
นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 
Innovation and instructional medias in Thai subject 

 Watcharapol Wiboolyasarin: Principle writer
	 วัชรพล	วิบูลยศริน:	ผู้เขียน

ประสาท	เนืองเฉลิม:	ผู้วิจารณ์หนังสือ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัชรพล วิบูลยศริน. (2557). นวัตกรรมและ 
สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย. สำ�นักพิมพ์แห่ง
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย.

หนังสือเล่มนี้มี เ นื้อห�ส�ระที่  
เรียงร้อยอย่�งเป็นลำ�ดับแบ่งเนื้อห�ออก
เป็น 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 คว�มรู้เบื้องต้น
เกีย่วกบันวตักรรมและสือ่ก�รเรยีนก�รสอน 
บทที่ 2 ก�รออกแบบนวัตกรรมและสื่อ 
ก�รเรียนก�รสอน บทที่ 3 ก�รพัฒน�
นวัตกรรมและสื่ อก�ร เรี ยนก�รสอน 
ภ�ษ�ไทย บทที่ 4 ก�รประเมินนวัตกรรม
และสื่อก�รเรียนก�รสอน และบทที่ 5 
ตวัอย�่งนวตักรรมและสือ่ก�รเรยีนก�รสอน
ในยุคติจิทัล: โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 

บทที่ 1 คว�มรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
นวัตกรรมและสื่อก�รเรียนก�รสอน บทนี้
ได้นำ�เสนอคว�มหม�ย กระบวนก�รและ
ประเภทของนวัตกรรม ซ่ึงนวัตกรรมเป็น
แนวคิด วิธีก�รปฏิบัติหรือส่ิงใหม่ที่ยังไม่
แพร่หล�ยหรือยังไม่เคยใช้ม�ก่อน และ 
เข้�ม�เปลี่ยนแปลงกระบวนก�รหรือ 
สิ่งที่มีอยู่เดิม โดยผ่�นก�รคิดค้นประดิษฐ์
ข้ึนม�ใหม่ หรือพัฒน�จ�กของเดิมที่มีอยู่
ให้ทันสมัย และปรับปรุงจนใช้ได้ผลดีและ
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มีประสิทธิภ�พ กระบวนก�รยอมรับนวัตกรรม
เริ่มตั้งแต่ ก�รรับรู้ ก�รสนใจ ก�รยอมรับ ก�รนำ�
ไปใชแ้ละก�รรบัรอง นอกจ�กน้ีประเภทนวตักรรม
ยังเป็น 3 มิติ ได้แก่ ด้�นเป้�หม�ย ด้�นก�ร
เปลี่ยนแปลง และด้�นก�รส่งผลกระทบ บทนี้ 
จงึเปน็ก�รนำ�เสนอเบือ้งต้นเกีย่วกับนวตักรรมและ
สือ่ก�รเรยีนก�รสอน แต่อย่�งไรกต็�ม ห�กเจ�้ของ
ผลง�นจะนำ�เสนอนวัตกรรมและส่ือก�รเรียน 
ก�รสอนภ�ษ�ไทยต�มช่ือหนังสอืกจ็ะช่วยให้ผูอ้�่น
เข้�ใจม�กยิ่งขึ้น 

บทที่ 2 ก�รออกแบบนวัตกรรมและ
สื่อก�รเรียนก�รสอน บทนี้ได้แยกอธิบ�ยเนื้อห�
ส�ระเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ก�รออกแบบก�รเรียน
ก�รสอน ทฤษฎีก�รเรียนรู้ และจิตวิทย�ก�ร
เรียนรู้ ซึ่งส�ม�รถสรุปร�ยละเอียดแต่ละหัวข้อ 
ดังนี้ ก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน เป็นก�รนำ�
วิธีระบบม�สร้�งกระบวนก�รของก�รวิเคร�ะห์ 
ก�รออกแบบ ก�รพัฒน� ก�รนำ�ไปใช้ และก�ร
ประเมินก�รเรียนก�รสอน หรือก�รฝึกอบรม
อย่�งเป็นระบบ เพ่ือเป็นแนวท�งให้ผู้สอนหรือ 
ผู้ฝึกอบรมส�ม�รถดำ�เนินก�รไปอย่�งเป็นลำ�ดับ
ขั้นตอน และมองเห็นภ�พก�รทำ�ง�นของตน 
ตลอดจนกระบวนก�ร ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้�นได้แก่  
ก�รวเิคร�ะห์ (Analysis) ก�รออกแบบ (Designing)  
ก�รพัฒน� (Development) ก�รนำ�ไปใช้  
( Imp lementa t ion)  และก�รประเมินผล  
(Evaluation) ทฤษฎีก�รเรียนรู้ ก�รนำ�ทฤษฎีก�ร
เรียนรู้ม�ปรับใช้ในก�รออกแบบนวัตกรรมและ 
สื่อก�รเรียนก�รสอน มี 3 กลุ่ม หลักๆ ได้แก่  
กลุม่พฤตกิรรมนยิม (Behaviorism) กลุม่พทุธนิยิม  
(Cogn i t i v i sm) และกลุ่มสร้ �งสรรค์นิยม  
(Constructivism) และจิตวิทย�ก�รเรียนรู้   
โดยกล่�วถึงก�รรับรู้ แรงจูงใจและก�รจูงใจ  
ก�รเสริมแรง ก�รถ่�ยโยงก�รเรียนรู้ แบบก�ร
เรียนรู้ 

