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ค าน า 
 

เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา รหัสวิชา ED13301 โดยผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา 
วารสาร แล้วน ามาเขียนเรียบเรียง และจัดหมวดหมู่ตามล าดับอย่างต่อเนื่อง มีการสรุปประเด็นส าคัญในแต่ละ
บท พร้อมกับมีประเด็นค าถามที่ก าหนดขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนความรู้ในแต่ละ
บทเพ่ือหาค าตอบที่ถูกต้อง 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้เขียนเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่ได้น าเนื้อหามาเรียบเรียงในการ
เขียนเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ หากเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียน
ยินดีน้อมรับค าแนะน า เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ให้มีความถูกต้อง และสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น และหากเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้มีคุณงามความดี ผู้เขียนขอให้เป็นเครื่องสักการะบูชา
พระคุณของบิดา-มารดา และผู้สอนอาจารย์  
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แผนบริหารการสอนของรายวิชา 

 

รหัสวิชา ED13301  

ชื่อรายวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา (Information Technology Innovation 

and Communication in Education)                      3(2-2-5) 

 

ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

แนวคิดทฤษฎี หลักการ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบ การประยุกต์ใช้ การพัฒนาโดยใช้วิธีระบบ
ในการจัดการเรียนรู้ การประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารทางการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และเครือข่ายการเรียนรู้ การน าผลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถดังนี้ 
1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย หลักการและทฤษฎี ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษา  
2. เพ่ือให้วิเคราะห์ อธิบาย จ าแนกประเภท และความส าคัญของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ  
3. เพ่ือให้เลือกใช้ และประเมินสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม ส าหรับการเรียนรู้ และการ

เรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 

4. เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการฝึกฝนและพัฒนาทักษะเบื้องต้น ในการสร้างและการใช้สื่อมัลติมีเดีย
พ้ืนฐานเพื่อการเรียน การสอน และการน าเสนอในโอกาสต่างๆ 

5. เพ่ือให้ประยุกต์ สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

แผนการสอน 

เนื้อหา จ านวนชม. กิจกรรม  ก าหนดการ 
บทที่ 1 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
 

4 เน้นบรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ ร่วมอภิปรายกันกับ
ผู้เรียน พร้อมให้ยกตัวอย่าง และให้ตอบค าถามท้ายคาบ 

สัปดาห์ที่ 
1  
 

 

บทที่ 2 ทฤษฎี
การเรียนรู้ 

4 เน้นบรรยาย ร่วมอภิปรายยกตัวอย่างและให้ตอบค าถาม
ท้ายคาบ 

สัปดาห์ที่ 
2  
 

บทที่ 3 สื่อการ
เรียนการสอน 

 

4 เน้นบรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ ร่วมอภิปรายกันกับ
ผู้เรียน พร้อมให้ยกตัวอย่าง และให้ตอบค าถามท้ายคาบ 

สัปดาห์ที่ 
3 

 

บทที่ 4 วัสดุสาม
มิติเพ่ือการเรียนรู้ 
 

2 ให้ผู้เรียนน าเสนอหน้าชั้นเรียนโดยหัวข้อผู้สอนจะเป็นคน
แนะน าให้ และร่วมอภิปรายกับเพื่อนๆในชั้นเรียน พร้อม
ยกตัวอย่าง 

สัปดาห์ที่ 
4 

บทที่ 5 วัสดุ
กราฟิกเพ่ือการ
เรียนรู้ 
 

2 ให้ผู้เรียนน าเสนอหน้าชั้นเรียนโดยหัวข้อผู้สอนจะเป็นคน
แนะน าให้ และร่วมอภิปรายกับเพื่อนๆในชั้นเรียน พร้อม
ยกตัวอย่าง 

สัปดาห์ที่ 
4 

บทที่ 6 เครื่อง
ขยายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 

2 ให้ผู้เรียนน าเสนอหน้าชั้นเรียนโดยหัวข้อผู้สอนจะเป็นคน
แนะน าให้ และร่วมอภิปรายกับเพื่อนๆในชั้นเรียน พร้อม
ยกตัวอย่าง 

สัปดาห์ที่ 
5 

 

บทที่ 7 สื่อ
กิจกรรม 

 

2 ให้ผู้เรียนน าเสนอหน้าชั้นเรียนโดยหัวข้อผู้สอนจะเป็นคน
แนะน าให้ และร่วมอภิปรายกับเพื่อนๆในชั้นเรียน พร้อม
ยกตัวอย่าง 

สัปดาห์ที่ 
5 
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เนื้อหา จ านวนชม. กิจกรรม ก าหนดการ 
บทที่ 8 

มัลติมีเดียเพ่ือ
การเรียนรู้ 
 

4 เน้นบรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ ร่วมอภิปรายกันกับ
ผู้เรียน พร้อมให้ยกตัวอย่าง และให้ตอบค าถามท้ายคาบ 

สัปดาห์ที่ 
6-7 

 

สอบกลางภาค 2  สัปดาห์ที่  
8 

 

บทที่ 9 การ
ออกแบบสื่อการ
เรียนรู้มัลติมีเดีย 

 

8 ให้ผู้เรียนฝึกออกแบบสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียของ
สาขาวิชาที่ตนสังกัดโดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะน าและให้
ความรู้พื้นฐาน และร่วมอภิปรายสิ่งที่ผู้เรียนได้ออกมา
แบบมา 

สัปดาห์ที่ 
9-10 

บทที่ 10 พ้ืนฐาน
การใช้โปรแกรม 
Adobe 

Captivate  

 

8 สาธิตการลงโปรแกรม ท าความรู้จักเครื่องมือของ
โปรแกรมท าสื่อมัลติมีเดียเบื้องต้น 

สัปดาห์ที่ 
11-12 

- ลงมือสร้างสื่อ
การเรียนรู้ตามท่ี
ออกแบบไว้ 

8 แนะน า สอบถามความคิดเห็นและเน้นท ากิจกรรมเพ่ือ
ฝึกหัดการใช้โปรแกรม Adobe Captivate ให้มีความ
ช านาญยิ่งขึ้น 

สัปดาห์ที่ 
13-14 

- น าเสนอสื่อที่
ผลิต รวมถึง
ประเมินสื่อที่สร้าง
ขึ้นมา 

4 ร่วมกันวิเคราะห์และประเมินสื่อ ที่ผู้เรียนได้ท าขึ้นมา สัปดาห์ที่ 
15 

สอบปลายภาค 2  สัปดาห์ที่ 
16 
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วิธีการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาความรู้จากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้เรียนและผู้สอนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 

4. ท าแบบปฏิบัติการท้ายบทเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัยจากผู้สอน 

6. ผู้สอนท าการซักถามผู้เรียน 

 

สื่อการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา 

2. โปรแกรม Adobe Captivate 

3. คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Power point 

4. แบบทดฝึกหัดท้ายบท 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
1. เว็บไซต์ www.google.com 

2. เว็บไซต์ www.youtube.com 

 

การวัดผล 

คะแนนระหว่างภาค 

1. แบบฝึกหัด                                                                                             10 คะแนน 

2. เวลาเข้าเรียน            10 คะแนน 

3. การน าเสนอผลงาน                    10 คะแนน 

4. ผลงานสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ช่วยสอน         20 คะแนน 

5. คะแนนสอบกลางภาค                    20 คะแนน 

คะแนนสอบปลายภาค                     30 คะแนน 

รวม            100 คะแนน 

 

http://www.google.com/
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มีการประเมินผล ใช้แบบอิงเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนน ระดับคะแนน หมายถึง ค่าระดับคะแนน 

80-100 A ดีเยี่ยม 4.0 

75-79 B+ ดีมาก 3.5 

70-74 B ดี 3.0 

65-69 C+ ดีพอใช้ 2.5 

60-65 C พอใช้ 2.0 

55-59 D+ อ่อน 1.5 

50-54 D อ่อนมาก 1.0 

<49 F ควรปรับปรุง 0.0 

 

เอกสารประกอบการสอน 

ศรุติ อัศวเรืองสุข. (2559). นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา. อุดรธานี : คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

 

เอกสารอ่านประกอบ 

Barrows และ Tamblyn. (1980). Problem-Based Learning: An Approach to Medical 

Education. New York : Springer Publishing Conpany. 

Bitter, G. และ Pierson, M. (2002). Using technology in the classroom (5th ed.). Boston : Allyn 

and Bacon.  

Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. New York: McGraw-Hill Book. 

Dale, Edgar. (1973). Dictionary of education. New York : McGraw-Hill. 

Dale, Edgar. (1969). Audio-Visual Method in Teaching. New York : Dryden Press. 

James, D Finn. (1972). Extending education through technology. Technology & Engineering. 

Morton, J.A. (1971). Organizing for innovation;: A systems approach to technical 

management. New York : McGraw-Hill. 

Thomas, Hughes. (1987). The Social Construction of Technological Systems: New 

Directions in the sociology and History of Technology. Cambridge : M.I.T.Press. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 

หัวเรื่องการเรียนรู้ 
1. ความหมายของเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2. หลักท่ัวไปในการน าเทคโนโลยีใช้ในการศึกษา 

3. เปูาหมายของเทคโนโลยีการศึกษา 

4. ประโยชน์ของเทคโนโลยีต่อการศึกษา 

5. เทคโนโลยีทางการสอน 

6. นวัตกรรมทางการศึกษา 

7. แนวความคิดท่ีท าให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา 

8. วิธีระบบ 

9. การวิเคราะห์ระบบ 

10. คุณสมบัติของนวัตกรรม 

11. ระดับข้ันของการยอมรับนวัตกรรม 

12. นวัตกรรมการศึกษาที่ควรรู้ 
13. สรุปเนื้อหาบทที่ 1 

14. แบบฝึกหัดบทที่ 1 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมาย ประเภท คุณค่า ประโยชน์ ความส าคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ 
2. แสดงความเห็นสถานการณ์ในปัจจุบันของเทคโนลียีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การบรรยาย 

2. การวิเคราะห์จากเหตุการณ์ในปัจจุบัน 

3. การอภิปราย ถาม-ตอบ และสะท้อนความคิดเห็น 
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สื่อการเรียนรู้ 
1. โปรแกรม Microsoft Power point เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
2. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 1 เทคโนโลยีและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

3. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
1. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2. เว็บไซต์ www.google.com 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. การสังเกตความสนใจ 

2. การมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. การอภิปราย ถาม-ตอบ และการสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ 

4. การตอบค าถามจากแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. สามารถบอกความหมาย 
ประเภท คุณค่า ประโยชน์ 
ความส าคัญของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมได้ 
 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2. สามารถแสดงความเห็น
สถานการณ์ในปัจจุบันของเทคโนลี
ยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 



 

บทที่ 1 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

 เทคโนโลยีได้มีวิวัฒนาการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ไปพร้อมๆกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนเพราะเทคโนโลยีเริ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 เลยทีเดียว 
อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ และไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเหมือนกับโลกของเราไม่ได้หยุดหมุนแต่
เพียงเท่านี ้

ในระยะเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมานี้ เทคโนโลยีได้มีบทบาทในวงการศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก ถูก
พัฒนา ดัดแปลงและพยายามน าความคิดวิธีการใหม่ๆ หรือที่เรียกว่า “นวัตกรรมการศึกษา” มาใช้เพ่ือพัฒนา
ท าให้ผลลัพธ์ทางการศึกษาในหลายๆด้านดีขึ้น โดยน าใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาดัดแปลงโดยใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษาค้นคว้าและทดลอง เพ่ือการออกเผยแพร่ใช้กลายเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนไปตามยุคตาม
สมัยนั้นเอง  

 

ความหมายของเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 เทคโนโลยี (Technology) ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2542 คือ 
วิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีมาจาก
ค าว่า Techno ภาษาไทยแปลว่าวิธีการ หรือการสร้าง ส่วนค าว่า Logy มีความหมายว่าความรู้เกี่ยวกับศาสตร์
หรือการศึกษา เกี่ยวกับความเรื่องหรือสิ่งของที่ต้องการศึกษา การก าหนดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การ
จัดการความรู้ การประเมินผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมกับโครงสร้างพ้ืนฐานและความพร้อมของผู้เรียน 

เอ็ดก้า เดล (Edgar Dale, 1969) กล่าวว่า เทคโนโลยีการศึกษาไม่ใช่เครื่องมือ แต่เป็นแผนการหรือ
วิธีการท างานอย่างเป็นระบบให้บรรลุผลตามแผนการ 

เจมส์ ดี ฟินส์ (James D.Finn, 1972) ได้กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีมีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่าการ
ประดิษฐ์ เครื่องมือ เครื่องยนต์กลไกตต่างๆ แต่หมายถึง กระบวนการ แนวความคิด แนวทาง หรือวิธีการใน
การคิดในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

จากแนวคิดต่างๆ อาจน ามาสรุปความหมายของค าว่า “เทคโนโลยี” ได้ว่า การน าแนวคิด หลักการ 
เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติและอุตสาหกรรม 
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 ในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาในหลายวงการและด้านต่างๆ รวมทั้งทางด้าน
การศึกษา เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในด้านนี้จนถึงขั้นที่ เรียกได้ว่าขาดไม่ได้ในการน ามาใช้พัฒนา
ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในหลายๆส่วนของการศึกษา ซึ่งการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา
ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการให้ความหมายของ เทคโนโลยีการศึกษา (Educational 

technology) ไว้หลากหลายความหมายดังต่อไปนี้ 
 สันทัด ภิบาลสุข และพิมพ์ใจ ภิบาลสุข (2525) ให้ความหมายของ เทคโนโลยีการศึกษาไว้ว่า การ
น าเอาความรู้ แนวคิด กระบวนการ ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาการศึกษาให้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2526) นิยามไว้ว่า เทคโนโลยีการศึกษาเป็นระบบการประยุกต์การผลิตทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้กับการศึกษา  

ในการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการศึกษา ครอบคลุม 3 ด้านคือ 

1. วัสดุ (Materials หรือ Software) เป็นการน าอุปกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา เช่น สิ่งที่มี
การผุพังสิ้นเปลืองต่างๆ อาทิ ชอล์ค ดินสอ กระดาษ ฟิล์ม เป็นต้น 

2. อุปกรณ์หรือเครื่องมือ (Devices หรือ Hardware) เป็นการผลิตวัสดุ การน าเอาวัสดุมาใช้ใน
การสอน คิดการสอนแบบใหม่ๆ เช่น สิ่งที่มีความคงทนถาวร อาทิ กระดานด า เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่อง
ฉายแผ่นใส เครื่องบันทึกภาพ ฯลฯ เป็นต้น 

3. วิธีการ (Method and Techniques) เป็นการกระท าต่างๆ ที่ให้ให้เกิดรูปแบบของ
การศึกษา เช่น กิจกรรม การสาธิต ทดลองต่างๆ เป็นต้น 

 คาร์เตอร์ วี กูด (Carter V.Good, 1973) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีการศึกษา คือการน าหลักการทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพ่ือการออกแบบและส่งเสริมระบบการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
คือสามารถวัดได้อย่างถูกต้องแน่นอน มีการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนมากกว่าที่จะยึดเนื้อหาวิชา มีการ
ใช้การศึกษาเชิงปฏิบัติผ่านการวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงเทคนิคการสอนโดยใช้
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการสอนต่างๆ ในลักษณะของสื่อประสมและการศึกษาด้วยตนเอง 

กิดานันท์ มะลิทอง (2543) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาว่า คือการประยุกต์เอาเทคนิค 
วิธีการ แนวความคิด วัสดุอุปกรณ์และสิ่งต่างๆท่ีเป็นเทคโนโลยีมารวมกัน มาใช้ในวงการศึกษา 

จากแนวคิดต่างๆ ของ เทคโนโลยีการศึกษา อาจสรุปได้ว่า เทคโนโลยีการศึกษาเป็นสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการที่มีการบูรณาการเกี่ยวกับบุคคล กรรมวิธี แนวคิด เครื่องมือ อุปกรณ์และองค์กรอย่างซับซ้อน 
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โดยการวิเคราะห์ปัญหา การผลิต การน าไปใช้และประเมินผลเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของ
มนุษย ์

 

ข้อค านึงถึงในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา  

 หลักการทั่วไปในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษามี 3 ประการ (สะอาด วรรณภีร์) ดังนี้  
1. ประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน (Efficiency) ขณะที่น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ จะต้องท าให้เกิด

การเรียนรู้เพ่ิมข้ึน เข้าใจมากข้ึน ตามกระบวนการตามที่ได้วางแผนการสอนเอาไว้  
2. ประสิทธิผลทางการเรียนการสอน (Productivity) หลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลงไปแล้ว 

ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  
3. ประหยัด (Economy) การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน สิ่งที่ตามมานั้นก็คือค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้

เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น เงิน เวลา แรงงาน ในการท างาน ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดต้นทุนเหล่านี้เพ่ือให้
ต้นทุนในการใช้เทคโนโลยีให้ได้มากที่สุด 

 

ประโยชน์ของเทคโนโลยีต่อการศึกษา  

วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551) ได้บอกประโยชน์ของเทคโนโลยีต่อการศึกษาไว้ดังนี้ 
1. ช่วยส่งเสริมให้คุณภาพการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความเช้าใจในเนื้อหาที่ศึกษามากข้ึน 

2. ช่วยอ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการศึกษาแก่ผู้เรียน 

3. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบใหม่ที่ตัวผู้เรียนสบายใจที่จะ
ศึกษา 

5. ช่วยเหลือเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ เช่น ผู้ที่อยู่ห่างไกลชุมชน ผู้พิการ เป็นต้น 

6. ช่วยอ านวยความสะดวกในการการติดต่อสื่อสาร เช่น การประชาสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม เป็น
ต้น 

 

เทคโนโลยีทางการสอน  

 เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของเทคโนโลยีการศึกษา 
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 การเรียนการสอนหรือการท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ เทคนิคและวิธีการ
มากมาย แต่ความจริงไม่มีเทคนิคหรือวิธีการที่ดีที่สุด ทุกเทคนิคหรือวิธีการล้วนต้องมีปัญหาและต้องได้รับการ
พัฒนาต่อ ดังนั้นเราจึงต้องเลือกเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เนื้อหาวิชา ที่แตกต่างกัน
ออกไป รวมถึงการเลือกวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เหมาะสมกับเทคนิควิธีการอีกด้วย โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้และประสบการณ์มากกว่าการเรียนการสอน ไม่ใช่ให้ผู้เรียนได้แต่ฟังการสอนจากผู้สอน แต่ต้องสามารถ
ที่จะน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ได้จริง 
 แนวโน้มของการศึกษาในปัจจุบันเน้นเรียนผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงอย่าง
แทนการฟังจากผู้สอน เนื่องจากจ านวนผู้เรียนที่มากขึ้น ความรู้ที่ยิ่งนานไปยิ่งมีมากขึ้น วิทยาการใหม่ๆ ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และสามารถน าไปประยุต์ผสมผสานให้เกิดสิ่งใหม่เพ่ือการพัฒนาในอนาคต  จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ให้ได้มากที่สุด โดยใช้เวลาในการเรียนน้อยกว่าเดิม 

 ถึงแม้การเรียนการสอนที่แบบประสบการณ์ตรงหรือการลงมือท าจริงๆจะเป็นวิธีที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีท่ีสุด แต่เราไม่สามารถท่ีจะผู้เรียนได้ทุกเนื้อหาวิชาเนื่องจากอาจมีข้อจ ากัดบางประการ เช่น 

1. ต้องลงทุนมาก 

2. ต้องใช้เวลานานมาก อาจเป็นหลายวัน หลายปีหรือหลายร้อยปี 
3. มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก 

4. ความรู้บางอย่างไม่อาจสัมผัสได้โดยตรง 
 ดังนั้น เราจึงต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างอ่ืนขึ้นมาแทนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้คล้าย
กับประสบการณ์ตรง เช่น การใช้รูปภาพ หนังสือ แผนภูมิ วิทยุโทรทัศน์ วิธีการอ่ืนๆ อีกมากมายเพ่ือให้ผลิต
ทางการศึกษามีคุณภาพสูงสุด  
 การจัดประสบการณ์ในการเรียนการสอน ผู้สอนมักเน้นหนักที่การใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นส าคัญ แต่ใน
ความเป็นจริง ผู้เรียนมีจิตใจ มีอารมณ์ มีสภาพแวดล้อมไม่คงที่จ าเป็นจะต้องปรับกระบวนการในการใช้ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ วิธีการ กระบวนการต่างๆ ที่น ามาใช้จะต้องเป็นวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือ
ได้ ซึ่งก็คือ การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

ความหมายของนวัตกรรม  
 ในหนังสือประมวลศัพท์บัญญัติวิชาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้บัญญัติค าว่า นวัตกรรม ไว้
ว่ามีรากศัพท์มาจากาภาษาลาตินว่า Innovare แปลว่า to renew หรือ to modify และในภาษาบาลีและสัน
สฤต ดังนี้ นว + อตต (บาลี) = ใหม่ + กรม์ (สันสฤต) คือการกระท าปฏิบัติ ความคิด เมื่อน ามารวมกันจะ
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หมายถึงความคิดหรือการกระท าใหม่ๆ ที่น ามาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ (ปรัชญา ใจสะอาด, 

2534) 

 เมื่อน าค าว่า นวัตกรรมและการศึกษามารวมกันจะได้ว่า นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational 

Innovation) ซึ่งหมายถึงการน าเอาความคิดหรือวิธีปฏิบัติใหม่ๆ มาใช้กับการศึกษา 
  ความหมายของนวัตกรรมได้มีผู้นิยามไว้ในด้านต่างมากมายหลายความหมาย ดังตัวอย่างเช่น 

 มอร์ตัน (Morton, 1972) ให้นิยามของค าว่านวัตกรรมไว้ว่า คือการท าใหม่ขึ้นอีกครั้ง (Renewal) 

หรือที่เรียกว่า การปรับปรุงของเก่าที่มีอยู่แล้วให้เป็นของใหม่แล้วเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ นวัตกรรมไม่ใช่การเอาของเก่าทิ้งให้หมด แต่เป็นการปรับปรุงให้มี
ศักยภาพมากขึ้น 

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึงวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดย
อาจจะได้มาจากการคิดค้นวิธีการใหม่ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าที่มีอยู่แล้ว และได้รับการทดลองพัฒนา
จนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติท าให้ระบบก้าวไปสู่จุดประสงค์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 บุญเกื้อ ครวญหาเวช (2543) กล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การน าเอาสิ่งใหม่ๆ อาจอยู่ในรูป
ของความคิดหรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีเดิมอยู่
แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 จากความหมายของนวัตกรรมที่กล่าวมา สามารถจะน ามาสรุปความหมายของค าว่า "นวัตกรรม
การศึกษา" ได้ว่า เป็นการน าเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระท ารวมทั้งสิ่ งประดิษฐ์ 
เข้ามาใช้ในระบบการศึกษาโดยมีจุดประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาศัยหลักการทฤษฎีที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้ 
 นวัตกรรมเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี ขยายก็คือ ก่อนเป็นเทคโนโลยีได้นั้นต้องเป็นนวัตกรรมมาก่อน
นั้นเอง ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับต้นกล้าที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเทคโนโลยี 
ถ้าต้นกล้าไม่เกิดต้นไม้ใหญ่ก็จะไม่เกิด ถ้านวัตกรรมไม่เกิดเทคโนโลยีก็จะไม่เกิดเช่นกัน  
 

แนวความคิดที่ท าให้เกิดนวัตกรรทางการศึกษา  

 ปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อวิธีการศึกษา ได้แก่แนวความคิดพ้ืนฐานทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นผลท าให้เกิดนวัตกรรมการศึกษา พอจะสรุปได้ 4 ประการ คือ (วรวิทย์ นิเทศศิลป์,2551) 

1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) จากปัญหาของคนที่แน่นอนไม่เหมือนกันกัน
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ การเลี้ยงดูและปัจจัยอ่ืนๆอีกนานับประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนใน
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หลายๆด้าน ดังนั้นจัดการศึกษาจึงต้องให้ความส าคัญในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น มุ่งจัดการศึกษา
ตามความถนัดความสนใจและความสามารถของแต่ละคนเป็นเกณฑ์ ตัวอย่างที่เห็นได้เช่น การจัดระบบ
ห้องเรียนโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์บ้าง ใช้ความสามารถเป็นเกณฑ์บ้าง ในปัจจุบันได้มีการคิดค้นวิธีใหม่ๆ เช่นการ
ใช้บทเรียนโปรแกรม เครื่องสอน การสอนเป็นคณะ เป็นต้น  

2. ความพร้อม (Readiness) เมื่อก่อนผู้สอนไม่ได้ใส่ใจกับความพร้อมของเด็กเนื่องจากความพร้อม
เป็นพัฒนาการตามธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันมีการวิจัยทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ชี้ให้เห็นว่าความพร้อมใน
การเรียนเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้และหากมีการจัดบทเรียนให้พอเหมาะกับระดับความสามารถของเด็กแต่ละคน  

วิชาที่ว่ากันว่ายากและไม่เหมาะสมส าหรับเด็กก็สามารถน ามาให้ศึกษาได้อย่างง่ายดาย นวัตกรรมที่ตอบสนอง
แนวความคิดพ้ืนฐานนี้ได้แก่ ศูนย์การเรียน การจัดระบบหลักสูตรในโรงเรียน เป็นต้น  

3. การใช้เวลาเพื่อการศึกษา แต่เดิมมาการจัดตารางสอน ส่วนใหญ่จะจัดตามความสะดวกเป็นเกณฑ์ 
เช่น ใช้หน่วยเวลาเป็นชั่วโมงเท่ากันทุกวิชาทุกวัน และยังจัดเวลาเรียนเอาไว้ตายตัวเป็นภาคเรียน เป็นปี แต่ใน
ปัจจุบันได้เน้นการจัดตารางสอนให้สัมพันธ์กับลักษณะของแต่ละวิชาซึ่งจะใช้เวลาไม่เท่ากัน บางวิชาอาจใช้ช่วง
สั้นๆ แต่สอนบ่อยครั้ง แล้วแต่ลักษณะของรายวิชานั้นๆ และการเรียนก็ไม่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะในสถานที่เรียน
เท่านั้น นวัตกรรมที่สนองความคิดอันนี้ได้แก่ การจัดตารางสอนแบบยืดหยุ่น มหาวิทยาลัยเปิด บทเรียน
ส าเร็จรูป การเรียนทางไปรษณีย์ เป็นต้น  

4. ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ความรู้ที่มีเพ่ิมขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (ความรู้ในปัจจุบันเกิดจาก
อดีตซึ่งต้องเรียนรู้มากขึ้น)และการเปลี่ยนแปลงของสังคมท าให้คนจะต้องเรียนรู้เพ่ิมขึ้นมาก แต่การจัดระบบ
การศึกษาในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้ง
ในด้านปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้เรียนและปัจจัยภายนอก 

 

วิธีระบบ  

วิธีระบบ (System Approach) คือ การแสดงภาพโดยรวมของขบวนการอย่างหนึ่งเพ่ือจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ เพ่ือให้เกิดผล (Output) ต้องอาศัยทรัพยากร คือ ตัวปูอน (Input) 
และวิธีการ (Process) ของการท างานนั้นๆ ดังนั้น ระบบจึงมีองค์ประกอบ 3 ส่วนได้แก ่

1. สิ่งที่ปูอนเข้าไป (Input) หรือทรัพยากรที่ใช้วัตถุดิบ หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือเริ่ม
กระบวนการ เช่น ระบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน อาจได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียนชั้นเรียน หลักสูตร ตารางสอน 
วิธีการ เป็นต้น ถ้าในเรื่องของระบบการหายใจได้แก่ จมูก ปอด กระบังลม อากาศ เป็นต้น 
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2. กระบวนการหรือการด าเนินงาน (Process) หมายถึงการน าเอาวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการให้
เกิดผลตามที่ต้องการ เช่น การสอนของผู้สอน หรือการให้ผู้เรียนท ากิจกรรม เป็นต้น 

3. ผลผลิตหรือการประเมินผล (Output) หมายถึง ผลที่ได้จากการผ่านกระบวนการ ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหรือผลงานของผู้เรียน เป็นต้น 

 

การวิเคราะห์ระบบ   
 การวิเคราะห์ระบบ (System analysis) เป็นวิธีการน าเอาผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งเรียกกันว่า ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feed Back) จากผลผลิตมาประเมินผลและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การ
พิจารณาแก้ไขนัน้อาจจะแก้ไขสิ่งที่ปูอนเข้าไปหรือที่ขบวนการก็แล้วแต่ว่าส่วนใดมีปัญหาและเป็นเหตุเป็นผลให้
เกิดการแก้ไข และหากปรับปรุงแล้วอาจจะได้ผลออกมาไม่เป็นที่พอใจอีกก็ต้องน าผลนั้นมาปรับปรุงแก้ไขใหม่
ต่อเรื่อยๆจนเกิดความพอใจหรือมีผลที่ดีขึ้น จะเห็นว่าวิธีระบบเป็นขบวนการต่อเนื่องที่ท าให้เกิดการวิเคราะห์
ระบบและมีลักษณะเช่นเดียวกันวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ข้อส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์ระบบ คือ
บุคคลที่จะท าการวิเคราะห์ระบบควรจะเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องในระบบมาพิจารณาร่วมกัน 

 

 
ภาพที่ 1 System Approach (ที่มา วรวิทย์ นิเทศศิลป์. 2551) 

 

คุณสมบัติของนวัตกรรม  
 การที่จะพิจารณาว่า วิธีการ หลักปฏิบัติ แนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้น เป็นนวัตกรรมหรือไม่ มี
เกณฑ์ดังต่อไปนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2526; ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2533) 

1. สิ่งนั้นต้องแปลกใหม่จากของเดิมท่ีมีอยู่ อาจจะใหม่ท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ 
2. มีการทดลองใช้ ปรับปรุง และวิจัย เพ่ือเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า

ของเดิม 
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3. ในการประดิษฐ์หรือคิดค้นต้องอาศัยหลักการ System Approach เพ่ือเป็นการยืนยันการสร้างได้
อย่างมีมาตรฐาน 

4. สิ่งนั้นยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลาย หรือยังอยู่ในขั้นตอนทดลองใช้งาน 

ถ้าวิธีการหลักปฏิบัติ แนวคิดและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมใช้งานได้ดีจนได้รับการยอมรับและมีการ
ใช้งานอย่างแพร่หลายหรือมีการน าไปใช้ในจริง ค าว่านวัตกรรมจะกลายเป็นค าว่าเทคโนโลยีนั้นเอง 
 

ข้อส าคัญท่ีจะบอกได้ว่านวัตกรรมนั้นใช้ได้จริงและเป็นที่ยอมรับ 

 เมื่อมีการน านวัตกรรมการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน มีล าดับขั้นการบูรณาการ
นวัตกรรมทั้งสิ้น 5 ล าดับ (Sandholtz, Ringstaff, and Dwyer, 1997 อ้างอิงใน Bitter, and Pierson, 

