในความหมายของ “Instructional Technology” และ “Technology
in Education” ว่าเป็นส่วนหนึ่ง (subset) ของ “Educational Technology”
ในปัจจุบัน คาว่า “Educational Technology” และ “Instructional Technology”
อาจมีการใช้สลับกันหรือแทนกันโดยนักเทคโนโลยีการศึกษา เพราะคาว่า “Instruction
Technology” เป็นคาที่มีความสอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้
1. เป็นคาที่ใช้แพร่หลายในสหรัฐอเมริกา
2. ครอบคลุมถึงการปฏิบัติ
3. อธิบายองค์ประกอบของเทคโนโลยีในการศึกษาได้อย่างชัดเจน
4. เป็นทั้งการสอนและการเรียนรู้ในคานิยามเดียวกัน
คาว่า “Instructional Technology” ถูกใช้นิยามตั้งแต่ปี 1944 เป็นต้นมา แต่คาว่า
“Educational Technology” และ “Technology in Education” เป็นคาที่ใช้ได้เช่นเดียวกัน
ดังนั้น Barbara และ Rita (1994) ได้ให้ความหมายของคาว่า “เทคโนโลยีการสอน”
(Instructional Technology) หมายถึงทฤษฎีและการปฏิบัติในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการและประเมินผลของกระบวนการและแหล่งการเรียน
สาหรับการเรียนรู้ ดังจะเห็นความสัมพันธ์ของขอบข่ายทั้ง 5 ได้แก่การออกแบบ (Design)
การพัฒนา (Development) การใช้ (Utilization) การจัดการ (Management) และการประเมิน
(Evaluation) ดังรูปที่ 1
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กระบวนการเรียนรู้
การพัฒนา
การออกแบบ