แต่ละหัวข้อมีก�รนำ�เสนอทฤษฎีและ 
ก�รประยุกต์ใช้ในก�รเรียนก�รสอนเพื่อให้ผู้อ่�น 
เลือกทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องไปใช้ให้เหม�ะสมกับ
นวัตกรรมและส่ือก�รเรียนก�รสอน ทั้งนี้ต้อง
คำ�นึงถึงผู้เรียน คว�มสะดวกในก�รออกแบบ
และก�รนำ�ไปใช้ กล่�วได้ว่�ไม่มีทฤษฎีใดดีที่สุด  
ห�กแต่ต้องนำ�ไปปรับใช้ ให้ เหม�ะกับคว�ม 
แตกต่�งและหล�กหล�ยของผู้เรียนที่ย่ิงนับวัน
โลกแห่งก�รเปล่ียนแปลงยิ่งทวีคว�มรุนแรงทุกวัน  
บทนี้จึงควรเติมเต็มธรรมช�ติก�รเรียนรู้และ
ธรรมช�ติของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อจะได้ 
ให้ผู้อ่�นใช้ เป็นข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจ
ออกแบบนวัตกรรมและสื่อก�รเรียนก�รสอน
ภ�ษ�ไทยได้ดียิ่งขึ้น

บทที่ 3 ก�รพัฒน�นวัตกรรมและสื่อก�ร
เรยีนก�รสอนภ�ษ�ไทย บทนีไ้ดน้ำ�เสนอก�รพฒัน�
นวัตกรรมและสื่อก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�ไทย  
ไดแ้ก ่คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน ก�รสอนบนเวบ็ และ
เว็บเควสต์ แต่ละนวัตกรรมจะมีตัวอย่�งแผนก�ร
จัดก�รเรียนรู้ประกอบเพื่อให้ ผู้อ่�นส�ม�รถ 
นำ�ประยุกต์ใช้ได้สะดวกขึ้น

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-
assisted instruction) เปน็โปรแกรมคอมพวิเตอร์
นำ�เสนอสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พใน
ก�รเรียนก�รสอนที่เน้นก�รมีปฏิสัมพันธ์ระหว่�ง 
ผู้ เ รี ยน กับ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะถ่�ยทอดเนื้อห�ส�ระคว�มรู้ 
ทีค่ล�้ยคลงึกบัก�รเรยีนก�รสอนในชัน้เรยีน พฒัน� 
คว�มรู้คว�มส�ม�รถและทักษะต่�งๆ ของผู้เรียน 
โดยทีก่�รพฒัน�คอมพวิเตอรช่์วยสอน ม ี3 ข้ันตอน  
ได้แก่ ก�รออกแบบทเรียน ก�รสร้�งบทเรียน 
และก�รประเมินบทเรียน ก�รสอนบนเว็บ (Web-
based instruction) เป็นก�รเรียนก�รสอนที่ 
บูรณ�ก�รกับเทคโนโลยีเว็บ โดยจัดสถ�นก�รณ์
ให้ผู้เรียนและผู้สอนซึ่งอยู่กันคนละท่ี ส�ม�รถ
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เช่ือมต่อเข้�ห�กันด้วยเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต  
ก�รพัฒน�ก�รสอนบนเว็บ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่  
ก�รวิเคร�ะห์ ก�รว�งแผนก�รประเมิน ก�ร
ออกแบบไปพร้อมกัน ก�รนำ�ไปใช้ และก�ร
ประเมินผลปล�ยท�งและก�รวิจัย เว็บเควสต์ 
(WebQuest) เป็นก�รใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยี
เว็บในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนที่มุ่งเน้น
ก�รใช้ส�รสนเทศม�กกว่�ก�รสืบค้นข้อมูล โดยที่ 
ผู้สอนจัดเตรียมแหล่งข้อมูลให้บนเว็บ ผู้เรียน
เข้�ไปค้นคว้�ห�คว�มรู้จ�กเว็บเควสต์และทำ�
กิจกรรมออนไลน์ ก�รพัฒน�เว็บเควสต์ มี 5  
ขั้นตอน ได้แก่ ก�รเลือกหัวเร่ืองท่ีเหม�ะสมและ
จูงใจ ก�รจัดเตรียมแหล่งข้อมูลต่�งๆ บนเว็บ  
ก�รออกแบบกิจกรรมบนเว็บเควสต์ ก�รพัฒน�
เว็บเควสต์ และก�รนำ�ร่�งต้นแบบไปทดลองใช้ 