2002) ที่ผู้ใช้มีพัฒนาการในการยอมรับและน านวัตกรรมนั้นมาใช้ 
1. ขั้นเริ่มทดลอง (Entry stage) เป็นขั้นแรกที่ผู้สอนได้นับการแนะน าให้รู้จักและใช้นวัตกรรม ในขั้น

นี้ผู้สอนอาจจะมีอุปสรรคในการใช้นวัตกรรม เนื่องจากเป็นครั้งแรกท่ีได้ลองใช้ ผู้สอนอาจเกิดการต่อต้านเพราะ
ไม่มีความสามรถอย่างเพียงพอในการใช้นวัตกรรมนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาจเป็นเพราะปัญหาด้าน
วิธีการใช้งานเป็นผลให้คนบางคนอาจเกิดความกลัวและเลิกใช้งานไปในที่สุด 

2. ชั้นน ามาใช้งาน (Adoption stage) ผู้สอนจะเริ่มคุ้นเคยเพราะผ่านขั้นตอนแรกมาได้แล้ว ใน
ขั้นตอนนี้ผู้สอนจะเริ่มมีทัศคติที่ดีต่อนวัตกรรม จนกล้าที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและเรียนรู้
จากความผิดพลาดบางประการที่อาจเกิดข้ึนเพ่ือพยายามแก้ไขให้ข้อเสียในนวัตกรรมนั้นๆ  

3. ขั้นปรับให้เหมาะสม (Adaptation stage) ในขั้นนี้ผู้สอนใช้นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เริ่มพัฒนาตนเองในปรับปรุงนวัตกรรมนั้นให้เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียนและวิธีการการเรียนการสอนของ
วิชาที่ตนเองสอนเมื่อผู้สอน 

4. ขั้นจัดสรรอย่างเหมาะสม (Appropriation stage) เป็นขั้นที่ผู้สอนบริหารจัดการงานนวัตกรรมนั้น
ให้เหมาะสมกับการท างานประจ าวันและเริ่มปรับใช้การเรียนการสอนทั้งในวิชาและระหว่างวิชา รวมถึงเริ่มรับ
เทคโนโลยีใหม่อ่ืนๆ เจ้ามาใช้ในวิชาที่ตนเองสอน 

5. ขั้นประดิษฐกรรม (Invention stage) ในขั้นนี้ไม่เพียงผู้สอนจะยอมรับนวัตกรรมนั้น ผู้สอนยัง
สามารถน านวัตกรรมนั้นไปเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนหรือร่วมสื่อสารใช้งานกับผู้สอนคนอ่ืนๆ ในขั้นสุดท้ายนี้ผู้สอนจะ
พัฒนานวัตกรรมที่ตนเองใช้อยู่เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ รวมไปถึงการที่จะก้าวไปสู่ที่ปรึกษาทางวิชาการให้
ผู้อื่นได้ด้วย 

  



19 

 

นวัตกรรมการศึกษาที่ควรรู้ 
 นวัตกรรม เป็นความคิดหรือการกระท าใหม่ๆ ซึ่งนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวงการให้
ความส าคัญเพ่ือคิดและท าสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น นวัตกรรมจึงเกิดขึ้นใหม่ได้ทุกเวลา สิ่งใดที่คิดและท ามา
นานแล้ว จะถือว่าหมดความเป็นนวัตกรรมไปเพราะจะมีสิ่งใหม่มาแทน ในวงการศึกษาปัจจุบัน มีสิ่งที่เรียกว่า
นวัตกรรมทางการศึกษา อยู่เป็นจ านวนมาก บางอย่างเกิดขึ้นใหม่ บางอย่างมีการใช้มาหลายสิบปีแล้วแต่ก็
ยังคงถือว่าเป็น นวัตกรรม เนื่องจากนวัตกรรมเหล่านั้นยังไม่แพร่หลายเป็นที่รู้จักทั่วไป ในวงการศึกษา 
นวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ ที่กล่าวถึงกันมาก ได้แก่ บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน ศูนย์การเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอนทางไกล ฯลฯ 

1. บทเรียนโปรแกรม บางครั้งเรียกว่า บทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนด้วยตนเอง เป็นบทเรียนที่จัดล าดับ
ขึ้นจากสิ่งที่ง่าย ไปหาสิ่งที่ยาก แต่ละส่วนจะมีค าอธิบายและค าถามต่อเนื่องกันไป ค าถามอาจให้ เติมค า ถูกผิด 
หรือเลือกค าตอบ เมื่อผู้เรียนตอบค าถามแล้ว จะสามารถตรวจค าตอบได้ทันทีว่า ค าตอบของคนนั้นถูกหรือผิด 
ผู้เรียนจะศึกษาไปตามล าดับขั้นและ ปฏิบัติตามค าแนะน าที่ก าหนดไว้ในแบบเรียน แบบเรียนนี้จะท าหน้าที่
แทนผูสอนเป็นรายตัว (Tutor) 

2. เครื่องสอน (Teaching machine) คือ เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้สอนผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
ส่วนประกอบที่ส าคัญคือรายการสอน (Programs) เช่น สิ่งพิมพ์ หรือสิ่งที่เขียนเป็นรายการปูอนเข้าไปใน
เครื่องสอนเพ่ือใช้เป็นบทเรียนให้ผู้เรียน เรียนได้ด้วยตนเองผู้เรียนจะต้องสามารถเข้าใจได้ทันทีและกระตุ้นให้
ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็นอยู่ได้ตลอดเวลา เครื่องสอนอาจรวมเอาสื่อ หรือเทคนิคหลายอย่างประกอบกัน ซึ่งจะ
เป็นการเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

3. การใช้คอมพิวเตอร์การเรียนการสอน (CAI) ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ ได้ถูกน ามาใช้กับการเรียนการ
สอนมากขึ้น และกลายเป็นรูปแบบของการเรียนการสอนแนวใหม่ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง บทเรียนของคอมพิวเตอร์
จะถูกท าให้เป็นโปรแกรมท่ีแปลกใหม่ ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียนและดูเหมือนว่าคอมพิวเตอร์จะเป็น
สิ่งที่ดีที่สุดส าหรับบทเรียนแบบโปรแกรม 

4. ชุดการสอน และโมดูล (Instructional packages and module) เป็นวิธีการจัดเตรียมกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เลือกสรรแล้ว อันประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย เนื้อหาและวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย ที่รวบรวมไว้เป็น
ระเบียบ เพ่ือให้ผู้สอนหรือผู้เรียนได้ศึกษาจากประสบการณ์ทั้งหมดนี้ชุดการสอนสร้างขึ้นโดยอาศัยหลักการ
และทฤษฏีที่ส าคัญ คือการใช้สื่อประสม และการใช้วิธีวิเคราะห์ระบบ รู้จักแพร่หลายในชื่อต่างๆ กัน เช่น 
Learning package, Instructional Packages, Instructional Kits. ฯลฯ 
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5. การสอนเป็นคณะ (Team teaching) การสอนเป็นคณะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่ง ที่
จัดให้ผู้สอน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ท าการสอนร่วมกันมาช่วยงานด้านวางแผนการสอน เพ่ือให้ได้ประโยชน์จาก 
ความสามารถพิเศษของผู้สอน ผู้ร่วมคณะ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Team teaching จ านวนผู้เรียน ในทีมการ
สอนหนึ่งๆ อาจมีจ านวนตั้งแต่ 40 - 300 คน การจัดกลุ่มค านึงถึง อายุ ความสนใจ ความถนัด อาจใช้ชั้นเรียน
เดิมหรือคละกัน ทั้งนี้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของคณะ ซึ่งมีทั้งผู้มีความรู้ทั่วไปและเฉพาะทาง ผู้สอนในทีมแต่ละ
คนจะต้องสอนร่วมกันมีการประชุมปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันอยู่เสมอ รับผิดชอบการสอนทั้งใน
กลุ่มใหญ่และเป็นผู้รับผิดชอบประจ ากลุ่มย่อย 

6. ศูนย์การเรียน (Learning center) เป็นการจัดเนื้อหาวิชาออกเป็นหน่วยๆ แต่ละหน่วยจะมี
กิจกรรม อุปกรณ์และเนื้อหา วิชาแตกต่างกัน ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยการประกอบกิจกรรมจากหน่วยต่างๆ 
ตามที่ก าหนดในแต่ละหน่วยการเรียนภายใต้การควบคุมของผู้สอนโดยอาศัยหลักการและทฤษฏีที่ส าคัญ คือ 
การใช้สื่อประสม กระบวนการกลุ่ม 

7. การสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) เป็นการสอนที่ย่อส่วนหรือจ าลองสถานการณ์มาอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างรัดกุมเป็นการสอน ในสถานการณ์ของห้องเรียนแบบง่ายๆ กับผู้เรียน 5-10 

คน ใช้เวลา 5 - 15นาที เปิดโอกาสให้ผู้สอนได้ฝึกฝนทักษะการสอนใหม่ๆ หลังจากได้ดูแบบหรือตัวอย่าง
มาแล้ว ขณะสอน มีการบันทึกภาพเพ่ือให้ผู้สอนได้ดูการสอนของตน จะได้ปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น ก่อนน าไป
ท าการสอนจริงๆ การสอนแบบนี้เหมาะส าหรับการฝึกอบรมผู้สอนผู้สอนใหม่ 

8. การจัดตารางเรียนแบบยืดหยุ่น (Flexible scheduling) เกิดจากแนวความคิดที่ว่า การเรียนรู้ใน
แต่ละเนื้อหาวิชานั้นไม่จ าเป็นต้องใช้เวลาเท่ากันเพราะการเรียนรู้ในแต่ละวิชาย่อมมีระดับความยากง่าย และ
วิธีการจัดล าดับ การเรียนรู้ ที่แตกต่างกันออกไป อีกประการหนึ่งก็คือ ผู้เรียนนั้นย่อมมีความแตกต่างกันทั้ง
ทางด้าน สติปัญญา ความสามารถ และช่วงความสนใจของผู้เรียนที่มีต่อวิชาต่างๆ นั้นไม่เท่ากัน เด็กเล็กจะมี
ช่วงความสนใจ ในบางวิชาเพียง 10 -15 นาที แต่เด็กโต จะมีช่วงความสนใจที่มากกว่า ดังนั้นการจัด
ตารางสอน จึงต้องจัดให้เหมาะสมส าหรับแต่ละวิชา 

9. โครงการส่งเสริมสมรรถภาพการสอน (RIT) เป็นการจัดระบบการเรียนการสอน ที่จะลดเวลาที่
ผู้สอนจะต้องสอนหรือเกี่ยวข้องกับผู้เรียนให้น้อยลงกว่าอัตราเวลาเป็นอยู่ในปัจจุบันโดย ไม่ท าให้คุณภาพ
การศึกษา หรือผลการเรียนของผู้เรียน ลดลงกว่าเดิม เช่นเดิมที่ผู้สอนต้องใช้เวลาสอน 60 นาที แต่หากน า
นวัตกรรมนี้มาใช้แล้วอาจจะลดเวลาเหลือเพียง 15-30 นาทีเท่านั้น ที่ผู้เรียนจะเรียนกับผู้สอน เวลาที่เหลือ 
ผู้เรียนก็จะเรียนกับสื่อการเรียนต่างๆ ที่จัดไว้ให้ ช่วยให้ผู้สอนมีเวลา ตรวจงานผู้เรียน กวดขันผู้เรียนอ่อน หรือ
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ที่เรียนไม่ทันเพ่ือน ผู้สอนคนหนึ่งอาจสอนผู้เรียนได้หลายห้องเพราะสามารถใช้เวลาที่เหลือจากการสอนห้อง
หนึ่ง ไปสอนอีกห้องหนึ่งได้ 

10. การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา เนื่องจากปัจจุบัน สื่อมวลชนประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 
วารสารนิตยสาร วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันในด้านการรับรู้
ข่าวสาร การสร้างค่านิยมและการศึกษาประชาชนอย่างกว้างขว้าง การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษามีทั้งในรูป
การศึกษาทั่วไป และการศึกษาในวิชาการเฉพาะสาขา คุณค่าของการใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา คือ สามารถ
ให้การศึกษาแก่ประชาชนได้รวดเร็ว และได้จ านวนมากพร้อมๆ กัน นอกจากนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ 
เหล่านี้แล้ว ยังมีนวัตกรรมทางการศึกษาอีกหลายอย่าง ที่ผู้เรียน ผู้สนใจ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากเอกสาร
ต าราที่เก่ียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
 

สรุปเนื้อหาบทที่ 1 

 นวัตกรรม และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนและความ
สะดวกสบายของมนุษย์ นอกจากนี้ยังถูกประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือแก้ปัญหา เช่น การขยายพิสัยในการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบเอกัตบุคคล รวมถึงการจัดการ
ระบบทางการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่ช่วยท าให้การศึกษา
ในปัจจุบันนั้นเข้าถึง และเข้าใจได้ง่ายมากข้ึน แต่ก็ยังมีปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนเพราะความไม่สมบูรณ์ของ
เทคโนโลยี ปัญหาเหล่านั้น จะต้องได้รับการแก้ไข โดยการสร้างสิ่งใหม่โดยสิ่งใหม่ที่เราสร้างขึ้นมามีเปูาหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนเหล่านั้น เรียกว่า นวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งนวัตกรรมยังคงต้องพ่ึง
เทคโนโลยีหรือของที่มีอยู่เดิม พัฒนาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้า ทดลองและได้ยอมรับการว่า
สามารถที่แก้ปัญหาได้ในที่สุดจนนวัตกรรมนั้นกลายเป็น เทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมขาด
ซึ่งกันและกันไม่ได้เลยต่างกันแค่เพียงคุณสมบัตินั้นเอง 

ในความเป็นจริงถึงแม้ว่าเทคโนโลยี ที่ผู้คนน าเอาไปใช้จริงๆ ในชีวิตประจ าวันแล้ว สิ่งที่ยังเหลืออยู่นั้น
ก็คือความไม่สมบูรณ์ของเทคโนโลยี จึงต้องมีนวัตกรรมขึ้น โดยทุกๆสิ่งยังมีคงข้อเสียหรือปัญหาที่เราต้องแก้ 
ต้องมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเกิดขึ้นเรื่อยๆ นั้นเป็นเหตุผลที่ว่าท าไมโลกเราถึงยังมีการพัฒนาต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
  



 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 

 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามที่ก าหนดให้ถูกต้องชัดเจน 

1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. อธิบายลักษณะโครงสร้างของวิธีระบบให้ถูกต้อง 
4. วิเคราะห์ว่านวัตกรรมทางการศึกษาเกิดข้ึนเพราะเหตุใด 

5. วิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในด้านการศึกษาอย่างไรในปัจจุบัน
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 

หัวเรื่องการเรียนรู้ 
1. ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้ 
2. หน้าที่ของทฤษฎีการเรียนรู้ 
3. ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม 

4. ทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยม 

5. ทฤษฎีกลุ่มคอนสตรัคติวัสต์ 
6. แนวทางประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

7. สรุปเนื้อหาบทที่ 2 

8. แบบฝึกหัดบทที่ 2 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอก ความหมาย ประเภท คุณค่า ประโยชน์ ความส าคัญของทฤษฏีการเรียนรู้ได้ 
2. น าเสนอตัวอย่างการน าทฤษฎีการเรียนรู้ไปใช้เพ่ือประยุกต์กับสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ได้ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การบรรยาย 

2. ร่วมวิเคราะห์จากเหตุการณ์ตัวอย่าง 
3. การอภิปราย ถาม-ตอบ และสะท้อนความคิดเห็น 

 

สื่อการเรียนรู้ 
1. โปรแกรม Microsoft Power point เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ 
2. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
3. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 

แหล่งการเรียนรู้ 
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1. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2. เว็บไซต์ www.google.com 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. การสังเกตความสนใจ 

2. การมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. การอภิปราย ถาม-ตอบ และการสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ 

4. การตอบค าถามจากแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. สามารถบอก ความหมาย 
ประเภท คุณค่า ประโยชน์ 
ความส าคัญของทฤษฏีการเรียนรู้
ได้ 
 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2. สามารถน าเสนอตัวอย่างการ
น าทฤษฎีการเรียนรู้ไปใช้เพ่ือ
ประยุกต์กับสื่อการเรียนรู้ประเภท
ต่างๆ ได้ 
 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

  



 

บทท่ี 2 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นชื้นมาเพ่ือแก้ปัญหาทางการศึกษาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือปัญหาทางด้านการเรียนการสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ แก่ผู้ศึกษา ซึ่งบุคคลเหล่านั้นมี
จิตใจ ความรู้สึก ความคิด ความสามารถในการรับรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่คงที่แน่นอน จึงจ าเป็นต้องใช้ให้
สอดคล้องกับปัจจัยทางธรรมชาติของมนุษย์นั้นเอง 

 

ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้  
การเรียนรู้เป็นกระบวนการทั้งด้านสมรรถภาพ ทักษะและทัศนคติที่คนเราได้รับตั้งแต่เป็นทารก จน

เป็นผู้ใหญ่ กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นส่วนส าคัญของความสามารถของคนเรา มีนักการศึกษาหลายท่านได้
กล่าวว่า “การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม” ซึ่งในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ได้มีการศึกษาค้นคว้าด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ จนเกิดเป็น
ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theories) (วารินทร์ รัศมีพรหม. 2542) ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2551) 

ที่กล่าวว่า “ทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นแนวความคิดที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถใช้อธิบายลักษณะของการเกิด
การเรียนรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้” 

สุรางค์ โค้วตระกูล (2541) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลมา
จากประสบการณ์ที่คนเราเคยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือจากการฝึกหัด  รวมทั้งปริมาณการเปลี่ยน
ความรู้ของผู้เรียน ดังนั้น งานส าคัญของผู้สอน คือ การช่วยผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้หรือมีความรู้และมี
ทักษะตามท่ีหลักสูตรวางไว้ ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นรากฐานของการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

โดยสรุปแล้ว ทฤษฎีการเรียนรู้ จึงหมายถึง แนวความคิด หลักการรวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้า และทดลองจนเป็นที่ยอมรับว่า สามารถอธิบายถึงลักษณะของการเกิดการเรียนรู้ หรือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 

 

หน้าที่ของทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่นักคิด นักการศึกษาได้รวบรวมจากงานวิจัย หลักการและแนวคิด  ต่างๆ มีหน้าที่

ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ (วารินทร์ รัศมีพรหม. 2542) 

1. เป็นกรอบของงานวิจัย โดยเป็นการปูองกันการรวบรวมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจ
สถานการณ์การเรียนรู้ออกไป เป็นการท าให้มีกรอบท่ีกระชับรัดกุมข้ึน 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9
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2. เป็นการจัดระบบของความรู้ เป็นกรอบของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง 

3. เป็นการระบุเหตุการณ์การเรียนรู้ที่ซับซ้อน โดยมีการให้ตัวอย่างขององค์ประกอบที่หลากหลายที่มี
ผลต่อการเรียนรู้ 

4. เป็นการจัดระบบใหม่ของประสบการณ์เดิมที่มีมาก่อน เนื่องจากความรู้ทั้ งหลายที่ เป็น
ประสบการณ์เดิมจะต้องมีการจัดระบบใหม่อยู่เสมอ 

การเรียนรู้ เป็นกระบวนการในการพัฒนาความสามารถ และศักยภาพของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคติ เป็นต้น ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ได้รับความสนใจจากนัก
ปรัชญาและนักจิตวิทยา ซึ่งได้พยายามท าการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของทั้งสัตว์และมนุษย์ และได้ค้นพบ
หลักการที่ใช้ประยุกต์ในการช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ ทฤษฎีของการเรียนรู้จาก 3 ทฤษฎี คือ 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม (Cognitivism) 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตัคติวิสต์ (Constructivist) 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม  

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เกิดข้ึนในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 และได้รับการ
ยอมรับจากผู้เรียนอย่างกว้างขวางตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน นักทฤษฎีกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับ “พฤติกรรม” มาก
และเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้จากพฤติกรรมภายนอก 
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวคือการตอบสนองของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งเร้า โดยสิ่งเร้าอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมหรือ
ประสบการณ์ท่ีเตรียมไว้จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ นักทฤษฎีกลุ่มนี้จะพูดถึงกระบวนการคิด
หรือปฏิกิริยาภายในมนุษย์น้อยเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สังเกตและวัดไม่ได้ อีกทั้งรูปแบบการศึกษามักจะเป็นการ
ทดลองกับสัตว์เสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น สุนัข หนู แมว เป็นต้น หรือหากเป็นมนุษย์ก็เป็นเพียงเด็กเล็กเท่านั้น 

 แนวคิดพ้ืนฐานของนักทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมจะมองมนุษย์เหมือนผ้าขาวที่ว่างเปล่า การเรียนรู้
ของมนุษย์เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง ซึ่งต้องจัดเตรียมประสบการณ์หรือ
สิ่งแวดล้อมภายนอกเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ โดยประสบการณ์ดังกล่าวหากมีการกระท าซ้ าแล้วซ้ าอีก
จะกลายเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติที่แสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม (ณัฐกร สงคราม. 2553) 

 นักทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมเชื่อว่าองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 ประการคือ 

1. แรงขับ (drive) หมายถึง ความต้องการของผู้เรียนในบางสิ่งบางอย่างที่จูงใจ (Motivated) ให้
ผู้เรียนหาหนทางตอบสนองตามความต้องการนั้น 
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2. สิ่งเร้น (Stimulus) หมายถึง สิ่งที่เข้ามากระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิกิริยาการตอบสนองเกิดเป็น
พฤติกรรมขึ้น ซึ่งได้แก่ การให้สาระการเรียนรู้ (Message) ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการชี้แนะ (cue) 

3. การตอบสนอง (Response) หมายถึง การผู้เรียนแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งอธิบายได้
ด้วยพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออก 

4. การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวแปรส าคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้เรียน ประกอบด้วยการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบ โดยนิยมใช้รูปแบบการเสริมแรงจาก
ภายนอก เช่น การให้รางวัล หรือการลงโทษ 

 

1. ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟ 

 ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟ (Pavlov’s classing conditioning theory) คิด
ขึ้นโดยอีแวน พาโตรวิซ พาฟลอฟ (Ivan Petrovich Pavlov) เชื่อว่า การเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการวาง
เงื่อนไข คือการตอบสนองหรือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นๆ ต้องมีเงื่อนไจหรือมีการสร้างสถานการณ์ขึ้น และสรุป
ออกมาเป็นกฎการเรียนรู้ส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1.1 กฎแห่งการแผ่ขยาย (Law of generalization) กล่าวคือ ถ้าร่างการเกิดการเรียนรู้โดยแสดง
พฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มีการวางเงื่อนไขหนึ่งแล้ว ถ้ามีสิ่งเร้าอ่ืนที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน สิ่งเร้านั้น
จะมีประสิทธิภาพท าให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองได้เหมือนกับสิ่งเร้าเดิม เช่น เมื่ อสุนัขเรียนรู้ว่าจะได้อาหาร
หลังจากได้ยินเสียงกระดิ่ง สุนัขก็มีแนวโน้มที่จะตอบสนองด้วยอาการน้ าลายไหลต่อเสียงใดๆ ก็ได้ที่คล้ายเสียง
กระดิ่ง หรือสิ่งอื่นเช่น ระฆัง ฉิ่ง ฆ้อง ฉาบ เป็นต้น 

1.2 กฎแห่งการจ าแนก (Law of discrimination) กล่าวคือ ถ้าร่างการเกิดการเรียนรู้โดยแสดง
พฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มีการวางเงื่อนไขหนึ่งแล้ว ถ้ามีสิ่งเร้าอ่ืนที่มีคุณสมบัติแตกต่างออกไปร่างกาย
จะเกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นแตกต่างกันไปด้วย เช่น เมื่อสุนัขมีอาการน้ าลายไหลจากการสั่นกระดิ่งแล้ว 
ถ้าสุนัขตัวนั้นได้ยินเสียงประทัดหรือเสียงรถยนต์ก็จะไม่มีอาการน้ าลายไหล และอาจจะมีพฤติกรรมอ่ืนเกิดขึ้น
แทน เช่น เห่า ขู่ หรือค าราม เป็นต้น 

1.3 กฎการลดภาระ (Law of extinction) หรือ การลบพฤติกรรมชั่วคราว กล่าวคือ การที่
พฤติกรรมการตอบสนองลดน้อยลงอันเป็นผลเนื่องจากการที่ไม่ได้รับสิ่งเร้าที่ไม่ได้ถูกวางเงื่อนไข ซึ่งในที่นี้ก็คือ
รางวัลหรือสิ่งที่ต้องการนั้นเอง เช่น การให้แต่เสียงกระดิ่งอย่างเดียว โดยไม่ให้ชิ้นเนื้อตามมา จะท าให้สุนัข
เกิดปฏิกิริยาน้ าลายไหลลดลงเรื่อยๆ เป็นต้น 
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1.4 กฎการฟ้ืนคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติ (Law of spontaneous recovery) กล่าวคือ การฟ้ืนตัว
ของการตอบสนองที่วางเงื่อนไขหลังจากการลบพฤติกรรมชั่วคราวแล้วสักระยะหนึ่ง พฤติกรรมที่ถูกลบเงื่อนไข
แล้วอาจฟื้นตัวขึ้นมาอีกเม่ือได้การกระตุ้นโดยสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข 

สรุปแนวคิดตามทฤษฎีนี้ได้ว่า การเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการตอบสนองที่เป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อ
น าสิ่งเร้าใหม่ (สิ่งเร้าตามท่ีได้วางเงื่อนไขไว้) มาควบคู่กับสิ่งเร้าเดิม (สิ่งเร้าที่ไม่ได้วางเงื่อนไขไว้)  

จากการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทดลองของพาฟลอฟ สามารถสรุปออกมาเป็นทฤษฎีการเรียน 
ดังนั้น (ทัศนา แขมมณ,ี 2548) 

1. พฤติกรรมการตอบสนองชองมนุษย์เกิดจากการวางเงื่อนไขที่ตอบสนองต่อความต้องการทาง
ธรรมชาติ 

2. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์สามารถเกิดข้ึนได้จากสิ่งเร้าที่เชื่อมโยงกับสิ่งเร้าตามธรรมชาติ 
3. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์ที่เกิดจากสิ่งเร้าที่เชื่องโยงกับสิ่งเร้าตามธรรมชาติจะลดลง

เรื่อยๆ และหยุดลงในที่สุดหากไม่ได้รับการตอบสนองตามธรรมชาติ 
4. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์สิ่งเร้าที่เชื่อมโยงกับสิ่งเร้าตามธรรมชาติจะลดลงและหยุดไป

เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามธรรมชาติ และจะกลับปรากฏขึ้นได้อีกโดยไม่ต้องใช้สิ่งเร้าตามธรรมชาติ 
5. มนุษย์มีแนวโน้มที่จะจ าแนกลักษณะของสิ่งเร้าให้แตกต่างกันและเลือกตอบสนองได้ถูกต้อง 

 

2. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของวัตสัน 

  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของวัตสัน (Watson’s condition theory) ถูกน าเสนอโดย จอร์น บี วัตสัน 
(John B. Watson) ได้น าเอาทฤษฎีของพาฟลอฟมาเป็นส าคัญในการอธิบายเรื่องการเรียน ผลงานเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ของวัตสันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาของกลุ่มพฤติกรรมนิยม” 
วัตสันมีความเห็นว่า บุคคลเกิดการเรียนรู้ได้เพราะมีการวางเงื่อนไข และผลจากการวางเงื่อนนี้เองจะสร้าง
พฤติกรรมการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอกับบุคคลจนกลายเป็นพฤติกรรมความเคยชิน ซึ่งพฤติกรรมความ
เคยชินนี้จะคงทนถาวรอยู่นานเพียงใดไม่ได้ขึ้นอยู่กับรางวัลหรือการเสริมแรง แต่เกิดจากการที่บุคคลสร้าง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งเร้าบ่อยครั้งเพียงใด เนื่องจากวัตสันทดลองทฤษฎีการเรียนรู้กับมนุษย์ ซึ่งมี
อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอารมณ์กลัวซึ่งเป็นอารมณ์ที่สามารถตอบสนองสิ่งเร้าได้เองตามธรรมชาติ
โดยไม่ต้องวางเงื่อนไข เขาเชื่อว่าจะสามารถวางเงื่อนไจพฤติกรรมความกลัวกับสิ่งเร้าอ่ืนตามความต้องการได้
เช่นเดียวกับการทดลองของพาฟลอฟ และสามารถลบพฤติกรรมความกลัวให้หายไปได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งสรุปเป็น
ทฤษฎีการเรียนรู้ดังนี้ 
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1. พฤติกรรมเป็นสิ่งที่สามรถควบคุมให้เกิดได้ โดยการควบคุมสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขให้สัมพันธ์กับสิ่งเร้า
ตามธรรมชาติ และการเรียนรู้จะคงทนถาวรหากมีการให้สิ่งเร้าที่สัมพันธ์กันนั้นควบคู่กันไปอย่างสม่ าเสมอ 

2. เมื่อสามารถท าให้เกิดติกรรมใดๆ ได้ ก็สามารถลดพฤติกรรมนั้นให้หายไปได้ 
 

3. ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดค์  
  ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s connectionism theory) ถูกคิดค้นโดย 
เอ็ดเวิร์ด ลี ธอร์นไดค์ (Edward Lee Thorndike) เชื่อว่า สิ่งเร้าหนึ่งๆ ย่อมท าให้เกิดการตอบสนองหลายๆ 
อย่าง จนพบสิ่งที่ตอบสนองที่ดีที่สุด และได้อธิบายด้วยทฤษฎีการเชื่อมโยง (Connectionism theory) ซึ่ง
กล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus – S) กับการตอบสนอง (Response – R) โดยมีหลักการ
เบื้องต้นว่า การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยที่การตอบสนองมักจะออกมา
เป็นรูปแบบต่างๆ หลายรูปแบบ จนกว่าจะพบรูปแบบที่ดีหรือเหมาะสมที่สุด เราเรียกการตอบสนองเช่นนี้ว่า
การลองถูกลองผิด (Trial and Error) นั้นคือการเลือกตอบสนองของผู้เรียนจะกระท าด้วยตนเองไม่มีผู้ใดมา
ก าหนดหรือชี้ช่องทางในการปฏิบัติให้และเมื่อเกิดการเรียนรู้ขึ้นแล้ว การตอบสนองหลายรูปแบบจะหายไป
เหลือเพียงการตอบสนองรูปแบบเดียวที่เหมาะสมที่สุด และพยายามท าให้การเช่นนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าที่
ต้องการให้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ ทฤษฎีการเชื่อมโยง ธอร์นไดส์สามารถสรุปออกเป็นกฎการเรียนรู้ 3 กฎใหญ่ๆ 
ได้ดังนี้ (เติมศักดิ์ คทรณิช, 2546) 

