
 
 

การวจิยัศิลปกรรมไทย สําหรับนักศึกษาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์กราฟิก   

โดยใช้ส่ือการสอนแบบการเรียนรู้ของระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงปีที่ 1 

 

 

 

 

ผู้วจิัย 

 

 

นางสาวสิริมาศ  สุภาพ 

 

 

 

 

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์กราฟิก 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

ปีการศึกษา  2560 



บทคดัย่อ 

 

ช่ือเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เร่ืองศิลปะกรรมไทย โดยใชส่ื้อการสอน

แบบการเรียนรู้ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 

ช่ือผู้วจัิย           นางสาวสิริมาศ  สุภาพ 

สาขาวชิา     คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ปีการศึกษา     2560  

บทคัดย่อ           

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1.  เพื่อพฒันาส่ือการสอนรายวิชาความรู้เก่ียวกบัศิลปะ เร่ือง

ศิลปะกรรมไทย โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนกัศึกษาปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กราฟิก  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการใช้

ส่ือการสอนเร่ืองศิลปะกรรมไทย        

 กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัปวส.1 วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ จาํนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน-หลงัเรียน  เร่ืองศิลปกรรมไทย การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพื้นฐาน และค่า t-test  

ผลการศึกษา มีดงัน้ี 1.ได้ส่ือการสอนเร่ืองศิลปะกรรมไทย สําหรับนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กราฟิก ระดบัปวส.1 2.ไดผ้ลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั

เรียน พบวา่ ก่อนเรียนไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 12.03  จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน หลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 

25.53 จากคะแนนเต็ม 30คะแนน สรุปไดว้่า การทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ี .01     

  

 

 

 

 

 

 



กติติกรรมประกาศ 

 

 การจดัทาํรายงานการวิจยัในชั้นเรียนฉบบัน้ี สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเน่ืองจากได้รับ ความ

อนุเคราะห์อยา่งดียิ่งจากอาจารยธ์ญัศญา ธรรมิสกุลและบุคลกรในศูนยว์ิจยั ท่ีไดก้รุณาเป็นท่ีปรึกษา 

ใหค้าํแนะนาํและแนวคิดอยา่งดีเสมอมา ตลอดจนสละเวลาในการตรวจสอบ แกไ้ขรายงานการวิจยัใน

ชั้นเรียนในคร้ังนั้นดว้ย ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณคณะครู อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และนักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัชั้นปวส1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์

อาํนวย ความสะดวกและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ในการเก็บขอ้มูล 

 คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาคน้ควา้ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา

มารดา ตลอดจนครู-อาจารยแ์ละผูมี้พระคุณท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทาํให้ผูว้ิจยัประสบ 

ความสาํเร็จในวชิาการศึกษาตลอดมา 

 

 

 

            สิริมาศ  สุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

             จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2551 และการประกาศใช้หลกัสูตร        

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กาํหนดการจดัการศึกษา ตอ้งยึดหลกัสําคญัคือในการ   

จดัการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด โดยมีหลกัการท่ีวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ 

และสามารถท่ีจะพฒันาตนเองได้ ในกระบวนการจดัการศึกษาจะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นผู ้สอนนั้ นจะต้องเป็นผู ้ออกแบบ

กระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูมี้คุณภาพรู้จกัเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ เลือกวิธี

จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ ให้เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีมีการเรียนรู้พร้อมกนัน้ีผูส้อน จะตอ้งศึกษา 

จิตวิทยาการศึกษาเพื่อเป็นองค์ประกอบในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และจะตอ้งมีการปรับปรุง

ติดตามผลเป็นระยะๆ เพื่อใหก้ารพฒันาการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 รายวิชาความรู้เก่ียวกบัศิลปะ  เป็นวิชาท่ีมีเน้ือหาจาํนวนมาก และตอ้งอาศยัการอ่านมาก

ท่ีสุดถึงจะไดค้ะแนนสูง เป็นเน้ือหาท่ีค่อนขา้งน่าเบ่ือหน่ายสําหรับนกัเรียนในยุคปัจจุบนัท่ีอยูใ่นยุค  

ICT  ท่ีเต็มไปดว้ยส่ือท่ีทนัสมยั  จากการเรียนการสอน พบว่านักเรียนในการเรียนวิชาความรู้

เก่ียวกบัศิลปะ ในปีการศึกษาท่ีผา่นมานกัศึกษาไม่ชอบเรียนและแสดงอาการเบ่ือหน่ายต่อการเรียน

วชิาความรู้เก่ียวกบัศิลปะ  และเป็นรายวิชาท่ีใหม่ มีเน้ือหาค่อนขา้งละเอียดตอ้งใชค้วามจาํค่อนขา้ง

เยอะ จึงทาํให้นักศึกษามีความเบ่ือหน่ายทอ้แท ้ไม่สนใจเรียน ทาํให้มีนักศึกษาจาํนวนมากท่ีได้

คะแนนผลสัมฤทธ์ิตํ่า    ผูว้จิยัจึงเห็นสมควรแกปั้ญหาโดยการสร้างส่ือการสอนโดยใชส่ื้อการเรียนรู้

เร่ืองศิลปะ เร่ืองศิลปกรรมไทยส่ือการเรียนรู้เป็นส่ือการสอนแบบรายบุคคล สําหรับการสอนแบบ

การเรียนรู้  ประกอบภาพการนาํเสนอสีสันสวยงาม ซ่ึงจะส่งผลให้นกัเรียนสนใจเรียนมากข้ึนและมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบส่ือประกอบการสอนท่ีมีรูปภาพประกอบ

สีสันสวยงามมีการ์ตูนประกอบการศึกษาเป็นการดึงดูดเพิ่มความสนใจใหก้บันกัเรียนเพิ่มมากข้ึนจะ

ไดมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนไปดว้ย 

 

 

 

 



วตัถุประสงค์การวจิัย 

            1.  เพื่อพฒันาส่ือการสอนรายวชิาความรู้เก่ียวกบัศิลปะ เร่ืองศิลปะกรรมไทยโดยใชบ้ทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนกัศึกษาปวส.1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

           2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการใช้

ส่ือการสอนเร่ืองศิลปะกรรมไทย 

             

 สมมติฐานการวจิัย 

            1. นกัเรียนมีคะแนนการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน –  หลงัเรียน  เร่ืองศิลปะกรรมไทย 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการวจิัย 

 กลุ่มตัวอย่างทีแ่ก้ปัญหา 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีแก้ปัญหา เป็นนักศึกษาปวส.1/15 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  ท่ีเรียนวิชาความรู้เก่ียวกบัศิลปะ  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2559  จาํนวน 1 หอ้งเรียน คือปวส.1/15 โดยมีนกัเรียนรวม 30 คน 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  การเรียนดว้ยการใชส่ื้อการสอนรายวิชาความรู้เก่ียวกบัศิลปะ เร่ือง

ศิลปะกรรมไทย 

  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่   

          ตัวแปรต้น  

ส่ือการสอนรายวชิาความรู้

เก่ียวกบัศิลปะ เร่ือง

ศิลปะกรรมไทย 

           ตัวแปรตาม  

-คุณภาพของบทเรียนฯ 

-ประสิทธิภาพของบทเรียนฯ 

-ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 



  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน   ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต่างกนั

โดยส่ือการช่วยสอน 

เนือ้หา / สาระการเรียนรู้  

  ศึกษาความหมาย ประวติั งานศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ หลกัการ วธีิการสร้างสรรคง์าน

ศิลปะในยคุสมยัต่าง ๆ ของไทย และต่างประเทศ ปฏิบติัการประเมินค่าผลงานศิลปกรรม และ

นาํเสนอผลการประเมินตามหลกัการ ทศันคติท่ีดีต่องานอาชีพ ปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ระยะเวลา 

  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ระหวา่งวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ถึงวนัท่ี 11 กนัยายน 

 พ.ศ. 2560 จาํนวน 3 ชัว่โมง / สัปดาห์ รวม 10 ชัว่โมง 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย 

 1. นกัศึกษามีพฒันาการทางการเรียนในความรู้เก่ียวกบัศิลปะ ดีข้ึน 

 2. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ือง

ศิลปะกรรมไทย ไดม้ากยิง่ข้ึน 

 3. นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ตามความสามารถของนกัเรียนแต่ละบุคคลไดม้าก

ยิง่ข้ึน 

 4. นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาความรู้เก่ียวกบัศิลปะไดม้ากยิง่ข้ึน 

 5. ช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพไดม้ากยิง่ข้ึน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ       

        1. การใช้ส่ือช่วยสอนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน แบบน าเสนอเน้ือหาผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจดัอยูใ่นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยท่ี

ผูว้ิจยัสร้างข้ึนแสงภาพเคล่ือนไหว ขอ้ความซ่ึงเป็นการนาํเสนอเน้ือหา คาํถาม คาํตอบให้ผูเ้รียนได้

เรียนรู้         

        2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความจาํ  ความเขา้ใจ และความสามารถในการใช ้

กระบวนการทางสติปัญญา โดยการเรียนดว้นระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่ึงวดัจากการทาํ

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน    

        3. วชิาความรู้เก่ียวกบัศิลปะ หมายถึง ศึกษาความหมาย ประวติั งานศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ 

หลกัการ วธีิการสร้างสรรคง์านศิลปะในยคุสมยัต่าง ๆ ของไทย และต่างประเทศ ปฏิบติัการ



ประเมินค่าผลงานศิลปกรรม และนาํเสนอผลการประเมินตามหลกัการ ทศันคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2  

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองศิลปกรรมของไทย โดยใช้ส่ือการ

สอนแบบการเรียนรู้ วชิาความรู้เก่ียวกบัศิลปะของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปีท่ี 1วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร 

ตาํรา และงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทาํวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.1 แนวคิดเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.2 ลกัษณะการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

2. ความหมายของส่ือการเรียนการสอน       

3. ทฤษฎีทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือการเรียนรู้ 

4. ทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวทิยาการเรียนรู้      

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.1 แนวคิดเกีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     

  กรมวิชาการ (2534, หน้า 21) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หมายถึง ปริมาณและทกัษะของความรู้ในสาขาวิชาท่ีบุคคลไดรั้บลกัษณะการจดัองคป์ระกอบและ 

โครงสร้างของความรู้และการใช้ประโยชน์โครงสร้างของความรู้ ในการแก้ปัญหาในการคิดเชิง 

สร้างสรรค ์ในการประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้อา้งและในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป   

      อารมณ์ สนานภู่ (2539, หน้า17) ได้ให้

ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นผลมาจากการกระทาํท่ีตอ้งอาศยัความสามารถทั้งทาง

ร่างกายและสติปัญญา ดงันั้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็นขนาดของความสาํเร็จท่ีไดจ้ากการเรียน 

โดยอาศยัความสามารถ เฉพาะตวับุคคล ผลสัมฤทธ์ิการเรียนอาจไดม้าจากกระบวนการท่ีไม่ตอ้ง

อาศยัการทดสอบ เช่น อาจจะไดจ้ากการสังเกต การตรวจการบา้น หรืออาจไดม้าในรูปของระดบั

คะแนน ท่ีไดจ้าก โรงเรียน ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการท่ีซบัซ้อนและระยะเวลาท่ีนาน หรืออาจไดม้า

ดว้ยการวดัจาก แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไป     



 ไพศาล หวงัพานิช (2523, หนา้ 137) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน 

(Academic Achievement) หมายถึงคุณลกัษณะและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจาก การฝาก

อบรมหรือจากการสอน จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผล (Level of 

Accomplishment) ของบุคคลวา่เรียนรู้แลว้เท่าไร มีความสามารถอยา่งไร    

 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2531, หนา้ 146) ไดใ้หค้วามหมายวา่ของ แบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนไปแลว้ ซ่ึงมกัจะเป็น

คาํถามใหผู้เ้รียนตอบดว้ยกระดาษ และดินสอ(Paper and Pencil Test)    

 บุญชม ศรีสะอาด (2532, หนา้ 52) ไดใ้หค้วามหมายวา่ของแบบทดสอบวดัผล สัมฤทธ์ิวา่ 

หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชค้วามรู้ความสามารถของบุคคลในดา้นวิชาการซ่ึงเป็นผล จากการเรียนรู้

ในเน้ือหาสาระและตามจุดประสงค์ของวิชาหรือเน้ือหาท่ีสอบนั้น จากความหมายผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนขา้งตน้ พอสรุปคาํจาํกดัความ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดว้า่ หมายถึง คุณลกัษณะและ

ความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝากอบรม หรือจากการสอน การ วดัผลสัมฤทธ์ิจึงเป็นการ

ตรวจสอบความสามารถ หรือความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวา่เรียนรู้แลว้

เท่าไร   

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นผลมาจากองคป์ระกอบทางดา้นสติปัญญา (Intellectual Factor) 

และองค์ประกอบทางดา้นท่ีไม่ใช่สติปัญญา (Non-intellectual Factor) การ ท่ีบุคคลจะประสบ

ผลสําเร็จทางการศึกษามากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทั้งสองน้ี องคป์ระกอบทางดา้น

สติปัญญาเป็นปัจจยัสําคญัส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อการเรียนรู้หรือสัมฤทธ์ิผล ทางการเรียน เป็น

ความสามารถในการคิดของบุคคล อนัเป็นผลมาจากการสะสมของ ประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึง

ความสามารถท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด ซ่ึงความสามารถเหล่าน้ีวดัได ้หลายทางเป็นตน้ วา่วดัสมรรถภาพ

ทางสมอง วดัความถนดัทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค ์และความสามารถในการแกปั้ญหาส่วน

องค์ประกอบด้านท่ีไม่ใช่สติปัญญา ก็มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่น้อยซ่ึงได้แก่ 

ทศันคติท่ีมีต่อวิชาท่ีเรียน รูปแบบการสอน สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา คุณภาพการสอนของ

ผูส้อน ลกัษณะการคบเพื่อน การศึกษาของ บิดามารดา เป็นตน้ (อารมณ์ สนานภู่, 2539, หนา้ 17-

18)                      

1.2 ลกัษณะการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 ไพศาล หวงัพาณิช(2523, หนา้137) ไดแ้บ่งการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม จุดมุ่งหมาย

และลกัษณะวชิาท่ีสอน ซ่ึงสามารถวดัได ้2 แบบ คือ     



  1. การวดัดา้นปฏิบติัการ เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบติั หรือทกัษะ

ของผูเ้รียน โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถดงักล่าว ในรูปการกระทาจริงให้ ออกเป็น

ผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็นตน้ การวดัแบบน้ีจึงตอ้งใชข้อ้สอบ ภาคปฏิบติั

(Performance Test) 

  2. การวดัด้านเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกับเน้ือหาวิชาซ่ึงเป็น 

ประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมถึงพฤติกรรม ความสามารถในดา้นต่าง ๆ สามารถวดัได ้

โดยใช ้“ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ”  

1.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2531, หนา้146-147) ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดั ผลสัมฤทธ์ิ

ไดเ้ป็น 2 พวก คือ          

 1. แบบทดสอบของผูส้อน หมายถึง ชุดคาํถามท่ีผูส้อนเป็นผูส้ร้างข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้ คาํถาม

เก่ียวกบัความรู้ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนในหอ้งเรียนวา่ ผูเ้รียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่องท่ี ตรงไหน จะ

ไดส้อนซ้อมเสริม หรือเป็นการวดัดูความพร้อมท่ีจะเรียนบทเรียนใหม่ ซ่ึงข้ึนอยูก่บั ความตอ้งการ

ของผูส้อน 

 2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทน้ีสร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ ละ

สาขาวิชา หรือจากผูส้อนท่ีสอนวิชานั้น แต่ผา่นการทดลองคุณภาพหลายคร้ัง จนกระทัง่ คุณภาพดี

พอ จึงสร้างเกณฑป์กติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเ้ป็นหลกัเปรียบเทียบผลเพื่อ ประเมินค่าของ

การเรียนการสอนในเร่ืองใด ๆ ก็ไดแ้บบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือดาํเนินการสอบ บอกวิธีสอบ

และมีมาตรฐานในดา้นการแปลคะแนนดว้ย อาํนวยรุ่งรัศมี(2525, หนา้ 19-111) ไดใ้หค้วามหมายวา่

การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 3 ดา้น คือ 

  1. ดา้นความรู้ความคิด (Cognitive Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบั กระบวนการ

ต่างๆ ทางดา้นสติปัญญาและสมอง เช่น การจดจาํขอ้เทจ็จริง ความเขา้ใจ ความคิด การตั้งสมมติฐาน 

และปัญหา 

  2. ดา้นความรู้สึก (Affective Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัการ เจริญเติบโตและ

พฒันาการในดา้นความสนใจ คุณค่า ความซาบซ้ึงและทศันคติหรือเจตคติต่าง ๆ ของผูเ้รียน  

  3. ดา้นปฏิบติัการ (Psycho-Moto Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัการ พฒันาทกัษะ

ในการปฏิบติัและการดาํเนินการ เช่น การทดลอง เป็นตน้  



2. ความหมายของส่ือการเรียนการสอน       

 ส่ือการเรียนการสอน ตรงกบัคาํภาษาองักฤษวา่ “Instructional Media” แปลวา่ส่ือ การสอน

หรือส่ือการเรียนการสอน ซ่ึงได้มีนักการศึกษาหลายท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้

ความหมายของส่ือการเรียนการสอนไว ้ดงัน้ี กิดานนัท ์ มะลิทอง (2523 : 76) สรุปวา่ ส่ือการเรียน 

การสอน หมายถึง ตวักลางท่ีช่วยนาํและถ่ายทอดความรู้จากครูผูส้อนหรือจากแหล่งความรู้ไปยงั 

เรียนเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนท่ีตั้งไว ้เช่นเดียวกบัชัยยงค์  พรหมวงศ ์

(2539 : 13) สรุปไดว้า่ ส่ือการสอน หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์และวิธีการ ท่ีใชเ้ป็นส่ือกลางให้ผูส้อน 

สามารถส่ง หรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติและทกัษะไปยงัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533 : 80) สรุปวา่ ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ี ผูส้อน 

และผูเ้รียนนาํมาใชใ้นระบบการเรียนการสอน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม จุดมุ่งหมายของ

การเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่นเดียวกบัมนตรี แยมกสิกร (2526 : 29) ไดก้ล่าว

ไวว้่า ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ตวักลางท่ีช่วยนาํความรู้จากผูส้อนหรือ แหล่งความรู้ไปยงั

ผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุจุดประสงค ์เชิงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ     

 วาสนา ชาวหา (2525 : 15) สรุปว่า ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ี เป็น

ตวักลางนาํความรู้ไปสู่ผูเ้รียน และทาํใหก้ารเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

 พิมพว์รรณ เทพสุมาธานนท์ (2531 : 29) ได้กล่าวว่า ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง 

ตวักลางท่ีช่วยนาํความรู้จากผูส้อนหรือแหล่งความรู้ไปยงัผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุ จุดประสงคเ์ชิง

พฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ          

 เกอร์ลชั และอีไล (Gerlach, and Ely, 1982 : 282) อา้งถึงในกิดานนัท ์มลิทอง (2540 : 2) ให้

ความหมายของคาํว่า ส่ือการเรียนการสอนว่า ส่ือการสอนมีบทบาทเป็นกุญแจสําคญั ในการ

วางแผนและการใชก้ารสอนเชิงระบบ ส่ือมีความหมายมากไม่วา่จะเป็นบุคคล วสัดุ อุปกรณ์ วิธีการ 

หรือเหตุการณ์ท่ีสร้างเง่ือนไข ซ่ึงสามารถทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ทกัษะและทศันคติต่างๆ ตาม

ความหมายน้ี อาจารย ์ตาํรา และส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนเป็นส่ือทั้งส้ิน   

 บราวน์ และคนอ่ืนๆ (Brown and others. 1977 : 5) ไดก้ล่าววา่ ส่ือการเรียนการ สอน คือ 

อุปกรณ์ทั้งหลายท่ีสามารถช่วยเสนอความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนจนเกิดผลการเรียนท่ีดี ทั้งท่ีมี ความหมาย

รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีไม่เฉพาะแต่ส่ิงท่ีเป็นวตัถุ หรือเคร่ืองมือเท่านั้น   

 จากความหมายส่ือการเรียนการสอนหรือส่ือการสอนท่ีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไว ้ขา้งตน้นั้น 

สรุปไดว้่า ส่ือการเรียนการสอนหมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ วิธีการ และตวักลางท่ีสามารถ ถ่ายทอด

ความรู้จากผูส้อนหรือแหล่งความรู้ต่างๆ ไปยงัผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บรู้เร่ืองราวหรือ ความรู้ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดประสงคท่ี์วางไว ้      



ประเภทของส่ือการเรียนการสอน         

 ส่ือการเรียนการสอนแต่ละประเภท แต่ละชนิดจะมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อ ผูเ้รียนอยา่ง

สูงสุดก็ต่อเม่ือ ผูส้อนสามารถเลือกส่ือการเรียนการสอนแต่ละประเภทมาใชไ้ด ้ เหมาะสมตรงกบั

เน้ือหา วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และสามารถตอบสนองความตอ้งการของ ผูเ้รียนได ้  

 กิดานนัท ์มลิทอง (2531 : 79 -80) ไดจ้าํแนกส่ือการเรียนการสอนตามทรัพยากร การเรียนรู้ 

(Learning resource) เป็น 5 รูปแบบ        

 1. คน (People) หมายถึง บุคลากรท่ีอยูใ่นระบบของโรงเรียน เช่น ครูผูบ้ริหาร ผูช่้วยสอน ผู ้

แนะแนวการศึกษาหรือผูท่ี้อาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการ เรียนรู้  

 2. วสัดุ (Meterials) หมายถึง วสัดุท่ีบรรจุเน้ือหาในบทเรียน เช่น หนงัสือ สไลด์ แผนท่ี 

หรือส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นทรัพยากรในโรงเรียนและไดรี้บการออกแบบมาเพื่อช่วยอาํนวยความ สะดวก 

 3. อาคารสถานท่ี (Setting) หมายถึง อาคารท่ีใช้ในการเรียนการสอน เช่น อาคาร เรียน 

อาคารเอนกประสงค ์อาคารเฉพาะ สนามกีฬา แปลงเกษตร      

 4. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Tool and Equipment) เป็นทรัพยากรทางการเรียนรู้เพื่อ ช่วยใน

การผลิตหรือใชร่้วมกบัทรัพยากรอ่ืน        

 5. กิจกรรม (Activities) เป็นการดาํเนินงานท่ีจดัข้ึนเพื่อกระทาํรวมกบัทรัพยากร อ่ืนๆ หรือ

เป็นเทคนิควธีิการพิเศษเพื่อการเรียนการสอน เช่น การออกแบบโปรแกรม เกม และการ จาํลอง การ

จดัทศันศึกษา           

 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2529 : 112) ไดแ้บ่งส่ือการสอนเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี   

 1. วสัดุ หมายถึง ส่ิงของช่วยสอนท่ีมีการผุพงัส้ินเปลือง เช่น ชอล์ก ฟิล์ม ภาพถ่าย สไลด์

ภาพยนตร์ ฯลฯ           

 2. อุปกรณ์ หมายถึง ส่ิงช่วยสอนท่ีเป็นเคร่ืองมือ เช่น กระดาษดาํ กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองฉาย

ภาพยนตร์ เคร่ืองรับโทรทศัน์ ฯลฯ        

 3. กระบวนการและวิธีการ ไดแ้ก่ การจดัระบบ การสาธิต การสาธิต การทดลอง และ

กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจรรมท่ีครูจดัทาํข้ึนและมุ่งใหน้กัเรียนปฏิบติั    

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : ออนไลน์) ไดจ้าํแนกส่ือการสอนซ้ึง เรียกว่า 

“โสตทศันูปกรณ์” ออกเป็น 6 ประเภท        

 1. วสัดุลายเส้น มี 9 ชนิด คือ กระดานดาํ แผนท่ีและลูกโลก การ์ตูน โปสเตอร์ แผนภาพ 

แผนสถิติ แผนภูมิ แผน่ป้านสาํลี และป้ายนิเทศ       

 2. วสัดุมีทรง มี 6 ชนิด คือ ตูอ้นัตรทศัน์ พิพิธภณัฑ์โรงเรียน ของเลียนแบบ ของ จาํลอง 

ของตวัอยา่ง และของจริง         



 3. โสตวสัดุ มี 4 ชนิด คือ ระบบเสียง แผน่เสียง และวทิย ุ    

 4. ภาพน่ิง มี 10 ชนิด คือ ภาพผนงั สมุดภาพ ภาพสามมิติ ภาพเขียน รูปภาพ ภาพถ่าย ฟิล์ม