การใช้
ทฤษฎี
การปฏิบัติ

การจัดการ

การประเมิน
แหล่งการเรียนรู้

ภาพที่ 6 ขอบข่ายของเทคโนโลยีการสอน
ในสาขาวิชาชีพจาเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ต่างๆ ที่จะนาไปสู่การปฏิบัติในแต่ละ
ขอบข่ายของเทคโนโลยีการสอน ประกอบด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิจัยและประสบการณ์ ดังนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับวิชาชีพในสาขาต่างๆ ทฤษฎี
ประกอบด้วยความคิดรวบยอด ที่สร้างขึ้นจากผลการวิจัย หลักการและนิยาม ที่นาไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ ส่วนการปฏิบัติเป็นการประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อนาไปแก้ปัญหา นอกจาก
นั้นการปฏิบัติสามารถที่จะไปสร้างพื้นฐานความรู้ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการของเทคโนโลยีการสอน ทาให้การใช้โมเดลได้กว้างขวางขึ้น โมเดลของ
กระบวนการที่อธิบายวิธีการดาเนินงาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าด้วยกัน
ทฤษฎีก็สามารถก่อให้เกิดโมเดลที่สามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ได้เช่นกัน โมเดลเหล่านี้
เรียกว่า Conceptual Models (Richey, 1986)
ขอบข่ายพื้นฐานของสาขาวิชาเทคโนโลยีการสอน
การออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการและการประเมิน ส่วนประกอบทั้ง 5 นี้
เป็นขอบข่ายของพื้นฐานความรู้และองค์ประกอบที่สาคัญในสาขาวิชานี้ อาจเรียกได้ว่า 5
ขอบข่ายพื้นฐานของสาขาวิชาเทคโนโลยีการสอน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดคือ
1. การออกแบบ (Design) แสดงให้เห็นถึงการสร้างหรือก่อให้เกิดทฤษฏีที่กว้างขวาง
ที่สุดของเทคโนโลยีการสอน ในศาสตร์ทางการศึกษา
2. การพัฒนา (Development) ได้มีการเจริญก้าวหน้า และแสดงให้เห็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ
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3. การใช้ (Utilization) ทางด้านนี้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ดังเช่น
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้มีการดาเนินการกันมากเกี่ยวกับการใช้
สื่อการสอนกันมากมาย แต่ยังมีด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้สื่อการสอนที่มิได้รับการใส่ใจ
4. การจัดการ (Management) เป็นด้านที่เป็นหลักสาคัญของสาขานี้ เพราะจะต้อง
เกี่ยวข้องกับแหล่งการเรียนรู้ ที่จะต้องสนับสนุนในทุกๆองค์ประกอบ ซึ่งจะต้องมีการจัดระเบียบ
และแนะนา หรือการจัดการ
5. การประเมิน (Evaluation) ด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อปรับปรุง
(Formative Evaluation)
ขอบข่ายของกระบวนการและแหล่งการเรียนรู้
1. กระบวนการ ในที่นี้ หมายถึงลาดับของการปฏิบัติการหรือกิจกรรมที่มีผลโดยตรง
ต่อเทคโนโลยีการสอน ประกอบด้วย การออกแบบและกระบวนการส่งข้อมูลข่าวสาร ความรู้
กระบวนการ หมายถึง ลาดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลป้อนเข้า การกระทาและผลลัพธ์ ซึ่งการวิจัย
ในปัจจุบัน จะมุ่งเน้นยุทธวิธีการสอนและความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนรู้และสื่อ ยุทธวิธี
การสอน (Instruction strategies) เป็นวิธีการสาหรับการเลือกและจัดลาดับกิจกรรม ตัวอย่างของ
กระบวนการเป็นระบบการส่ง เช่น การประชุมทางไกล (Teleconferencing) รูปแบบการสอน เช่น
การศึกษาอิสระ รูปแบบการสอน (Model of teaching) ได้แก่ การสอนแบบอุปนัย (Inductive)
และรู ปแบบส าหรั บการพั ฒนาการสอน ได้ แก่ การออกแบบระบบการสอน (Instructional
system design) กระบวนการ (Process) ส่วนใหญ่จะเป็นลาดับขั้นตอนแต่ไม่เสมอไป
2. แหล่งการเรียน (Resources) แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งที่สนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียน รวมถึงสนับสนุนระบบและวัสดุการสอนตลอดจนสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา หรือวิชาเทคโนโลยีการสอน ได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาจากความสนใจเกี่ยวกับ
การใช้สื่อการสอนและกระบวนการสื่อสาร แต่แหล่งการเรียนรู้จะไม่ใช่เพียงเครื่องมือ อุปกรณ์
และวัสดุที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ แต่ยังรวมถึงบุคคล งบประมาณและสิ่งอานวยความสะดวก
ตลอดจนสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลได้
การเรียนรู้ (Learning)
วัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีการสอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล และส่งผลต่อการเรียนรู้
โดยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ ทาให้เกิดความกระจ่างชัดในการเรียนรู้
เป็นวัตถุประสงค์ของการสอน ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้นั่นเอง การเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะและเจตคติ ที่เป็นเกณฑ์ในการสอนหรือ
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ในนิยามที่ว่า “การเรียนรู้” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในด้านความรู้ของบุคคลหรือ
พฤติกรรม รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ
โดยสรุป เมื่อเปรียบความหมายของเทคโนโลยีการสอนหรือการศึกษา จะพบว่า
มีหลายแนวคิดหลักที่ปรากฏขึ้นมา แม้ว่าจะมีบริบทและความหมายที่เปลี่ยนแปลงไป แต่เดิม
คาที่มักจะพบบ่อยคือ ระบบ (Systematic) แหล่งการเรียน (Resource) และกระบวนการ
(Process) และคาที่แสดงถึงความหมาย “เทคโนโลยีการสอน” ในปี 1994 ได้แก่ การออกแบบ
การพัฒนา การใช้ การการจัดการและการประเมินผล ในทางตรงข้าม คาที่ใช้เดิมนี้ ได้แก่
“การควบคุม” สิ่งอานวยความสะดวก ลาดับขั้น คน เครื่องจักร เครื่องมือ ในแต่ละความหมาย
ได้กาหนดวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า ความหมายที่ปรากฏมาใหม่ในปี 1994 มีความใกล้เคียงกับความหมายในปี 1963 และปี
1971 มากกว่าปี 1977 ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาในปี1973 อีลี (Ely) ได้อภิปรายว่า
เป็นการประสานร่วมกันของ 3 ขอบข่ายหลัก ได้แก่ วิธีระบบ (A systematic approach) วิธีการ
(Means) และสาขาวิชาที่ตรงตามเป้าหมาย
แต่ความหมายในปี 1994 ได้อธิบายถึงคาว่า “วิธีการ” (Means) ซึ่งหมายถึง
กระบวนการและแหล่งการเรียนรู้ (Process and resources) เป็นขอบข่ายของการออกแบบ
การพัฒนา การใช้ การจัดการและการประเมิน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ความก้าวหน้าหรือทิศทาง แนวโน้มของเทคโนโลยี
การสอนที่เคลื่อนไหวในสาขานี้ ได้มุ่งไปสู่ทฤษฏีและการปฏิบัติอย่างแท้จริง
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สื่อเรียนรู้ VIDEO Youtube for QR Code

QR Code 1.1
วีดีโอ : พื้นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ที่มา : อ. สราณีย์ สุทธิศรีปก

QR Code 1.2
วีดีโอ : วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา
ที่มา : ดารง หลวงชาญ
แบบฝึกหัดบทที่ 1 เทคโนโลยีทางการศึกษา
ข้อ 1 ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเรื่อง เทคโนโลยีทางการศึกษา จากเอกสาร หนังสือ
ต่างๆ ตลอดจนแหล่งข้อมูลในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งเขียนแหล่งอ้างอิงที่
ถูกต้อง จานวน 3 แหล่งข้อมูล ในหัวข้อต่อไปนี้
1.1 ความหมายของเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.2 ความหมายของทรัพยากรการเรียน
1.3 ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา
1.4 ขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษา จาแนกได้กี่ประเภทอะไรบ้าง
ข้อ 2 มีนวัตกรรมการศึกษาอยู่ 5 ด้าน คือ หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อการ
สอน การประเมินผล และการบริหารจัดการ ให้ท่านเลือกศึกษาค้นคว้าข้อมูลมา 1 ด้าน
พร้ อมทั้งบอกประโยชน์และลั กษณะเด่นของนวัตกรรม (กรณีศึกษาจากงานวิจัยทาง
การศึกษา)
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