  กฎการเรียนหลัก 3 กฎ (Three major laws of learning) ประกอบด้วย 

1. กฎแห่งความพร้อม (Law of readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ถ้าบุคคลมีความพร้อมทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ กล่าวคือเมื่อบุคคลมีความพร้อมจะกระท าหรือเรียนรู้ ถ้าได้กระท าหรือเรี ยนรู้ตามความ
ต้องการ บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจจนท าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น ในทางกลับกันหากไม่ได้กระท าหรือเรียนรู้
ตามความต้องการ บุคคลนั้นจะเกิดความไม่พอใจ ไม่สบายใจ และหงุดหงิด หรือเมื่อบุคคลไม่มีความพร้อม
กระท าหรือเรียนรู้ ถ้าถูกบังคับให้กระท าหรือเรียนรู้ จะท าให้บุคคลนั้นเกิดความคับข้องใจ ไม่สบายใจ เครียด 
หรือเกิดความไม่พอใจขึ้นมาได้ 

2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of exercise) แบ่งเป็น กฎแห่งการใช้ (Law of use) กล่าวคือ เมื่อบุคคล
เกิดการเรียนรู้แล้ว หากได้รับการฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆ จนเกิดความช านาญและเป็นความเคยชินจะท า ให้
การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ยิ่งฝึกมากเท่าใดก็ยิ่งถูกต้องเท่านั้น และกฎแห่งการไม่ได้ใช้ (Law of Disuse) 

กล่าวคือ พฤติกรรมใดๆ ก็ตามหากมีการเว้นระยะเวลานานหรือขาดการฝึกฝน ไม่ได้กระท าซ้ าบ่อยๆ การ
เรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร ลดประสิทธิภาพลง และในที่สุดอาจลืมได้ 
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3. กฎแห่งผลการตอบสนอง (Law of Effect) พฤติกรรมใดก็ตามเม่ือตอบสนองหรือกระท าแล้วได้รับ
ความสุข ความพึงพอใจ และความภูมิใจ บุคคลก็อยากที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นต่อไป กลับกันหากพฤติกรรม
นั้นกระท าแล้วได้ความทุกข์หรือไม่มีความสุข ผิดหวัง บุคคลก็จะลดการกระท าพฤติกรรมนั้นลงและในที่สุดก็ไม่
กระท าพฤติกรรมนั้นอีกเลย 

กฎการเรียนรู้ย่อย 5 กฎ (Five subordinate laws of learning) ซึ่งเป็นกฎที่สนับสนุนกฎหลัก
ประกอบด้วย 

1. กฎแห่งการแสดงพฤติกรรมตอบสนองหลายรูปแบบ (Multiple responses) เมื่อบุคคลพบสิ่งเร้า
หรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาหลายรูปแบบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบ
พฤติกรรมที่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสถานการณ์เป็นปัญหาในครั้งต่อๆ 
ไป บุคคลจะลดพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องออกจนเหลือแต่พฤติกรรมที่ถูกต้องเพียงวิธีเดียวในที่สุด 

2. กฎแห่งการเตรียมพร้อมหรือทัศนคติ (Set of attitude) บุคคลที่มีความพร้อมหรือมีทัศนคติที่ดีจะ
สามารถเรียนรู้และประสบความส าเร็จได้ง่ายกว่าบุคคลที่ขาดความพร้อมหรือมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้ 
ฉะนั้นในการเรียนการสอนจึงควรมีการเตรียมความพร้อมและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนให้กับผู้เรียน 

3. กฎแห่งการเลือกพฤติกรรมตอบสนอง (Law of partial activity) บุคคลจะเลือกแสดงพฤติกรรม
ต่างที่เห็นว่าเหมาะสมเพ่ือใช้ในการตอบสนองสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและเมื่อค้นพบพฤติกรรมตอบสนองที่
สามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็จะหยุดพฤติกรรมลองผิดลองถูกลง ในบางครั้งวิธีการแก้ปัญหามีหลายวิธี บุคคลก็จะ
เลือกวิธีที่สะดวกและเสียเวลาน้อยที่สุดเข้ามาใช้ 

4. กฎแห่งการตอบสนองโดยอาศัยประสบการณ์ที่มีความคล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกัน (Law of 

response analogy) เมื่อบุคคลประสบกับปัญหา บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะน าเอาประสบการณ์จากการ
แก้ปัญหาในอดีตท่ีมีความคล้ายคลึง ใกล้เคียง หรือเก่ียวข้องกันมาใช้ในการแก้ปัญหา ดังนั้นในการเรียนรู้ หาก
เป็นเรื่องที่คล้ายคลึงกับเรื่องที่เรียนมาแล้ว ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีและเร็วกว่าเรื่องท่ียังไม่เคยเรียนมาเลย 

5. กฎแห่งการถ่ายโยงจากสิ่งเร้าเก่าไปสู่สิ่งใหม่ (Law of association shifting) บุคคลจะเกิดการ
เรียนรู้ได้ง่านและเร็วขึ้น ถ้าบุคคลนั้นมองเห็นสิ่งเร้าใหม่และสิ่งเร้าที่เคยประสบมามีความสัมพันธ์กันจะท าให้
การกระท าสิ่งเร้าใหม่กระท าได้ง่ายขึ้น เช่น หากผู้เรียนเคยใช้พิมพ์ดีดมาแล้ว ก็จะเรียนรู้วิธีการพิมพ์จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้เร็วกว่าปกติ เป็นต้น  
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4. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่องของกัทธรี  
  เอ็ดวิน อาร์ กัทธรี (Edwin R. Guthrie) จุดเริ่มต้นของทฤษฎีการเรียนรู้ของเขา (Guthrie’s 
contiguous conditioning) มีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของวัตสัน คือการศึกษาผลจากการแสดง
ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (Reflex) เน้นถึงการเรียนรู้แบบสัมพันธ์จ่อเนื่อง ซึ่งต่อมาได้พัฒนาทฤษฎีขิงเขาให้มีเอก
ลักษณะของตนมากขึ้น กันธรีเขียนหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ (The psychology of learning) เป็น
เรื่องการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างสิ่งเร้ ากับการตอบสนอง (S-R) ซึ่ง
ได้รับความนิยมจนกระทั่งปัจจุบัน กันธรีมีความคิดขัดแย้งกับธอร์นไดค์ แต่เห็นด้วยกับวัตสันและพาฟลอฟ 

  กันธรีกล่าวว่าการเรียนรู้เกิดจากความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยเกิดจาก
การกระท าเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องลองท าหลายๆ ครั้ง เขาเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแสดงว่า
ร่างกายเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ปรากฏในขณะนั้นทันที และเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างสมบูรณ์ 
ไม่จ าเป็นต้องฝึกหัดอีกต่อไป เขาค้านว่าการฝึกในครั้งต่อไปไม่มีผลให้สิ่งเร้าและการตอบสนองสัมพันธ์กันแน่น
แฟูนขึ้นเลย (ซึ่งแนวความคิดนี้ตรงกันข้ามกับแนวคิดของธอร์นไดค์ ที่กล่าวว่าการเรียนรู้จะเกิดจากการลองผิด
ลองถูก โดยกระท าการตอบสนองหลายๆ อย่าง และเมื่อเกิดการเรียนรู้คือการแก้ปัญหาแล้วจะต้องมีการฝึกหัด
ให้กระท าซ้ าบ่อยๆ) 

  กันธรีได้สรุปเป็นกฎการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. กฎแห่งความต่อเนื่อง (Law of contiguity) เมื่อมีสิ่งเร้ากลุ่มหนึ่งที่เกิดพร้อมกับอาการเคลื่อนไหว 

เมื่อสิ่งเร้านั้นเกิดขึ้นอีก อาการเคลื่อนไหวก็มีแนวโน้มที่จะเกิดตามมาด้วย เช่น เมื่อมีงูมาปรากฏต่อหน้า
เด็กชาย ก. จะกลัวและวิ่งหนี ทุกครั้งที่เห็นงูเด็กชาย ก. ก็จะกลัวและวิ่งหนีเสมอ เป็นต้น 

2. กฎของการกระท าครั้งสุดท้าย (Law of recency) กล่าวคือ ถ้าการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์จาก
การกระท าเพียงครั้งเดียวซึ่งเป็นการกระท าครั้งสุดท้ายในสถานการณ์นั้น เมื่อสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นอีกบุคคล
จะท าเหมือนที่เคยได้กระท าในครั้งสุดท้าย ไม่ว่าการกระท าครั้งสุดท้ายจะผิดหรือถูกก็ตาม 

3. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้แม้เพียงครั้งเดียว (One-trial learning) เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น ร่างกายจะ
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกมา ถ้าเกิดการเรียนรู้ขึ้นแล้วแม้เพียงครั้งเดียวก็นับว่าได้เรียนรู้แล้ว ไม่จ าเป็นต้อง
ท าซ๊ าอีก หรือไม่จ าเป็นต้องฝึกซ้ า 

4. หลักการจูงใจ (Motivation) ในการท าให้เกิดการเรียนรู้นั้น กัทธรีเน้นการจูงใจมากกว่าการ
เสริมแรง ซึ่งมีแนวคิดเช่นเดียวกับการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟและวัตสัน 
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5. ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ 
  กฎการเรียนรู้ของ คลาร์ก แอล ฮัลล์ (Clark L. Hull) สรุปได้ดังนี้ 

1. กฎแห่งสมรรถภาพในการตอบสนอง (Law of reactive inhibition) หรือการยับยั้งปฏิกิริยาคือ 
ถ้าร่างกายเกิดความเหนื่อยล้า การตอบสนองหรือการเรียนรู้จะลดลง 

2. กฎแห่งการล าดับกลุ่มนิสัย (Law of habit hierarchy) เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น แต่ละคนจะมีการ
ตอบสนองต่างๆ กัน ในระยะแรก การแสดงออกมีลักษณะง่ายๆ ต่อเมื่อเรียนรู้มากขึ้นก็สามารถเลือกแสดงการ
ตอบสนองในระดับสูงขึ้น หรือถูกต้องตามมาตรฐานของสังคม 

3. กฎแห่งการใกล้จะบรรลุเปูาหมาย (Goal gradient hypothesis) เมื่อผู้เรียนยิ่งใกล้บรรลุ
เปูาหมายเท่าใดจะมีสมรรถภาพในการตอบสนองมากขึ้นเท่านั้น การเสริมแรงที่ให้ในเวลาใกล้เคียงเปูาหมาย
จะช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด 

นอกจากนี้ฮัลล์ยังกล่าวถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่จ าเป็นในการเรียนรู้ดังนี้ 
1. ความสามารถ (Capacity) ในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน 

2. การจูงใจ (Motivation) คือ การช่วยให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ขึ้น โดยการสร้างแรงขับ (Drive) 

ให้เกิดข้ึนมากๆ ในตัวผู้เรียน 

3. การเสริมแรง (Reinforcement) ฮัลล์เน้นว่าการเสริมแรงท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี และเน้นจ านวน
ครั้งของการเสริมแรงมากกว่าปริมาณการเสริมแรงที่ให้ในแต่ละครั้ง 

4. ความเข้าใจ (Understanding) การเรียนรู้โดยการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เมื่อไป
ประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกับประสบการณ์เดิม ย่อมจะแก้ปัญหาโดยใช้ความเข้าใจได้เป็นผลส าเร็จอย่างดียิ่ง 

5. การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) ถ้าการเรียนใหม่คล้ายคลึงกับการเรียนรู้เดิมใน
อดีต ผู้เรียนจะสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ใหม่เหมือนกับการเรียนรู้เดิม 

6. การลิม (Forgetting) เมื่อกาลเวลาผ่านไปนานๆ และผู้เรียนไม่ได้ใช้สิ่งเร้าที่เรียนรู้นั้นบ่อยๆ จะท า
ให้เกิดการลืมได้ 

 

6. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์ 
 เบอร์ฮัส เอฟ สกินเนอร์ (Burhus F. Skinner) มีแนวคิดค้านกับพาฟลอฟและวัตสันว่าพฤติกรรมการ
เรียนรู้ทั้งหลายของมนุษย์นั้นเกิดจากการที่ร่างกายเป็นตัวสั่งให้แสดงการกระท าเพ่ือตอบสนองสิ่งเร้าหรือ
สถานการณ์ทั้งหลาย ไม่ใช่สิ่งเร้าหรือสถานการณ์ทั้งหลายมากระตุ้นให้ร่างกายกระท า พฤติกรรมเช่นนี้ สกิน
เนอร์เรียกว่า พฤติกรรมโอเปอแรนต์ (Operant behavior) นอกจากนี้เขายังมีความเห็นสอดคล้องกับแนวคิด
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ของธอร์นไดค์เกี่ยวกับเรื่องของการเสริมแรง โดยเห็นด้วยว่า พฤติกรรมใดๆ ที่มีการเสริมแรงพฤติกรรมนั้นก็มี
แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนซ้ าอีก ส่วนพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการเสริมแรงพฤติกรรมนั้นก็มีแนวโน้มที่จะลดลงและเลือน
หายไปในที่สุด โดยหลักการเรียนรู้ส าคัญตามแนวคิดของสกินเนอร์ คือเมื่อต้องกการให้บุคคลเกิดการเรียนรู้สิ่ง
เร้าใดสิ่งเร้าหนึ่ง ควรให้บุคคลนั้นเลือกแสดงพฤติกรรมต่างๆ เองโดยไม่มีการบอกหรือบังคับ แต่เมื่อใดก็ตามที่
บุคคลแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ตามท่ีต้องการ จะต้องมีการเสริมแรงพฤติกรรมนั้นโดยทันที เพ่ือให้บุคคลเกิด
การเรียนรู้พฤติกรรมนั้นว่าเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือแก้ปัญหาได้ถูกต้องแล้ว นอกจากนี้สกินเนอร์ยังเป็นผู้
คิดค้นบทเรียนแบบส าเร็จรูปหรือการสอนแบบโปรแกรม (Programmed instruction) และเครื่องช่วยสอน 
(Teaching machine) ซึ่งมีประโยชน์ต่อวงการศึกษาเป็นอย่างมากและนับได้ว่าเป็นต้นก าเนิดของมัลติมีเดีย
เพ่ือการเรียนรู้ในปัจจุบัน 

 ในเรื่องของการเสริมแรงนี้สกินเนอร์ได้แบ่งการเสริมแรงออกเป็น 2 ประเภท คือ การเสริมแรง
ทางบวก (Positive reinforcement) ได้แก่ การใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจให้กับร่างกาย เมื่อ
ร่างกายแสดงการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งออกไป เช่น การให้ของขวัญ รางวัล ค าชมเชยเมื่อผู้เรียนตอบ
ค าถามถูกต้อง เป็นต้น และการเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) ได้แก่ การน าสิ่งที่สร้างความ
ทุกข์และความไม่พึงพอใจให้กับร่างกายออกไป เมื่อร่างกายแสดงการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดตามต้องการ 
เช่น เมื่อถึงเวลาใกล้พักเที่ยงและผู้เรียนเริ่มหิวข้าว ผู้สอนถามค าถามและถ้าใครตอบค าถามผู้สอนจะให้ไปพัก
ทานข้าว การกระท าของผู้สอนเช่นนี้ถือว่าเป็นการเสริมแรงทางลบ เป็นต้น ส่วนการลงโทษ (Punishment) 

ซึ่งเป็นค าที่หลายคนสับสนว่าเป็นสิ่งเดียวกับการเสริมแรงทางลบ เพราะการลงโทษเป็นการใช้วิธีการใดๆ ก็
ตามที่สร้างความทุกข์หรือความไม่พอใจให้กับร่างกายเพ่ือท าให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง เ ช่น การ
ลงโทษผู้เรียนเมื่อพูดค าหยาบ เป็นต้น สกินเนอร์ได้สรุปกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกฎความถี่ของพฤติกรรมที่ตามด้วย
การเสริมแรงแบบต่างๆ ไว้ 4 ข้อ ดังนี้ 

1. การเสริมแรงทางบวก ได้แก่ การให้รางวัล ของขวัญ ค าชมเชย ฯลฯ จะช่วยเพ่ิมความถี่ให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมนั้นๆ มากขึ้น 

2. การไม่ใช้การเสริมแรงทางลบ จะช่วยเพิ่มความถี่ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นๆ มากขึ้นเช่นกัน 

3. การเสริมแรงทางลบโดยการลงโทษ จะลดความถี่ของการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ลง 
4. พฤติกรรมที่เคยกระท าเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการเสริมแรง หากไม่มีการเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง

พฤติกรรมนั้นๆ จะมีความถี่ลดลง (Extinction) 

 นอกจากนี้ สกินเนอร์ยังได้แยกวิธีการเสริมแรงออกเป็น 2 วิธี คือ 
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1. การให้การเสริมแรงต่อเนื่อง (Continuous reinforcement) เป็นการให้การเสริมแรงทุกครั้งที่
ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ การเสริมแรงวิธีนี้จะให้ผลดีเฉพาะระยะแรกๆ ของการ
เรียนรู้เท่านั้น แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งตัวเสริมแรงนั้นจะลดประสิทธิภาพลงจนไม่สามรถสร้างพฤติกรรมการ
เรียนรู้ได้เนื่องจากความเคยชิน 

2. การให้การเสริมแรงเป็นครั้งคราว (Partial reinforcement) เป็นการให้การเสริมแรงทุกครั้งที่
ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ออกมา ซึ่งเป็นวิธีที่ดีกว่าแบบแรก โดยแยกการเสริมแรงเป็นครั้งคราว ไม่
ว่าจะเป็นการเสริมแรงตามอัตราส่วนที่แน่นอนหรือไม่แน่นอน เช่น ตอบค าถามถูก 5 ครั้ง 10 ครั้ง จึงจะได้รับ
ตามช่วงเวลาที่แน่นอนหรือไม่แน่นอน เช่น ทุก 5 นาที 10 นาที จะได้รับการเสริมแรง 1 ครั้ง หรือ ทุกๆ 1 ถึง 
5 นาที จึงจะได้รับการเสริมแรง 1 ครั้ง เป็นต้น 

การเสริมแรงเป็นครั้งคราวแต่ละวิธีนี้ให้ผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่ต่างกัน การศึกษาพบว่าการ
เสริมแรงตามอัตราส่วนหรือช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนจะให้ผลดีกว่าการเสริมแรงแบบตายตัวโดยพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์จะเกิดขึ้นในอัตราสูงมากและเกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นเวลานานหลังจากที่ไม่ได้รับการเสริมแรงและหาก
เปรียบเทียบระหว่างการเสริมแรงตามอัตราส่วนกับการเสริมแรงตามช่วงเวลา สกินเนอร์พบว่าแบบตาม
อัตราส่วนจะท าให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ยาวนานกว่าแบบตามช่วงเวลา 

 

ทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยม  
 ทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism theory) ได้เกิดเมื่อ ประมาณปี 1970 ได้มีนักจิตวิทยาและ
นักการศึกษากลุ่มใหม่ที่เรียกตนเองว่า “นักปัญญานิยม” ซึ่งขยายขยายขอบเขตของแนวคิดที่เน้นทางด้าน
พฤติกรรม ออกไปสู่กระบวนการทางความคิด ซึ่งเป็นกระบวนการภายในสมอง แนวคิดกลุ่มนี้เชื่อว่าการเรียนรู้
ของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากภายนอกเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น การเรียนรู้ของมนุษย์มีความซับซ้อนยิ่งไปกว่านั้น การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจาก
การสะสมข้อมูล การสร้างความหมาย และความสัมพันธ์ของข้อมูล และการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระท า
และการแก้ปัญหาต่างๆ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์ในการที่จะสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ตนเอง 
 แนวคิดพ้ืนฐานทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยม พฤติกรรมของมนุษย์นั้น ไม่เหมือนกับผ้าขาวที่อยาก
เปลี่ยนเป็นสีอะไรก็สามารถย้อมสีได้ แต่เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจากภายในตัวมนุษย์ การเรียนรู้ เป็นผลของ
กระบวนการคิด ความเข้าใจ การรับรู้สิ่งเร้าที่มากระตุ้น ผสมผสานกับประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของบุคคล 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น 
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 นักทฤษฎีกลุ่มนี้กล่าวว่าบุคคลแต่ละคนจะมีโครงสร้างความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญา (Schema) 

ภายในที่มีลักษณะเป็นโหนด (Node) หรือกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ การที่มนุษย์จะรับรู้อะไรใหม่ๆ นั้น 
มนุษย์จะน าความรู้ที่เพ่ิงได้รับซึ่งอยู่ในรูปแบบความจ าชั่วคราว (Short – term memory) นั้นไปเชื่อมโยงกับ
กลุ่มความรู้ที่มีอยู่เดิม (Prior knowledge) เกิดเป็นความรู้หรือความจ าถาวร (Long –term memory) ซึ่ง
การผสมผสานระหว่างสิ่งที่ได้รับในปัจจุบันกับประสบการณ์ในอดีต จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางปัญญา 
(Cognitive process) เข้ามามีอิทธิพลในการเรียนรู้ด้วย ทฤษฎีกลุ่มนี้จึงเน้นกระบวนการทางปัญญา เช่น การ
รับรู้ การระลึกหรือจ าได้ การคิดอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสร้างจินตนาการ เป็นต้น 
มากกว่าการวางเงื่อนไขเพ่ือให้เกิดพฤติกรรม รวมทั้งให้ความส าคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการหยั่งเห็นของโคร์เลอร์ 
  โวร์ฟกัง โคห์เลอร์ (Wolfgang Kohler) เป็นสมาชิกหลักของนักจิตวิทยากลุ่มเกลตัลท์ (Gestalt 

psychology) ซึ่งเป็นกลุ่มส าคัญของทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยม การทดลองของเขาเพ่ือต้องการพิสูจน์ว่าการ
เรียนรู้เกิดจากการหยั่งเห็น (Insight) และต้องการน าผลการทดลองมาคัดค้านแนวคิดของธอร์นไดค์ที่ว่า การ
เรียนรู้เกิดขึ้นจากความบังเอิญในการลองผิดลองถูกที่ได้รับการเสริมแรง โดยไม่ได้เกิดจากการใช้สมองในการ
จัดระเบียบแบบแผนและวิธีการแก้ปัญหาแต่อย่างใด 

  การทดลองของโคห์เลอร์เป็นการน าลิงชิมแพนซีชื่อ สุลต่าน (Siulatan) ที่เขาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เกิดมาเป็น
ตัวทดลอง โดยในการเลี้ยงดูโคห์เลอร์ได้ให้ประสบการณ์หลายอย่างแก่สุลต่าน เช่น การใช้ไม้สอยผลไม้ให้ดู 
การเอาโต๊ะเก้าอ้ีมาต่อกันเพ่ือปีนไปหยิบไม้ เป็นต้น ในขั้นตอนของการทดลองโคห์เลอร์น าสุลต่านที่ก าลังหิวจัด
ขังไว้ในกรง โดยมีกล้วยแขวนล่ออยู่ห่างจากกรงมากจนเอ้ือมไม่ถึง ภายในกรงมีท่อนไม้ยาวพอที่จะสอยกล้วย
ถึงวางไว้ ปรากฏว่าสุลต่านพยายามหาทางออกจากกรงเพ่ือกินกล้วยด้วยวิธีต่างๆ เช่น เอ้ือมมือออกนอกกรง 
เขย่าประตูกรง เป็นต้น เมื่อไม่ได้ผลมันจึงหยุดนั่งพักสักครู่ จากนั้นโคห์เลอร์สังเกตเห็นสุลต่านมองไปที่ไม้และ
หันไปมองกล้วยที่แขวนอยู่ สักพักหนึ่งปรากฏว่าสุลต่านลุกข้ึนหยิบไม้มาสอยกล้วย และสามารถน าเอากล้วยมา
กินได้ส าเร็จ ต่อมาโคห์เลอร์ได้ท าการทดลองเพ่ือพิสูจน์อีก 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 เปลี่ยนจากไม้ยาวมาเป็นไม้
หลายท่อนที่สามารถน ามาต่อกันได้ ปรากฏหลังจากที่สุลต่านล้มเหลวจากการพยายามใช้ไม้ แต่ละท่อนสอย
กล้วย ในที่สุดหลังจากที่นิ่งไปสักครู่สุลต่านก็สามารถน าไม้มาต่อเพ่ือสอยกล้วยมากินได้ ครั้งที่ 3 โคห์เลอร์
เปลี่ยนเป็นน ากล้วยมาใส่ไว้ในกรงแต่แขวนไว้สูงเกินที่สุลต่านจะเอ้ือมได้ และน าลังไม้ 1 ใบ ใส่เข้าไปด้วย ซึ่ง
สุลต่านก็สามารถน าลังมาวางในต าแหน่งใต้กล้วยและสามารถปืนขึ้นไปยืนบนลังเพ่ือหยิบกล้วยมากินได้ ครั้ง
สุดท้ายโคห์เลอร์แขวนกล้วยให้สูงขึ้นไปอีกและน าลังใส่ไว้ 3 ใบในกรง ปรากฏว่าหลังจากสุลต่านใช้ลัง 1 ใบมา
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วางไว้เพ่ือปีนไปหยิบกล้วยแต่ไม่ส าเร็จเพราะความสูงไม่ถึง สุลต่านก็น าลังใบที่ 2 มาต่อซึ่งไม่ส าเร็จอีก จนเมื่อ
มันหยิบลังใบท่ี 3 มาต่อ คราวนี้สุลต่านสามารถปีนไปหยิบกล้วยมากินได้ส าเร็จ 

  การทดลองทั้งสี่ครั้งนี้ โคห์เลอร์อธิบายว่าการที่สุลต่านสามารถแก้ปัญหาทั้งสี่ครั้งได้ส าเร็จนั้นเป็น
เพราะสุลต่านเกิดการหยั่งเห็นวิธีการที่จะน ากล้วยลงมากิน โดยเขาสังเกตว่าทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหาสุลต่านจะ
หยุดคิดเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งไม่ใช่เป็นการลองผิดลองถูก แต่เป็นเพราะสุลต่านเกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่ง
เร้าเป็นภาพรวม เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างการเอ้ือมมือกับไม้ ไม้กับกล้วย ลังกับกล้วย จากนั้นน า
ประสบการณ์เดิมที่โคห์เลอร์เคยแสดงให้ดูมาช่วยให้ค้นพบวิธีแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างทันทีทันใด 
จนกระท่ังสามารถน ากล้วยมากินได้เป็นผลส าเร็จ แสดงว่าสุลต่านเกิดการเรียนรู้วิธีการน ากล้วยลงมากินได้โดย
การหยั่งเห็นแล้ว 

  จากการทดลองของโคห์เลอร์ สามารถสรุปเป็นหลักการเรียนรู้ (เติมศักดิ์ คทวณิช, 2556) ดังนี้ 
1. การหยั่งเห็นจะเกิดข้ึนโดยทันทีทันใดแบบฉับพลันและสมบูรณ์ในตัว ไม่ได้เกิดข้ึนทีละเล็กละน้อย 

2. การจูงใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรับรู้ เช่น ความหิว ความสนใจ เป็นต้น 

3. การหยั่งเห็นเกิดจากการที่บุคคลสามารถรับรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งเร้าเป็นภาพรวมกับพฤติกรรม
ความสัมพันธ์ของสิ่งเร้าทั้งหลาย ไม่ใช่ตอบสนองสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น สุลต่านแสดง
พฤติกรรมตอบสนองซ่ึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเอ้ือมมือกับการใช้ไม้ในมือเขี่ยกล้วยลงมา เป็นต้น 

4. ประสบการณ์หรือความรู้เดิมจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้เกิดการหยั่งเห็นถึงวิธีการในการ
แก้ปัญหาขึ้นในตัวบุคคล ดังนั้นบุคคลที่มีประสบการณ์เดิมอยู่มาก ย่อมจะเกิดการหยั่งเห็นได้ง่ายกว่าผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยหรือไม่มีเลย 

5. อุปสรรคในการเกิดการหยั่งเห็นในตัวบุคคลเกิดจากขาดจากการจูงใจที่ดีพอ หรือสิ่งเร้าที่เป็ น
ส่วนประกอบในปัญหานั้นกระจายเกินไปจนบุคคลไม่สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ในภาพรวมของสิ่งเร้านั้น
รวมทั้งการขาดประสบการณ์เดิมด้วย เป็นต้น 

 

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
  ณองค์ เพียเจต์ (Jean Piaget) เขาได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กว่ามี
ขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไร เขาอธิบายว่าการเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมี
การพัฒนาการไปตามวัยต่างๆ เป็นล าดับขั้น พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้
ข้ามจากพัฒนาการขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง เพราะจะท าให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กในช่วงที่ก าลังพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็
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ตามเพียเจต์เน้นความส าคัญของการเข้าใจธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้นเด็กให้มี
พัฒนาการเร็วขึ้น 

  เพียเจต์กล่าวว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่างๆ ตามล าดับดังนี้ 
1. ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensory motor operation stage) เป็นขั้น

พัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี เป็นวัยเด็กท่ีเด็กเริ่มเรียนรู้โดยอาศัยประสามสัมผัสและการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายเพ่ือตอบสนองสิ่งแวดล้อม ยิ่งเด็กใช้ประสามสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมได้มากเท่าใดก็จะช่วยพัฒนา
สติปัญญาของเด็กได้มากขึ้นด้วย เด็กในวัยนี้จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางและยังไม่สามารถเข้าใจความคิดของ
ผู้อื่น 

2. ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Pre-operation stage) เป็นขั้นการพัฒนาการในช่วงอายุ 2-7 ปี ความคิด
ของเด็กวัยนี้ยังขึ้นอยู่กับการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถท่ีจะใช้เหตุผลอย่างลึกซึ้ง แต่สามารถเรียนรู้และ
ใช้สัญลักษณ์ได้ เริ่มมีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาเป็นรูปประโยค รู้จักค าว่าเพิ่มขึ้น คิดสิ่งต่างๆ ในใจได้ 

3. ขั้นการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นรูปธรรม (Concrete operation stage) เป็นขั้นการพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 7-11 ปี เด็กในวัยนี้มีพัฒนาการทางสติปัญญาที่สูงกว่าขั้นที่ 2 มาก เพราะสามารถใช้เพียงเหตุผล
ในการตัดสินใจในปัญญาต่างๆ ได้ดี มีความเข้าใจเกี่ยวกับการคงสภาพปริมาณของสสารสามารถใจจินตณาการ
ในความคิดของตน สามารถเปรียบเทียบหรือจัดสิ่งต่างๆ รอบตัวให้เป็นหมวดหมู่ได้ สามารถเรยงล าดับสิ่งที่มี
คุณสมบัติที่แตกต่างกันได้ รวมทั้งสามารถคิดย้อนกลับไปมาได้ 