สตริป สไลด ์ภาพโปร่งแสง และรูปตดัมาจากหนงัสือ      

 5. กิจกรรมร่วม แบ่งเป็น 8 ชนิด ไดแ้ก่ งานท่ีเป็นโครงการ การเล่นละคร การ แสดง

บทบาท การสาธิต การศึกษานอกสถานท่ี นิทรรศการ การทดลอง กระบะทราย   

 6. ภาพยนตร์และโทรทศัน์ ชนะ กลิภาร์ (2530 : 14 -16) ไดจ้าํแนกประเภทส่ือการสอน

ออกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ คือ         

 1. ส่ืออุปกรณ์หรือส่ือหนกั (Hardware) คือ อุปกรณ์เทคนิคทั้งหลาย เช่น เคร่ือง ฉาย

ภาพยนตร์ เคร่ืองฉายสไลด์ เคร่ืองฉายภาพโปร่งแสง เคร่ืองบนัทึกเทป/โทรทศัน์ และเคร่ือง เรียน

ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

  2. ส่ือประเภทวสัดุหรือส่ือเบา (Software) คือ วสัดุในการเรียนรู้ เช่น ฟิล์ม ภาพยนตร์ 

สไลด์ แผน่โปร่งแสดง และโปรแกรมสําหรับคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ บางชนิดใชเ้น้ือหา และใบงาน 

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 4) ไดแ้บ่งส่ือการสอนตามลกัษณะรูปร่างของส่ือไว ้4 ประเภท คือ  

 1. ส่ือประเภทเคร่ืองมือ เป็นส่ือท่ีได้จากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ แขนง

วศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ืองฉายต่างๆ เคร่ืองเสียง วิทยุและโทรทศัน์รวมทั้ง แผน่

ป้ายต่างๆ 

 2. ส่ือประเภทวสัดุ หมายถึง ส่ือท่ีไดจ้ากความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์เป็น วสัดุ ท่ีมี

การผุผงัส้ินเปลืองไดง่้าย เช่น แผนท่ี แผนสถิติ ภาพโฆษณา แผนภูมิ รูปภาพ หุ่นจาํลอง ของจริง 

และอ่ืนๆ 

 3. ส่ือประเภทวธีิการ หมายถึง ส่ือประเภทเทคนิค ระบบกระบวนการต่างๆ เช่น การสาธิต 

การศึกษานอกสถานท่ี การทดลอง การแสดงละคร นิทรรศการ     

 4. ส่ือประสม หมายถึง การนาํส่ือประเภทต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเคร่ืองมือวสัดุและวิธีการ มาใช้

ร่วมกนัอยา่งสัมพนัธ์กนั ในลกัษณะท่ีส่ือแต่ละอยา่งส่งเสริมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั เช่น บทเรียน 

โปรแกรม ชุดการสอน การจดัการเรียนการสอนแบบศูนยก์ารเรียน     

 เอดการ์ เดล (Edgar Dale) อา้งถึงในกิดานนัท ์มลิทอง (2540 : 81 -82) ไดจ้ดัแบ่ง ส่ือการ

สอน และการแสดงขั้นตอนของประสบการณ์การเรียนรู้และการใชแ้ต่ละประเภทใน กระบวนการ

เรียนรู้ โดยพัฒนาความคิดของนักจิตวิทยา บรูนเนอร์ (Bruner) นํามาสร้างเป็น “กรวย 

ประสบการณ์” (Cone of Experiences)  

 1. ประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ขั้นท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด โดยการให้ ผูเ้รียนไดรั้บ

ประสบการณ์โดยตรงจากของจริง สถานการณ์จริง หรือดว้ยการกระทาํจริงของตนเอง เช่น การจบั



ตอ้ง การเห็น           

 2. ประสบการณ์การรอง เป็นการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนจากส่ิงท่ีใกลเ้คียงกบัความ จริงท่ีสุด 

เช่น ของจาํลอง สถานการณ์จาํลอง        

 3. ประสบการณ์นาฏกรรมหรือการแสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมติหรือการ แสดงละคร 

เพื่อเป็นการจดัประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียนในเร่ืองท่ีมีขอ้จาํกัดด้วยยุคสมยั เวลา สถานท่ี เช่น 

เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์หรือเร่ืองราวท่ีเป็นนามธรรม      

 4. การสาธิต เป็นการแสดงหรือการกระทาํประกอบคาํอธิบาย เพื่อให้เห็นลาํดบั ขั้นตอน

ของการกระทาํนั้น          

 5. การศึกษานอกสถานท่ี เป็นการใหผู้เ้รียนไดรั้บและเรียนรู้ประสบการณ์ ภายนอกสถานท่ี

เรียนอาจเป็นการเยีย่มชมสถานท่ีต่างๆ หรือการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ    

 6. นิทรรศการ เป็นการจดัแสดงส่ิงของต่างๆ การจดัป้ายนิทรรศการ เพื่อให้ สารประโยชน์ 

และความรู้แก่ผูช้ม เป็นการใชป้ระสบการณ์แก่ผูช้มโดยนาํประสบการณ์หลากหลาย ผสมผสานกนั

มากท่ีสุด  

 7. โทรทศัน์ เพื่อใหข้อ้มูลความรู้แก่ผูเ้รียน หรือผูช้มท่ีอยูใ่นห้องเรียนหรืออยูท่าง บา้น การ

สอนอาจจะเป็นการสอนสด หรือบนัทึกลงวดีีทศัน์ก็ได ้     

 8. ภาพยนตร์ เป็นภาพท่ีบันทึกเร่ืองราวเหตุการณ์ลงบนฟิล์ม เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับ 

ประสบการณ์ทั้งภาพและเสียง โดยใชป้ระสาทตาและหู      

 9. การบนัทึกเสียง วิทยุ ภาพน่ิง ขอ้มูลท่ีอยู่ในส่ือขั้นน้ีจะให้ประสบการณ์แก่ ผูเ้รียน ท่ี

ถึงแมจ้ะอ่านหนงัสือไม่ออก แต่ก็สามารถจะเขา้ใจเน้ือหาเร่ืองราวท่ีสอนได ้    

 10. ทศันสัญลกัษณ์ เช่น แผนท่ี แผนภูมิ หรือเคร่ืองหมายต่างๆ อนัเป็นสัญลกัษณ์ แทน

ความเป็นจริงของส่ิงต่างๆ หรือขอ้มูลท่ีตอ้งการใหเ้รียนรู้      

 11. วจนสัญลกัษณ์ เป็นประสบการณ์ในขั้นท่ีเป็นนามธรรมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ตวัหนงัสือใน

ภาษาเขียน แลชะเสียงของคาํพดูในภาษาพดู       

 จากกรวยประสบการณ์ เดลไดจ้าํแนกส่ือการสอนออกเป็น 3 ประเภท คือ   

 1. ส่ือประเภทวสัดุ (Software) หมายถึง ส่ือท่ีเก็บความรู้อยูใ่นตวัเอง ซ่ึงจาํแนก ยอ่ยเป็น 

      1.1 วสัดุประเภทท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่จาํเป็นตอ้ง อาศยั

อุปกรณ์อ่ืนช่วย เช่น แผนท่ี ลูกโลก รูปภาพหุ่นจาํลอง เป็นตน้     

      1.2 วสัดุประเภทท่ีไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จาํเป็นต้อง  

อาศยัอุปกรณ์อ่ืนช่วย เช่น แผน่ซีดี ฟิลม์ภาพยนตร์ เป็นตน้      

  2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ (Hardware) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตวักลางหรือตวัผ่านทาํให ้ ขอ้มูล 



หรือความรู้ท่ีบนัทึกในวสัดุ สามารถถ่ายทอดออกมาใหเ้ห็นหรือไดย้นิ เช่น เคร่ืองฉายแผน่ โปร่งใส 

เคร่ืองเล่นซีดี เป็นตน้          

    3. อาคารสถานท่ี (Setting) ตวัตึก ท่ีวา่ง ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ ซ่ึงมีผลเก่ียวขอ้งกบั ทรัพยากร

รูปแบบอ่ืนๆ และผูเ้รียน สถานท่ีสาํคญัในการศึกษา ไดแ้ก่ ตึกเรียนและสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ี ออกแบบมา

เพื่อการเรียนการสอนโดยส่วนรวม เช่น ห้องสมุด หอประชุม สนามเด็กเล่น เป็นตน้ ส่วนสถานท่ี

ต่างๆ ในชุมชนก็สามารถประยุกตใ์ช้เป็นทรัพยากรส่ือการเรียนการสอนไดเ้ช่นกนั เช่น โรงงาน 

ตลาด สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑ ์เป็นตน้      

    4. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment) เป็นทรัพยากรทางการเรียนรู้เพื่อ ช่วย

ใน การผลิตหรือใช้ร่วมกบัทรัพยากรอ่ืน เช่น เคร่ืองมือด้านโสตทศันูปกรณ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้         

    5. กิจกรรม (Activities) เป็นการดาํเนินงานท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อกระทาํร่วมกบั ทรัพยากรอ่ืน 

หรือเป็นเทคนิควธีิการพิเศษเพื่อการเรียนการสอน เช่น การสอนแบบโปรแกรม เกม และการจาํลอง 

การจดัทศันศึกษา ฯลฯ กิจกรรมเหล่าน้ีมกัมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีมีการใชว้สัดุการ เรียนแต่ละวิชา 

คุณค่าและประโยชน์ของส่ือการเรียนการสอน       

 กิดานนัท ์มลิทอง (2540 : www.st.ac.th/av/mediavalue.html) ไดก้ล่าวถึงคุณค่า ของส่ือการ

สอน โดยแบ่งคุณค่าของส่ือเป็นส่ือกบัผูเ้รียนและส่ือกบัผูส้อน ดงัน้ี      

ส่ือกบัผู้เรียน           

 1. เป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพเพราะช่วยให้เกิดความเขา้ใจ เน้ือหา 

บทเรียนท่ียุง่ยากซบัซ้อนไดง่้ายข้ึนในระยะสั้ น และสามารถช่วยใหเ้กิดความคิดรวบยอดใน เร่ือง

นั้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว    

  2. ส่ือจะช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจให้กบัผูเ้รียนทาํใหไ้ม่รู้สึกเบ่ือหน่ายใน การเรียน

  3. การใชส่ื้อจะทาํใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนั และเกิดประสบการณ์ในวชิาท่ี เรียน  

 4. ช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนรวมในกิจกรรมเรียนการสอนมากข้ึน ทาํใหผู้เ้รียนมีมนุษย สัมพนัธ์

อนัดีในระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั         

 5. ช่วยสร้างเสริมลกัษณะท่ีดีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ช่วยให้เกิดความคิด สร้างสรรค์

จากใชส่ื้อเหล่าน้ี          

 6. ช่วยแก้ปัญหาเร่ืองของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการจดัให้มีการใช้ส่ือ ใน

การศึกษารายบุคคล          



 ส่ือกบัผู้สอน           

 1. การใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการเรียนการสอนเป็นการสร้าง บรรยากาศในการ

สอนให้น่าสนใจยิ่งข้ึน ทาํให้ผูส้อนมีความสนุกสนานในการสอนมากกว่าวิธีการ ท่ีเคยใชก้าร

บรรยายแต่เพียงอยา่งเดียว และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเองใหเ้พิ่มข้ึนดว้ย   

 2. ส่ือจะช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียมเน้ือหา เพราะอาจให้ผูเ้รียน ศึกษา

เน้ือหาจากส่ือไดเ้อง          

 3. เป็นการกระตุน้ใหผู้ส้อนต่ืนตวัอยูเ่สมอในการเตรียมและผลิตวสัดุ เพื่อใชเ้ป็น การสอน

ตลอดจนคิดคน้เทคนิควธีิการต่างๆ เพื่อใหก้ารเรียนรู้น่าสนใจยิ่งข้ึน อยา่งไรก็ตาม ส่ือการ เรียนการ

สอนจะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือผูส้อนไดน้าํไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ดงันั้นก่อนท่ีจะนาํส่ือ แต่ละ

อยา่งไปใช ้ผูส้อนควรจะไดศึ้กษาถึงลกัษณะและคุณสมบติัของส่ือการสอน ขอ้ดีและขอ้จาํกดั อนั

เก่ียวเน่ืองกับตวัส่ือและการใช้ส่ือแต่ละอย่าง ตลอดจนการผลิตและการใช้ส่ือให้เหมาะสมกับ 

สภาพการเรียนการสอนดว้ย ทั้งน้ี เพื่อให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมาย 

และวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้      

 นิพนธ์ สุขปรีดี (2521 : 13 - 16) กล่าวไวว้่า ส่ือการสอน เป็นส่ือถ่ายทอดความรู้ และ

ความคิดระหว่างครูกบันักเรียนเป็นเคร่ืองช่วยให้บทเรียนง่ายข้ึนเพราะส่ือการสอนจะช่วยให้ครู 

สามารถถ่ายทอดขอ้เท็จจริง ทกัษะ ทศันคติ ความรู้ ความเขา้ใจ และความซาบซ้ึงเห็นคุณค่าใน 

เร่ืองราวท่ีสอนซ่ึงจะเป็นรากฐานใหเ้กิดความเขา้ใจและความจาํอยา่งถาวร นกัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง 

ของโลกต่างยอมรับและเห็นพอ้งกันว่า ส่ือการสอนนําเป็นอุปกรณ์การสอนท่ีช่วยให้การสอน 

ไดผ้ลดีข้ึนในดา้นคุณค่าบางประการจากการใชส่ื้อการสอน ดงัน้ี     

 1. คุณค่าทางดา้นวิชาการสรุปไดด้งัน้ี ผูเ้รียนท่ีได้รับการสอนจากการใชส่ื้อการ สอน

ประกอบการสอนจะได้ประสบการณ์ตรง และเรียนได้ดีมากกว่าผู ้เรียนท่ีไม่มีส่ือการสอน 

ประกอบการเรียนการสอน    

     1.1 ลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมของส่ือการสอนช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจความหมายของ ส่ิงต่างๆ 

ไดอ้ย่างกวา้งขวาง เป็นแนวทางให้เขา้ใจส่ิงอ่ืนๆ ไดดี้ยิ่งข้ึนและยงัช่วยส่งเสริมดา้น ความคิดและ

การแกปั้ญหาอีกดว้ย           

     1.2 จากการวิจยัสรุปว่า ส่ือการสอนให้ประสบการณ์ท่ีเป็นจริงแก่ผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียน

เรียนรู้อยา่งถูกตอ้ง ทั้งยงัช่วยใหผู้เ้รียนจดจาํเร่ืองราวต่าง ๆ ไดม้ากและจาํไดน้าน   

     1.3 ส่ือการสอนโดยเฉพาะภาพยนตร์ จะช่วยเร่งทกัษะในการเรียนรู้   

 2. คุณค่าทางดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้ สรุปไดด้งัน้ี      

     2.1 ส่ือการสอนทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ มากข้ึน เช่น การอ่าน 



ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จินตนาการ ทศันคติ การแกปั้ญหา และความซาบซ้ึงใน คุณค่า  

      2.2 ทาํให้ผูเ้รียนมีมโนภาพเร่ิมแรกอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ และก่อให้เกิด ความคิดรวบ

ยอดเป็นอยา่งเดียวกนัทั้งมีอิทธิพลต่อเจตคติของผูเ้รียนดว้ย      

      2.3 ส่ือการสอนเราใหผู้เ้รียนเกิดความพอใจ และย ัว่ยใุหท้าํกิจกรรมดว้ยตนเอง  

 3. คุณค่าทางดา้นเศรษฐกิจการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี      

      3.1 ส่ือการสอนสามารถช่วยให้ผูเ้รียนท่ีเรียนชา้ให้เรียนไดเ้ร็วและมากข้ึน ส่วนผูเ้รียน

ฉลาดก็จะเรียนรู้ไดม้ากข้ึนไปอีก         

      3.2 การสอนโดยอธิบายเพียงอยา่งเดียว เป็นการส้ินเปลืองเวลาท่ีสุดเพราะ ผูเ้รียนลืมง่าย 

ถา้ใชส่ื้อการสอนจะช่วยขจดัความส้ินเปลืองน้ี และยงัช่วยให้ผูส้อนท่ีสอนดีอยูแ่ลว้ สอนดียิ่งข้ึน 

       3.3 ส่ือการสอนช่วยประหยดัคาํพูด และเวลาของผูส้อนท่ีสําคญัยิ่งกว่านั้นยงั ช่วย

ประหยดัเวลาของผูเ้รียน ทาํใหมี้เวลาท่ีจะศึกษาบทเรียนอ่ืนต่อไป     

       3.4 ส่ือการสอนช่วยขจดัปัญหาเร่ืองสถานท่ี เวลา และระยะทาง ไดด้งัน้ี   

  3.4.1 สามารถนาํส่ิงท่ีเกิดในอดีตมาศึกษาได ้เช่น ภาพยนตร์    

  3.4.2 ส่ือการสอนช่วยนาํส่ิงท่ีอยูไ่กลเกินไป มาศึกษาได ้   

  3.4.3 ช่วยทาํส่ิงท่ีเคล่ือนไหวชา้ให้เร็วได ้และทาํส่ิงท่ีเคล่ือนไหวเร็ว ใหช้า้ลงได ้

เช่น ภาพยนตร์ สามารถแสดงใหเ้ห็นการเจริญเติบโตของพืชไดใ้นระยะเวลาสั้นๆ ได ้  

 กมล และมานิต เวียสุวรรณ (2540 : 43) กล่าวถึง คิตเตอร์ (Kinder) ให ้ ความเห็นเก่ียวกบั

คุณค่าของส่ือการสอนวา่          

 1. ส่ือการเรียนการสอน สามารถเอาชนะขอ้จาํกดัเร่ืองความแตกต่างกนัของ ประสบการณ์

ดั้งเดิมของผูเ้รียน คือเม่ือใช้ส่ือการเรียนการสอนแลว้ จะช่วยให้เด็กซ่ึงมี ประสบการณ์เดิมต่างกนั

เขา้ใจไดใ้กลเ้คียงกนั          

 2. ขจดัปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองสถานท่ี ประสบการณ์ตรงบางอยา่งหรือการเรียนรู้   

 3. ส่ือการเรียนการสอนทาํใหเ้ด็กมีความคิดรวบยอดอยา่งเดียวกนั    

 4. ทาํใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงจากส่ิงแวดลอ้มและสังคม    

 5. ทาํใหเ้ด็กมีนโนภาพเร่ิมแรกอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์     

 6. ทาํใหเ้ด็กมีความสนใจและตอ้งการเรียนในเร่ืองต่างๆ มากข้ึน เช่น การอ่าน ทศันคติ การ

แกปั้ญหา ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์       

 7. เป็นการสร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจ      

 8. ช่วยใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์จากรูปธรรมสู่นามธรรม    



 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2529 : 113) กล่าวถึง คุณค่าของส่ือการสอนไวว้า่    

 1. การเพิ่มจาํนวนผูเ้รียนนั้น ส่ือการเรียนการสอนมีความสําคญัในการเพิ่ม ประสิทธิภาพ

เพื่อใหเ้พียงพอแก่ความตอ้งการของผูเ้รียน       

 2. ส่ือการเรียนการสอนช่วยทาํใหผู้ส้อนสอนไดดี้ข้ึนและช่วยให้การสอนบรรลุ เป้าหมาย 

 3. ส่ือการเรียนการสอนสําเร็จรูป ช่วยให้ผูเ้รียนท่ีอยู่ในสภาพเสียเปรียบ หรือผู ้ ยากไร้

สามารถเรียนไดท้ดัเทียมกบัผกูท่ีมีฐานะดีกวา่       

 ชยัยงค ์เรืองสุวรรณ (2526 : 139-140) สรุปคุณค่าของส่ือการสอนไดด้งัน้ี   

 1. ช่วยเพิ่มพนูประสบการณ์ของผูเ้รียน       

 2. ทาํใหเ้น้ือหาวชิาความรู้ท่ีสอนมีความหมายต่อผูเ้รียนมากข้ึน    

 3. เร้าความสนใจของผูเ้รียน ทาํใหค้รูสามารถสอน และทาํกิจกรรมการเรียนการ สอนได้

กวา้งขวางมากข้ึน          

 4. เป็นเคร่ืองช้ีแนะการตอบสนองของผูเ้รียน      

 5. สามารถเอาชนะขีดจาํกดัต่างๆ ทางกายภาพได ้     

 6. ทาํใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ เช่น การแกปั้ญหา    

 7. เป็นเคร่ืองมือสาํหรับครูในการวนิิจฉยัผลการเรียน และช่วยในการสอซอ้ม เสริม  

 นอกจากน้ียงัไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าของส่ือการเรียนการสอนในดา้น กายภาพ ดงัน้ี 

 1. เป็นแหล่งความรู้        

 2. เป็นส่ิงท่ีสามารถจดัใหส้ัมผสัและรับรู้ไดโ้ดยง่าย     

 3. เป็นส่ิงท่ีสามารถเสนอตวัต่อผูเ้รียนได ้จากทศันะของนกัเทคโนโลยี และนกัการศึกษาท่ี

กล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ส่ือการ เรียนการสอนมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดงัน้ี  

 1. เป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด ความเขา้ใจ

เน้ือหาบทเรียนท่ียุง่ยากซบัซอ้นไดง่้ายข้ึนในระยะเวลาอนัสั้น และสามารถช่วยให้เกิด ความคิดรวบ

ยอดในเร่ืองนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว       

 2. ส่ือจะช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจให้กบัผูเ้รียน ทาํให้เกิดความสนุกและ ไม่เบ่ือ

หน่ายต่อการเรียน          

 3. การใชส่ื้อจะทาํใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนั และเกิดประสบการณ์ร่วมกนัใน วิชาท่ีเรียน 

 4. ช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน ทาํใหเ้กิดมนุษยส์ัมพนัธ์

อนัดีระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง และกบัผูส้อนดว้ย       

 5. ช่วยสร้างเสริมลกัษณะท่ีดีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ช่วยให้ผูเ้รียนเกิด ความคิด

สร้างสรรคจ์ากการใชส่ื้อเหล่าน้ี         



 6. ช่วยแกปั้ญหาเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยการจดัใหมี้การใชส่ื้อใน การศึกษา

รายบุคคล 

7. การใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการเรียนการสอน เป็นการช่วยให้ บรรยากาศใน

การสอนน่าสนใจยิ่งข้ึน ทาํให้ผูส้อนมีความสนุกสนานในการสอนมากกว่าวิธีการท่ี เคยใช้

บรรยากาศแต่เพียงอยา่งเดียว และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเองใหม้ากข้ึนดว้ย   

 8. ส่ือจะช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียมเน้ือหาเพราะบางคร้ังอาจ ใหผู้เ้รียน

ศึกษาเน้ือหาจากส่ือไดเ้อง         

 9. เป็นการกระตุน้ใหผู้ส้อนต่ืนตวัอยูเ่สมอในการเตรียมและผลิตวสัดุใหม่ๆ เพื่อ ใชเ้ป็นส่ือ

การสอน   

10. คิดคน้เทคนิควธีิการต่างๆ เพื่อใหก้ารเรียนรู้น่าสนใจยิง่ข้ึน    

 หลกัการใช้ส่ือการเรียนการสอน        

 หลกัในการใชส่ื้อการเรียนการสอนนั้นไดมี้นกัการศึกษาเสนอแนวคิดไวต่้างๆ กนัดงัน้ี 

  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 1470) ไดเ้สนอขอ้คิดในการนาํกรวยประสบการณ์ ของเอด

การ์ เดล (Edgar Dale) ไปใช ้5 ประการดงัน้ี       

  1. ส่ือประสบการณ์ต่างๆ ในกรวยประสบการณ์นั้น ไดจ้ดัแบ่งตามลาํดบั ประสบการณ์

เรียนรู้ ดังนั้นเราจะเร่ิมใช้ส่ือประสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นสําคญั และในบางกรณีอาจ ใช้ส่ือ

ประสบการณ์หลายๆ อยา่งพร้อมๆ กนัก็ได ้      

   2. ส่ือประสบการณ์ต่างๆ ในกรวยประสบการณ์ไม่อาจนาํเสนอโดยแบ่งแยกจาก กนัได้

อย่างเด็ดขาด ดังนั้ นประสบการณ์ทุกขั้นจึงมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนไม่แตกต่างกันส่วน 

ประสบการณ์ ขั้นใดจะเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้มากท่ีสุด ยอ่มข้ึนอยูก่บัตวัผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

   3. ในการเรียนรู้มโนทศัน์ใหม่ ท่ีไม่มีพื้นฐานมาก่อน ประสบการณ์ตรงจะช่วย ไดม้ากใน

เร่ืองความรู้ความเขาใจท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์        

   4. ในประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาตวัผูเ้รียนและเน้ือหาเร่ืองราวท่ีจะศึกษา ไม่จริงเสมอ ไปท่ี