บทที่ 4 ก�รประเมินนวัตกรรมและ
สื่อก�รเรียนก�รสอน บทนี้นำ�เสนอมิติของก�ร
ประเมินโดยครอบครอบ 3 ประเด็น ได้แก่ ก�ร
ประเมินก�รว�งแผนก�รนำ�ไปใช้ ก�รประเมิน
กระบวนก�รนำ�ไปใช้ และก�รประเมินผลก�ร 
นำ�ไปใช้ เน้ือห�ส�ระส่วนใหญ่ของบทนี้นำ�เสนอ 
ทั้ งแนวท�งก�รสร้�งเคร่ืองมือเพื่อประเมิน
นวัตกรรมและสื่อก�รเรียนก�รสอน จึงมีก�รแนบ
ตวัอย�่งเครือ่งมอืเพ่ือให้ผูอ้�่นเข�้ใจทำ�คว�มเข�้ใจ
ง่�ยขึ้นและส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้

บทที ่5 ตวัอย�่งนวัตกรรมและสือ่ก�รเรยีน
ก�รสอนในยุคติจิทัล: โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ  
บทนี้มีก�รนำ�เสนอตัวอย่�งฐ�นข้อมูลที่ใช้ใน 
ก�รเรยีนก�รสอนออนไลน ์ก�รทำ�แผนผงัมโนทศัน ์ 
ต�ร�งคำ�นวณ เครื่องมือจำ�ลองสถ�นก�รณ์  
เครื่องมือช่วยสร้�งสื่อประสม/สื่อหล�ยมิติ   
ก�รประชุมด้วยคอมพิวเตอร์โครงสร้�ง ซึ่งบทนี้
จะเป็นก�รยกตัวอย่�งสื่อก�รเรียนก�รสอนและ 
มีภ�พประกอบ

หนงัสอืเลม่นีเ้หม�ะสำ�หรบันกัก�รศกึษ�
ที่ต้องก�รพัฒน�นวัตกรรมและสื่อก�รเรียนก�ร
สอน เนื่องจ�กมีเนื้อห�ส�ระทั้งทฤษฎีและมี
ตัวอย่�งประกอบทั้งเล่ม ร�ยละเอียดต่�งๆ อ่�น
และทำ�คว�มเข้�ใจได้ง่�ย โดยที่มุ่งเน้นไปที่ก�ร
พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนสื่อออนไลน์และบนเว็บ
เป็นส่วนใหญ่ ห�กจะให้มีคว�มสมบูรณ์ม�กขึ้น
ต�มช่ือหนังสือควรนำ�เสนอนวัตกรรมและสื่อก�ร
เรียนก�รสอนภ�ษ�ไทยที่เป็นทั้งอะน�ลอกและ
ดิจิทัล ซึ่งก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนจะได้มี
คว�มหล�กหล�ยตอบสนองต่อผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 อย่�งไรก็ต�ม ก�รออกแบบและพัฒน�
นวัตกรรมและสื่อก�รเรียนก�รสอนยังต้องคำ�นึง
ถึงหลักสูตร เนื้อห� กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน 
สื่อก�รเรียนก�รสอน และก�รประเมินผล ทั้งน้ี 
นวตักรรมต�่งๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบ
สำ�คัญของก�รพัฒน�ผู้เรียน