4. ขั้นการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นนามธรรม (Formal operation stage) เป็นขั้นการพัฒนาการ
ตั้งแต่ 12 ปีจนถึงวัยผู้ใหญ่ เป็นระยะที่พัฒนาการทางสติปัญญาถึงสูงสุด เด็กจะเริ่มคิดได้แบบผู้ใหญ่ สามารถ
เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ คิดตั้งสมมุติฐานและสร้างทฤษฎีแบบนักวิทยาศาสตร์ได้ เป็นตัวของตัวเอง ต้องการ
ความอิสระ ได้ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง รู้จักการใช้เหตุผลของตนในการท าความเข้าใจและตัดสินสิ่งต่างๆ และ
คิดย้อนกลับไปมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา เพียเจต์ได้น าเสนอหลักการเรียนรู้ส าหรับเด็ก ดังนี้ 
1. การจัดการศึกษาส าหรับเด็ก ควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กและจัดประสบการณ์ให้

เด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการนั้น ไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนในสิ่งที่ยังไม่พร้อมหรือยากเกินพัฒนาการตามวัย
ของตน เพราะจะก่อให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีได้ 

2. การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมากๆ เป็นการส่งเสริม
พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก 

3. การให้ความสนใจและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้ได้ทราบลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก 
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4. การสอนเด็กควรเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มาก่อน แล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ที่มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งเก่า การกระท าเช่นนี้ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ของเด็กเป็นไปด้วยดี 

5. เด็กจะรับรู้ส่วนรวม (Whole) ได้ดีกว่าส่วนย่อย (Part) ดังนั้นผู้สอนจึงควรสอนภาพรวมก่อนแล้ว
จึงแยกสอนทีละส่วน 

 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูเนอร์ 
  เจอร์โรม บรูเนอร์ (Jerome Bruner) มีความสนใจเรื่องการพัฒนาการทางสติปัญญาต่อเนื่องจากเพีย
เจต์ เขาเห็นด้วยกับแนวคิดของเพียเจต์ที่ว่ามนุษย์เรามีโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive structure) ซึ่งเป็น
การบวนการทางมองในการรับประสบการณ์ เรื่องราวและข้อมูลต่างๆ เข้ามาเก็บสะสมรวมเข้าไว้มาตั้งแต่เกิด 
โดยในวัยเด็กจะมีโครงสร้างทางปัญญาที่ไม่ซับซ้อน เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจะท าให้โครงสร้างทาง
ปัญญาขยายและซับซ้อนเพิม่ข้ึน บรูเนอร์ได้แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดของมนุษย์ออกเป็น 3 ขั้น 
คือ 

1. ขั้นแสดงออกด้วยการกระท า (Enactive stage) เปรียบได้กับขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสและการ
เคลื่อนไหวของเพียเจต์ เป็นขั้นที่เด็กเรียนรู้จากการกระท า (Learning by doing) มากที่สุด 

2. ขั้นสร้างภาพแทนใจ (Iconic stage) ขั้นนี้เปรียบเทียบได้กับขั้นก่อนปฏิบัติการคิดของเพียเจต์ ซึ่ง
จะครอบคลุมขึ้นก่อนปฏิบัติการคิดและขั้นนึกออกเอง โดยไม่ต้องใช้เหตุผล (Intuitive thought) ในวัยนี้เด็ก
เกี่ยวข้องกับความจริงมากขึ้น เขาจะเกิดความคิดจากการรับรู้เป็นส่วนใหญ่  อาจมีจินตนาการบ้างแต่ยังไม่
สามารถคิดได้ลึกซึ้ง เหมือนขั้นปฏิบัติการคิดด้วยรูปธรรมของเพียเจต์ 

3. ขั้นใช้สัญลักษณ์ (Symbolic stage) เป็นพัฒนาการขั้นสูงสุดของบรูเนอร์ เปรียบได้กับขั้นตอนคิด
อย่างมีเหตุผลและเป็นรูปธรรมของเพียเจต์ ขั้นนี้เด็กสามารถจะเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งของสามารถเกิด
ความคิดรวบยอดในสิ่งต่างๆ ที่ซับซ้อนได้มากข้ึนด้วยการจัดระเบียบโครงร่างต่างๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง 

บรูเนอร์กล่าวว่า หน้าที่ของผู้สอนคือการจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยเอ้ือต่อการขยายโครงสร้างทาง
ปัญญาของผู้เรียน เขาเชื่อว่า ผู้สอนสามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมได้โดยไม่ต้องรอเวลา ซึ่ง
สามารถที่จะสอนได้ในทุกช่วงของอายุ บรูเนอร์ยังเชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมซึ่งน าไปสู้การค้นพบและการแก้ปัญหา โดยเรียกว่า การเรียนรู้โดยวิธีการค้นพบ (Discovery 

approach) ผู้เรียนจะประมวลข้อมูลข่าวสารจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และจะรับรู้สิ่งที่ตนเองเลือก
หรือสิ่งที่ใส่ใจ สนใจ การเรียนรู้แบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการค้นพบความรู้ด้วยตนเองเนื่องจากผู้เรียนมี
ความรู้อยากเห็น ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันที่ท าให้ส ารวจสิ่งแวดล้อมและท าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น 
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การเรียนรู้โดยการค้นพบนี้ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอน
ผู้สอนคอยให้การสนับสนุนผู้เรียนให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และน าไปสู่การค้นคว้าทดลอง เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน ได้ค้นพบกฎหรือความจริงต่างๆ ด้วยตนเอง แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยการค้นพบ ก็คือการใช้วิธีสอนแบบอุปนัย (Induction 

teaching) นั้นเองโดยผู้สอนผู้สอนจะเริ่มต้นจากจุดใดจุดหนึ่งที่ผู้เรียนสนใจ แล้วให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้หรือ
ท าการทดลองจนได้ข้อสรุป หรือได้ค าตอบที่ถูกต้องด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น การตั้งค าถามว่า ถ้าน าจานไป
ครอบต้นหญ้าในสนามไว้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ต้นหญ้าที่ถูกจานครอบเอาไว้จะเป็นอย่างไร หลักจากนั้นให้
ผู้เรียนได้ศึกษาทดลองจนได้ค าตอบว่า ต้นหญ้าจะมีสีซีดลงจนเกือบเป็นสีขาว จึงสรุปออกมาเป็นเรื่องราวการ
สังเคราะห์แสงของพืชโดยใช้แสงแดด เป็นต้น (วรรณี ลิมอักษร, 2551) 

บรูเนอร์ได้สรุปข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้โดยการค้นพบ ดังนี้ (พรรณี ช.เจนจิต, 2528 

อ้างถึง วรรณี ลิมอักษร, 2551) 

1. การเรียนรู้โดยการค้นพบจะช่วยฝึกทักษะการสังเกตและพัฒนาความคิดของผู้เรียนโดยเฉพาะการ
คิดท่ีมีเหตุผลและสมเหตุสมผล 

2. ผู้เรียนจะจดจ าสิ่งที่เรียนรู้โดยการค้นพบได้นาน และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
3. การเรียนรู้โดยการค้นพบเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน เรียนเพ่ือรู้ และท าให้ผู้เรียนเกิด

ความภูมิใจในตนเองที่สามารถค้นพบค าตอบที่ถูกต้องได้ 
4. ไม่สามารถใช้การเรียนรู้โดยการค้นพบได้ในทุกแขนงวิชา โดยเฉพาะวิชาที่เสี่ยงต่ออันตรายหรือ

วิชาที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานานแล้ว เช่น วิชาประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

5. เนื่องจากต้องให้ผู้เรียนค้นพบตัวเอง ดังนั้นการเรียนรู้วิธีนี้จะเป็นต้องใช้เวลามากกว่าการเรียนรู้
ด้วยวิธีอ่ืน 

 

4. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล 

  ทฤษฎีของออซูเบลเน้นความส าคัญของการเรียนรู้อย่างมีความเข้าใจและมีความหมาย เขาเชื่อว่าการ
เรียนรู้จะมีความหมายแก้ผู้เรียนหากการเรียนรู้นั้นตัวผู้เรียนเองสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รู้มาก่อน 
การที่สอนอธิบายสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ให้ทราบและผู้เรียนรับฟังด้วยความเข้าใจ โดยผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของ
สิ่งที่เรียนรู้กับโครงสร้างทางปัญญาที่เก็บไว้ในความทรงจ าและสามารถน ามาใช้ในอนาคต สิ่งนี้เรียกว่าการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย 
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  ออซูเบล ได้กล่าวถึงลักษณะของการเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้หรือประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียน
มีอยู่แล้วเข้าด้วยกันใน 4 ลักษณะ ดังนี้ (สุกรี รอดโพธิ์ทอง, 2546) 

1. Derivative subsumption เป็นการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับหลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่เคยเรียน
มาแล้ว จากนั้นเกิดการซึมซับในกระบวนการคิด ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เช่น ผู้เรียนได้เรียนรู้
มาว่าสิ่งของที่เบาจะลอยอยู่ในอากาศได้ เมื่อผู้เรียนเห็นใบไม้ร่วงจากต้นไม้ ใบไม้บางใบหล่นช้า บางใบหล่นเร็ว
กว่า ผู้เรียนจะน ากฎเกณฑ์ที่เคยเรียนมาแล้วเพ่ือท าความเข้าใจว่า ใบที่หล่นช้าน่าจะมีน้ าหนักน้อยกว่าหรือ
แห้งกว่าใบที่หล่นเร็ว เป็นต้น 

2. Correlative subsumption เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการขยายความหรือปรับความรู้เดิมให้มี
ความสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ เช่น ผู้เรียนเคยรู้ว่า 2 บวกกัน 5 ครั้งมีค่าเท่ากับ 2x5 ดังนั้น จึงรู้ว่า 9 บวกกัน 6 

ครั้ง จะมีค่าเท่ากับ 6x9 เป็นต้น  

3. Superordinate learning เป็นการเรียนรู้โดยการจัดกลุ่มซึ่งได้เรียนรู้เข้าใจไว้ด้วยกัน เช่น การจัด
กลุ่มสีต่างๆ ภายใต้ สี หรือจัดกลุ่มสัตว์ต่างๆ ภายใต้ สัตว์บก สัตว์น้ า เป็นต้น 

4. Combinatorial learning เป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานความรู้เชิงกฎเกณฑ์คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน แล้วประมวลเป็นความรู้ใหม่ ความรู้ลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่ออซูเบลเรียกว่า ความรู้
แบบค้นพบอย่างมีความหมาย (Meaning discovery learning) 

นอกจากนี้ ออซูเบลยังได้เสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบความคิดล่วงหน้า 
(Advance organizer) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายจากการสอนหรือบรรยายของ
ผู้สอน โดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมที่มีมาก่อนกับข้อมูลใหม่หรือความคิดรวบยอดใหม่ที่
จะต้องเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยที่ไม่ต้องท่องจ า หลักการทั่วไปที่น ามาใช้ 
ได้แก่ การจัดเรียบเรียงเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้ออกเป็นหมวดหมู่ การน าเสนอกรอบความคิดหรือหลักการ
กว้างๆ ก่อนที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องใหม่ การแบ่งบทเรียนเป็นหัวข้อที่ส าคัญและบอกให้ทราบเกี่ยวกับหัวข้อ
ส าคัญที่เป็นความคิดรวบยอดใหม่ที่จะต้องเรียน ออซูเบลถือว่า Advance organizer มีความส าคัญมากเพราะ
เป็นวิธีสร้างการเชื่อมโนงช่องว่างระหว่างความรู้เดิมที่ผุ้เรียนมี กับความรู้ใหม่ที่จ าเป็นจะต้องเรียนรู้เพ่ือผู้เรียน
จะได้มีความเข้าใจเนื้อหาใหม่ได้ดีและจดจ าได้ดีขึ้น 
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5. ทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ 

 ทฤษฎีนี้มุ่งอธิบายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งความรู้ (Acquire) การสะสมความรู้ (Store) การระลึกได้ 
(Recall) ตลอดจนการใช้ข่าวสารข้อมูล หรือกล่าวได้ว่าเป็นทฤษฎีที่พยายามอธิบายให้เข้าว่า มนุษย์จะมีวิธีการ
รบัข่าวสารหรือความรู้ใหม่อย่างไร เมื่อรับมาแล้วจะมีวิธีการประมวลข้อมูลข่าวสารและเก็บสะสมไว้ในลักษณธ
ใด ตลอดจนจะสามารถดึงความรู้นั้นมาใช้ได้อย่างไร 

 เฮอร์เบิร์ท จอห์น ตลอสไมเออร์ (Herbert John Klausmeier) ได้อธิบายการเรียนรู้ของมนุษย์โดย
เปรียบเทียบการท างานของสมองกับการท างานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขั้นตอนคือ การรับข้อมูล (Input) การ
เข้ารหัส (Encoding) และการส่งออกข้อมูล (Output) ซึ่งหากอธิบายตามหลักการของทฤษฎีการประมวล
สารสนเทศนั้น สามารถแบ่งกระบวนการประมวลผลสารสนเทศของมนุษย์ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรับรู้ (Sensory register) เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบกับประสามสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ คือ หู ตา 
จมูก ผิวหนัง และลิ้น ข้อมูลหรือประสบการณ์ที่รับมานั้นจะถูกบันทึกอยู่ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพียงเพ่ือให้ได้
ตัดสินใจว่าเราควรจะให้ความสนใจและบันทึกไว้ในความจ าระยะสั้นต่อไปหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่เรียน
อยู่ในชั้นเรียน ผู้สอน กระดานชอล์ก หนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน ตลอดจน พฤติกรรมต่างๆ ของเพ่ือน
ผู้เรียน ถือเป็นสิ่งเร้าต่างๆ ที่เรารับรู้ ถึงแม้ว่าสิ่งเร้าพวกนี้จะผ่านกระบวนการรับรู้ทุกอย่างก็ตาม แต่มีเพียงแต่
สิ่งเร้าที่ผู้เรียนใส่ใจที่จะรับรู้เท่านั้น ที่จะคงอยู่นานพอที่จะน าไปบันทึกหรือแปรรูปเก็บไว้ในความจ าระยะสั้น 
และความจ าระยะยาวต่อไป กระบวนการที่ข้อมูลจะถูกน าเข้าไปเก็บไว้ในความจ าระยะสั้น เรียกว่า การรู้จัก 
(Recognition) และการใส่ใจ (Attention) 

2. ความจ าระยะสั้น (Short-term memory) หากการรับรู้มีความส าคัญหรือน่าสนใจ ก็จะถ่ายโยง
จากส่วนรับรูไปยังส่วนของความจ าระยะสั้นหรือความจ าชั่วคราว ซึ่งความจ าที่ถูกบันทึกไว้ในความจ าระยะสั้น
นั้นมีความจ ากัดทั้งด้านปริมาณและระยะเวลา เช่น ผู้ใหญ่มีความจ าในขณะท างานได้เพียง 7 อย่าง และ
ช่วงเวลาที่สามารถจ าได้เพียง 15-30 วินาที ซึ่งวิธีการที่จะช่วยเพิ่มความจ าให้ง่ายขึ้นหรือจ าได้นานขึ้น คือ การ
ท าซ๊ า เช่น การท่องเบอร์โทรศัพท์หลายครั้ง หรือการจัดแบ่งกลุ่ม (Chunking) เช่น แบ่งเบอร์โทรศัพท์ออกเป็น 
2-3 ชุดตัวเลข เป็นต้น 

3. ความจ าระยายาว (Long-term memory) ข้อมูลที่บันทึกไว้ในความจ าระยะสั้น ถ้าต้องการดึง
ออกมาใช้ในภายหลังได้นั้น ข้อมูลดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการประมวลผลและเปลี่ยนแปลงจากความจ า
ระยะสั้นไปสู่ความจ าระยะยาวหรือความจ าถาวร ซึ่งแนวทางที่ใช้ได้แก่ 

1.) การท าหรือท่องซ้ า (Rehearsal) ซึ่งแม้จะเป็นแนวทาวทางของการสร้างความจ าระยะ
สั้นแต่ก็สามารถใช้กับการสร้างความจ าระยะยาวได้ เช่น การท่องสูตรคูณ ซึ่งเป็นท่องจ าที่ไม่ต้องใช้ความคิด 
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2.) กระบวนการขยายความคิด (Elaborative process) คือ การสร้างความสัมพันธ์หรือ
การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่จะเรียนรู้ใหม่หรือข้อมูลใหม่ กับความรู้เดิมของผู้เรี ยนที่เก็บไว้ในความจ าระยะยาว 
ซึ่งจะช่วยในการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful learning) 

 จากกระบวนการดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนจึงควรเน้นการให้ผู้เรียนสามารถเก็บบันทึกความรู้
ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไว้ในความจ าระยะยาวและสามารถเรียกกลับมาใช้ได้ โดยผู้สอนควรพยายามหาวิธีการที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ผู้เรียนเคยรู้มาก่อนกับสิ่งที่จะเรียนรู้ใหม่ เช่น การทบทวนหรือการ
ท าซ๊ าๆ การเรียบเรียงและรวบรวม (Organize) การขยายความหรือขยายความคิด (Elaborate) เป็นต้น 

 

ทฤษฎีกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ 
 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism theory) แตกแขนงมากจากนักจิตวิทยา
และนักการศึกษาในกลุ่มปัญญานิยมที่เชื่อว่ามนุษย์สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะและอธิบายสิ่งต่างๆ ในโลกนี้
ตามที่ตนเองสร้างขึ้น และผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ซึ่งไม่มีขอบเขตจ ากัด มนุษย์สามารถเรียนรู้จากการ
สังเกต การรวบรวม และการจัดการตามพ้ืนฐานความรู้ของแต่ละคน นักทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่า การสอนไม่
สามารถใช้ในการสร้างความรู้ ผู้สอนจะไม่สามารถระบุหรือคาดหวังผลลัพธ์ทางการเรียนได้เหมือนกันทุกคน 
โดยทฤษฎีกลุ่มคอนสตัคติวิสต์นี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Cognitive constructivism และ 
Social constructivism 

 แนวความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ คือการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ลงมือ
ลงมือกระท าหรือสร้างสรรค์ความหมายจากประสบการณ์ของตน องค์ความรู้จะถูกสร้างขึ้นโดยคนผู้นั้นเอง 
ผ่านชุดของประสบการณ์ต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตนและมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน โดยสรุปแล้วกลุ่ม
คอนสตัคติวิสต์มีหลักการใหญ่ๆ 4 ประการ (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2550) คือ 

1. ความรู้ใดๆ ไม่สามารถเห็นได้คงที่อย่างที่เป็นอยู่ ความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้รับ
อิทธิพลจากความรู้ที่มีมาอยู่ก่อน ความรู้ที่มีมาก่อนนี้เป็นตัวแปรส าคัญท าให้ความรู้ใหม่นั้นถูกเข้าใจแตกต่าง
กันไปในแต่ละบุคคล 

2. การสร้างความรู้ เป็นกระบวนการคงความสมดุลของปัญญา ระหว่างความรู้เก่ากับประสบการณ์
ใหม่จากสิ่งแวดล้อม เมื่อบุคคลได้รับรู้สิ่งใดที่ตรงข้ามขัดแย้งกับความรู้ที่มีมาอยู่ก่อนเกิดขาดความสมดุล และ
พยายามปรับสิ่งที่รับรู้ใหม่นั้นเข้ากับสิ่งที่มีอยู่ก่อน 
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3. กระบวนการสร้างความรู้มี 2 แนวคิด คือ กระบวนการสร้างความรู้จากตัวตนของบุคคลนั้นเอง
และกระบวนการสร้างความรู้โดยสังคม แนวคิดทั้งสองนี้อธิบายตัวอย่าง เช่น เด็กที่ถู กเลี้ยงดูจากครอบครัว
หนึ่งๆ อาจมีความเหมือนหรือแตกต่างจากครอบครัวได้ 

4. ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดจากการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนด้วยต าราหรือการจัด
หลักสูตรใดๆ ด้วยการเชื่อมโยงหลักสูตรให้ผู้เรียนตามความรู้และความเข้าใจของผู้เรียน 

 

1. คอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา  
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎีนี้ถือว่า

ผู้เรียนเป็นผู้กระท า (Active) และเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นในใจเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทในการ
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางปัญญาขึ้น เป็นเหตุให้ผู้เรียนปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่ 
จนกระท่ังเกิดภาวะสมดุลทางปัญญาหรือเกิดความรู้ใหม่ข้ึน (Fowler, 1994 และ Green et al., 1996 อ้างถึง
ใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545) 

เพียเจต์เชื่อว่าคนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมาพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยที่มนุษย์เร ามี
แนวโน้มพ้ืนฐานที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด 2 ชนิดคือ การจัดและรวมรวม และการปรับตัว (Adaptation) ซึ่งอธิบาย
ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดและรวมรวบ หมายถึง การจัดและรวบรวมกระบวนการต่างๆ ภายในเข้าเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระเบียบและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตราบที่ยังมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 

2. การปรับตัว หมายถึง การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพ่ืออยู่ในสภาพสมดุล การปรับตัว
ประกอบด้วยกระบวนการดังนี้ 

2.1 การซึบซับหรือดูดซึม (Assimilation) เมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม จะเกิด
กระบวนการทางสมองในการรับประสบการณ์ใหม่ๆ เรื่องราวและข้อมูลต่างๆ เข้ามาสะสมเก็บรวมเข้าไว้ใน
โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive structure) เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อไป 

2.2 การปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) หมายถึง กระบวนการทางสมองในการ
จัดระบบหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่แล้วให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ใหม่ๆ เป็น
ระบบหรือเครือข่ายทางปัญญาท่ีตนสามารถเข้าใจได้ เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึ้น 

2.3 การเกิดความสมดุล (Equilibration) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากขั้นของการปรับหากการ
ปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น  หากบุคคลไม่สามารถปรับ



46 

 

 

ประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุลขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางปัญญาข้ึนในตัวบุคคล 

จากหลักการของเพียเจต์นี้ ถ้าผู้เรียนถูกกระตุ้นด้วยปัญญาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 
(Cognitive conflict) หรอืเรียกว่าเกิดภาวะไม่สมดุลทางปัญญา (Disequilibration) ผู้เรียนต้องพยายามปรับ
โครงสร้างทางปัญญาให้เข้าสู่ภาวะสมดุลโดยวิธีการซึมซับหรือดูดซึม ได้แก่ การรับข้อมูลใหม่จากสิ่งแวดล้อม
เข้าไปไว้ในโครงสร้างทางปัญญา และการปรับโรงสร้างทางปัญญา คือการเชื่อมโยงโครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่
สภาพสมดุลหรือเกิดการเรียนรู้นั้นเอง 

 

2. คอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม 

เป็นทฤษฎีที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีของไวกอทสกี ซึ่งกล่าวถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา 
รายละเอียดมีอยู่ว่า เด็กทุกคนมีระดับพัฒนาการทางสติปัญญาที่ตนเป็นอยู่ และมีระดับพัฒนาการที่ตนมี
ศักยภาพจะไปให้ถึงช่วงห่างระหว่างระดับที่เด็กเป็นอยู่ในปัจจุบันกับระดับเด็กมีศักยภาพจะเจริญเติบโตนี้เอง
เรียกว่า Zone of proximal development ซึ่งระดับของช่วงห่างนี้จะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล (ทิศ
นา แขมมณี, 2551) บางคนอยู่เหนือระดับ บางคนอยู่ระหว่างระดับ และบางคนอยู่ต่ ากว่าระดับ หน้าที่ของ
ผู้สอนผู้สอนคือต้องพยายามให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเองไปถึงขั้นสุดยอดที่ตนเองสามารถจะ
ท าได้ ซึ่งถ้าผู้เรียนอยู่ในระดับต่ ากว่าช่วงดังกล่าวก็จะไม่สามารถพัฒนาได้ก็จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือใน
การเรียนรู้ 

นอกจากนี้เขายังเชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
กับผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นเพ่ือน ผู้สอน หรือพ่อแม่ รวมทั้งบุคคลอ่ืนๆ ในขณะที่เด็กอยู่ในบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรม (Sociocultural context) การจัดให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ทางสังคมจึงเป็นหัวใจส าคัญของ
ทฤษฎีกลุ่มนี้ ซึ่งผู้สอนหรือผู้จัดการเรียนการสอนต้องใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการท างานร่วมกันเป็นทีม การท าโครงการ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
สามารถน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนหรือช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางของคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคมได้ 
เช่น การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางไกลหรือบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ (E-mail) หรือ
ห้องสนทนา (Chat room) ช่วยเป็นสื่อกลางส าหรับการสนทนา อภิปราย ค้นคว้า หรือแก้ปัญหาร่วมกับผู้เรียน
คนอ่ืนๆ ผู้สอน หรือผู้เชี่ยวชาญในวงการอาชีพที่อาจอยู่ห่างไกลจากชั้นเรียน เครื่องมือสื่อสารทางไกลยังคง
สามารถช่วยผู้เรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีรูปแบบแตกต่างกันจะช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
วัฒนธรรมของตนเองและผู้อ่ืน 
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แม้ว่านักจิตวิทยากลุ่มคอยสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา และกลุ่มคอนสตัคติวิสต์เชิงสังคม จะมีความเห็น
แตกต่างกันในเรื่องการอธิบายว่าผู้เรียนสร้างความรู้อย่างไร แต่ต่างก็เห็นร่วมกันในคุณลักษณะของคอนสตัคติ
วิสต์ดังต่อไปนี้ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545) 

1. ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นกับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

3. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ 
4. การจัดสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย 

 

3. การสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 

แนวคิดของทฤษฎีนี้ คือ การเรียนรู้ที่ดีจากการสร้างพลังความรู้ในตนเอง หากผู้เรียนมีโอกาสได้สร้าง
ความคิดและน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะท าให้เห็น
ความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในโลก ก็หมายถึงการสร้างความรู้ขึ้น
ในตนเองนั้นเอง ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นด้วยตนเองนี้จะมีความหมายต่อผู้เรียนจะอยู่คงทน ผู้เรียนจะไม่ลืมง่าย
และจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนเองได้ดี นอกจากนั้นความรู้ที่สร้างขึ้นด้วยตนเองนี้ ยังจะ
เป็นฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด (ทิศนา แขมมณ,ี 2551) 

แม้จะมีแนวคิดหลักเดียวกันคอนสตัคติวิสต์แต่สิ่งที่ท าให้ทฤษฎีนี้แตกต่างออกไปหรือมีเอกลักษณ์เป็น
ของตนเอง คือการน าสื่อที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการสนับสนุนให้ผู้เรียน
สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เลโก้ของเพ็บเพิร์ทและคณะที่ช่วยให้เด็ก
ใช้คณิตศาสตร์ในการสร้างรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ดรตรี เกม ฯลฯ หรือโปรแกรมเลโก้ (LEGO) ที่เพ็บเบิร์ท
พัฒนาต่อเนื่องมาซ่ึงให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวหรือการตอบสนองต่างๆของเลโก้
ในคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นของเล่นที่เป็นชิ้นส่วนย่อยๆ แล้วน ามาต่อเป็นรูปร่างได้ โปรแกรมดังกล่าวเป็นการให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้เพ็บเพิร์ทและคณะยังได้พัฒนาโปรแกรม
อ่ืนๆ ที่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เช่น Micro-world, Robot design และโปรแกรมสถานการณ์จะลอง
อ่ืนๆ อีกมากมาย 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างประสบผลส าเร็จ บทบาทของผู้สอนจึงต้อง
เปลี่ยนไป โดยผู้สอนจะต้องท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ให้ค าปรึกษาชี้แนะแก่ผู้เรียน
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เกื้อหนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการประเมินผลนั้นต้องมีการประเมินทั้งทางด้านผลงาน 
(Product) และกระบวนการ (Process) ซึ่งสามารถใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยผู้สอนและเพ่ือ การสังเกต การประเมินโดยใช้แฟูมสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นต้น 

 

4. การเรียนรู้แบบร่วมกันหรือแบบร่วมมือ 

 การเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ เป็นการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่ าง
กันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรียนรู้ไปสู่เปูาหมายของกลุ่มซึ่งอาจเป็นการสร้างสรรค์ผลงานหรือแก้ไขปัญหา
โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และแหล่งข้อมูลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการท างานของกลุ่ม เหมาะส าหรับการ
เรียนที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์หรือการแก้ปัญหาซึ่งการเรี ยนแบบนี้มีค าที่ใช้อยู่ 2 ค า คือ 
Cooperative learning และ Collaborative learning ซึ่งแตกต่างจะอยู่ที่ระดับบทบาทของผู้สอนและ
ผู้เรียน โดยในส่วนของ Cooperative learning ผู้สอนจะมีบทบาทในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการที่ก าหนด ในขณะที่ Collaborative learning ผู้เรียนจะมีบทบาท
แทนผู้สอนโดยเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

 นักการศึกษาคนส าคัญที่เผยแพร่แนวคิดนี้คือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอร์นสัน (David Johnson) 

และโรเจอร์ จอร์นสัน (Roger Johnson) ซึ่งให้ความส าคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมากกว่าผู้สอน
กับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับบทเรียน โดยแนวคิดของทฤษฎีนี้กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนใน 3 ลักษณะ คือ 
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะแข่งขันกัน ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะรายบุคคลต่ าง
คนต่างเรียน และผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู้ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติควรให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้ง 3 ลักษณะ แต่เนื่องจากการศึกษาในในปัจจุบันมุ่งเน้นในการ
แข่งขันและการเรียนรายบุคคลแล้ว ฉะนั้นจึงควรเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนช่วยในการเรียนรู้ 
โดยจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีการพ่ึงพาอาศัยกันในการเรียนรู้ มีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด มีการ
ตรวจสอบผลงานร่วมกัน มีการท างานกันเป็นกลุ่มบ่อย และมีการร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่ม ส่วน
การประเมินผลการเรียนรู้ควรมีการประเมินทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ โดยวิธรการที่หลากหลายและควร
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน และผู้สอนควรให้ผู้เรียนมีเวลาในการวิเคราะห์การท างานกลุ่มและ
พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่มมีโอกาสที่จะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่ม 
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5. การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก 

การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพ่ือน ามาแก้ปัญหานั้น ซึ่งผู้เรียน
สามารถพัฒนาโครงสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ที่ออนตาริ
โอ ประเทศแคนาดาเป็นผู้ริเริ่มน ามาใช้เป็นแห่งแรก ซึ่งเป็นวิธีที่ท าให้ผู้เรียนมีบทบาทที่กระตือรือร้นต่อการ
เรียนตลอดจนกระบวนการ ท าให้ความเครียดของผู้เรียนต่ าลง หลกสูตรได้จัดให้มีการเรียนรู้ในกลุ่มเล็กโดยได้
จัดให้มีกระบวนการศึกษาด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงจากกรณีผู้ปุวยจริงๆและการรักษาพยาบาล
จริงต่อมาจึงได้เผยแพร่แนวคิดนี้ไปยังนานาประเทศท่ัวโลก เชื่อกันว่าการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นหลักเป็น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในกระบวนการเรียนรู้ของตนเองด้วยวิธีให้ผู้เรียนเลือกเองและ
เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ อยากเรียน ตลอดจนการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในสถานการณ์นั้นด้วย มัณฑรา ธรรม
บุศย์ (2551) กล่าวถึงลักษณะที่ส าคัญของการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นหลักไว้ดังนี้ 

1. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Student-centered learning) 

2. การเรียนรู้เกิดข้ึนในกลุ่มผู้เรียนทีมีขนาดเล็ก 

3. ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า (Guide) 

4. ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
5. ปัญหาที่น ามาใช้ลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ปัญหา 1 ปัญหา อาจมีหลายค าตอบหรือแก้ไขปัญหา

ได้หลายทาง (illed-structure problem) 

นอกจากนี้ แบร์โรวส์ และแทมบลิน (Barrows and Tamblyn, 1980) ได้เสนอแนะหลักการ
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก ไว้ดังนี้ 

1. ผู้เรียนจะต้องเผชิญกับปัญหาเป็นล าดับแรกก่อนที่จะมีการเตรียมการหรือเรียนเกิดข้ึน 

2. สถานการณ์ปัญหาจะถูกน าเสนอแก้ผู้เรียนในแนวทางท่ีเหมือนกับสถานการณ์จริง 
3. ผู้เรียนท ากิจกรรมเกี่ยวกับปัญหาโดยใช้เหตุผลและการประยุกต์ความรู้ที่มีเพ่ือหาแนวทางวิธีการ

ในการหาค าตอบของปัญหาและประเมินผลงานซึ่งเหมาะสมกับระดับการเรียนนั้นๆ 

4. ขอบเขตของการเรียนรู้จะเกิดขึ้นหรือนิยามขึ้นในกระบวนการท างานเกี่ยวกับปัญหาและจะเป็น
แนวทางน าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Individualized) 

5. ทักษะและความรู้จะได้มาจากการศึกษาเหล่านี้คือ การน าความรู้ที่มีเพ่ือประยุกต์ใช้กับปัญหาเพ่ือ
การประเมินผลการเรียนรู้และเพ่ือเสริมแรงการเรียนรู้ 
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6. การเรียนรู้เกิดขึ้นในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับปัญหาและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการ
รวบรวมสรุปและบูรณาการความรู้และทักษะที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว 

 

แนวทางประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมาแล้ว มีคุณลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบออกมาเป็นประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ 

 

ตาราง 1 ตารางเปรียบเทียบทฤษฎีการเรียนรู้แต่ละชนิด 

ประเด็น พฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม คอนสตรัคติวิสต์ 
แนวคิด การเรียนรู้เกิดขึ้นจาก

พฤติกรรมที่มีการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าจากภายนอก 

การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ที่อยู่ใน
หน่วยความจ าโดยใช้ฐานจาก
โครงสร้างเดิมที่มีอยู่ 

การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่
แต่ละบุคคลสร้างความรู้ใหม่
ด้วยวิธีการทางสังคม 

หลักการ สภาพแวดล้อมภายนอกมี
อิทธิพลต่อการก าหนด
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลโดย
สิ่งเร้าจะเป็นตัวกระตุ้นให้แสดง
พฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด
ออกมาและพฤติกรรมใด
เกิดข้ึนอีกเป็นผลที่ตามมาจาก
การเสริมแรง 

กระบวนการภายในส าคัญกว่า
วิธีการภายนอกซ่ึงกระบวนการ
ดังกล่าวประกอบด้วยการรับ
ข้อมูล การถอดรหัส และการ
เรียกข้อมูล 

แต่ละบุคคลสร้างความรู้ด้วย
การแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์จริงผ่านการ
ท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืน 
โดยการเรียนรู้เกิดจากการ
สร้างความหมายผ่าน
ประสบการณ์ที่ได้รับ 

การ
ประยุกต์ใช้
เพ่ือการเรียน
การสอน 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์
ออกเป็นรายข้อ 

2. จัดหาตัวช่วยหรือการ
แนะน าที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมที่ต้องการ 

3. ใช้การเสริมแรงเพ่ือกระตุ้น
พฤติกรรมที่ต้องการ 

1. จัดระบบข้อมูลใหม่ที่ได้รับ 

2. เชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับ
ความรู้เดิม 

3. ใช้วิธีการที่จะช่วยสนับสนุน
การรับข้อมูลการถอดรหัสและ
กระบวนการเรียกใช้ข้อมูลของ
ผู้เรียน 

1. ก าหนดปัญหาที่เหมือน
จริงซับซ้อน และมี
ความหมายต่อผู้เรียน 

2. สร้างกิจกรรมการเรียนรู้
ของกลุ่ม 

3. ให้แบบอย่างและแนะน า
กระบวนการสร้างความรู้ 
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ประเด็น พฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม คอนสตรัคติวิสต์ 
ตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้ 

การฝึกอบรม เช่น เครื่อง
จ าลองการฝึกบิน 

กระบวนการเชิงลึก เช่น การ
ส ารวจ การจัดระบบ และการ
สังเคราะห์เนื้อหา 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

 

 

 

จุดเน้นการ
ออกแบบการ
เรียนการสอน 

ผู้สอนออกแบบสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ 

ผู้สอนจัดกิจกรรมการค้นหา 
การแก้ปัญหาโดยเฉพาะวิธีการ
เรียนรู้เป็นกลุ่ม 

ผู้สอนให้ค าปรึกษาและ
แนะน าการมีปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างความ
ต่อเนื่องของแนวคิด 

มุมมองของ
ผู้เรียน 

ผู้เรียนซึมซับความรู้ในฐานะ
ผู้รับอย่างเดียว โดยการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ได้รับ 

ผู้เรียนเป็นผู้จัดเก็บและเรียกใช้
ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 

ผู้เรียนสร้างรูปแบบ
การศึกษาด้วยตนเองตาม
ความรู้และประสบการณ์เดิม 
บูรณาการความรู้จากชุมชน
รอบตัว 

มุมมองของ
ผู้สอน 

ผู้สอนถ่ายทอดพฤติกรรมและ
การโต้ตอบที่พึงประสงค์ให้กับ
ผู้เรียน 

ผู้สอนอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้โดยสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่เอ้ือให้ผู้เรียน
ค้นพบ 

ผู้สอนแนะแนวทางและ
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและการ
ท างานกลุ่ม 

 

สรุปเนื้อหาบทที่ 2 

จากแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง 3 กลุ่ม จะเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มมีความเชื่อที่ความแตกต่างกัน 
กลุ่มพฤติกรรมนิยมจะเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกสามารถสังเกตและวัดได้จาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในขณะที่กลุ่มปัญญานิยมเห็นว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องของระบบความรู้ของ
โครงสร้างทางปัญญาที่เกิดจากการสร้างของผู้เรียนโดยใช้ฐานโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามในกลุ่มนัก
ทฤษฎีปัญญานิยมก็ยังมองเห็นแตกต่างกัน บางคนเชื่อว่าทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมีหลักการบางอย่างที่ดีและควร
น ามาก าหนดเป็นหลักการคบคู่ไปกับทฤษฎีปัญญานิยม แต่บางคนปฏิเสธทฤษฎีพฤติกรรมนิยมอย่างสิ้นเชิง 
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ส่วนกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ซึ่งเป็นกลุ่มแนวคิดใหม่ที่เชื่อว่า “ผู้เรียน” เป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมี
กระบวนการทางสังคมเป็นตัวช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเปูาหมายและวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท า
ให้นักทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมมองแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ว่าเป็นหลักการที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ มีความเป็น
ปรัชญามากกว่าที่จะเป็นทฤษฎีซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ ในขณะที่บทบาทของผู้สอนก็มีความแตกต่างกันในแต่
ละทฤษฎี พฤติกรรมนิยมจะให้บทบาทผู้สอนในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนทั้งกระบวนการ ในขณะที่อีก
สองกลุ่มทฤษฎีจะปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยแนะ
แนวทางและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน 



 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 

 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามที่ก าหนดให้ถูกต้องชัดเจน 

1. จงอธิบายจุดประสงค์ของการศึกษาเรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ 
2. ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยมเป็นอย่างไร 
3. ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยมเป็นอย่างไร 
4. ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตัคติวิสต์เป็นอย่างไร  
5. เราสามารถน าทฤษฎีการเรียนรู้ไปใช้กับสื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาที่ตนเองสังกัดได้อย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

สื่อการเรียนการสอน 

 

หัวเรื่องการเรียนรู้ 
1. ความหมายของสื่อการเรียนการสอน 

2. คุณสมบัติของสื่อ 

3. คุณค่าของสื่อการสอน 

4. ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 

5. สื่อการสอนชนิดต่างๆ 

6. หลักการใช้สื่อการเรียนการสอน 

7. สรุปเนื้อหาบทที่ 3 

8. แบบฝึกหัดบทที่ 3 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมาย ประเภท คุณค่า ประโยชน์ ความส าคัญของสื่อการเรียนการสอนได้ 
2. น าเสนอตัวอย่างการน าสื่อการเรียนการสอนไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การบรรยาย 

2. การวิเคราะห์จากเหตุการณ์จริง 
3. การอภิปราย ถาม-ตอบ และสะท้อนความคิดเห็น 

 

สื่อการเรียนรู้ 
1. โปรแกรม Microsoft Power point เรื่อง สื่อการเรียนการสอน 

2. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 3 สื่อการเรียนการสอน 

3. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 
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แหล่งการเรียนรู้ 
1. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2. เว็บไซต์ www.google.com 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. การมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. การอภิปราย ถาม-ตอบ และการสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ 

3. การตอบค าถามจากแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. สามารถบอกความหมาย 
ประเภท คุณค่า ประโยชน์ 
ความส าคัญของสื่อการเรียนการ
สอนได้ 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2. สามารถน าเสนอตัวอย่างการ
น าสื่อการเรียนการสอนไปใช้ได้
อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 3 

สื่อการเรียนการสอน 

 

 สื่อการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือช่วยถ่ายทอดความรู้  ความเข้าใจ ความรู้สึก เพ่ิมพูนทักษะ และ 
ประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการคิด เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมแก่ผู้เรียน สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภทและมีคุณลักษณะแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันมีอิทธิพลสูงในการให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยง
แหล่งความรู้ที่อยู่ไกลตัวผู้เรียนมาสู่การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ในเวลาอันรวดเร็วและไม่มีข้อจ ากัด จึงเป็นเรื่องที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ควนให้ความสนใจ และก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีไม่หยุดนิ่ง 
 

ความหมายของสื่อการเรียนการสอน  

กิดานันท์ มลิทอง (2554) กล่าวว่า "สื่อการสอน" หมายถึง ตัวกลางที่ช่วยน า และถ่ายทอดข้อมูล
ความรู้จากผู้สอนผู้สอน หรือจากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบรรลุถึง วัตถุประสงค์การ
เรียนที่ตั้งไว้ 

 สพป. พะเยา เขต 2 (2554) ได้ให้ความหมายของค าว่า การสื่อความหมายหรือการเรียนการสอนนั้น 
"สื่อ" ที่ใช้ อาจเป็นวัตดุสิ่งของ มีตัวตนหรืออาจเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนก็ได้ ดังนั้น ความหมายของค าว่า "สื่อการ
เรียนการสอน" ในความหมายกว้างที่ครอบคลุม สิ่งที่เป็น "สื่อ" ทั้งหมด จึงหมายถึงทุกสิ่ง ทุกอย่างที่น ามาใช้ใน
การเรียนการสอน เช่น  

1. วัตถุ สิ่งของตามธรรมชาติ ต้นไม้ สัตว์ แร่ หิน ดิน ทราย 

2. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ลม ฝน ฟูาแลบ ฟูาร้อง 
3. วัตถุสิ่งของที่คิดประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นส าหรับการเรียนการสอน เช่น แผนภาพ  หุ่นจ าลอง กระ

ดานชอล์ค ฯลฯ 

4. ค าพูด ภาษาท่าทาง การยิ้ม การแสดงอารมณ์โกรธ 

5. วัสดุและเครื่องมือการสื่อสารต่างๆ เช่น วิทยุ เทป แผ่นเสียง ภาพยนตร์ 
6. กิจกรรมหรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เช่น การศึกษานอกสถานที่ การสาธิต การ

แสดง นิทรรศการ การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ 
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เนื่องจากความหมายของสื่อ ในการเรียนการสอน ใช้กันทั้งในความหมายกว้างและความหมายแคบ 
จึงมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามยุคสมัย เช่น อุปกรณ์การสอน โสตทัศนวัสดุ-อุปกรณ์โสตทัศน กิจกรรม สื่อ
การสอน 

อุปกรณ์การสอน (Teaching Aids) หมายถึง วัสดุ-อุปกรณ์ทุกชนิดที่ผู้สอนน ามาช่วยในการ
สอน นอกเหนือจากการใช้ค าพูดหรือภาษาท่าทางของผู้สอนอาจอยู่ในรูปของวัสดุสิ้นเปลืองหรืออยู่ในรูปของ
เครื่องมืออุปกรณ์ใดๆก็เรียกว่า อุปกรณ์การสอนทั้งสิ้นเป็นค าท่ีใช้เรียกสื่อการสอนทุกอย่างของผู้สอนในอดีต 

โสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Materials) หมายถึง สิ่งของที่อยู่ในรูปของวัสดุที่ผู้สอนน ามาใช้
ประกอบการเรียนการสอนสามารถสัมผัสได้ทางหู (โสต) หรือทางตา (ทัศน) หรือสัมผัสได้ทั้งทางหูและทางตา
ในสิ่งเดียวกัน ดังนั้นวัสดุทางการสอนที่เรามองเห็นหรือรับฟังเสียงได้ทุกอย่างเรียกว่าเป็นโสตทัศนวัสดุทั้งสิ้น   

โสตทัศนอุปกรณ์ (Audio-Visual Equipment) หมายถึง สิ่งที่ผู้สอนน ามาใช้ในการเรียนการสอน ใน
รูปของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่โสตทัศนอุปกรณ์เป็นแต่เพียงเครื่องช่วยให้ใช้โสตทัศนวัสดุได้สมบูรณ์
ขึ้น เช่น เครื่องบันทึกเสียงเป็นอุปกรณ์ ม้วนเทปเป็นวัสดุต้องมีทั้งสองอย่างประกอบกันจึงจะใช้ได้ 

โสตทัศนศึกษา (Audio-Visual Education) หมายถึง สาขาวิชาหนึ่งที่ว่าด้วยการศึกษาที่กล่าวถึง
เทคนิคการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ประกอบบทเรียนของผู้สอน  แต่ถ้าจะเน้นในด้านของผู้เรียนแล้ว 
โสตทัศนศึกษาหมายถึง การศึกษาที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์โดยผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตา 

โสตทัศนกิจกรรม (Audio Visual Activity) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือประโยชน์แห่งการ
เรียนรู้ โดยอาศัยเทคนิควิธีการเป็นส าคัญ เช่น  การพาผู้เรียนไปศึกษานอกสถานที่ การอภิปราย การจัด
นิทรรศการ นาฏการการสาธิต ฯลฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมเหล่านี้อาจจะใช้โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ เข้าช่วยหรือไม่ก็
ได้ 

สื่อการเรียนการสอน (Instructional Media) หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ในการสื่อความหมาย ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน ดังนั้นตามความหมายนี้ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการต่างๆ ที่ผู้สอนใช้ในการเรียนการสอน ถือว่าเป็น 
สื่อ (Media) การเรียนการสอน (Instruction) ทั้งสิ้น 

จากความหมายของชื่อเรียกต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า แม้ชื่อเรียกจะแตกต่างกันออก ไปบ้างแต่
แท้ท่ีจริงแล้วหมายถึงสิ่งเดียวกันนั้นเอง 

จากที่ได้กล่าวมาพอจะสรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอน  หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ตลอดจนทักษะต่างๆ ไปยังผู้เรียน ซึ่งถ้าพิจารณาตามรูปค าดังกล่าว สื่อการเรียนการสอนจึงหมายถึง
ทุกสิ่งทุกอย่างที่แทรกอยู่ระหว่าง ความรู้ ความคิด ทักษะกับผู้เรียน เช่น บุคคล วัสดุ แสง อากาศ เป็นต้น 
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ในความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไปหากกล่าวถึงสื่อการเรียนการสอนมักจะเข้าใจว่า หมายถึงเฉพาะวัตถุ 
สิ่งของต่างๆ ที่ผู้สอนน ามาใช้การเรียนการสอนเพ่ือช่วยการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ไม่รวมไปถึง
ค าพูด ภาษาท่าทางหรือสิ่งที่ใช้การแสดงความหมายในลักษณะอ่ืน 

 

คุณสมบัติของสื่อ  

1. จับยึดประสบการณ์ เหตุการณ์ กิจกรรม การกระท าต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถเก็บไว้เพ่ือน ามา 
ศึกษาได้อย่างกว้างขวาง เช่น การบันทึกเสียง ถ่ายภาพยนตร์ การพิมพ์ เป็นต้น 

2. ดัดแปลงปรุงแต่ง แปลงรูปของเหตุการณ์หรือวัตถุ เพ่ือน ามาศึกษาให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น ย่อให้มี
ขนาดเล็ก ขยายให้ใหญ่ ช้าท าให้เร็ว เร็วท าให้ช้า ไกลท าให้ใกล้ เป็นต้น 

3. ขยายจ่ายแจกหรือท าส าเนาได้เป็นจ านวนมาก เข้าถึงคนได้เป็นจ านวนมากพร้อมกัน 

 

คุณค่าของสื่อการสอน  

1. คุณค่าด้านวิชาการ 

1.1 ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ได้มากกว่าที่ไม่ใช้สื่อการสอน 

1.2 ลักษณะที่เป็นรูปธรรมของสื่อการสอน ช่วยท าให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆ ได้ดี
ขึ้น และยังช่วยส่งเสริมด้านความคิดและการแก้ปัญหาอีกด้วย 

1.3 ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า สื่อการสอนให้ประสบการณ์ที่เป็นจริงแก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างถูกต้อง ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนจดจ าเรื่องราวต่างๆ ได้มากและจ าได้นาน 

1.4 สื่อการสอนบางชนิด เช่น ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง จะช่วยเร่งทักษะในการเรียนรู้ 
2. คุณค่าทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ 

2.1 สื่อการสอนท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและต้องการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากขึ้น เช่น การอ่าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ เจตคต ิการแก้ปัญหาและความซาบซึ้งในคุณค่าทางศิลป์ 

2.2 สื่อการสอนท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดเป็นอย่างเดียวกัน ทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ด้วย 

2.3 สื่อการสอนเร้าให้ผู้เรียนเกิดความพอใจและยั่วยุให้กระท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
3. คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจการศึกษา 

3.1 สื่อการสอนช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนช้าเรียนได้เร็วและมากขึ้น ส่วนผู้เรียนที่ฉลาดก็จะเรียนรู้ได้
มากขึ้นไปอีก 
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3.2 การสอนโดยการอธิบายเพียงอย่างเดียว เป็นการสิ้นเปลืองเวลาและเด็กจะลืมได้ง่าย ถ้าใช้สื่อ
การสอนจะช่วยขจัดความสิ้นเปลืองนี้และยังช่วยให้ผู้สอนที่สอนดีอยู่แล้วสอนได้ดียิ่งขึ้น 

3.3 สื่อการสอนช่วยประหยัดค าพูดและเวลาของผู้สอนและยังช่วยประหยัดเวลาของผู้เรียนท าให้
มีเวลาเหลือส าหรับศึกษาบทเรียนอื่นต่อไป 

3.4 สื่อการสอนช่วยขจัดปัญหาเรื่องสถานที่ เวลาและระยะทาง เช่น สามารถน าสิ่งที่เกิดขึ้นใน
อดีตมาศึกษาได้ สามารถน าสิ่งที่อยู่ไกลเกินไปมาศึกษาได้ สามารถน าสิ่งที่ลี้ลับมาศึกษาได้ สามารถน าสิ่งที่เล็ก
หรือใหญ่เกินไปมาศึกษาได้ 

3.5 สื่อการสอนช่วยลดการตกซ้ าชั้นของผู้เรียนได้จ านวนมาก  

 

ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 

สื่อการเรียนการสอนจ าแนกตามประสบการณ์ 
เอ็ดการ์ เดล (Edgar Dale, 1969) แห่งคณะวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต ผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงได้จ าแนกประสบการณ์ทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนไว้ 10 

ประเภท และจัดอันดับประสบการณ์ไว้ 10 อันดับ จากประสบการณ์ที่จะสามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้มาก
ไปยังประสบการณ์ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้น้อยลงเรื่อยๆ ตามล าดับดังนี้ 

1. ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย ประสบการณ์ขั้นนี้เป็นรากฐานส าคัญของการศึกษา
ทั้งปวงเป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับมาจากความเป็นจริงและด้วยตัวเองโดยตรง  ผู้รับประสบการณ์นี้จะได้
เห็น ได้จับ ได้ท า ได้รู้สึก และได้ดมกลิ่นจากของจริง ดังนั้นสื่อการสอนที่ไห้ประสบการณ์การเรียนรู้ในขั้นนี้ก็
คือของจริงหรือความเป็นจริงในชีวิตของคนเรานั่นเอง 

2. ประสบการณ์จ าลอง เป็นที่ยอมรับกันว่าศาสตร์ต่างๆ ในโลก มีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้
หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต บางกรณีก็อยู่ในอดีต หรือซับซ้อนเร้นลับหรือเป็นอันตราย ไม่สะดวกต่อ
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงได้มีการจ าลองสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมาเพ่ือการศึกษา ของจ าลองบางอย่าง
อาจจะเรียนได้ง่ายกว่าและสะดวกกว่า 

3. ประสบการณ์นาฎการ ประสบการณ์ต่างๆ ของคนเรานั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่
สามารถประสบได้ด้วยตนเอง เช่น เหตุการณ์ในอดีต เรื่องราวในวรรณคดี การเรียนในเรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
สถานที่ หรือเรื่องธรรมชาติที่เป็นนามธรรม การแสดงละครจะช่วยไปให้เราได้เข้าไปใกล้ความเป็นจริงมากที่สุด 
เช่น ฉาก เครื่องแต่งตัว เครื่องมือ หุ่นต่างๆ เป็นต้น 
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4. การสาธิต คือ การอธิบายถึงข้อเท็จจริงหรือแบ่งความคิด หรือกระบวนการต่างๆ ให้ผู้ฟังแล
เห็นไปด้วย เช่น ผู้สอนวิทยาศาสตร์เตรียมก๊าซออกซิเจนให้ผู้เรียนดูก็เป็นการสาธิต การสาธิตก็เหมือนกับนาฎ
การ หรือการศึกษานอกสถานที่ เราถือเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่งซึ่งในการสาธิตนี้ อาจรวมเอาสิ่งของที่ใช้
ประกอบหลายอย่าง นับตั้งแต่ของจริงไปจนถึงตัวหนังสือหรือค าพูดเข้าไว้ด้วย แต่เราไม่เพ่งเล็งถึงสิ่งเหล่านี้ เรา
จะให้ความส าคัญกับกระบวนการทั้งหมดท่ีผู้เรียนจะต้องเฝูาสังเกตอยู่โดยตลอด 

5. การศึกษานอกสถานที่ การพาผู้เรียนไปศึกษานอกสถานที่เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิตเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนจากแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ที่มีอยู่จริงภายนอกห้องเรียน ดังนั้นการศึกษานอก
สถานที่จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นสื่อกลางให้ผู้เรียนได้เรียนจากของจริง 

6. นิทรรศการ ความหมายที่กว้างขวาง การจัดแสดงสิ่งต่างๆ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ชม  ดังนั้น
นิทรรศการจึงเป็นการรวมสื่อต่างๆ มากมายหลายชนิด การจัดนิทรรศการที่ให้ผู้เรียนมามีส่วนร่วมในการจัด 
จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์มีส่วนร่วม และได้รับข้อมูลย้อนกลับด้วยตัวของเขาเอง 

7. โทรทัศน์และภาพยนตร์ โทรทัศน์เป็นสื่อการสอนที่มีบทบาทมากในปัจจุบัน เพราะได้เห็นทั้ง
ภาพและได้ยินเสียงในเวลาเดียวกัน และยังสามารถแพร่และถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นได้ด้วย 
นอกจากนั้นโทรทัศน์ยังมีหลายรูปแบบ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งโรงเรียนสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีโทรทัศน์วงจรปิด ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง ภาพยนตร์เป็นสื่อ
ที่จ าลองเหตุการณ์มาให้ผู้ชมหรือผู้เรียนได้ดูและได้ฟังอย่างใกล้เคียงกับความจริง แต่ไม่สามารถถ่ายทอด
เหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นได้ ถึงอย่างไรก็ตามภาพยนตร์ก็ยังนับว่าเป็นสื่อที่มีบทบาทมากในการเรียนการสอน 
เช่นเดียวกันกับโทรทัศน์ 

8. ภาพนิ่ง การบันทึกเสียง และวิทยุ ภาพนิ่ง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาดซึ่งมีทั้งภาพทึบแสงและ
โปร่งแสง ภาพทึบแสงคือรูปถ่าย ภาพวาด หรือภาพในสิ่งพิมพ์ต่างๆ ส่วนภาพนิ่งโปร่งใสหมายถึงสไลด์ ฟิล์ม
สตริป ภาพโปร่งใสที่ใช้กับเครื่องฉายวัสดุโปร่งใส เป็นต้น ภาพนิ่งสามารถจ าลองความเป็นจริงมาให้เราศึกษา
บนจอได้ การบันทึกเสียง ได้แก่ แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง เทปและเครื่องบันทึกเสียงและเครื่องขยาย
เสียงตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเสียง ซึ่งนอกจากจะสามารถน ามาใช้อย่างอิสระในการเรียนการสอน
ด้วยแล้ว ยังใช้กับรายการวิทยุและกิจกรรมการศึกษาอ่ืนๆ ได้ด้วย 

9. ทัศนสัญลักษณ์ สื่อการสอนประเภททัศนสัญลักษณ์นี้ มีมากมายหลายชนิด เช่น แผนภูมิ 
แผนภาพ แผนที่ แผนผัง ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นต้น สื่อเหล่านี้เป็นสื่อที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ส าหรับ
ถ่ายทอดความหมายให้เข้าใจได้รวดเร็วขึ้น 
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10. วจนสัญลักษณ์ สื่อขั้นนี้เป็นสื่อที่จัดว่า เป็นขั้นที่เป็นนามธรรมมากที่สุด ซึ่งได้แก่ ตัวหนังสือ
หรืออักษร สัญลักษณ์ทางค าพูดที่เป็นเสียงพูด ความเป็นรูปธรรมของสื่อประเภทนี้จะไม่คงเหลืออยู่เลย 
อย่างไรก็ดีถึงแม้สื่อประเภทนี้จะมีลักษณะที่เป็นนามธรรมที่สุดก็ตาม เราก็ใช้ประโยชน์จากสื่อประเภทนี้มาก
เพราะต้องใช้ในการสื่อความหมายอยู่ตลอดเวลา 

 

 
ภาพที่ 2 กรวยประสบการณ์ของเอดการ์ เดล 

 

การพิจารณาในการเลือกใช้ล าดับประสบการณ์ ในการเรียนการสอน ไม่ถือว่าประสบการณ์ขั้นแรก
มีความส าคัญและจ าเป็นกว่าขั้นหลังๆ เราอาจจะใช้ขั้นใดก็ได้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ซึ่งบางครั้ง
อาจจะต้องใช้หลายๆ ประสบการณ์ปะปนกันตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ เนื้อหา และ

วจนสญัลกัษณ์ 

Verbal sumbols 

ทศันลกัษณ์ 

Visual symbols 

การบนัทกึเสยีง วิทย ุภาพน่ิง 

Recoding, Radio, Pictures 

โทรทศัน์และภาพยนต์ 

TV and cinema 

นิทรรศการ 

Exhibition 

การศกึษานอกสถานท่ี 

Field trips 

การสาธิต 

Demonstration 

ประสบการณ์นาฎการ 

Dramatized experience 

ประสบการณ์จ าลอง 

Indirect experience 

ประสบการณ์ตรง 
Direct experience 
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สถานการณ์ในการสอน ประสบการณ์ตรงบางครั้งก็ไม่เหมาะที่จะจัดให้ผู้เรียน เช่น อาจเสี่ยงอันตรายหรือผิด
ศีลธรรม และต้องไม่ถือว่าประสบการณ์ชั้นต้นๆ เหมาะส าหรับเด็กโต ประสบการณ์ชั้นบนๆ เหมาะส าหรับเด็ก
เล็ก 

การแบ่งขั้นตอนของกรวยประสบการณ์มิใช่เป็นการแบ่งตามความยากง่ายแต่เป็นการแบ่งล าดับ
ความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น รายการโทรทัศน์เพ่ือการสอน ซึ่งเป็น
ขั้นตอนของการจัดประสบการณ์ภาพและเสียงให้แก่ผู้เรียน รายการโทรทัศน์ที่จัดขึ้นจะประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ มากมาย เช่น วจนลักษณ์ ทัศนลักษณ์ ประสบการณ์รอง การสาธิตอยู่ในรายการนั้นด้วย 

จากกรวยประสบการณ์ของเอดการ์ เดล สามารถแยกสื่อการเรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภท 

1. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Hardware) หมายถึง สื่อที่เป็นตัวผ่านที่ท าให้ข้อมูลหรือความรู้ที่อยู่
ภายในวัสดุสามารถถ่ายทอดออกมาใช้หรือเรียนรู้ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพยนต์ 
เป็นต้น 

2. วัสดุ (Software) หมายถึง สื่อที่เก็บความรู้อยู่ในตัวเองซึ่งจ าแนกย่อยได้เป็น 2 ลักษณะคือ 

2.1 วัสดุประเภทที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อ่ืนช่วย 
เช่น แผนที่ ลูกโลก หุ่นจ าลอง 

2.2 วัสดุที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตนเอง จ าเป็นจะต้องอาศัยอุปกรณ์อ่ืนช่วย เช่น 
ไฟล์เสียง สไลต์ Power point 

3. เทคนิคหรือวิธีการ (Techniques or methods) หมายถึง สื่อที่มีลักษณะเป็นแนวความคิด
หรือรูปแบบขั้นตอนในการเรียนการสอนซึ่งไม่มีลักษณะเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ แต่ก็สามารถใช้สื่อวัสดุและ
อุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ช่วยในการด าเนินงานได้ เช่น การจัดระบบ การสอนแบบจุลภาค การสาธิต เป็นต้น 

 

วัสดุสามมิติและสื่อราคาเยา 

วัสดุ 3 มิติบางครั้งเรียกกันว่าวัสดุมีทรง หมายถึงวัสดุที่มีลักษณะเป็นสามมิติ คือ มีความกว้าง 
ความยาว ความหนา หรือความลึก 

ของจริง (Real Things) 

ของจริงอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือของจริงแท้และของจริงแปรสภาพ 

1. ของจริงตามสภาพเดิม (unmodified real) หมายถึงของจริง ที่ยังคงรักษาลักษณะเดิม
ตามความเป็นจริงทุกอย่าง ยังไม่ถูกแปรสภาพ นอกจากน าออกมาจากสิ่งแวดล้อมเดิมของจริงเหล่านี้อาจเป็น
สิ่งธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนมาก็ได้ อาทิเช่น ต้นไม้ สัตว์ คน รถยนต์ เครื่องบิน ฯลฯ 