ประสบการณ์ขั้นสูง เหมาะกบัผูใ้หญ่ และขั้นล่างๆ เหมาะกบัเด็กๆ     

   5. การใชก้รวยประสบการณ์เพื่อการสอนนั้น เพื่อให้มีทางเลือกแก่ผูส้อนในการ พิจารณา

เลือกประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัตวัผูเ้รียน จุดมุ่งหมาย และเน้ือหา     

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533 : 88) สรุปว่า หลกัการใช้ส่ือหรือนาํส่ืออาจพิจารณา ได ้3 

ลกัษณะดงัน้ี 

 1. การใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอนของผูส้อน เช่น ประกอบคาํบรรยาย และการ

อธิบาย เป็นตน้          



  2. การใชส่ื้อเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น ชุดการสอน บทเรียนดว้ย ตนเอง เป็นตน้ 

  3. การใชส่ื้อร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน เช่น เกม สถานการณ์จาํลอง และ การสาธิต 

เป็นตน้ 

กิจกรรมการใชส่ื้อการเรียนการสอน จะข้ึนอยูก่บัเทคนิคและวิธีการเรียนของ ผูเ้รียนกบัวิธี

สอน แต่ส่ิงหน่ึงท่ีผูส้อนไม่ควรมองขา้มไป ก็คือ การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน การใช ้ส่ือการเรียนการ

สอนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากท่ีสุด    

 Brown and other (1985 : 64-69 อา้งถึงใน กิดานนัท ์มลิทอง, 2526 : 89-90) การใชส่ื้อการ

สอนนั้นอาจจะใชเ้ฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของการสอน หรือจะใชใ้นทุก ขั้นตอนก็ได ้ดงัน้ี 

 1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในเน้ือหาท่ีกาํลงัจะ เรียนนั้น 

ส่ือท่ีใช้ในขั้นน้ีจึงเป็นส่ือท่ีกวา้งๆ หรือเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรียนในคร้ังก่อน ยงัมิใช่ส่ือ ท่ีเน้น

เน้ือหาเจาะลึกอยา่งแทจ้ริง เช่น ภาพ บตัรคาํ หรือบตัรปัญหา เป็นตน้    

 2. ขั้นดาํเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เป็นขั้นสําคญัในการเรียน เพราะเป็น

ขั้นท่ีจะใหค้วามรู้เน้ือหาอยา่งละเอียดเพื่อสนองวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูส้อนตอ้งเลือกส่ือ ใหต้รงกบั

เน้ือหาวธีิการสอนหรืออาจจะใชส่ื้อประสมก็ได ้ตอ้งมีการจดัลาํดบัขั้นตอนการใชส่ื้อให้ เหมาะสม

และสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อในขั้นน้ีจะตอ้งเป็นส่ือท่ีเสนอ ความรู้อยา่ง

ละเอียดถูกตอ้ง และชดัเจนแกผู้เ้รียน เช่น ภาพยนตร์ สไลด์ แผน่ โปร่งแสง แผนภูมิ เทปเสียง หรือ

ชุดการสอน เป็นตน้     

3. ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบติั เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงแกผู้เ้รียนเพื่อให้ ผูเ้รียนได้

ทดลองนาํความรู้ดา้นทฤษฎี หรือหลกัการท่ีเรียนมาแลว้ไปใชแ้กปั้ญหาในขั้นฝึกหดั โดย การลงมือ

ฝึกปฏิบติัเอง ส่ือในขั้นน้ีจะเป็นส่ือท่ีเป็นประเด็นปัญหาให้ผูเ้รียนไดขบคิด โดยผูเ้รียน เป็นผูใ้ชส่ื้อ

เองมากท่ีสุด เช่น ภาพ บตัรคาํ เทปเสียง สมุดแบบฝึกหดั หรือชุดการสอน เป็นตน้   

 4. ขั้นสรุปบทเรียน เป็นขั้นของการเรียนการสอนเพื่อการย ํ้าเน้ือหาบทเรียนให้ ผูเ้รียนมี

ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้ว้ย ขั้นสรุปน้ีควรใชเ้พียง ระยะเวลาสั้นๆ 

เช่นเดียวกบัขั้นนาํ ส่ือท่ีใชส้รุปจึงควรครอบคลุมเน้ือหาสําคญัทั้งหมดโดยยอ่ และ ใชเ้วลานอ้ย เช่น 

แผนภูมิ แผน่โปร่งแสง เป็นตน้         

 5. ขั้นประเมินผกูเรียนเป็นการทดสอบวา่ผกูเรียนสามารถเรียนรู้ หรือเขา้ใจในส่ิงท่ี เรียน

ไปถูกตอ้งมากนอ้ยเพียงใด และบรรลุตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตั้งไวห้รือไม่ ส่ือใน ขั้นน้ี

มกัจะเป็นคาํถามจากเน้ือหาท่ีเรียน โดยอาจมีภาพประกอบดว้ย ก็ได ้อาจจะนาํบตัรคาํหรือส่ิง ต่างๆ 

ท่ีใชใ้นขั้นกิจกรรมการเรียนถามอีกคร้ัง และอาจเป็นการทดสอบโดยการปฏิบติัจากส่ือหรือ การ



กระทาํของผูเ้รียนเพื่อทดสอบดูว่าผูเ้รียนสามารถมีทกัษะจากการปฏิบติัอย่างถูกตอ้งครบถ้วน 

หรือไม่        

อีริคสันและเคิร์ล (Erickson and Curl, 1972 : 163-170) ไดก้ล่าวถึง หลกัการใช ้ ส่ือการ

เรียนการสอนโดยทัว่ไปไวว้า่ การใชส่ื้อเพื่อเก้ือหนุนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมี ประสิทธิภาพ

นั้น ครูควรยดึหลกัการสาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี        

1. หลกัการเลือก (Select) ในการเลือกส่ือครูควรมีความสามารถพื้นฐานต่างๆ ในการเลือก

ส่ือ ดงัน้ี   

     1.1 สามารถเขียนจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนไดอ้ยา่งชดัเจน    

 1.2 มีความรอบรูปในเร่ืองของแหล่งส่ือการสอนเป็นอยา่งดี    

 1.3 สามารถเลือกหาส่ือท่ีเหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของการสอนท่ีเขียนข้ึนมา  

 1.4 สามารถคาดคะเนไดว้า่ประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหลายอนัเน่ืองมาจากส่ือ การสอน

 1.5 สามารถนาํส่ือต่างๆ มาสัมพนัธ์กบัการเรียนการสอนและปัญหาต่างๆ ใน การเรียน

การสอนได ้ไม่วา่จะเป็นการสอนแบบกลุ่มหรือแบบเอกตัตบุ์คคลก็ตาม    

 1.6 สามารถเลือกส่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนและกระตุน้ให้ผูเ้รียน เรียนรู้

ดว้ยตนเองได ้          

 1.7 สามารถเลือกส่ือต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัวธีิการสอนแบบต่างๆ ได ้  

 1.8 มีความสามารถในการพิจารณาคุณภาพ และความเหมาะสมของส่ือต่อ ผูเ้รียนได ้

 1.9 สามารถเตรียมและวางแผนการใชส่ื้อการสอนได ้    

 1.10 สามารถผลิตส่ือการสอนแบบง่ายได ้      

1.11 สามารถผลิตส่ือการสอนท่ีซบัซ้อน เช่น ชุดการสอน รายการโทรทศัน์ เม่ือจาํเป็น

 2. หลกัความพร้อม (Readiness) ความสามารถพื้นฐานในการสร้างความพร้อม ให้แกผู้ ้

นกัเรียนมีดงัน้ี           

    2.1 พฒันาแผนการสร้างความพร้อมเฉพาะอยา่ง      

    2.2 นาํผูเ้รียนเพื่อเป็นการเร้าใหเ้กิดความตอ้งการเรียนรู้จากส่ือท่ีครูเลือก มา  

    2.3 สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัส่ือการสอน    

    2.4 เลือกหาวธีิสอนท่ีเหมาะสม ท่ีจะนาํไปสู่การใชส่ื้อการเรียนการสอนนั้น  

    2.5 ใชแ้หล่งการเรียนอ่ืนๆ เพื่อสร้างความพร้อมใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียน   

 3. หลกัการควบคุม (Control) ครูควรมีความสามารถและทกัษะพื้นฐาน ดงัน้ี   

    3.1 สามารถใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยทีางการศึกษาได ้    

    3.2 สามารถป้องกนัและแกไ้ขขอ้ขอ้งของเคร่ืองมือต่างๆ ได ้   



    3.3 สามารถจดัสภาพของห้องเรียนไดดี้ ถา้เป็นการฉายก็สามารถจดัสภาพการ ฉายไดดี้

    3.4 สามารถติดตั้งเคร่ืองมือต่างๆ ไดดี้       

    3.5 ติดตั้งวสัดุต่าง ไดอ้ยา่งเหมาะสม สะดวกต่อการใชแ้ละติดตามผลและเปิด โอกาสให้

ผูเ้รียนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมไดเ้ป็นอยา่งดี        

    3.6 สามารถวางแผนกาํหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการใช้ส่ือการเรียนการ สอนใน 

หอ้งเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี          

 4. หลกัการปฏิบติั ครูควรมีความรู้และทกัษะพื้นฐาน ดงัน้ี     

    4.1 เลือกกิจกรรมการสอนท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียนอยากรู้ ตาม จุดมุ่งหมายของการ

เรียนการสอน           

    4.2 ใชค้าํถามเป็นตวักระตุน้และช้ีแนะ       

    4.3 ใชก้ารอภิปรายเพื่อนาํไปสู่เน้ือหาและการสร้างมโนมติ    

    4.4 จดักลุ่มผูเ้รียนใหเ้หมาะสมและสร้างกิจกรรมทา้ทายในการแกปั้ญหา   

    4.5 ใชส่ื้ออยา่งมีลาํดบั         

    4.6 จดัดาํเนินการดา้นการจดัสภาพการณ์ต่างๆ ในการใชส่ื้อเพื่อการเรียนรู้   

    4.7 สามารถจดักลุ่มกิจกรรมให้ผูเ้รียนหาความรู้จากส่ือต่างๆ ได ้เช่น จดัป้าย นิเทศ จุด

มุมวชิาและการคน้ควา้รายงานเพิ่มเติม เป็นตน้       

 5. หลกัการประเมินผล (Evaluation) ครูควรประเมินผลทั้งจากตวัส่ือและจากการ ใชส่ื้อการ

สอนของครูเอง           

 จากหลกัการขอ้น้ีจะทาํใหค้รูทราบวา่ ส่ือนั้นมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนมาก นอ้ยเพียงใด 

และครูเองมีเทคนิคในการส่ือการสอนนั้ นดีพอหรือไม่ ดังนั้ น ในเร่ืองน้ีครูควรมี ความรู้

ความสามารถทกัษะพื้นฐานในการวดัและประเมินผลการสอนของตวัเอง และส่ือการสอน ตาม

จุดมุ่งหมายของการสอนเพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

3. ทฤษฎทีางการศึกษาทีเ่กีย่วข้องกบัส่ือการเรียนรู้ 

การส่ือสารการเรียนรู้ 

การส่ือสาร หรือ การส่ือความหมาย (Communication) หมายถึง การถ่ายทอดเร่ืองราวการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น การแสดงออกของความคิดและความรู้สึก เพื่อการติดต่อส่ือสารขอ้มูลซ่ึง

กนัและกนั(กิดานนัท ์มลิทอง, 2540) รูปแบบของการส่ือสาร แบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ 

 การส่ือสารทางเดียว (One-Way Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือการส่ือ

ความหมายไปยงัผูรั้บแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยท่ีผูรั้บไม่สามารถตอบสนองทนัที(Immediate Response) 



กบัผูส่้ง แต่อาจจะมีผลป้อนกลบัไปยงัผูส่้งในภายหลงัไดก้ารส่ือสารในรูปแบบน้ีจึงเป็นการท่ีผูส่้ง

และผูรั้บไม่สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัไดท้นัที 

การส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการส่ือสารหรือการส่ือความหมายท่ี

ผูรั้บมีโอกาสตอบสนองมายงัผูส่้งไดใ้นทนัที โดยท่ีผูส่้งและผูรั้บอาจจะอยูต่่อหนา้กนัหรืออาจอยู่

คนละสถานท่ีก็ได ้แต่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจาหรือการโตต้อบกนัไปมา โดยท่ีต่างฝ่ายต่าง