64 

 

 

2. ของจริงแปรสภาพ (Modified real) หมายถึงของจริงที่ถูกเปลี่ยนสภาพจากลักษณะเดิม
ของมัน ซึ่งอาจตัดหรือเลือกเฉพาะส่วนที่ส าคัญมาแล้ว อาจทาสีแสดงส่วนที่แตกต่างกันให้เห็นได้ชัดเช่น หัว
กระโหลก ชิ้นส่วนของโครงกระดูก เครื่องยนต์ที่ผ่าให้เห็น ส่วนประกอบภายใน สัตว์อบ และสัตว์สต๊าป เป็น
ต้น 

ของจริงมีคุณค่ามากต่อการเรียนการสอน ก็ต่อเมื่อของจริงที่น ามานั้นจะต้องเหมาะสมแก่
การสังเกต จับต้อง ตั้งแสดง อภิปราย ฯลฯ แต่ของจริงบางอย่าง อาจไม่ให้ความรู้ตามข้อเท็จจริงได้ทั้งนี้เพราะ
มีข้อจ ากัดบางประการคือ 

1. ของจริงที่น ามาอาจถูกแปรสภาพไปจากเดิม ไม่มีความสมบูรณ์ในตัว 

2. ของจริงบางอย่างมีส่วนประกอบที่ยุ่งยากซับซ้อนยากแก่การเรียนรู้ 
3. ของจริงบางอย่างไม่อาจน ามาศึกษาได้ทั้งหมด 

4. ของจริงบางอย่างมีขนาดเล็กหรือโตเกินไป หรืออาจเป็นอันตรายไม่สะดวกที่จะน ามา
ศึกษาได้ 

5. ของจริงบางอย่างอาจหาได้ยากหรือราคาแพงเกินไป 

ของตัวอย่าง (Specimens) หมายถงึของจริงที่ถูกเปลี่ยนสภาพไปจากลักษณะเดิมของมัน เป็น
การน าของจริงมาท าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะกับการใช้ในการเรียนการสอน อาจจะตัดหรือเลือกส่วนส าคัญมา
บางส่วน เช่น ตัวอย่างผ้า สัตว์สต๊าฟ สัตว์ดอง หรือบางส่วนของพืช ผักผลไม้ เป็นต้น 

การพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นของจริงหรือของตัวอย่าง บางครั้งชี้เฉพาะได้ยาก เพราะของบางชนิด
อาจจะเป็นได้ทั้งของจริง และของตัวอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการน าไปใช้ แต่อย่างไรก็ตามให้ยึดหลัก
กว้างๆว่า ถ้าของจริงที่น ามาใช้นั้นยังมีสภาพที่สมบูรณ์ ตามลักษณะที่แท้จริงของมัน  จัดว่าเป็นของจริง แต่ถ้า
ของจริงนั้นมีการเปลี่ยนสภาพจัดเป็นของตัวอย่าง 

หุ่นจ าลอง (Models) หมายถึง วัสดุสามมิติที่สร้างขึ้นเพ่ือเลียนแบบของจริง เนื่องจากข้อจ ากัด
บางประการที่ไม่สามารถจะใช้ของจริงประกอบการเรียนการสอนได้ เช่น การอธิบายลักษณะและต าแหน่งของ
อวัยวะภายในร่างกายของคนหรือสัตว์ ดังนั้นของจ าลองจึงมีคุณค่าต่อการเรียนใกล้เคียงกับของจริง 

ตู้อันตรทัศน์ (Dioramas) เป็นวัสดุสามมิติชนิดหนึ่งที่ใช้จ าลองเหตุการณ์ สถานที่และสภาพ 
แวดล้อมเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากขึ้น โดยการใช้กล่องหรือตู้ มาจัดในลักษณะเวที
จ าลอง บางครั้งเรียกว่า กล่องภาพ 3 มิต ิ

สื่อราคาเยา (Low cost Materials) แนวคิดทางการศึกษาปัจจุบัน มุ่งขยายขอบเขตทรัพยากร
การเรียนรู้ออกไปทุกรูปแบบเช่น สื่อเกี่ยวกับบุคคล อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการต่างๆ ทาง



65 

 

การศึกษาเกี่ยวกับวัสดุที่จะใช้เป็นการเรียนการสอนนั้น จึงมิได้จ ากัดอยู่แต่เพียงสิ่งที่ท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นสื่อ
โดยตรงเท่านั้น แต่วัสดุการสอน หมายถึงวัสดุทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ผู้สอนพึงหามาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ซึ่งผู้สอนผู้สอนส่วนหนึ่งมักจะมองข้ามไป เมื่อนึกถึงวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนสักเรื่องหนึ่ง ก็มักจะนึกถึงเฉพาะสื่อส าเร็จรูป  จ าพวกรูปภาพ แผนภูมิสไลด์ ที่มี
ผลิตขายเป็นธุรกิจการค้า ราคาค่อนข้างสูง  

สิ่งของที่หาได้ง่ายส าหรับการสอนบางเนื้อหา เช่น ใบไม้ ก้อนหิน ดิน ทราย  บางครั้งมีคุณค่ายิ่ง
กว่าสื่อข้างต้นเสียอีก ถ้ารู้จักน ามาใช้อย่างเหมาะสมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของจริง ซึ่งเรายอมรับกันว่ามีคุณค่า
สูงสุด ส าหรับการเรียนการสอน 

ตัวอย่างการเลือกสื่อการสอนที่พบเห็นได้เสมอ เช่นผู้สอนสอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการนับ
จ านวน การบวก การลบ และต้องการวัสดุเป็นชิ้นๆก้อนๆ จ านวนหนึ่ง เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือนับจ านวนแทนที่
ผู้สอนจะนึกถึงก้อนดิน หิน หรือวัสดุอ่ืนอีกมาก ที่หาได้ไม่ยากในท้องถิ่น มาให้ผู้เรียนนับ แต่ผู้สอนกลับนึกถึง
ก้อนแม่เหล็กเป็นอันดับแรก และพยายามเรียกร้องให้มีการจัดซื้อกระดานแม่เหล็กมาใช้สอนนับจ านวน กรณี
เช่นนี้เราได้นับจ านวนก้อนหินดูจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าการนับชิ้นส่วนบนกระดานแม่เหล็กเสียอีก  

ถ้าก้อนหินหาได้ง่ายผู้เรียนทุกคนสามารถหามาได้ง่าย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 
 

วัสดุกราฟิกทางการศึกษา 

ความหมายของวัสดุกราฟิก โดยทั่วหมายถึงผลงานแทบทุกอย่างที่สร้างขึ้นด้วยการขีดเขียน แต่
ในทางการศึกษาและการเรียนการสอน เมื่อพูดถึงวัสดุกราฟิกทางการศึกษา จะหมายถึงสิ่งขีดเขียนหรือพิมพ์ 
บางประเภท ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนบางประเภท ที่สร้างขึ้นด้วยการเขียน การวาดภาพ การพิมพ์ เช่น 

แผนภูม ิภาพโฆษณา แผนที่ เป็นต้น  
แผนภูมิ (Chart) เป็นสื่อทัศนวัสดุที่ใช้รูปภาพและสัญลักษณ์ต่างๆ เพ่ือแสดงความหมายของ

เรื่องราวแนวคิดต่างๆ ใช้ประกอบค าอธิบายของผู้สอนได้ดี ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนและเห็นภาพมากขึ้น 
แผนภูมิมีหลากหลายรูปแบบออกแบบมาเพ่ือให้เลือกใช้อธิบายเนื้อหาแต่ละชนิดให้เข้าใจได้มากที่สุด 

รูปภาพ (Picture) เช่น ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ภาพเขียน เหล่านี้คือ สื่อรูปภาพ เป็นทัศนวัสดุที่
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนช่วยให้เห็นภาพคล้ายหรือเหมือนของจริงท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว สื่องที่คนเราไม่สามารถเดินทางไปได้ง่ายๆ เช่น บนดวงจันทร์ก็สามารถน าภาพมาดูมา
ศึกษาได้ 
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การ์ตูน (Cartoon) คือภาพง่ายๆ ที่เขียนขึ้นโดยใช้แสดงลักษณะเด่นของสิ่งที่ต้องการท าให้ผู้ดู
เกิดความสนใจและชอบในการเรียนการสอน สามารถน าการ์ตูนไปประกอบในหนังสือ แผนภูมิ โฆษณา หรือ
ให้ผู้เรียนหัดวาดด้วยตนเองก็ได้ หากมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ก็สร้างให้มีการเคลื่อนไหว มีการเดิน 
หรือมีเสียงพูดในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

แผนที่ (Maps) เป็นสื่อลายเส้นที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ของพ้ืนผิวโลกในการน าแผ่ให้เห็นใน
แนวราบ ซึ่งในปัจจุบัน ได้มี Google earth ที่บริการภาพแผนที่มีทั้งแบบแผนที่น าทางปกติ หรือภาพสถานที่
นั้นจริงๆ ซึ่งสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ 

 

สื่อประเภทกิจกรรม 

นาฎการ (Dramatize) หมายถึง การแสดงต่างๆ อาจจะเป็นการแสดงโดยคนคนเดียว แสดง
เป็นกลุ่มเล็ก ในห้องเรียน หรือการแสดงเต็มรูปแบบบนเวที การแสดงกลางแจ้ง การจัดงานแสดงตามประเพณี 
ก็ถือว่าเป็นนาฎการทั้งสิ้น นาฎการทุกรูปแบบ มีคุณค่าต่อการเรียนการสอนมาก โดยเฉพาะอย่ายิ่ง ในด้าน
ความรู้สึก ก่อให้เกิดแรงจูงใจ 

การสาธิต (Demonstrations) หมายถึง การสอนโดยอธิบายประกอบกับการใช้เครื่องมือหรือ
วัสดุต่างๆ โดยมีกลุ่มผู้เรียนคอยสังเกต เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนนิยมใช้ทั่วไป เนื่องจากการสาธิตใช้วัสดุอุปกรณ์ 
น้อยกว่าการให้ผู้เรียนทดลองท าเอง 

การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยน าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาจัด
แสดงเพ่ือสื่อความหมาย หรือถ่ายทอดความรู้ความคิด ตามจุดประสงค์ของผู้จัด ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และยัง
สามารถน าเทคนิควิธีการอ่ืนๆ มาประกอบให้การจัดนิทรรศการ น่าสนใจยิ่งขึ้นได้อีกด้วย สิ่งที่นิยมน ามาจัด
แสดงได้แก่ รูปภาพ แผนภูมิ ของจริง ปูายนิเทศ ส่วนกิจกรรมที่จัดประกอบ เช่น การอภิปราย ตอบปัญหา 
การประกวด สิ่งบันเทิงเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

เครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพ 

เครื่องขยายเสียง (Amplifier) เป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญในการผลิตสื่อประเภทเสียง ท าหน้าที่ใน
การเพ่ิมเสียงของผู้พูดให้ดังยิ่งขึ้น การท างานต้องประกอบด้วยไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง และล าโพง จะช่วย
ให้ผู้สอนที่มีเสียงเบาเพิ่มความดังได้เป็นอย่างดี ที่ส าคัญผู้ฟังจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง 

เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (Overhead projector) เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ใช้
ประกอบการบรรยายในการสอน ประชุม ผู้ฟังได้เห็นภาพและข้อความที่น่าสนใจปรากฎบนจอภาพ ผู้บรรยาย
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หันหน้าเข้าหาผู้ฟังตลอด สามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ฟังได้ระหว่างการถ่ายทอด ที่ส าคัญคือเตรียมสื่อได้
ล่วงหน้า สามารถเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา 

วิทยุ (Radio) เป็นสื่อมวลชนที่นิยมทั่วไป เป็นสื่อกลางใช้มรการเผยแพร่ข่าวสารบันเทิง ความรู้ 
ความคิด ไปยังผู้ฟังได้อย่างกว้างขวาง เข้าได้ทุกหนทุกแห่ง ได้รับฟังข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ที่สุด 

โทรทัศน์ (Television) เป็นสื่อที่รวมวิทยุ ภาพ และหนังสือพิมพ์ไว้ที่เดียวกัน ผู้รับสาระได้รับ
ทั้งทางหูโดยการฟังเสียง ทางตาโดยการมองเห็นภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แต่จะน าเสนอ
ภาพเคลื่อนไหวเป็นอย่างมาก และข้อความที่ข้ึนบนจอโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญ 

 

คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ (Computer) คือ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ที่สามารรถรับโปรแกรมรับ

ข้อมูลในรูปแบบที่เครื่องสามารถรับได้ แล้วน าไปประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซึ่งมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คืออุปกรณ์ภายนอกต่างๆของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือ 

1.1 CPU (Central Processing Unit) เป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ท าหน้าที่ในการ
ค านวณค่า ประมวลผล และควบคุมการท างานของอุปกรณ์อ่ืนๆ 

1.2 Main board เป็นแผงวงจรไฟฟูาตัวกลางที่ควบคุมและเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆให้
ท างานร่วมกัน 

1.3 RAM (Random Access Memory) หน่วยความจ าชั่วคราวที่โปรแกรมใช้ในการ
ท างานขณะที่เครื่องเปิดอยู่ เพ่ือเร่งให้มีความเร็วในการส่งข้อมูลไปยัง CPU 

1.4 หน่วยความจ าส ารอง ในปัจจุบันมีด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ 

1.4.1 HDD (Hard Disk Drive) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุข้อมูลแบบไม่ลบเลือน 
มีลักษณะเป็นจานโลหะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กซึ่งหมุนอย่างรวดเร็วและมีหัวอ่านแผ่นแม่เหล็กนั้น 

1.4.2 SSD (Solid State Drive) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุข้อมูลแบบไม่ลบ
เลือน มีลักษณะเป็น ชิป (Chip) คล้าย flash drive ซึ่งมีความเร็วมากกว่า HDD  

1.5 VGA card เป็นอุปกรณ์ส าหรับประมวลผลการแสดงผลของคอมพิวเตอร์  
2. ซอฟต์แวร์ (Software) คือโปรแกรมท่ีใช้ในคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

2.1 OS (Operating System) เป็นโปรแกรมที่ท าหน้าที่ควบคุมการท างานอุปกรณ์ 
Hardware บริหารทรัพยากรต่างๆ และท าหน้าที่ติดต่อผู้ใช้กับ Hardware เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างสะดวก 



68 

 

 

รวดเร็ว ตัวอย่าง OS เช่น Microsoft Window, Linux และ Macintosh รวมทั้งยังมี OS ในมือถือ เช่น 
Android และ IOS อีกด้วย 

2.2 Application เป็นโปรแกรมส าหรับใช้งานที่ถูกเขียนขึ้นให้เหมาะสมกับงานในลักษณะ
ต่างๆ เช่น Microsoft word, Google chrome เป็นต้น 

3. People ware คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น สื่อช่วย

สอนคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อในการช่วยบรรยาย เช่น Microsoft Power point และการบริหารจัดการข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวกับการสอน นอกจากนี้ ยังมี Smart phone และ Tablet ที่ในปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่าเป็น
ปัจจัยที่ 5 ในการด ารงชีวิตเลยก็ว่าได้ เนื่องจากความสะดวกสบาย ก็เข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่จ ากัดสถานที่ 
สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสื่อการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่นิยม และเพ่ิมความสะดวกสบายในอนาคตสืบต่อไปก็เป็นได้ 

 

หลักการใช้สื่อการเรียนการสอน 

ในการใช้สื่อการสอนเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้ได้ผลดีนั้น ผู้สอนผู้สอนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการสอน และเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้นเพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดผลดี ผู้สอนจึงควรมี
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเป็นขั้นตอน 4 ขั้นตามล าดับ คือ ขั้นเลือก ขั้นเตรียมการใช้ ขั้นแสดง ขั้นติดตามผล
การใช้ 

ก. การเลือกสื่อการเรียนการสอน 

ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนมีมาก จึงเป็นการยากที่ผู้สอนจะตัดสินใจว่าจะใช้สื่ออะไรจึงจะเกิด
ผลดีที่สุด จึงก าหนดแนวทางการพิจารณาเลือกไว้ดังนี้ 

1. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชา 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนการสอนที่ตั้งไว้ให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี 
1.2 เหมาะสมกับระดับชั้น วุฒิภาวะ และความสามารถของผู้เรียน 

1.3 ดึงดูดความสนใจ ท าให้เกิดอารมณ์คล้อยตาม สร้างเจตคติท่ีดีได้ 
1.4 มีเนื้อหาถูกต้องแน่นอนและเป็นจริงให้ประสบการณ์ได้ตามที่ต้องการ 

1.5 มีความยาวพอเหมาะไม่เสียเวลาใช้มากเกินไป 

1.6 ไม่ซ้ าซาก ควรเปลี่ยนแปลงสื่อบ่อยๆ  
1.7 เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ดี 

2. ความสัมพันธ์ของสื่อกับคุณภาพทางเทคนิค 
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2.1 ส่วนประกอบมั่นคงแข็งแรง ออกแบบดี ทันสมัย 

2.2 สะดวกต่อการใช้ คือง่าย น้ าหนักเบา ใช้ง่าย 

2.3 ราคาไม่แพงเกินไป 

2.4 มีความปลอดภัยในการใช้ 
2.5 คุณภาพด้านเสียง ภาพ แสง สี และการเคลื่อนไหวน่าพอใจ 

2.6 เหมาะสมกับท้องถิ่น ซ่อมแซมได้ง่าย 

3. ความสัมพันธ์กับผู้สอนผู้ใช้ 
3.1 ผู้สอนเข้าใจคุณลักษณะและข้อจ ากัดเป็นอย่างดี 
3.2 ผู้สอนมีทักษะในการใช้เป็นอย่างดี 

3.3 ผู้สอนต้องรู้จักผู้เรียนกลุ่มเปูาหมาย 

3.4 ผู้สอนต้องรู้จักสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่มี 
จะเห็นได้ว่าผู้สอนที่จะสามารถเลือกสื่อการสอนได้ดีนั้น จะต้องรู้จักสื่อการสอนต่างๆ มากมาย รู้ข้อดี 

ข้อจ ากัดของสื่อแต่ละอย่างด้วย 

ข. การเตรียมการใช้สื่อการสอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีนั้น จ าเป็นต้องมีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดียิ่ง ในการ
ใช้สื่อการเรียนการสอนก็เช่นเดียวกัน ผู้สอนผู้สอนเมื่อสามารถเลือกใช้สื่อการสอนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
มาแล้ว ก่อนที่จะมีการใช้สื่อการสอนเหล่านั้น จ าเป็นต้องมีการเตรียมการใช้สื่อการสอนเหล่านั้นเสียก่อน  

การเตรียมผู้สอนผู้สอน ผู้สอนต้องเตรียมแผนการล่วงหน้าไว้ดังนี้ 
1. พิจารณาคุณค่าและวัตถุประสงค์ของบทเรียน 

2. พิจารณาความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

3. พิจารณาสิ่งที่เป็นปัญหาในการสอนและการถ่ายทอด 

4. พิจารณาเลือกสื่อการสอนแต่ละอย่างที่แก้ปัญหาที่ดีที่สุดไว้ 
5. พิจารณาวิธีใช้สื่อการสอนแต่ละอย่างที่ได้ผลดี 
6. พิจารณาตรวจสอบสื่อการสอนนั้นไว้ล่วงหน้า 

การเตรียมผู้เรียน ผู้สอนต้องเตรียมผู้เรียน โดย 

1. อธิบายให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าว่าจะใช้สื่อการสอนอะไรเพื่ออะไร ที่ไหน เมื่อไร 

2. อธิบายให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าว่าจะต้องมีส่วนร่วมในระหว่างการ ใช้สื่อการสอนอย่างไร
บ้าง เช่น การคอยสังเกตหรือฟังตรงที่น่าสนใจ การค้นหาค าตอบส าหรับค าถามและเรื่องใหม่ 
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3. อธิบายให้ทราบว่ากิจกรรมติดตามผลมีอะไรบ้าง 
การเตรียมสถานที่หรือชั้นเรียน ผู้สอนผู้สอนควรจะได้เตรียมสถานที่ หรือห้องเรียนเพ่ือให้สะดวกแก่

การใช้สื่อการสอน โดยควรแยกเตรียมดังนี้ 
1. เตรียมเครื่องอ านวยสะดวกท่ีคู่ไปกับการใช้ เช่น ม่าน โต๊ะ ปลั๊กไฟฟูา ฯลฯ 

2. เตรียมการจัดที่นั่ง 
3. เตรียมการควบคุมแสง 
4. เตรียมการระบายอากาศ 

ค. การแสดงสื่อการสอนในชั้นเรียน 

หลังจากได้เตรียมการใช้สื่อการสอนเรียบร้อยแล้ว ถึงขั้นการใช้หรือแสดงสื่อการสอนนั้นใน
ห้องเรียนหรือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีหลักที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

1. น าสื่อการสอนมาใช้ให้ตรงกับที่ก าหนดไว้โดยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จริงร่วมด้วย 

2. ใช้ในเวลาที่เหมาะและที่ก าหนดไว้ 
3. ให้สังเกตการตอบสนองของผู้เรียนด้วย 

ง. การติดตามผลการใช้สื่อการสอน 

ขั้นสุดท้ายของการน าสื่อการสอนเข้ามาใช้ในห้องเรียนก็คือ ขั้นการติดตามผล ซึ่งมีหลายวิธี
ด้วยกัน แล้วแต่ผู้สอนผู้สอนจะเลือกใช้ให้เหมาะสม เช่น การตอบค าถาม การอภิปราย การค้นคว้าและท า
รายงาน การศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น 

การติดตามผลมีความมุ่งหมายอยู่ 2 ประการ คือ 

1. เพ่ือให้ทราบแน่นอนว่า ผู้เรียนได้รับความรู้ไปมากน้อยเพียงใด 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสขยายความรู้ให้กว้างขวางออกไป โดยใช้ความพยายามค้นหาความรู้
อ่ืนๆ ที่เก่ียวพันกับวิชาที่ตนเรียนเพิ่มเติม 
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สรุปเนื้อหาบทที่ 3 

สื่อการเรียนการสอน มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการช่วยท าให้ผู้สอนสามารถสื่อสารความรู้ 
ความหมายเพ่ือจะให้ผู้เรียนเข้าใจ และเข้าถึงผู้เรียนได้มากกว่าเดิม มีการจัดประเภทของสื่อหลากหลายแบบ
ดังจากตัวอย่างสื่อแต่ละแบบนั้นแตกต่างกัน ทั้ง รูปแบบ การใช้ ประโยชน์ ราคา ความยากง่ายต่อการใช้ 
ดังนั้นการน าเอาสื่อการสอนมาใช้ในห้องเรียนนั้น ผู้สอนผู้สอนก็จะต้องรู้จักเลือกสื่อการสอนเพ่ือให้เหมาะกับ
สถานการณ์ รู้จักเตรียมการใช้สื่อการสอนอย่างถูกต้อง รู้จักและสามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถวัดผลหรือติดตามผลการใช้สื่อการสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอนด้วย  



 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 

 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามที่ก าหนดให้ถูกต้องชัดเจน 

1. อธิบายความหมายของสื่อการเรียนรู้ 
2. บอกประโยชน์และความส าคัญของสื่อการเรียนรู้ 
3. อธิบายควาหมายของ กรวยประสบการณ์ของเอดการ์ เดล 

4. บอกหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกสื่อการเรียนรู้ให้ถูกต้อง 
5. ออกแบบการใช้สื่อในขั้นตอนทั้ง 3 ในรายวิชาที่ตนเองสังกัด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

วัสดุสามมติิเพื่อการเรยีนรู้ 
 

หัวเรื่องการเรียนรู้ 
1. ความหมายของวัสดุสามมิติ 
2. วัสดุสามมิติของจริง 

3. วัสดุสามมิติของตัวอย่าง 

4. หุ่นจ าลอง 

5. ตู้อันตรทัศน์ 
6. กระบะทราย 

7. สรุปเนื้อหาบทที่ 4 

8. แบบฝึกหัดบทที่ 4 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมาย ประเภท คุณค่า ประโยชน์ ความส าคัญของวัสดุสามมิติเพ่ือการเรียนรู้ได้ 
2. เลือกใช้วัสดุสามมิติเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในการสอนสถานการณ์ต่างๆ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การวิเคราะห์จากเหตุการณ์จริง 
2. การน าเสนอของผู้เรียน 

3. การอภิปราย ถาม-ตอบ และสะท้อนความคิดเห็น 

 

สื่อการเรียนรู้ 
1. โปรแกรม Microsoft Power point เรื่อง วัสดุสามมิติเพ่ือการเรียนรู้ 
2. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 4 วัสดุสามมิติเพ่ือการเรียนรู้ 
3. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 
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แหล่งการเรียนรู้ 
1. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2. เว็บไซต์ www.google.com 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. การน าเสนอของผู้เรียน 

2. การมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. การอภิปราย ถาม-ตอบ และการสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ 

4. การตอบค าถามจากแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. สามารถบอกความหมาย 
ประเภท คุณค่า ประโยชน์ 
ความส าคัญของวัสดุสามมิติเพ่ือ
การเรียนรู้ได้ 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2. สามารถเลือกใช้วัสดุสามมิติ
เพ่ือการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในการ
สอนสถานการณ์ต่างๆ 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

  



 

บทท่ี 4  

วัสดุสามมติิเพื่อการเรยีนรู้ 
 

ในด้านการศึกษา การเรียนการสอนจ าเป็นต้องใช้สื่อเพ่ือการอธิบายให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและชัดเจน
มากกว่าการอธิบายโดยใช้การพูดอย่างเดียว วัสดุสามมิติเป็นสื่อ ประเภทหนึ่งที่สามารถอธิบายลักษณะของ
วัตถุ และสิ่งที่ไม่อาจน ามาแสดงโชว์ได้จริง ได้อย่างชัดเจนและเห็นภาพ ซึ่งเป็นจุดเด่นของสื่อประเภทพนี้ 
ยกตัวอย่าง เช่น โลกจ าลอง ชั้นแผ่นดินในโลกจ าลอง ปลาวาฬจ าลอง เป็นต้น  

 

ควาหมายของวัสดุสามมิติ 
เรืองวิทย์ นนทะภาและคณะ (2551) วัสดุ 3 มิติบางครั้งเรียกกันว่าวัสดุมีทรง หมายถึงวัสดุที่มี

ลักษณะเป็นสามมิติ คือ มีความกว้าง ความยาว ความหนา หรือความลึก ในทางการเรียนการสอนหมายถึง 
ของจริง ของตัวอย่าง ของจ าลอง ตู้อันตรทัศน์ กะบะทราย และสิ่งของอ่ืนที่มีลักษณะเป็นรูปทรง 
  

วัสดุสามมิติของจริง  
ของจริง (Real Things) อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือของจริงแท้และของจริงแปรสภาพ 

1. ของจริงตามสภาพเดิม (unmodified real) หมายถึงของจริง ที่ยังคงรักษาลักษณะเดิมตามความ
เป็นจริงทุกอย่าง ยังไม่ถูกแปรสภาพ นอกจากน าออกมาจากสิ่งแวดล้อมเดิมของจริงเหล่านี้อาจเป็นสิ่ง
ธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนมาก็ได้ อาทิเช่น ต้นไม้ สัตว์ คน รถยนต์ เครื่องบิน ฯลฯ 

2. ของจริงแปรสภาพ (Modified real) หมายถึงของจริงที่ถูกเปลี่ยนสภาพจากลักษณะเดิมของมัน 
ซึ่งอาจตัดหรือเลือกเฉพาะส่วนที่ส าคัญมาแล้ว อาจทาสีแสดงส่วนที่แตกต่างกันให้เห็นได้ชัดเช่น หัวกระโหลก 
ชิ้นส่วนของโครงกระดูก เครื่องยนต์ที่ผ่าให้เห็น ส่วนประกอบภายใน สัตว์อบ และสัตว์สต๊าป เป็นต้น 

ของจริงมีคุณค่ามากต่อการเรียนการสอน ก็ต่อเมื่อของจริงที่น ามานั้นจะต้องเหมาะสมแก่การสังเกต 
จับต้อง ตั้งแสดง อภิปราย ฯลฯ แต่ของจริงบางอย่าง อาจไม่ให้ความรู้ตามข้อเท็จจริงได้ทั้งนี้เพราะมีข้อจ ากัด
บางประการคือ 

1. ของจริงที่น ามาอาจถูกแปรสภาพไปจากเดิม ไม่มีความสมบูรณ์ในตัว 

2. ของจริงบางอย่างมีส่วนประกอบที่ยุ่งยากซับซ้อนยากแก่การเรียนรู้ 
3. ของจริงบางอย่างไม่อาจน ามาศึกษาได้ทั้งหมด 
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4. ของจริงบางอย่างมีขนาดเล็กหรือโตเกินไป หรืออาจเป็นอันตรายไม่สะดวกที่จะน ามาศึกษา
ได้ 

5. ของจริงบางอย่างอาจหาได้ยากหรือราคาแพงเกินไป 

  

วัสดุสามมิติของตัวอย่าง  
ของตัวอย่าง (Specimens) หมายถึงของจริงที่ถูกเปลี่ยนสภาพไปจากลักษณะเดิมของมัน เป็นการน า

ของจริงมาท าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะกับการใช้ในการเรียนการสอน อาจจะตัดหรือเลือกส่วนส าคัญมาบางส่วน 
เช่น ตัวอย่างผ้า สัตว์สต๊าฟ สัตว์ดอง หรือบางส่วนของพืช ผักผลไม้ เป็นต้น 

การพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นของจริงหรือของตัวอย่าง บางครั้งชี้เฉพาะได้ยาก เพราะของบางชนิดอาจจะ
เป็นได้ทั้งของจริง และของตัวอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการน าไปใช้ แต่อย่างไรก็ตามให้ยึดหลักกว้างๆ
ว่า ถ้าของจริงที่น ามาใช้นั้นยังมีสภาพที่สมบูรณ์ ตามลักษณะที่แท้จริงของมัน จัดว่าเป็นของจริง แต่ถ้าของจริง
นั้นมีการเปลี่ยนสภาพจัดเป็นของตัวอย่าง 

การใช้ของจริงและของตัวอย่างประกอบการสอน 

1. ต้องแน่ใจว่าทุกคนได้เห็นรายละเอียดทั่วถึง ต้องพิจารณาด้วยว่ารายละเอียดใดที่ผู้เรียน
อาจจะไม่สังเกตหรือเข้าใจผิดต้องชี้แนะให้เข้าใจตรงกันทุกคน 

2. หากไม่แน่ใจว่าผู้เรียนจะเห็นทั่วถึง ก็อาจจะใช้เครื่องฉายภาพได้  แต่ต้องให้ดูขนาด ของจริง
แท้ก่อนแล้วจึงฉายขยายขนาดให้เห็นรายละเอียด 

3. ควรจะมีกิจกรรมอ่ืนร่วมด้วย เช่น ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางวัตถุ หรือของจริงโดยให้ผู้เรียนเก็บ
ตัวอย่างสะสม จัดแสดง หรือจัดพิพิธภัณฑ์ของห้อง ซึ่งเป็นการกระตุ้นการศึกษาในเนื้อหาวิชาต่างๆ ด้วย 

4. การใช้ของจริงและวัตถุนั้น ส่วนมากเราต้องการจะสร้างความคิดรวบยอด ดังนั้นจึงต้อง
ตัดสินใจก่อนใช้ว่าจะสร้างความคิดรวบยอดประการใด และวัตถุหรือของจริงนั้นจะสร้างความคิดรวบยอด
เช่นนั้นได้หรือไม ่

 

หุ่นจ าลอง  
หุ่นจ าลอง (Models) หมายถึง วัสดุสามมิติที่สร้างขึ้นเพ่ือเลียนแบบของจริง เนื่องจากข้อจ ากัดบาง

ประการที่ไม่สามารถจะใช้ของจริงประกอบการเรียนการสอนได้ เช่น การอธิบายลักษณะและต าแหน่ง  ของ
อวัยวะภายในร่างกายของคนหรือสัตว์ ดังนั้นของจ าลองจึงมีคุณค่าต่อการเรียนใกล้เคียงกับของจริง 

ประเภทของหุ่นจ าลอง  
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อาจแบ่งได้หลายประเภท ตามลักษณะ และความมุ่งหมายของหุ่นจ าลองนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม การ
แบ่งประเภทของหุ่นจ าลอง อาจแบ่งแยกประเภทกันไม่ชัดเจน เพราะแต่ละประเภทก็มีความเกี่ยวข้องกัน หรือ
มีลักษณะบางอย่างเหมือนกนั โดยทั่วไปแบ่งประเภทดังนี้ 

1. หุ่นรูปทรงภายนอก (Solid Model) หุ่นแบบนี้ต้องการแสดงรูปร่าง หรือทรวดทรงภายนอก
เท่านั้น เพ่ือให้ได้รับความเข้าใจโดยทั่วไป รายละเอียดต่างๆ ไม่จ าเป็นก็ตัดทิ้งเสีย หุ่นจ าลองแบบนี้ย้ าเน้นใน
เรื่องน้ าหนัก ขนาด สี หรือ พื้นผิว ลวดลาย มาตราส่วน อาจจะใช้ผิดไปจากของจริงได้ 

2. หุ่นเท่าของจริง (Exact Model) มีขนาดรูปร่างรายละเอียดทุกอย่างเท่าของจริงทุกประการ พวก
นี้ใช้แทนของจริงที่หาไดั หรือ ราคาแพง หรือเสียหาย แตก หักง่าย แต่ว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียนได้
เข้าใจรายละเอียดทุกอย่างในของจริง 

3. หุ่นจ าลองแบบขยายหรือแบบย่อ (Enlarge, Reduce Model) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หุ่นจ าลอง
แบบมาตราส่วน ทั้งนี้เพราะ ย่อหรือขยายให้เล็ก หรือใหญ่เป็นสัดส่วนกับของจริงทุกส่วนพวกนี้เป็นประโยชน์
ในการที่ผู้เรียนจะได้เข้าใจ รายละเอียดและความสัมพันธ์ของของจริงได้ ตัวอย่าง เช่น ลูกโลก(Globes) คือ 
หุ่นจ าลองท่ีย่อโลกลงมาเพ่ือให้สะดวกแก่การน ามาใช้ ในการเรียนการสอน มีหลายแบบเช่น แสดงลักษณะภูมิ
ประเทศ แสดงอาณาเขตเขต เฉพาะโครงร่างอาณาเขตของ พ้ืนที่เป็นพื้นดินและพ้ืนน้ า  

4. หุ่นจ าลองแบบผ่าซีก (Cut-Away Models) แสดงให้เห็นลักษณะภายใน โดยตัดพ้ืนผิวบางส่วน
ออกให้เห็นว่าส่วนต่างๆ ประกอบกันอย่างไร จึงจะเกิดเป็นสิ่งนั้นๆ เช่นหุ่นตัดให้เห็นภายในหุ่น ตัดให้เห็น
ลักษณะภายในของดอกไม ้

5. หุ่นจ าลองแบบแยกส่วน (Build up Models) หุ่นจ าลองแบบนี้แสดงให้เห็นส่วนหนึ่ง หรือ
ทั้งหมดของสิ่งนั้น ว่าภายในสิ่งนั้นประกอบด้วยสิ่งย่อยๆ สามารถถอดออกเป็นส่วนๆ และประกอบกันได้ 
หุ่นจ าลองแบบนี้ จะช่วยให้เข้าใจถึงหน้าที่และความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ 

6. หุ่นจ าลองแบบเคลื่อนไหวท างานได้ (Working Models) หุ่นจ าลองแบบนี้ แสดงให้เห็นส่วนที่
เคลื่อนไหวท างานของวัตถุหรือเครื่องจักร หุ่นจ าลองแบบนี้เป็นประโยขน์ในการสาธิตการท างานหรือหน้าที่
ของสิ่งของนั้นๆ 

7. หุ่นจ าลองเลียนของจริง (Mockup Models) แบบนี้แสดงความเห็นจริง ของสิ่งหนึ่ง ซึ่งจัดวาง
หรือประกอบส่วนต่างๆ ของของจริงเสียใหม่ให้ผิดไปจากที่เป็นอยู่เดิม ส่วนมากใช้เป็นประโยชน์แสดง
ขบวนการซึ่งมีหลายๆ ส่วนเข้าไปเกี่ยวกันด้วย 

ลักษณะของหุ่นจ าลองที่ดี 
1. หุ่นจ าลองท่ีเป็นวัสดุ 3 มิติ ท าให้ผู้ดูเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้อง 
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2. ขยายหรือลดขนาดแท้จริงได้ให้สะดวกแก่การพิจารณา 

3. หุ่นจ าลองท่ีแสดงให้เห็นภายในได้ซึ่งไม่สามารถเห็นได้จากของจริง 
4. ใช้สีเพ่ือให้เห็นส่วนส าคัญ 

5. ควรตัดส่วนที่ไม่ส าคัญออก เพ่ือให้เข้าใจง่าย 

การใช้หุ่นจ าลองประกอบการสอน 

1. ต้องเลือกหุ่นจ าลองที่เหมาะสมทั้งขนาดรูปร่าง สี และสัญญลักษณ์ต่างๆ 

2. ผู้สอนต้องศึกษาล่วงหน้าก่อนน าไปใช้สอน 

3. อธิบายเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นจริง 
4. เปิดโอกาศให้นักรียนซักถามหรือเข้ามาระยะไกล้ 
5. ควรใช้สื่ออ่ืนประกอบ เช่นแผนภูมิ แผนภาพ 

6. หุ่นจ าลองบางชนิด จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย 

7. เปิดโอกาสให้ศึกษาค้นคว้าหาค าตอบจากหุ่นจ าลองด้วยตัวเอง  
  

ตู้อันตรทัศน์  
ตู้อันตรทัศน์ (Dioramas) เป็นวัสดุสามมิติชนิดหนึ่งที่ใช้จ าลองเหตุการณ์ สถานที่และสภาพ แวดล้อม

เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากขึ้น โดยการใช้กล่องหรือตู้ มาจัดในลักษณะเวทีจ าลอง 
บางครั้งเรียกว่า กล่อง ภาพ 3 มิต ิ

รูปแบบของตู้อันตรทัศน์ อาจท าได้ 2 ลักษณะ คือ 

1. แบบจัดแสดงรูปทรงภายในกล่อง ใช้กล่องหรือตู้จัดแสดงเหตุการณ์ภายในกล่องให้มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับสภาพจริงมากท่ีสุด โดยการน าหุ่นจ าลองเศษวัสดุที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์มาจัด มีการตกแต่งฉาก
และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมตามเนื้อหา และจุดมุ่งหมายที่ต้องการ เช่น ตู้อันตรทัศน์แสดงเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ ตู้อันตรทัศน์แสดงพุทธประวัติ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้น อาจใช้หลอดไฟตกแต่ง หรือเปิด
เพลง เสียงบรรยายประกอบจากเทป 

2. แบบใช้กระจกสะท้อน ตู้อันตรทัศน์แบบนี้ภายในใส่แผ่นกระจกเงาซึ่งยาวเท่ากับกล่องหรือตู้เอียง
ทะแยงมุมด้านหน้าและด้านบนของกล่อง ติดแผ่นกระจกใส วัสดุที่น ามาใช้จัดส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพหรือของ
จริงก็ได้ โดยน ามาวางคว่ าบนกระจกใสด้านบน ภาพจะปรากฏที่กระจกเงาภายในกล่อง ซึ่งผู้ดูจะมองเห็นทาง
ด้านหน้ากล่อง  
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ตู้อันตรทัศน์แบบนี้เหมาะที่จะใช้ในการเล่าเรื่อง เล่านิทานประกอบการเรียน การสอน ขนาดของตู้
อันตรทัศน์ ควรเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียนด้วย ผู้สอนควรให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการใช้และท าด้วยตนเองซึ่ง
จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดีและช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

การใช้ตู้อันตรทัศน์ประกอบการสอน 

1. ผู้สอนต้องศึกษาล่วงหน้าก่อนน าไปใช้สอน 

2. อธิบายเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นจริง 
3. เปิดโอกาศให้ผู้เรียนซักถามหรือเข้ามาระยะไกล้ 
4. เปิดโอกาสให้ศึกษาค้นคว้าหาค าตอบจากตู้อันตรทัศน์ด้วยตัวเอง 

 

กะบะทราย  

กะบะทราย เป็นวัสดุสามมิติที่ใช้ประกอบการอธิบายสิ่งต่างๆแก่ผู้เรียนได้หลายอย่าง เช่น แผนที่ 
แผนภูมิ สถิติ วิธีการท ากะบะทราย ท าได้ง่ายโดยใช้แผ่นไม้กั้นให้เป็นคอก สี่เหลี่ยม แล้วน าทรายใส่ลงไป การ
ใช้สอน อาจใช้นิ้วหรือไม้ ขีดเป็นรูปภาพตาม ที่ต้องการ ถ้าเลิกใช้ก็ลบออกได้ง่าย ถ้าต้องการสร้างบรรยากาศ
ให้เป็นจริงขึ้นก็อาจใช้หุ่นจ าลองเศษวัสดุแสดงประกอบในกะบะทราย จะช่วยเร้าความสนใจได้อีกด้วย 

ลักษณะเด่นของกะบะทราย คือ ใช้ง่าย ราคาถูก ผู้สอนสามารถดัดแปลงน าไปใช้สอนวิชาต่างๆ ได้ทุก
วิชาและทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กเล็ก ซึ่งตามปกติจะชอบเล่นทรายอยู่แล้ว หากได้สอนบทเรียน
ผ่านสื่อกะบะทราย จะช่วยให้เด็กสนใจบทเรียนมาก 

กะบะทรายประกอบการสอน 

1. ผู้สอนต้องศึกษาล่วงหน้าก่อนน าไปใช้สอน 

2. อธิบายเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นจริง 
3. เปิดโอกาศให้ผู้เรียนซักถามหรือเข้ามาระยะไกล้ 
4. เปิดโอกาสให้ศึกษาค้นคว้าหาค าตอบจากกะบะทรายด้วยตัวเอง 
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สรุปเนื้อหาบทที่ 4 

 ในบทเรียนนี้เป็นการกล่าวถึงสื่อวัสดุสามมิติที่มีข้อดีที่เด่นชัดในการสอนที่ได้เห็น และสามารถสัมผัส
กับสิ่งที่ต้องการสอนได้ ซึ่งข้อดีนี้ย่อมมีสิ่งที่ตามมานั้นก็คือข้อจ ากัด โดยที่การเรียนการสอนบางอย่างไม่
เหมาะสมที่จะอธิบายได้ด้วยสื่อประเภทนี้ เช่น รายวิชาที่ไม่เป็นปรัชญาไม่สามารถโชว์สิ่งของออกมาให้เห็นได้ 
เป็นต้น ดังนั้นการเลือกใช้สื่อประเภทนี้เราจึงจ าเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์การเรียนการสอน และวัยของ
ผู้เรียนว่าเหมาะกับวัสดุสามมิติหรือไม่ 



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 

 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามที่ก าหนดให้ถูกต้องชัดเจน 

1. อธิบายความหมายของวัสดุสามมิติ 
2. บอกประโยชน์ของวัสดุสามมิติแต่ละชนิด 

3. หุ่นจ าลองมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 
4. วัสดุสามมิติมีจุดเด่นมากกว่าสื่อประเภทอ่ืนอย่างไร จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง 
5. อธิบายการน าวัสดุสามมิติไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้เข้ากับพฤติกรรมการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่
ตนเองสังกัด 



 

เอกสารอ้างอิง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

วัสดุกราฟิกเพื่อการเรยีนรู้ 
 

หัวเรื่องการเรียนรู้ 
1. ความหมายองวัสดุกราฟิก 

2. คุณค่าของวัสดุกราฟิก 

3. แผนภูมิ 
4. แผนสถิต ิ

5. แผนภาพ 

6. การโฆษณา 
7. การ์ตูน 

8. แผนที่ 
9. การผลิตวัสดุกราฟิก 

10. สรุปเนื้อหาบทที ่5 

11. แบบฝึกหัดบทที่ 5 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมาย ประเภท คุณค่า ประโยชน์ ความส าคัญของวัสดุกราฟิกเพ่ือการเรียนรู้ได้ 
2. เลือกวัสดุกราฟิกเพ่ือการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ในการสอนสถานการณ์ต่างๆ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การวิเคราะห์จากเหตุการณ์จริง 
2. การน าเสนอของผู้เรียน 

3. การอภิปราย ถาม-ตอบ และสะท้อนความคิดเห็น 

 

สื่อการเรียนรู้ 
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1. โปรแกรม Microsoft Power point เรื่อง วัสดุกราฟิกเพ่ือการเรียนรู้ 
2. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 5 วัสดุกราฟิกเพ่ือการเรียนรู้ 
3. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 

 

แหลง่การเรียนรู้ 
1. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2. เว็บไซต์ www.google.com 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. การน าเสนอของผู้เรียน 

2. การมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. การอภิปราย ถาม-ตอบ และการสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ 

4. การตอบค าถามจากแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. สามารถบอกความหมาย 
ประเภท คุณค่า ประโยชน์ 
ความส าคัญของวัสดุกราฟิกเพ่ือ
การเรียนรู้ได้ 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2. สามารถเลือกวัสดุกราฟิกเพ่ือ
การเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในการสอน
สถานการณ์ต่างๆ 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

  



 

บทท่ี 5 

วัสดุกราฟิกเพื่อการเรยีนรู้ 
 

ในด้านการศึกษา การเรียนการสอนเป็นการสื่อความหมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ ความรู้สึกทางด้านจิตใจและการกระท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ซึ่งการสื่อความหมายก็ใช้เครื่องมือที่
เป็นสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไป วัสดุกราฟิกก็จัดเป็นสื่อที่นิยมกันมากเพราะความสะดวกในการใช้ความง่าย
และประหยัดในการผลิตที่มีมากกว่าสื่อชนิดอ่ืนๆ โดยที่คุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้ก็ไม่ด้อยไปกว่าสื่ออ่ืนใด
เลย ฉะนั้นในงานการจัดการศึกษา ผู้สอนผู้สอนควรให้ความสนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิต และการใช้
วัสดุกราฟิกไว้ด้วยเพราะเมื่อผู้สอนน าวัสดุกราฟิกไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนแล้วย่อมจะส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง และตรงตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน 

 

 ความหมายของวัสดุกราฟิก  

ค าว่า Graphics มาจากภาษากรีก หมายถึงการเขียนภาพ การวาดภาพ ซึ่งเป็นลายเส้น เมื่อน ามาใช้
ทางการเรียนการสอนจึงเรียกว่า วัสดุกราฟิกทางการเรียนการสอน หรือการศึกษา ซึ่งหมายถึงสื่อการเรียนการ
สอนที่แสดงความหมายด้วย เส้น สี สัญญลักษณ์ รูปร่าง รูปทรง รูปภาพ ตัวอักษร เพ่ือใช้แทนเรื่อง ราว หรือ
ค าพูด 

วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551) วัสดุกราฟิก หมายถึง ทัศนวัสดุอย่างหนึ่ง ใช้สื่อความหมายเพ่ือแสดง
สัญลักษณ์ ความหมายของสิ่งหนึ่งที่เก่ียวข้องกับข้อเท็จจริง แนวคิดและเสริมความเข้าใจ 

พอจะสรุปความหมายของวัสดุกราฟิกโดยทั่ว หมายถึงผลงานแทบทุกอย่างที่สร้างขึ้น ด้วยการขีด
เขียน เพ่ือที่จะสื่อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ในทางการศึกษาและการเรียนการสอน  เมื่อพูดถึงวัสดุ
กราฟิกทางการศึกษา จะหมายถึงสิ่งขีดเขียน หรือ พิมพ์ บางประเภท ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน บาง
ประเภท ที่สร้างขึ้นด้วยการ เขียน การวาดภาพ การพิมพ์ เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ภาพโฆษณา แผนที่ เป็นต้น 

 

คุณค่าของวัสดุกราฟิก 

วรวิทย์ นิเทศศิลป์. 2551 ได้กล่าวไว้ว่า 
1. แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นนามธรรม หรือมีความสลับซับซ้อนยากแก่การเข้าใจ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

เช่น การอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้แผนภาพ 

2. ย่อหรือขยายสิ่งที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปให้ดูง่ายขึ้น 
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3. ดัดแปลงปรุงแต่งจากการจ าลองของจริง โดยใช้สี การเพิ่มเข้าหรือตัดบางส่วน ออก เพ่ือให้ศึกษา
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. สัญลักษณ์ หลายอย่างเป็นภาษาสากลจึงง่ายต่อการสื่อความหมาย 

5. สามารถออกแบบให้มีลักษณะพิเศษต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจได้มาก เช่น ความเด่น สะดุดตา 
ความสวยงาม ความแปลกใหม่ หรือแม้แต่การเคลื่อนไหว 

วัสดุกราฟิกที่นิยมใช้ในการเรียนการสอน มีหลายประเภท เช่น แผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ ภาพ
โฆษณา การ์ตูน แผนที่ ภาพวาด เป็นต้น แผนภูมิแต่ละประเภท มีลักษณะ และวิธีการใช้แตกต่างกัน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
  

แผนภูมิ  

แผนภูมิ (Chart) เป็นสื่อที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางเพราะท าได้ง่าย ราคาถูก ใช้สอนได้หลายลักษณะ 
เช่นประกอบการอธิบายของผู้สอน สรุปบทเรียน กระตุ้นให้สนใจ น าเสนอได้หลายรูปแบบ คือ 

1. แผนภูมิแบบต้นไม้ เป็นแผนภูมิที่ใช้ส าหรับแสดงให้เห็นว่า สิ่งหนึ่งหรือคู่หนึ่งแยกได้เป็นหลายสิ่ง 
และสิ่งที่แยกออกไปนั้นได้แก่อะไรบ้าง เช่นการคมนาคมมีกี่ทาง พระราชกรณียกิจของ ร.5 วิธีที่ต้นไม้สืบพันธุ์มี
อะไรบ้าง เราได้อะไรจากพืชบ้าง เป็นต้น 

2. แผนภูมิแบบสายธาร แบบนี้ใช้ส าหรับแสดงให้เห็นว่า สิ่งๆ หนึ่งเกิดจากหลายสิ่งมารวมกันเข้า 
เช่น เสื้อผ้าได้มาจากอะไรบ้าง มีลักษณะคล้ายกันกับแบบแรก เพียงแต่กลับทางกันเท่านั้น 

3. แผนภูมิแบบต่อเนื่อง ใช้ส าหรับแสดงล าดับของการท างาน ของขบวนการด าเนินกิจกรรมซึ่ง
เป็นไปตามล าดับขั้น เช่น แผนภูมิแสดงขั้นการเสนอพระราชบัญญัติ วัฏจักรชีวิตของกบ เป็นต้น 

4. แผนภูมิแบบองค์การ ใช้ส าหรับแสดงความสัมพันธ์ ของสายงานในองค์การ หรือหน่วยงานหนึ่งๆ 
หรือระหว่างองค์การหรือหน่วยงาน นิยมใช้เส้นตรงโยงให้เห็นความสัมพันธ์กันของหน่วยงานย่อยซึ่งมักท าเป็น
สี่เหลี่ยมล้อมอยู่ ถ้าความสัมพันธ์ส่วนไหนยังเป็นเพียงความด าริก็มักใช้เส้นประไม่ใช้เส้นทึบ ตัวอย่างของ
แผนภูมิแบบนี้ได้แก่ แผนภูมิที่แสดงหน่วยงานขององค์การนิสิตองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น 

5. แผนภูมิแบบเปรียบเทียบ ใช้ส าหรับเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างรูปร่าง ลักษณะ 
ขนาด แนวความคิด ฯลฯ ของสิ่งต่างๆ เช่น เปรียบเทียบขนาดของประเทศต่างๆ ลักษณะของยุงธรรมดากับ
ยุงก้นปล่อง ข้อดีข้อเสียของการใช้พลังน้ า เป็นต้น 

6. แผนภูมิแบบตาราง เป็นแผนภูมิใช้แสดงให้เห็น ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับเหตุการณ์ เช่น 

ตาราง เวลารถไฟเข้าออกของสถานี เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
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7. แผนภูมิแบบวิวัฒนาการ ใช้ส าหรับแสดงความเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งต่างๆ เช่นวิวัฒนาการของ
การใช้ลูกล้อ วิวัฒนาการของสัตว์ ตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์ ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการบิน เป็นต้น 

8. แผนภูมิแบบอธิบายภาพ ใช้ส าหรับชี้แจงส่วนต่างๆ ของภาพที่ต้องการ เช่น แสดงให้เห็นลักษณะ
ภายในของผลไม้ ส่วนต่างๆ ของเครื่องแต่งตัวพระ ส่วนต่างๆ ของเจดีย์ เป็นต้น ภาพนี้อาจเป็นภาพวาด 
แผนภาพหรือภาพถ่ายก็ได้  

การที่เราจะท าหรือเลือกใช้แผนภูมิแบบใดนั้น ก็ย่อมแล้วแต่ลักษณะของความสัมพันธ์ในเรื่องที่เราจะ
แสดง แผนภูมิบางอันเราไม่อาจบอกได้ว่าเป็นแบบหนึ่งแบบใดโดยเฉพาะ 

9. แผนภูมิแบบแยกส่วน คล้ายกับแบบอธิบายภาพ เพียงแต่มีส่วนที่แสดงส่วนที่ขยายจากส่วนเล็กๆ 
เพ่ิมข้ึนมาแสดงรายละเอียดให้เด่นชัด 

ลักษณะของแผนภูมิที่ดี 
1. เป็นแบบง่ายๆ และแสดงเรื่องราวเพียงแนวความคิดเดียว 

2. มีขนาดใหญ่ อ่านง่าย ไม่แน่นเกินไป 

3. สีที่ใช้กับแผนภูมินั้น ต้องดูว่าจ าเป็นจะต้องใช้หรือไม่ แผนภูมิบางเรื่อง แม้จะไม่ใช้สีก็สามารถท าให้
ผู้ดูเข้าใจได้ดี สี จึงจ าเป็นต้องมีใช้ในแผนภูมิก็เพ่ือจะเน้นแสดงความแตกต่างกันหรือเหมือนกัน หรือไม่ก็ใช้
ส าหรับแสดงความหมาย 

4. ตัวอักษรของค า ที่ใช้อธิบายประกอบแผนภูมิ ควรเขียนให้บรรจงอ่านง่าย เช่น เขียนให้ห่างจากรูป
ประกอบ แล้วใช้เส้นโยงถึงกัน หรือใส่เลขไว้ตามรูป แล้วจึงเขียนห่างออกมาตรง ส่วนหนึ่งของแผนภูมิ 
ตัวอักษรที่ใช้แสดงชื่อเรื่องของแผนภูมิควรให้โตกว่าอักษรที่ใช้อธิบายเรื่อง 

5. รูปภาพ แผนภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภูมิ ควรท าให้ดูกันอย่างง่ายๆ เช่น ใช้รูปโรงงาน เป็น
สัญลักษณ์ของการอุตสาหกรรม รูปหนังสือเป็นสัญลักษณ์ของการศึกษา หรือ แผนภาพง่ายๆ แสดงการ
หมุนเวียนของโลหิตในร่างกาย หรือแสดงการแยกส่วนของดอกไม้ เป็นต้น พยายามให้รูปหรือแผนภาพไม่
ซับซ้อน อย่าให้มีรายละเอียดมากเกินไป 

หลักการใช้แผนภูมิประกอบการสอน 

ผู้สอนพึงระลึกอยู่เสมอว่า แผนภูมิเป็นตัวแทนของความเป็นจริงที่มีธรรมชาติเป็นนามธรรมใช้
สัญลักษณ์ในการถ่ายทอดเรื่องราว มากกว่าใช้รูปภาพ ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนของเราอาจจะต้องเรียนภาษา
ใหม่อีกภาษาหนึ่งทีเดียวจึงจะเข้าใจเรื่องในแผนภูมิใด้ดี เพ่ือที่จะให้ได้ประโยชน์จากการใช้แผนภูมิเป็นอย่างดี 
ผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้ 

1. เลือกใช้แต่แผนภูมิที่ตรงกับเรื่องราวที่จะสอน 
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2. เตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อม โดยบอกเหตุผลว่าท าไมจึงใช้แผนภูมินี้ และบอกว่าจุดไหนบ้างที่ส าคัญ 
รวมทั้งจัดที่นั่งและแสงสว่างให้เหมาะที่ทุกคนจะมองเห็นได้ถนัด 

3. เมื่อเห็นว่าผู้เรียนพร้อมแล้ว เราก็เสนอแผนภูมินั้น อธิบายรูปภาพที่ใช้ประกอบ ให้ฟังอย่างชัดเจน 
ชี้ให้เห็นล าดับขั้นที่ส าคัญๆ เป็นล าดับอย่างถูกต้อง 

4. หาไม้ไว้ส าหรับชี้ตรงที่ๆ ต้องการอธิบายจะได้ไม่ยืนบัง 
5. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับแผนภูมินั้นด้วย 

6. ควรใช้คู่ไปกับอุปกรณ์การสอนอย่างอ่ืนด้วย ถ้ามี เช่น หุ่นจ าลอง ตัวอย่างของจริง เป็นต้น โดยชี้
ที่แผนภูมิบ้าง ที่หุ่นจ าลองบ้าง ตามความเหมาะสม 

7. ถ้าเป็นแผนภูมิที่มีกระดาษปิดรูป หรือข้อความไว้ ก็ให้ดึงออกตามล าดับความท่ีจะอธิบาย 

8. เมื่อใช้เสร็จแล้ว ควรทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวาจาหรือข้อเขียน และเมื่อทดสอบดูแล้ว 
ปรากฏว่า ยังมีการเข้าใจผิดอยู่อีก ก็จงแสดงใหม่ ทบทวนแต่ละขั้นซ้ าอีกครั้งหนึ่ง 

9. อาจติดแผนภูมินั้นไว้ให้ผู้เรียนมาดูเองเมื่อมีเวลาว่าง 
10. กระตุ้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมเพ่ิมเติมตามแต่จะเห็นสมควร เช่น ไปอ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ หรือ

ไปศึกษานอกสถานที่เป็นต้น 

11. ถ้าใช้แผนภูมิส าหรับประกอบในการนิทรรศการ ควรใช้ประกอบกับวัสดุอ่ืน ที่เกี่ยวข้องเช่น 
รูปภาพ หุ่นจ าลอง ของจริง และตัวอย่างของจริง โดยใช้ปูายนิเทศ แสดงแผนภูมิอยู่หลังโต๊ะซึ่งเป็นที่ส าหรับ
วางวัสดุอ่ืนๆ ดังกล่าวแล้ว 

  

แผนสถิติ  
แผนสถิติ (Graphs) เป็นทัศนวัสดุที่เราประดิษฐ์ขึ้นแทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข และใช้ส าหรับ แสดง

ความสัมพันธ์ของปริมาณที่เปลี่ยนไปตามล าดับเวลา ท าให้เห็นแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงที่ผิดไปจาก
ปรกติ อีกอย่างหนึ่งที่นับว่าส าคัญส าหรับผู้สอนก็คือแผนสถิติน่าสนใจมากกว่าตารางตัวเลขของข้อมูลต่างๆ 
และเข้าใจได้ง่ายกว่า แผนสถิติช่วยท าให้ข้อมูลมีชีวิตชีวาขึ้น 

ความมุ่งหมายส่วนใหญ่ของแผนสถิติ ซึ่งเราต้องจ าไว้เสมอก็คือ เพ่ือเสนอให้ทราบเรื่องที่เกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบ และเรื่องท่ีเกี่ยวกับปริมาณได้ง่ายและรวดเร็ว 

ประเภทของแผนสถิติ 
แผนสถิติมีอยู่หลายแบบด้วยกัน ที่นิยมใช้กันมากที่สุด ได้แก่ แผนสถิติแบบเส้น แบบแท่ง แบบวงกลม 

แบบพ้ืนที่และแบบรูปภาพ 
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1. แผนสถิติแบบเส้น เป็นแผนสถิติที่เสนอข้อเท็จจริงได้ถูกต้องว่าแบบอ่ืนๆ เส้นแต่ละเส้น จะแทน
ความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลชนิดเดียวกันว่า เพ่ิมขึ้นลดลงไปตามล าดับเวลา การคิดปริมาณในช่วงเวลาหนึ่งๆ 
นิยมคิดเป็นมาตราส่วนและให้อยู่ในแนวตั้งฉากส่วนช่วงเวลานั้นก็เช่นกัน แต่ให้อยู่ในแนวนอน ถ้ามีการ
เปรียบเทียบข้องมูล 2 อย่าง ถ้าต้องการให้น่าสนใจและมีความหมายขึ้นอาจใช้ภาพถ่ายหรือภาพวาดที่สัมพันธ์
กับเรื่องเป็นพื้นหลังได้ 

2. แผนสถิติแบบแท่ง เป็นแบบที่ขึ้นชื่อว่าท าง่าย อ่านก็ง่ายกว่าแบบใดๆ ทั้งหมด แท่งแต่ละแท่ง
จะต้องกว้างเท่ากันหมด ส่วนความยาวของแท่งนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใช้แทนข้อมูล แท่งนี้
จะอยู่ในแนวนอนหรือในแนวตั้งก็ได้ แผนสถิติแบบแท่งจะให้ผลดีที่สุดต่อเมื่อข้อมูลที่เปรียบเทียบมีไม่มาก
เกินไป อาจใช้สีแสดงความแตกต่างของข้อมูล หรืออาจใช้รูปภาพจ าลองให้เป็นแท่ง การใช้กระดาษตัดติดแทน
การระบายสี จะช่วยให้แท่งของกราฟสวยงามยิ่งข้ึน 