ผลดักนัทาํหนา้ท่ีเป็นทั้งผูส่้งและผูรั้บในเวลาเดียวกนั 

ดงันั้น ในการท่ีจะเกิดการเรียนรู้ข้ึนไดน้ี้ มกัจะพบวา่ตอ้งอาศยักระบวนการของการส่ือสาร

ในรูปแบบของการส่ือสารทางเดียวและการส่ือสารสองทาง ในลกัษณะของการใหส่ิ้งเร้าเพื่อกระตุน้

ให้ผูเ้รียนมีการแปลความหมายของเน้ือหาบทเรียนนั้น และให้มีการตอบสนองเพื่อเกิดเป็นการ

เรียนรู้ข้ึน ลกัษณะของส่ิงเร้าและการตอบสนองในการส่ือสารน้ี หมายถึง การท่ีผูส้อนให้ส่ิงเร้าหรือ

ส่งแรงกระตุ้นไปยงัผู ้เรียนเพื่อให้ผู ้เรียนมีการตอบสนองออกมา  โดยผู ้สอนอาจใช้ส่ือ

โสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์เป็นผูส่้งเน้ือหาบทเรียน ส่วนการตอบสนองของผูเ้รียน 

ไดแ้ก่ คาํพูด การเขียน รวมถึงกระบวนการทั้งหมดทาง ดา้นความคิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ซ่ึงอาศยั

รูปแบบการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหส่ิ้งเร้าหรือแรงกระตุน้การแปล 

ความหมาย และการตอบสนองน้ัน มีดังนี ้

การเรียนรู้ในรูปแบบการส่ือสารทางเดียว เช่น การสอนแก่ผูเ้รียนจาํนวนมากในห้องเรียน

ขนาดใหญ่ โดยการฉายวดิีทศัน์โทรทศัน์วงจรปิด หรือวิทยุและโทรทศัน์การศึกษาแก่ผูเ้รียนท่ีเรียน

อยูท่ี่บา้น ซ่ึงการเรียนการสอนในลกัษณะเช่นน้ีควรจะมีการอธิบายความหมายของเน้ือหาบทเรียน

ให้ผูเ้รียนเขา้ใจก่อนการเรียน หรืออาจจะมีการอภิปรายภายหลงัจากการเรียน หรือดูเร่ืองราวนั้น

แลว้ก็ได ้ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจและแปลความหมายในส่ิงเร้านั้นอยา่งถูกตอ้งตรงกนั จะไดมี้

การตอบสนองและเกิดการเรียนรู้ไดใ้นทาํนองเดียวกนั 

การเรียนรู้ในรูปแบบการส่ือสารสองทาง อาจทาํไดโ้ดยการใชอุ้ปกรณ์ประเภทเคร่ืองช่วย

สอน เช่น การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยหรือการใชเ้คร่ืองช่วยสอน เน้ือหาจะถูกส่งจากเคร่ืองไป

ยงัผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนทาํการตอบสนองโดยส่งคาํตอบหรือขอ้มูลกลบัไปยงัเคร่ืองอีกคร้ังหน่ึง การ

เรียนการสอนในลกัษณะน้ีมีขอ้ดีหลายประการ เช่น ความฉบัพลนัของการให้คาํตอบจากโปรแกรม

บทเรียนท่ีวางไวเ้พื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน เป็นการทาํให้ง่ายต่อการเรียนรู้และทาํให้การ

ถ่ายทอดความรู้บรรลุผลด้วยดีเป็นตน้ ถึงแมว้่าการเรียนรู้ในรูปแบบการส่ือสารสองทางน้ีจะมี

ประสิทธิภาพดีต่อการเรียนรู้มากกว่าการส่ือสารทางเดียวก็ตาม แต่บางคร้ังแล้วในลกัษณะของ

การศึกษาบางอย่างมีความจาํเป็นตอ้งใชก้ารเรียนการสอนในรูปแบบการส่ือสารทางเดียว เพื่อการ

ใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน ทั้งน้ีเพราะจาํนวนผูเ้รียนอาจจะมีมาก และมีอุปกรณ์ช่วยสอน ไม่เพียงพอ 



ส่ือการเรียนรู้ 

ส่ือนบัวา่เป็นส่ิงท่ีมีบทบาทอย่างมากในการเรียนการสอนเน่ืองจากเป็นตวักลางท่ีช่วยให้

การส่ือสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจ

เน้ือหาบทเรียนได้ตรงกับท่ีผูส้อนต้องการ การใช้ส่ือการสอนนั้นผูส้อนจาํเป็นต้องศึกษาถึง

ลกัษณะเฉพาะ และคุณสมบติัของส่ือแต่ละชนิดเพื่อเลือกส่ือให้ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารสอน และ

สามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนดาํเนินไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพส่ือการสอน (Instructional Media) หมายถึง ส่ือชนิดใดก็ตามไม่วา่จะเป็นเทป

บนัทึกเสียง สไลด์วิทยุโทรทศัน์วีดิทศัน์แผนภูมิภาพน่ิง ฯลฯ ซ่ึงบรรจุเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียนการ

สอน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือช่องทางสาํหรับผูส้อนส่งไปถึงผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม

วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีผูส้อนวางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

เอดการ์เดล (Edgar Dale) ได้จดัแบ่งส่ือการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ือโสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ ในขณะเดียวกนัก็เป็นการแสดงขั้นตอนของ

ประสบการณ์การเรียนรู้และการใชส่ื้อแต่ละประเภทในกระบวนการเรียนรู้ดว้ย โดยพฒันาความคิด

ของBruner ซ่ึงเป็นนกัจิตวิทยา นาํมาสร้าง เป็น “กรวยประสบการณ์” (Cone of Experiencess) โดย

แบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ตรง โดยการให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากของจริง เช่น การจบั

ตอ้งและการเห็น เป็นตน้ 

2. ประสบการณ์รอง เป็นการเรียนโดยให้ผูเ้รียนเรียนจากส่ิงท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงท่ีสุด 

ซ่ึงอาจเป็นการจาํลองก็ได ้

3. ประสบการณ์นาฏกรรมหรือการแสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดงละคร

เน่ืองจากขอ้จาํกดัดว้ยยุคสมยัเวลา และสถานท่ี เช่น เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์หรือ

เร่ืองราวท่ีเป็นนามธรรม เป็นตน้ 

4. การสาธิต เป็นการแสดงหรือการทาํเพื่อประกอบคาํอธิบายเพื่อให้เห็นลาํดบัขั้นตอนของ

การกระทาํนั้น 

5. การศึกษานอกสถานท่ีเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ภายนอกสถานท่ีเรียน อาจ

เป็นการเยีย่มชมสถานท่ี การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เป็นตน้ 

6. นิทรรศการ เป็นการจดัแสดงส่ิงของต่าง ๆ เพื่อให้สาระประโยชน์แก่ผูช้ม โดยการนาํ

ประสบการณ์หลายอยา่งผสมผสานกนัมากท่ีสุด      

 7. โทรทศัน์โดยใช้ทั้งโทรทศัน์การศึกษาและโทรทศัน์การสอนเพื่อให้ขอ้มูลความรู้แก่

ผูเ้รียนหรือผูช้มท่ีอยูใ่นหอ้งเรียนหรืออยูท่างบา้น 



8. ภาพยนตร์เป็นภาพท่ีบนัทึกเร่ืองราวลงบนฟิล์มเพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ทั้งภาพ

และเสียงโดยใชป้ระสาทตาและหู 

9. การบนัทึกเสียง วทิยภุาพน่ิง อาจเป็นทั้งในรูปของแผน่เสียง เทปบนัทึกเสียงวิทยุรูปภาพ

สไลดข์อ้มูลท่ีอยูใ่นขั้นน้ีจะใหป้ระสบการณ์แก่ผูเ้รียนท่ีถึงแมจ้ะอ่านหนงัสือไม่ออกแต่ก็จะสามารถ

เขา้ใจเน้ือหาได ้

10. ทศันสัญลกัษณ์เช่น แผนท่ี แผนภูมิหรือเคร่ืองหมายต่าง ๆ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์แทนส่ิงของต่าง 

ๆ 

11. วจนสัญลกัษณ์ไดแ้ก่ตวัหนงัสือในภาษาเขียน และเสียงพูดของคนในภาษาพูดการใช้

กรวยประสบการณ์ของเดล จะเร่ิมตน้ดว้ยการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอยูใ่นเหตุการณ์หรือการกระทาํ

จริงเพื่อให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงเกิดข้ึนก่อน แลว้จึงเรียนรู้โดยการเฝ้าสังเกตในเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นขั้นต่อไปของการไดรั้บประสบ-การณ์รอง ต่อจากนั้นจึงเป็นการเรียนรู้ดว้ยการรับ

ประสบการณ์โดยผา่นส่ือต่างๆ และทา้ยท่ีสุดเป็นการให้ผูเ้รียนเรียนจากสัญลกัษณ์ซ่ึงเป็นเสมือน

ตวัแทนของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

  นกัจิตวิทยาท่านหน่ึงช่ือ เจโรม บรูนเนอร์(Jerome Bruner) ไดอ้อกแบบโครงสร้างของกิจกรรม

การสอนไวรู้ปแบบหน่ึง โดยประกอบดว้ยมโนทศัน์ดา้นการกระทาํโดยตรง (Enactive)การเรียนรู้ดว้ยภาพ 

(Iconic) และการเรียนรู้ดว้ยนามธรรม (Abstract) เม่ือเปรียบเทียบกบักรวยประสบการณ์ของเดลกบัลกัษณะ

สาํคญั 3 ประการของการเรียนรู้ของบรุนเนอร์แลว้จะเห็นวา่มีลกัษณะใกลเ้คียงและเป็นคู่ขนานกนั 

คุณค่าของส่ือการสอน 

ส่ือการสอนสามารถใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งผูเ้รียนและผูส้อนดงัต่อไปน้ี 

ส่ือกบัผู้เรียน 

1. เป็นส่ิงท่ีช่วยให้การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ

เน้ือหาบทเรียนท่ียุง่ยากซบัซอ้นไดง่้ายข้ึนในระยะเวลาอนัสั้น และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบ

ยอดในเร่ืองนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

2. ส่ือจะช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจให้กบัผูเ้รียน ทาํให้เกิดความสนุกสนานและไม่

รู้สึกเบ่ือหน่ายการเรียน 

3. การใชส่ื้อจะทาํให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนั และเกิดประสบการณ์ร่วมกนัในวิชาท่ี

เรียน 

4. ช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน ทาํให้เกิดมนุษยสัมพนัธ์

อนัดีในระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเองและกบัผูส้อนดว้ย 



5. ช่วยสร้างเสริมลกัษณะท่ีดีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิด

สร้างสรรคจ์ากการใชส่ื้อเหล่านั้น 

6. ช่วยแก้ปัญหาเร่ืองของความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจดัให้มีการใช้ส่ือใน

การศึกษารายบุคคล 

ส่ือกบัผู้สอน 

1. การใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการเรียนการสอน เป็นการช่วยให้บรรยากาศใน

การสอนน่าสนใจยิ่งข้ึน ทาํให้ผูส้อนมีความสนุกสนานในการสอนมากกว่าวิธีการท่ีเคยใช้การ

บรรยายแต่เพียงอยา่งเดียว และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเองใหเ้พิ่มข้ึนดว้ย 

2. ส่ือจะช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียมเน้ือหา เพราะบางคร้ังอาจให้ผูเ้รียน

ศึกษาเน้ือหาจากส่ือไดเ้อง 

3. เป็นการกระตุน้ให้ผูส้อนต่ืนตวัอยูเ่สมอในการเตรียมและผลิตวสัดุใหม่ๆ เพื่อใชเ้ป็นส่ือการ

สอน ตลอดจนคิดคน้เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้น่าสนใจยิ่งข้ึนอยา่งไรก็ตามส่ือการสอนจะมี

คุณค่าก็ต่อเม่ือผูส้อนไดน้าํไปใชอ้ยา่งเหมาะสมและถูกวธีิ ดงันั้น ก่อนท่ีจะนาํส่ือแต่ละอยา่งไปใช ้ผูส้อน

จึงควรจะไดศึ้กษาถึงลกัษณะและคุณสมบติัของส่ือการสอน ขอ้ดีและขอ้จาํกดัอนัเก่ียวเน่ืองกบัตวัส่ือ

และการใชส่ื้อแต่ละอยา่ง ตลอดจนการผลิตและใชส่ื้อให้เหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอนดว้ย ทั้งน้ี

เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

หลกัการเลอืกส่ือการสอน 

การเลือกส่ือการสอนเพื่อนาํมาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพนั้นเป็นส่ิงสําคญัยิ่ง โดยในการเลือกส่ือ ผูส้อนจะตอ้งตั้งวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม

ในการเรียนให้แน่นอนเสียก่อน เพื่อใช้วตัถุประสงค์นั้น เป็นตวัช้ีนาํในการเลือกส่ือการสอนท่ี

เหมาะสม นอกจากน้ียงัมีหลกัการอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา คือ 

1. ส่ือนั้นตอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายท่ีจะสอน 

2. เลือกส่ือท่ีมีเน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นส่ือท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้มากท่ีสุด 

3. เป็นส่ือท่ีเหมาะกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน 

4. ส่ือนั้นควรสะดวกในการใชว้ธีิใชไ้ม่ยุง่ยากซบัซอ้นเกินไป 

5. เป็นส่ือท่ีมีคุณภาพเทคนิคการผลิตท่ีดีมีความชดัเจนเป็นจริง 

6. มีราคาไม่แพงเกินไป หรือถา้จะผลิตควรคุม้กบัเวลาและการลงทุน 

4. ทฤษฎกีารเรียนรู้และจิตวทิยาการเรียนรู้ 

การเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา มี

ดงัน้ี 



ทฤษฎพีฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

เป็นทฤษฎีซ่ึงเช่ือว่าจิตวิทยาเป็นเสมือนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมมนุษย ์

(Scientific Study of Human Behavior) และการเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตไดจ้าก

พฤติกรรมภายนอก นอกจากน้ียงัมีแนวคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนอง ( 

Stimuli and Response) เช่ือวา่การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของมนุษยจ์ะเกิดข้ึนควบคู่กนัในช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม นอกจากน้ียงัเช่ือวา่การเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นพฤติกรรมแบบแสดงอาการกระทาํ(Operant 

Conditioning)ซ่ึงมีการเสริมแรง ( Reinforcement ) เป็นตวัการโดยทฤษฏีพฤติกรรมนิยมน้ีจะไม่พูด

ถึงความนึกคิดภายในของมนุษย ์ ความทรงจาํ ภาพ ความรู้สึก โดยถือวา่คาํเหล่าน้ีเป็นคาํตอ้งห้าม

(Taboo) ซ่ึงทฤษฎีน้ีส่งผลต่อการเรียนการสอนท่ีสําคญัในยุคนั้น ในลกัษณะท่ีการเรียนเป็นชุดของ

พฤติกรรมซ่ึงจะตอ้งเกิดข้ึนตามลาํดบัท่ีแน่ชดั การท่ีผูเ้รียนจะบรรลุวตัถุประสงคไ์ดน้ั้นจะตอ้งมีการ

เรียนตามขั้นตอนเป็นวตัถุประสงค์ๆ  ไป ผลท่ีไดจ้ากการเรียนขั้นแรกน้ีจะเป็นพื้นฐานของการเรียน

ในขั้นต่อ ๆ ไปในท่ีสุดส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม

น้ีจะมีโครงสร้างของบทเรียนในลกัษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดยผูเ้รียนทุกคนจะได้รับการ

นาํเสนอเน้ือหาในลาํดบัท่ีเหมือนกนัและตายตวั ซ่ึงเป็นลาํดบัท่ีผูส้อนไดพ้ิจารณาแลว้วา่เป็นลาํดบั

การสอนท่ีดีและผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดนอกจากนั้นจะมีการตั้ง

คาํถาม ๆ ผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอโดยหากผูเ้รียนตอบถูกก็จะไดรั้บการตอบสนองในรูปผลป้อนกลบั

ทางบวกหรือรางวลั (Reward) ในทางตรงกนัขา้มหากผูเ้รียนตอบผิดก็จะไดรั้บการตอบสนองในรูป

ของผลป้อนกลบัในทางลบและคาํอธิบายหรือการลงโทษ(Punishment) ซ่ึงผลป้อนกลบัน้ีถือเป็น

การเสริมแรงเพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการ ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาท่ีออกแบบตามแนวคิดของ

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม จะบงัคบัให้ผูเ้รียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวต้ามจุดประสงค์

เสียก่อน จึงจะสามารถผ่านไปศึกษาต่อยงัเน้ือหาของวตัถุประสงค์ต่อไปไดห้ากไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี

กาํหนดไวผู้เ้รียนจะตอ้งกลบัไปศึกษาในเน้ือหาเดิมอีกคร้ังจนกวา่จะผา่นการประเมิน 

ทฤษฎปัีญญานิยม (Cognitivism) 

เกิดจากแนวคิดของชอมสก้ี(Chomsky) ท่ีไม่เห็นด้วยกบัสกินเนอร์ (Skinner)บิดาของ

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ในการมองพฤติกรรมมนุษยไ์วว้่าเป็นเหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

ชอมสก้ีเช่ือวา่ พฤติกรรมของมนุษยน์ั้นเป็นเร่ืองของภายในจิตใจมนุษยไ์ม่ใชผ้า้ขาวท่ีเม่ือใส่สีอะไร

ลงไปก็จะกลายเป็นสีนั้น มนุษยมี์ความนึกคิด มีอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกภายในท่ีแตกต่างกนั

ออกไป ดงันั้นการออกแบบการเรียนการสอนก็ควรท่ีจะคาํนึงถึงความแตกต่างภายในของมนุษย์

ดว้ย ในช่วงน้ีมีแนวคิดต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย เช่น แนวคิดเก่ียวกบัการจาํ ( ShortTermMemory , 

Long Term Memory and Retention) แนวคิด เก่ียวกบัการแบ่งความรู้ออกเป็น 3 ลกัษณะคือความรู้



ในลกัษณะเป็นขั้นตอน (Proce-dural Knowledge) ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีอธิบายวา่ทาํอยา่งไรและเป็นองค์

ความรู้ท่ีตอ้งการลาํดบัการเรียนรู้ท่ีชดัเจน ความรู้ในลกัษณะการอธิบาย(Declarative Knowledge) 

ซ่ึงไดแ้ก่ความรู้ท่ีอธิบายวา่คืออะไร และความรู้ในลกัษณะเง่ือนไข (Conditional Know-ledge) ซ่ึง

ไดแ้ก่ความรู้ท่ีอธิบายวา่เม่ือไร และทาํไม ซ่ึงความรู้ 2 ประเภทหลงัน้ีไม่ตอ้งการลาํดบัการเรียนรู้ท่ี

ตายตวัทฤษฎีปัญญานิยมน้ี ส่งผลต่อการเรียนการสอนท่ีสาํคญัในยคุนั้น กล่าวคือ ทฤษฎีปัญญานิยม

ทาํให้เกิดแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบในลกัษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร์ (Crowder)      

ซ่ึงเป็นการออกแบบในลกัษณะสาขา หากเม่ือเปรียบเทียบกบับทเรียนท่ีออกแบบตามแนวคิดของ

พฤติกรรมนิยมแลว้ จะทาํให้ผูเ้รียนมีอิสระมากข้ึนในการควบคุมการเรียนดว้ยตวัเอง โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การมีอิสระมากข้ึนในการเลือกลาํดบัของการนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัตน ส่ือ

มลัติมีเดียเพื่อการศึกษาท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิยมก็จะมีโครงสร้างของบทเรียน

ในลกัษณะสาขาอีกเช่นเดียวกนั โดยผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการเสนอเน้ือหาในลาํดบัท่ีไม่เหมือนกนั 

โดยเน้ือหาท่ีจะไดรั้บการนาํเสนอต่อไปนั้นจะข้ึนอยูก่บัความสามารถ ความถนดั และความสนใจ

ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ทฤษฎโีครงสร้างความรูh(Scheme Theory) 

ภายใตท้ฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) น้ียงัได้เกิดทฤษฎีโครงสร้างความรู้(Scheme 

Theory) ข้ึนซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเช่ือว่าโครงสร้างภายในของความรู้ท่ีมนุษยมี์อยูน่ั้นจะมีลกัษณะเป็น

โหนดหรือกลุ่มท่ีมีการเช่ือมโยงกนัอยู ่ในการท่ีมนุษยจ์ะรับรู้อะไรใหม่ ๆ นั้น มนุษยจ์ะนาํความรู้

ใหม่ๆ ท่ีเพิ่งไดรั้บนั้นไปเช่ือมโยงกบักลุ่มความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม (Pre-existing Knowledge) รูเมลฮาร์ท

และออโทน่ี (Rumelhart and Ortony,1977) ไดใ้ห้ความหมายของคาํ โครงสร้างความรู้ไวว้า่เป็น

โครงสร้างขอ้มูลภายในสมองของมนุษยซ่ึ์งรวบรวมความรู้เก่ียวกบัวตัถุ ลาํดบัเหตุการณ์รายการ

กิจกรรมต่างๆ เอาไว ้ หนา้ท่ีของโครงสร้างความรู้น้ีก็คือ การนาํไปสู่การรับรู้ขอ้มูล (Perception) 

การรับรู้ขอ้มูลนั้นไม่สามารถเกิดข้ึนไดห้ากขาดโครงสร้างความรู้ (Schema)ทั้งน้ีก็เพราะการรับรู้

ขอ้มูลนั้นเป็นการสร้างความหมายโดยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมภายในกรอบ

ความรู้เดิมท่ีมีอยูแ่ละจากการกระตุน้โดยเหตุการณ์หน่ึง ๆ ท่ีช่วยให้เกิดการเช่ือมโยงความรู้นั้น ๆ 

เขา้ดว้ยกนั การรับรู้เป็นส่ิงสําคญัท่ีทาํให้เกิดการเรียนรู้เน่ืองจากไม่มีการเรียนรู้ใดท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดย

ปราศจากการรับรู้ นอกจากโครงสร้างความรู้จะช่วยในการรับรู้และการเรียนรู้แลว้นั้นโครงสร้าง

ความรู้ยงัช่วยในการระลึก (Recall) ถึงส่ิงต่างๆ ท่ีเราเคยเรียนรู้มา (Anderson,1984) การนาํทฤษฎี

โครงสร้างความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะส่งผลให้ลกัษณะการนาํเสนอ

เน้ือหาท่ีมีการเช่ือมโยงกนัไปมา คลา้ยใยแมงมุม (Webs) หรือบทเรียนในลกัษณะท่ีเรียกวา่บทเรียน

แบบส่ือหลายมิติ (Hypermedia) ดงันั้นในการออกแบบส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งนาํ



แนวคิดของทฤษฎีต่าง ๆ มาผสมผสานกนั เพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างขององค์

ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อให้ไดส่ื้อการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั และตอบสนองลกัษณะ

โครงสร้างขององคค์วามรู้ของสาขาวชิาต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนันัน่เอง 

5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง         

 วีรวฒัน์ ยอดมัน่,วิสูตร โพธ์ิเงิน (2558) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เร่ือง ทฤษฎีสีเพื่อการเรียนรู้ศิลปะประเภทจิตรกรรม สําหรับ

นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย*การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพฒันาและหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เร่ือง ทฤษฎีสีเพื่อการเรียนรู้

ศิลปะประเภทจิตรกรรม 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เร่ือง ทฤษฎีสีเพื่อการเรียนรู้ศิลปะประเภทจิตรกรรม 3) 

เพื่อศึกษาผลงานจิตรกรรมของนกัเรียน ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ เร่ือง ทฤษฎีสีเพื่อการเรียนรู้ศิลปะประเภทจิตรกรรม และ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน 

ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เร่ืองทฤษฎีสีเพื่อการเรียนรู้ศิลปะ

ประเภทจิตรกรรม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนบรรหารแจ่มใส

วทิยา 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 30 คน โดยการเลือกแบบวิธีการสุ่ม 

cluster random sampling (วิธีการสุ่มแบบยกกลุ่ม) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เร่ือง ทฤษฎีสีเพื่อการเรียนรู้ศิลปะประเภทจิตรกรรมสา

หรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียน

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เร่ือง ทฤษฎีสีเพื่อการเรียนรู้ศิลปะประเภท

จิตรกรรม     3) ผลงานจิตรกรรมของนกัเรียนหลงัการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะเร่ือง ทฤษฎีสีเพื่อการเรียนรู้ศิลปะประเภทจิตรกรรม และ 4) ความพึงพอใจของนกัเรียน

ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เร่ือง ทฤษฎีสีเพื่อการ

เรียนรู้ศิลปะประเภทจิตรกรรม 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทฤษฎีสีเพื่อการเรียนรู้ศิลปะประเภทจิตรกรรม ท่ี

สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด (80/80) สูงกวา่เกณฑคื์อ 86.19/91.44  

 ภรณ์พิชชา ธรรมมา (2557)  ไดศึ้กษางานวจิยัเร่ืองการใชส่ื้อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(CAI) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นปวช.1/ 15 ท่ีมีผลผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตํ่าใรายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ตารางธาตุและพนัธะเคมี (กรณีศึกษา) จุดมุ่งหมายของการวิจยัน้ี 



(1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เร่ือง ตารางธาตุและพนัธะเคมี ก่อน - หลงั

ใชส่ื้อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และ (2เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

เร่ือง ตารางธาตุและพนัธะเคมีดว้ยส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์การประเมิน(ผ่านเกณฑ์ท่ีระดบั

คะแนน 10 คะแนน ) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ตารางธาตุและพนัธะเคมี ของนกัเรียนระดบัชั้น

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1/15 มีจาํนวน 10 คน วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ปีการศึกษา

25567 เคร่ืองมือ/วิธีการท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ตารางธาตุ

และพนัธะเคมี2.แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองตารางธาตุและพนัธะเคมี  

 ผลการวิจยัผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบ เร่ืองตารางธาตุและพนัธะเคมี 

คะแนนเฉล่ียก่อนการใช้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง

ตารางธาตุและพนัธะเคมีเท่ากบั 5.9 คะแนนเฉล่ียหลงัใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ใน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองตารางธาตุและพนัธะเคมีเท่ากบั 15.4 คะแนน คะแนนท่ีเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 9.5 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77 ดงันั้นสรุปไดว้า่นกัเรียนใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ใน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองตารางธาตุและพนัธะเคมีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองตารางธาตุและ

พนัธะเคมีเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 100    

สิริลกัษณ์ พงศพ์ฤฒิชยั  (2556)  ศึกษางานวจิยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอ

ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ เร่ืองความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเจ้ียน หวัการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพ 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน วิชา

คอมพิวเตอร์ เร่ืองความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี

เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ 

วชิาคอมพิวเตอร์ เร่ืองความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ศึกษาความคงทนในการจาของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ วิชา

คอมพิวเตอร์ เร่ืองความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น

นกัเรียนท่ีกาลงัศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนเจ้ียนหวั ตาํบลบางหลวง อาํเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 40 คน ซ่ึงไดจ้ากการโดยการสุ่มอยา่งง่าย               

( Simple Random Sampling ) มาจาํนวน 1 หอ้งเรียน โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจยัประกอบดว้ย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 2 ดา้น 2) 



แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ เร่ือง ความรู้

พื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์เร่ืองความรู้

พื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความรู้พื้นฐาน

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t – test 

      ผลการวจิยัพบวา่         

  1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ 

เร่ือง ความรู้ พื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เท่ากบั 

80.99/81.66 มี ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด 80/80      

  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกบัการเรียน

แบบร่วมมือ เร่ือง ความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01     

  3) ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ร่วมกบัการเรียนแบบ ร่วมมือ เร่ือง ความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ของนกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.18 , S.D. = 0.39 )      

  4) ความคงทนในการจาํ ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ร่วมกบัการเรียน แบบ ร่วมมือ เร่ือง ความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัจากเรียนแลว้ 2 สัปดาห์ผลคะแนนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่นกัเรียนมีความคงทนในการจาจากการ เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ วิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองความรู้พื้นฐานด้าน เทคโนโลยี

สารสนเทศ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
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วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

 การวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ส่ือการสอนรายวิชาความรู้เก่ียวกับศิลปะ เร่ืองศิลปะกรรมไทย ระดับ ปวส.1/15  สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อให้การทาํวิจยัคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้

ผูว้จิยัจึง ไดก้าํหนดระเบียนวธีิการวจิยัไวด้งัน้ี       

           1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง/กลุ่มเป้าหมาย     

           2.  เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

           3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล         

           4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      ประชากร คือ นกัศึกษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กราฟิก ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ     

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัศึกษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กราฟิก ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ    จาํนวนนกัเรียน 

30 คน 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 ชุดการสอน มีลาํดบัขั้นการสร้าง ดงัน้ี 

  2.1.1 ศึกษาเอกสารตาํรา เก่ียวกบัการสร้างชุดการสอน สําหรับใช้ในห้องเรียน 

รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

   2.1.2 ผูว้ิจยัเลือกเน้ือหาวิชาความรู้เก่ียวกบัศิลปะ   (3300-0001)   เร่ือง 

ศิลปะกรรมไทย 

   2.1.3 หาประสิทธิภาพของชุดการสอน ใชเ้กณฑ ์80/80 

   ขั้นท่ี 1  ทดลองกบันกัเรียน  1  คน 

   ขั้นท่ี 2  ทดลองกบันกัเรียน  7  คน 

   ขั้นท่ี 3  ทดลองกบันกัเรียน จาํนวน  30  คน 

2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีลาํดบัขั้นการสร้าง ดงัน้ี 



  2.2.1 ศึกษาหลกัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ จากหนังสือการสร้าง

แบบทดสอบการวดัผลและการประเมินผล 

   2.2.2 นาํแบบทดสอบไปให้ครูผูส้อนในวิชาเดียวกนัตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของ เน้ือหา การใชภ้าษา ตวัเลือก 

3. การดําเนินการวจัิย 

  นาํส่ือการสอนไปดาํเนินการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 37 คน ดงัน้ี 

 3.1 ทาํการทดสอบก่อนเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง

ศิลปะกรรมไทย 

            3.2 นาํส่ือการสอนให้นักศึกษาทาํการศึกษาด้วยตนเอง พร้อมทั้งทาํกิจกรรมทั้ง 2 ตอน

ภายในเวลา 2 ชัว่โมง 

 3.3 ทดสอบหลังเรียน เม่ือนักศึกษาทาํการศึกษาชุดการสอนเรียบร้อยแล้ว โดยใช ้         

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองศิลปะกรรมไทย 

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

            4.1 การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้ นปวส.1/15 สาขาขาวิชา

คอมพิวเตอร์กราฟิก วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   โดยใชค้่าเฉล่ียตวักลางเลขคณิต ( X

) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่าที (t-test) โดยใชสู้ตร ซ่ึง ชูศรี  วงศรั์ตนะ (2537) 

นาํเสนอไวด้งัน้ี 
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 4.2 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน จะใชสู้ตร E1/E2 ของ ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533) ดงัน้ี 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของการวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่ือการสอนรายวิชาความรู้เก่ียวกบั
ศิลปะเร่ืองศิลปะกรรมไทย ระดบั ปวส.1/15  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

จํานวน

ผู้เรียน 

คะแนนแบบฝึกหัดระหว่าง

เรียน (15 คะแนน) 

คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน 

(30 คะแนน) 

E1/E2 

30 ∑X ( X ) E1 ∑X ( X ) E1 80.2/85.1 

361 12.03 80.2 766 25.53 85.1 

 จากตารางท่ี 1 คะแนนแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน คะแนนเต็ม 15 คะแนน ผูเ้รียนสามารถทาํ

ไดคิ้ดคะแนนเฉล่ียเป็น 12.03 โดยคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 80.2  และจากคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน

คะแนนเต็ม 30 คะแนน ผูเ้รียนสามารถทาํไดคิ้ดคะแนนเฉล่ียเป็น 25.53 โดยคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 

85.1 ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่ือการสอนรายวิชาความรู้เก่ียวกบัศิลปะ

เร่ืองศิลปะกรรมไทย ระดับ ปวส.1/15  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ท่ีผูว้ิจ ัยพฒันาข้ึนมี

ประสิทธิภาพเท่ากบั 80.2/85.1 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้80/80     

 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 หอ้ง 5 ก่อนและหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่ือการสอน

รายวชิาความรู้เก่ียวกบัศิลปะเร่ืองศิลปะกรรมไทย ระดบั ปวส.1/15  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

คะแนน n X  S.D. t-test Sig 

ก่อนเรียน 30 12.03 1.30 -27.913** 0.000 

หลงัเรียน 30         25.53 2.66   

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01         

  จากตารางท่ี 2  พบวา่ คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ีย ( X =12.03, S.D.= 

1.30)  ส่วนคะแนนหลงัเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่ือการสอนรายวิชาความรู้

เก่ียวกบัศิลปะเร่ืองศิลปะกรรมไทย ระดบั ปวส.1/15  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก. มีคะแนนเฉล่ีย 

( X =25.53, S.D.= 2.66) ผลการเปรียบเทียบพบวา่ค่า  t ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั -27.913  และมีค่า 

Sig คือ 0.000 แสดงวา่คะแนนหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่ือการสอนรายวิชา



ความรู้เก่ียวกบัศิลปะเร่ืองศิลปะกรรมไทย ระดบั ปวส.1/15  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สูงกวา่

คะแนนก่อนเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่ือการสอนรายวิชาความรู้เก่ียวกบัศิลปะ

เร่ืองศิลปะกรรมไทย ระดบั ปวส.1/15  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการสอนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
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สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาประสิทธิผลของวธีิสอนโดยใชส่ื้อการสอนเร่ือง ศิลปะกรรมไทย

ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ มีสาระสําคญัท่ี  

จะสรุปและอภิปรายผล รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการวจิยั แสดงใหเ้ห็นวา่  

            1.  ประสิทธิภาพของส่ือการสอน เร่ืองศิลปะกรรมไทย   ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูงปีท่ี 1  มีค่า 80.2/85.1 

            2.  สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอนสูงกวา่ก่อนใชชุ้ดการสอน  

อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลหลงัการทดลองสอนโดยใช้ส่ือการสอน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ

ของบทเรียน เร่ืองศิลปะกรรมไทยระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1  ผูว้ิจยัขออภิปราย

ผลตามลาํดบัความมุ่งหมายของการวจิยั ดงัน้ี 

  1.ประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีผูว้จิยัคน้ควา้ผลิตและนาํมาใชก้บักลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ี 

มีประสิทธิภาพโดยรวมสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั ดงัน้ี 

  1.1 ด้านกระบวนการ การท่ีนักเรียนมีคะแนนกระบวนการสูงกว่าเกณฑ์นั้น 

เน่ืองมาจากในการจดัการเรียนการสอน เร่ืองศิลปะกรรมไทยผูว้ิจยัได้จดัการเรียนการสอน ตาม

แผนการสอนท่ีวางไวอ้ยา่งมีระบบและมีขั้นตอนท่ีชดัเจน มีการเตรียมการสอนทุกคร้ังก่อนเขา้สอน 

เตรียมส่ือการเรียนการสอนไวล่้วงหน้า และในการเรียนการสอนของชุดการสอนไดเ้น้นให้ผูเ้รียน

เป็นศูนยก์ลาง มีส่วนร่วมกิจกรรมให้มากท่ีสุด ส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถ

ฝึกปฏิบติั ทาํเอกสารไดด้ว้ยตนเอง 

  1.2 ดา้นผลลพัธ์ หรือคะแนนหลงัเรียน พบวา่ มีค่าเกินร้อยละ 80 แสดงให้เห็นวา่  

การจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียน เร่ืองศิลปะกรรมไทย  มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็น

ตน้แบบได ้

  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองศิลปะกรรมไทย  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อาจ

เป็นเพราะวา่ เม่ือนกัศึกษาไดเ้รียนรู้ดว้ยบทเรียน นกัศึกษา เกิดการเรียนรู้ท่ีดี มีความเขา้ใจในสาระ

เน้ือหาได ้ 

   



ข้อเสนอแนะ 

 1. การพฒันาบทเรียน รายวิชาความรู้เก่ียวกบัศิลปะ  เร่ืองศิลปะกรรมไทยน้ี เป็นรูปแบบท่ี

ใช้เป็นส่ือการสอนแบบการเรียนรู้ของนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก   สามารถปรับเป็น

แบบกลุ่มได ้

 2.ในการนาํชุดการสอน รายวชิาความรู้เก่ียวกบัศิลปะ  เร่ืองศิลปะกรรมไทยท่ีใชเ้ป็นส่ือการ

สอนแบบการเรียนรู้ของนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก    แต่ควรจะปรับให้เหมาะสมกบั

สภาพของเน้ือหาและจาํนวนนกัเรียน จะทาํใหก้ารใชส่ื้อการสอนน้ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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