3. แผนสถิติแบบวงกลม เป็นแบบที่ใช้ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างในปริมาณของข้อมูล โดย
แบ่งวงกลมออกเป็นส่วนๆ เริ่มจากจุดศูนย์กลาง แบบนี้มีข้อดีเด่นในข้อที่ว่าสามารถท าให้ผู้ดูมองเห็นส่วน
ทั้งหมดกับส่วนย่อยแต่ละส่วนได้ในเวลาเดียวกัน 

4. แผนสถิติแบบพ้ืนที่ แผนสถิติแบบนี้ใช้ขนาดของพ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมวงกลม หรือรูปทรงแบบอ่ืนๆ มัก
ใช้ส าหรับเปรียบเทียบจ านวนทั้งหมดที่สัมพันธ์กันราว 2 หรือ 3 จ านวน เปรียบเทียบด้วยขนาดของพ้ืนที่นี้ ท า
ให้เข้าใจความสัมพันธ์ได้เร็ว แต่ว่ามีความละเอียดน้อยมาก จึงต้องมีตัวเลขที่แสดงปริมาณที่แท้จริงก ากับไว้
ด้วย 

5. แผนสถิติแบบรูปภาพ แผนสถิติแบบนี้ใช้รูปภาพแสดงความหมายของข้อมูลภาพแต่ละภาพมี
ลักษณะเหมือนกันและมีขนาดเท่ากันหมด มักจะท าเป็นภาพทึบง่ายๆ ภาพๆ หนึ่ง ให้แทนปริมาณของสิ่งๆ นั้น
เท่าใดก็ก าหนดไว้ตายตัว ความแตกต่างของปริมาณท่ีจะแสดงนั้น ขึ้นอยู่กับจ านวนรูปภาพที่แสดงไว้  

การใช้แผนสถิติประกอบการสอนประกอบการสอน 

1. แผนสถิติแผนหนึ่งๆ ควรแสดงเฉพาะเรื่องราวที่สัมพันธ์กัน 

2. มีชื่อเรื่องของแผนสถิติอยู่ด้วยเสมอ 

3. ต้องบอกแหล่งที่มาของสถิติไว้แถวๆ มุมล่างของแผนสถิติด้วย 

4. ใช้สีก็ต่อเมื่อจ าเป็นในการแสดงความแตกต่าง 
5. ตัวเลข หรือตัวอักษรที่ใช้อธิบายประกอบควรมีขนาดโตและเป็นแบบบรรจง 
6. ขนาดของแผนสถิตินั้นต้องแล้วแต่ขนาดของชั้นหรือกลุ่มผู้เรียน ถ้าแผนสถิติมีขนาดเล็กควรขยาย

ด้วยเครื่องฉายวัสดุทึบแสงเมื่อเวลาใช้กับผู้เรียนคราวละมากๆ 
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สื่อการสอนที่มีความเป็นนามธรรมมากเท่าใด ผู้เรียนก็จ าต้องมีพ้ืนประสบการณ์ เอามาตีความหมาย
มากขึ้นเพียงนั้น เพราะฉะนั้นเราจะใช้แผนสถิติให้เป็นผลนั้น ต้องใช้หลังจากที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จาก
แหล่งวิชาอ่ืนๆ เป็นพ้ืนมาแล้วเช่น จากหนังสือ รูปภาพ ภาพยนตร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ จึงจะท าให้เข้าใจแผน
สถิติได้ดี พูดง่ายๆ ก็คือผู้เรียนจะเข้าใจความเป็นจริง จากสัญลักษณ์ที่แทนนั้นได้ ตามธรรมดาแผนสถิตินี้เป็น
เครื่องมือส าหรับย่อความรู้ ให้ผู้ดูเห็นส่วนต่างๆ โดยส่วนรวม และเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียด
ส่วนรวม ในชั่วระยะเวลาหนึ่งให้และเห็นส่วนสรุปของปริมาณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นเวลาที่ใช้แผนสถิติจึง
ควรใช้เมื่อตอนที่เราต้องการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ต่างๆ โดยสรุป 

  

แผนภาพ  
แผนภาพ (Diagram) คือทัศนสัญลักษณ์ที่เขียนขึ้นง่ายๆ เพ่ือแสดงให้เห็นโครงสร้าง ความสัมพันธ์

ขบวนการของสิ่งที่ผู้สอนต้องการแสดงหรืออธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจให้ส าหรับอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม ซึ่งไม่
สามารถแสดงให้เห็นด้วยตัวของมันเอง เช่น เวลาที่ผู้สอนต้องการจะอธิบายให้ผู้เรียนทราบว่าโปรตอนกับอี
เลคตรอน ของอะตอมของธาตุไฮโดรเจน มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

1. Block Diagram เป็นแผนภาพที่เขียนขึ้นด้วยเส้นกรอบสี่เหลี่ยม(Block)หรือวงกลม เพ่ืออธิบาย
สิ่งที่เป็นนามธรรมเกี่ยวกับระบบการท างาน ล าดับการท า ส่วนประกอบต่างๆ เฉพาะส่วนหรือที่ส าคัญ ไม่มี
รายละเอียดเช่น แสดง ภาคต่างๆ ของเครื่องรับวิทยุเครื่องขยายเสียง  

2. Pictorial Diagram ใช้สัญญลักษณ์จ าลองแบบของจริงโดยตัดรายละเอียดต่างๆ ออกไป เพ่ือให้ดู
เข้าใจง่ายขึ้น เช่น แสดงการต่อวีดีโอเทปกับเครื่องรับโทรทัศน์หรือแผนภาพแสดงการใช้เครื่ องมือต่างๆ ภาพ
หรือสัญญลักษณ์ ที่แสดงไว้จะมีลักษณะคล้ายของจริง แต่เป็นภาพที่ เขียนขึ้นเพียงเพ่ือให้ดูออกว่าเป็นภาพ
อะไร โดยใช้ภาพจ าลอง 

3. Schematic Diagram ใช้สัญญลักษณ์ทั้งหมดแสดงรายละเอียดของ เนื้อหาเช่นวงอิเลคโทนิคส์
ซึ่งใช้สัญญลักษณ์แทนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมด 

การใช้แผนภาพประกอบการสอนประกอบการสอน 

เนื่องจากแผนภาพเป็นเครื่องถ่ายทอดความคิดท่ีอาศัยสัญญลักษณ์มาก และเน้นเฉพาะแนวความคิดที่
ส าคัญเท่านั้น รายละเอียดที่ไม่จ าเป็นอ่ืนๆ จึงไม่มี รูปที่ออกมาจึงมีความเป็นนามธรรมมาก ผู้เรียนจะต้องมี
ประสพการณ์ตรงมาแล้ว จึงจะอ่านความหมายของแผนภาพออกเวลาที่เราดูแผนภาพ เราควรจะได้นึกเห็น
ภาพของความเป็นจริงที่สัมพันธ์กัน 

1. วางรากฐานความเข้าใจเก่ียวกับสัญญลักษณ์แก่ผู้เรียนให้ถูกต้องเสียก่อน 
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2. ควรใช้ประกอบสื่ออ่ืนด้วย 

3. การเขียนไปพร้อมกับอธิบายไปด้วย โดยค่อยๆ เพ่ิมจนได้แผนภาพที่สมบูรณ์จะช่วยให้เข้าใจดี
ยิ่งขึ้น 

4. ควรให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรม เกี่ยวกับการใช้และการท าความเข้าใจแผนภาพที่ผู้สอนใช้สอนบ่อย ให้
เกิดทักษะในการอ่านแผนภาพ ให้ท าแผนภาพขึ้นเอง ท ารายงาน เป็นต้น 

 

ภาพโฆษณา  

ภาพโฆษณา (Poster) เป็นทัศนะวัสดุที่ออกแบบเน้นหนักไปทางการใช้ภาพ อักษร และสัญญลักษณ์ 
ใช้เป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้เรียนพูดและท าบางสิ่งบางอย่างที่ผู้สอนต้องการได้ โดยที่อุปกรณ์นั้นจะช่วยให้ผู้ดู
ได้รับแนวความคิดไปและประทับใจในแนวความคิดนั้นอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์การสอนนี้ก็คือ "ภาพโฆษณา" ซึ่ง
สามารถท าให้ผู้ดูแล้วรู้เรื่องด้วยอาการประหลาดใจหรือตื่นเต้น สามารถท าให้ผู้ดูสนใจ ชวนให้เชื่อและปฏติบัติ
ตาม เราใช้ภาพโฆษณา เพ่ือ 

1.  เร้าความสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้ อยากศึกษา เช่น ภาพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ย่อมดึงดูด
ใจให้อยากไปเที่ยวชม 

2. เป็นเครื่องเตือนใจ เช่น เตือนให้เห็นภัยยาเสพติด 

3. สร้างบรรยากาศ ให้แก่ห้องเรียนหรือโรงเรียน 

4. ประกาศชักชวน จูงใจให้ท าอะไรบางอย่าง 
5. ใช้ส าหรับการสอนในเนื้อหาโดยตรง 

ลักษณะของภาพโฆษณาที่ดี 
1. แสดงความต้องการเพียงอย่างเดียว และเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีเรียน 

2. มีความเด่น ออกแบบดี สีสะดุดตา 

3. ตัวอักษรและค าบรรยายสั้นๆ ดูแล้วเข้าใจได้ทันที 
การใช้ภาพโฆษณาในการเรียนการสอนประกอบการสอน 

1. ใช้น าเรื่อง ผู้สอนอาจจัดให้ผู้เรียนดูหน้าห้องเรียน หรือให้ผู้เรียนไปดูภาพโฆษณาก่อนถึงเวลาสอน 
โดยผู้สอนให้ค าแนะน าสั้นๆ 

2. ใช้ส าหรับเสนอเนือ้หาโดยตรงเช่น ผู้สอนอาจสอนเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรง
ฝึกงานโดยใช้ภาพโฆษณาแสดงให้เห็น อุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความประมาท 

3. ทบทวนบทเรียน อาจทบทวนโดยให้ดูซ้ าอีกครั้งหนึ่ง หรือให้ดูภาพโฆษณาแผ่นใหม่ 
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 การ์ตูน 

การ์ตูน (Cartoon) คือภาพง่ายๆ ที่เขียนขึ้น โดยแสดงลักษณะเด่นของสิ่งที่ต้องการแสดงออกมาเพ่ือ 

1. กระตุ้นหรือเร้าให้ผู้เรียนสนใจอยากเรียน 

2. อธิบายให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย เพราะ การ์ตูน แสดงให้เห็นเฉพาะสิ่งที่ต้องการ ตัดรายละเอียดที่
ไม่จ าเป็นออกไป 

3. ประกอบสื่อการสอนอ่ืนๆ เช่น แผนภูมิ ภาพโฆษณา หรือ แผนสถิติ เป็นต้น 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออก โดยฝึกวาดภาพการ์ตูนในเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเนื้อหาการ
สอน 

ประเภทของการ์ตูนที่ใช้ในการเรียนการสอน  
1. ภาพการ์ตูนเดี่ยวแสดงออกสิ่งหนึ่งอย่างเดียว 

2. การ์ตูนเรื่องสั้น แบ่งเป็นตอนๆ (Comic Strip) อาจเสนอตอนละ 2-5 กรอบภาพ เช่น การ์ตูนที่
ลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 

3. หนังสือการ์ตูน (Comic book ) เสนอเป็นเรื่องยาว ในรูปของหนังสือในหนังสือการ์ตูน 1 เล่ม 

อาจเสนอหลายๆ เรื่อง เช่น ชัยพฤกษ์ การ์ตูนคุณหนู เป็นต้น 

การใช้การ์ตูนประกอบการสอน 

ผู้สอนต้องเลือกการ์ตูนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสอน ออกแบบง่ายๆ มีลักษณะเด่น ที่จะให้
ความหมายได้ชัดเจน และจะต้องมีขนาดเหมาะสม ถ้าใช้กับผู้เรียนทั้งชั้นต้องแน่ใจว่าผู้เรียนมองเห็นชัดทุกคน 

1. ใช้การ์ตูนน าเข้าสู่บทเรียน อธิบายเนื้อหา หรือ สรุปบทเรียนโดยผู้สอนเขียนขึ้นเอง หรือน ามา
ดัดแปลง การ์ตูนที่ผู้สอนเขียนขึ้นเอง ขณะอธิบายจะช่วยสร้าง ความสนใจได้มากดังนั้นผู้สอนผู้สอนจึงควรฝึก
ทักษะการเขียนได้ทันทีขณะสอน 

2. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการสร้างภาพการ์ตูนประกอบการเรียนการสอน ซึ่งอาจท าใน
ขั้นสรุปบทเรียนหรือเป็นกิจกรรมติดตาม 

  

แผนที่   
แผนที่ (Maps) เป็นสื่อลายเส้นที่ใช้แสดงลักษณะของพ้ืนผิวโลก โดยวิธีแผ่ให้แบนราบพ้ืนสะดวกต่อ

การศึกษารายละเอียด มีอยู่หลายแบบ คือ 
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1. แบ่งตามเนื้อหา ได้แก่ แผนที่แสดง ถนน แม่น้ า ทรัพยากร คมนาคม แผนที่แสดงเส้น กั้นอาณา
เขต แผนที่แสดงความสูงต่ า ของพ้ืนที่ แผนที่แสดงแหล่งทรัพยากร แผนที่ แสดงความหนาแน่นของพลเมือง 
แผนที่ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

2. แบ่งตามลักษณะของการใช้ได้แก่ แผนที่ส าหรับแขวนข้างฝา แผนที่ส าหรับดูบนโต๊ะ และหนังสือ
แผนที่ แผนที่โครงร่าง เป็นต้น 

ลักษณะของแผนที่ที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้ 
1. บอกทิศทางให้ทราบว่าทิศทางท่ีปรากฏจริงบนพ้ืนโลกเป็นอย่างไร 

2. ก าหนดมาตราส่วน เพ่ือให้ผู้อ่านทราบระยะทางที่เป็นจริง การใช้มาตราส่วน ในแผนที่อาจใช้
มาตราส่วนหยาบๆ หรือมาตราส่วนที่แน่นอน เช่น 1000 ไมล์ ต่อ1 ซม. เป็นต้น 

3. บอกความหมายของสัญญลักษณ์ท่ีใช้ โดยใช้รูปภาพหรือสี  
การใช้แผนที่ประกอบการสอน 

1. เลือกแผนที่มีเนื้อหาตรงตามจุดมุ่งหมาย และมีความยากง่ายเหมาะกับ  

2. ถ้าไม่สามารถหาแผนที่ ที่ให้เนื้อหาและรายละเอียดตรงตามความต้องการได้ควรใช้แผนที่โครง
ร่าง แล้วเติมรายละเอียดให้ตรงกับเนื้อหา 

3. ใช้วัสดุอื่นๆ ประกอบด้วยเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เช่น ใช้รูปภาพลูกโลก ภาพยนตร์ เป็นต้น 

4. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้แผนที่ให้มากที่สุด เช่น ให้หาต าแหน่งต่างๆ บนแผนที่  
นอกจากวัสดุกราฟิกทางการศึกษาชนิดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ยังมีวัสดุกราฟิกแบบอ่ืนๆ 

อีก เช่น รูปภาพ ภาพพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ  

  

การผลิตวัสดุกราฟิก  

ในการออกแบบวัสดุกราฟิก เพ่ือที่จะให้วัสดุกราฟิกมีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ เราต้องค านึงถึง
หลักการออกแบบ หรือลักษณะของการออกแบบที่ดี จะท าให้วัสดุกราฟิก มีคุณค่าตรงตามวัตถุประสงค์ และ 
ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีหลักการดังนี้ คือ 

1. ควรออกแบบ ให้วัสดุกราฟิกมีลักษณะเหมาะสมตรงกับความมุ่งหมายตามประโยชน์ในการเรียน
การสอน และมีความกลมกลืนของส่วนประกอบสวยงาม และสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ 

2. ให้มีลักษณะง่าย มีจ านวนการผลิตตามความต้องการของสังคม และมีกระบวนการผลิต ที่ไม่
ยุ่งยากสลับซับซ้อนมากนัก และมีเนื้อหาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
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3. ออกแบบให้ประโยชน์ โดยมุ่งถึงผลที่จะได้รับจากการใช้วัสดุกราฟิก ในการเรียนการสอนเป็น
ส าคัญ 

4. การประหยัด การผลิตวัสดุกราฟิกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ควรได้ค านึงถึงหลักของการประหยัด  

การประหยัดในที่นี้หมายถึง การประหยัดเงินงบประมาณ ในการจัดท าและการประหยัดเวลาในการจัดท าอ่ืนๆ  
5. ควรจะมีส่วนสัดดี มีความกลมกลืนทั้งส่วนรวม เช่นรูปแบบลักษณะผิวเส้น สี ฯลฯ 

6. ควรจะมีโครงสร้างที่เหมาะสมกลมกลืน กับวัฒนธรรม และความต้องการของสังคม และความถูก
ต้องในสภาพความเป็นจริง 

7. ควรจะมีความเหมาะสมของวัสดุ และวิธีการ มีคุณภาพและวิธีการใช้ง่ายสะดวก 

8. การใช้สี ควรพิจารณาใช้ให้เหมาะสม 

 

สรุปเนื้อหาบทที่ 5 

วัสดุกราฟิกเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยข้อดีที่เด่นชัดคือสามารถที่จะอธิบาย
สิ่งต่างๆ แทนค าพูด รวมถึงความหมายได้ภายในสื่อนี่เพียงชิ้นเดียว ท าให้ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น 
และตื่นตาตื่นใจจากการได้เห็นสื่อประเภทนี้ และยังสามารถสร้างได้จากคอมพิวเตอร์ที่ทุกๆคนสามารถใช้ได้
และง่ายต่อการใช้อีกด้วย อย่างไรก็ตามสื่อประเภทนี้ยังมีข้อจ ากัดก็คือ การออกแบบจ าเป็นต้องออกแบบให้ดี
เพ่ือการสื่อความหมายที่ถูกต้อง และหากเจอปัญหาที่ซับซ้อนหรือสวยงามมากๆจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญดังนั้น
การเลือกใช้สื่อประเภทนี้จ าเป็นต้องเลือกใช้ให้ถูกสถานการณ์ในการสอน และความข านาญของผู้ใช้อีกด้วย



 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 

 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามที่ก าหนดให้ถูกต้องชัดเจน 

1. อธิบายความหมายของวัสดุกราฟิก 

2. บอกประโยชน์ของวัสดุกราฟิกแต่ละชนิด 

3. วัสดุกราฟิกมีจุดเด่นมากกว่าสื่อประเภทอ่ืนอย่างไร จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง 
4. หลักการผลิตวัสดุกราฟิกมีอะไรบ้าง พร้อมค าอธิบาย 

5. อธิบายการน าวัสดุกราฟิกไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้เข้ากับพฤติกรรมการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่
ตนเองสังกัด 



 

เอกสารอ้างอิง 
 

วรวิทย์ นิเทศศิลป์. (2551). สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้. ปทุมธานี : สกายบุ๊ค. 

วิวรรธน์ จันทร์เทพย์. (2542). วิชาเทคโนโลยีการศึกษา. ราชบุรี : ธรรมรักษ์. 
 

 

 

 



 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

เครื่องขยายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ 
 

หัวเรื่องการเรียนรู้ 
1. ระบบการขยายเสียง 
2. เครื่องขยายเสียง 
3. ล าโพง 
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

5. วิทยุกระจายเสียง 
6. โทรทัศน์ 
7. สรุปเนื้อหาบทที่ 6 

8. แบบฝึกหัดบทที่ 6 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายและบอก ประเภท คุณค่า ประโยชน์ ความส าคัญของเครื่องขยายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ
การเรียนรู้ได้ 

2. บอกวิธีเลือกเครื่องขยายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ในการสอนสถานการณ์
ต่างๆ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การน าเสนอของผู้เรียน 

2. การวิเคราะห์จากเหตุการณ์จริง 
3. การน าเสนอของผู้เรียน 

4. การอภิปราย ถาม-ตอบ และสะท้อนความคิดเห็น 

 

สื่อการเรียนรู้ 
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1. โปรแกรม Microsoft Power point เรื่อง เครื่องขยายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
2. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 6 เครื่องขยายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
3. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
1. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2. เว็บไซต์ www.google.com 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. การน าเสนอของผู้เรียน 

2. การมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. การอภิปราย ถาม-ตอบ และการสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ 

4. การตอบค าถามจากแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. สามารถอธิบายและบอก 
ประเภท คุณค่า ประโยชน์ 
ความส าคัญของเครื่องขยายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ได้ 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2. สามารถบอกวิธีเลือกเครื่อง
ขยายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ
การเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในการสอน
สถานการณ์ต่างๆ 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

  



 

บทท่ี 6 

เครื่องขยายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ 
 

ปัจจุบันสื่อประเภทเครื่องเสียงและโทรทัศน์ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความจ าเป็นที่จะต้องใช้ประการหนึ่ง และเนื่องจาก  เครื่องเสียงและโทรทัศน์ใน
ปัจจุบัน มีคุณลักษณะที่ดี เหมาะแก่การน ามาใช้อีกประการหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น การสอนหรือการฝึกอบรมที่มี
ผู้ฟังเป็นจ านวนมาก จ าเป็นต้องใช้ระบบการขยายเสียง เพ่ือช่วยให้ผู้ฟังได้ยินอย่างทั่วถึง  การสอนภาษ
ต่างประเทศ หรือแม้แต่ภาษาไทยเอง เมื่อต้องการให้ผู้เรียนฝึกการฟังการออกเสียงอย่างถูกต้อง สื่อที่เหมาะแก่
การใช้จึงควรเป็นเทป บันทึกเสียง การสอนทางไกลก็จะต้องใช้วิทยุหรือโทรทัศน์ ดังนั้น ผู้สอนผู้สอนจึงมีความ
จ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อประเภทนี้เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ 
  

ระบบการขยายเสียง   
การขยายเสียงหมายถึง การเพ่ิมความดังของเสียง เพ่ือให้กระจายไปสู่ผู้ฟังจ านวนมากอย่างทั่วถึง 

ดังนั้นระบบของการขายเสียงจึงไม่ใช่เป็นสื่อการสอนโดยตรง แต่เป็นสิ่งที่จะช่วยเสริม ให้การใช้สื่ออ่ืนๆ มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ช่วยให้เสียงพูดดังขึ้น ช่วยให้เสียงจากวิทยุ เทป แผ่นเสียง โทรทัศน์ ดังขึ้น และยัง
สามารถส่งไปตามสายได้ไกลๆ อีกด้วยระบบการขยายเสียงมีองค์ประกอบ หลัก 3 ส่วน คือ 

1. แหล่งต้นเสียง หรือสัญญาณเข้า เช่น ไมโครโฟน Tuner Tape เครื่องเล่นแผ่นเสีย 

2. เครื่องขยายเสียง ท าหน้าที่ขยายสัญญาณ ไฟฟูาความถี่เสียงคือ ประมาณ 20 ถึง 20,000 ไซเคิล 
ต่อวินาที่ ให้มีก าลังแรงขึ้น เครื่องขยายเสียงอาจมีส่วนประกอบต่างๆ เช่น ภาคขยายขั้นต้น (Pre Amp) ภาค
ปรับความถ่ีเสียง (Tone Control) หรือ Equalizers ภาคขยายก าลัง (Power Amp) รวมอยู่ในกล่องเดียวกัน 
หรืออาจเป็นแบบแยกส่วน 

3. ล าโพง ท าหน้าที่รับสัญญาณไฟฟูา จากเครื่องขยายเสียง แล้วเปลี่ยนเป็นคลื่นเสียง ที่คนเราจะรับ
ฟังได ้

การใช้ไมโครโฟนประกอบการสอน 

ไมโครโฟน มีหลายชนิด ซึ่งต้องเลือกใช้ใเหมาะสมกับงาน  ส าหรับระบบการขยายเสียงทั่วไป 
ไมโครโฟนที่นิยมใช้คือ แบบไดนามิคส์ (Dynamics) และแบบ คอนเดนเซอร์ (Condenser) แบบไดนามิคส์ 
เป็นแบบที่ใช้กันมากที่สุด หลักการทั่วไปในการใช้ไมโครโฟน คือ  
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1. ควรเลือกใช้ไมค์ ให้เหมาะกับงานและสภาพแวดล้อม โดยพิจารณาทิศทางการรับเสียงของ
ไมค์ คุณภาพ และราคาของไมค์ด้วย 

2. การพูดไมค์ ควรมีระยะห่างพอควรประมาณ 2"-10" ซึ่งข้ึนอยู่กับชนิดของไมค์ ที่ใช้ ผู้ใช้อาจ
ทดลองพูด แล้วเลือกระยะที่ให้เสียงดังและชัดเจนที่สุด 

3. ไม่ควรทดสอบไมค์โดยการเคาะหรือเปุา ควรใช้วิธีพูด 

4. การวางไมค์ใช้งาน ไม่ควรวางในทิศทางหรือต าแหน่ง ที่รับเสียงจากล าโพงได้ง่าย หรือวาง
ใกล้ล าโพงจะท าให้เกิดเสียงหวีดหอน 

5. ไม่ควรต่อสายไมค์ยาวเกินไปเพราะจะท าให้เกิดเสียงรบกวนได้ง่าย  
6. การใช้ไมค์หลายตัวพร้อมกัน จะท าให้เกิดปัญหาในการปรับเสียง คือ เพิ่มความดัง ของเสียง

ได้ไม่มากเท่าท่ีควร มีโอกาสที่จะหวีดหอนได้ง่าย ดังนั้นจึงควรใช้ไมค์เท่าที่จ าเป็น 

7. ระมัดระวังเรื่องฝุุน ความร้อน ความชื้น และกระทบกระเทือน เนื่องจาก โครงสร้างภายใน
ของไมค์ ค่อนข้างบอบบาง 

 

เครื่องขยายเสียง  
เครื่องขยายเสียง (Amplifier) เป็นอุปกรณ์ ท าหน้าที่ ขยายสัญญาณไฟฟูาให้มีก าลังสูงขึ้น พอที่จะ

ส่งไปท าให้ล าโพงเกิดเสียงดังได้ตามต้องการ ภายในประกอบด้วยวงจรอิเลคทรอนิคส์ที่ซับซ้อนส าหรับผู้ใช้
ทั่วไป ประเภทของเครื่องขยายเสียง จ าแนกได้ดังนี้ คือ 

1. จ าแนกตามชนิดของวงจรอิเลคทรอนิคส์ มี 2 แบบ คือ เครื่องขยายแบบหลอดสูญญากาศ 
และแบบทรานซีสเตอร์ ไอซี (IC =Integrated Circuit) 

2. จ าแนกตามคุณภาพเสียง และการใช้งาน เช่น แบบ Mono, HiFi, Stereo, PA 

Mono หมายถึง เครื่องขยายเสียงแบบ สัญญาณเข้าและออก เพียงสัญญาณเดียว 

HiFi หมายถึง เครื่องขยายเสียงคุณภาพสูง ให้สัญญาณออกไม่ผิดเพ้ียนจากสัญญาณเข้า HiFi 

มาาจากค าว่า High Fidelity แปลว่า ซื่อสัตย์อย่างสูง 
Stereo หมายถึง เครื่องขยายเสียงแบบสัญญาณเข้าและออก 2 ช่องสัญญาณขึ้นไปช่วยให้รับรู้

มิติ หรือระยะและทิศทางของเสียง  
PA หมายถึง เครื่องขยายเสียงแบบสาธารณะ (Public Address) ใช้งานทั่วไป เน้นการใช้งานที่

ต้องการเสียงดัง เช่น เครื่องขยายเสียงที่ใช้กันตามโรงเรียน สถานที่กลางแจ้งต่างๆ 
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การใช้งานเครื่องขยายเสียงประกอบการสอน ผู้ใช้จะต้องรู้จัก จุดเสียบต่อสัญญาณ และปุุมควบคุม
ต่างๆ ในเครื่องขยายเสียง คือ 

1. ช่องเสียบสัญญาณเข้าจากแหล่งต้นเสียงต่างๆ เช่น Tape Phono Tuner 

              Mic   รับสัญญาณจากไมโครโฟน อาจมีหลายช่อง เป็น Mic1 Mic2 ... 

              Tape               รับสัญญาณจากเทปบันทึกเสียง 
              Phono             รับสัญญาณจากเครื่องเล่นแผ่นเสียง 
              Tunner            รับสัญญาณจากภาครับวิทยุ 
              Aux                 รับสัญญาณจากสัญญาณอ่ืนๆ 

2. ปุุมปปรับต่าง เช่น 

              Tone               ปรับเสียงทุ้มแหลม 

              Bass                เพ่ิมลดเสียงทุ้ม 

              Treble             เพ่ิมลดเสียงแหลม 

               Volume           ควบยคุมความดังของเสียง อาจใช้ว่า Master 

              Balance           ปรับความสมดุลย์ของเสียงซ้าย-ขวาในเครื่องแบบสเตอริโอ 

              Low-High Filter กรองเสียงรบกวนด้านความถี่ต่ า และสูง  
3. จุดต่อสัญญาณออก ที่ส าคัญได้แก่จุดต่อล าโพง ซึ่งต้องต่อให้ถูกต้องตามค่า Impedance 

ของล าโพง เช่น 4 โอห์ม 8 โอห์ม 16 โอห์ม 

4. สวิตซ์ต่างๆ เช่น สวิตซ์ปิด-เปิดเครื่อง (Power) สวิตซ์ยกระดับเสียงทุ้มแหลม (Loudness) 

 

ล าโพง  
ล าโพง (Speaker) เป็นอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟูากลับเป็นสัญญาณเสียง มีความส าคัญไม่แพ้

ส่วนอื่น ในการท าให้ได้คุณภาพของเสียง ปัจจุบันมีการประดิษฐ์ คิดค้น ล าโพงออกมาหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้มี
อยู่เพียงแบบเดียวคือ แบบไดนามิค (Dynamic) ซึ่งมีโครงสร้างภายใน ประกอบด้วยแม่เหล็กถาวรและขดลวด
เป็นส่วนส าคัญ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ แบบปากแตร (Horn) และแบบกรวย (Cone) แบบปากแตร คุณภาพ
เสียงไม่ดีนัก แต่ให้เสียงดังและพุ่งไปไกล ส่วนแบบกรวย มีหลายขนาด ขนาดใหญ่จะให้เสียงทุ้ม ขนาดเล็กจะ
ให้เสียงแหลมกว่า บางแบบจะท าล าโพงหลายตัวติดไว้ด้วยกัน แต่ละตัวให้เสียงแตกต่างกัน คือตัวหนึ่งให้เสียง
ทุ้ม อีกตัวหนึ่งให้เสียงแหลม การใช้ล าโพงแบบนี้จะต้องติดตั้งไว้ในตู้ จึงจะให้เสียงได้สมบูรณ์ ซึ่งอาจจะต้อง
ติดตั้งล าโพงหลายตัวไว้ในตู้เดียวกัน เช่น ล าโพงเสียงทุ้ม กลาง แหลม 
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การใช้เครื่องขยายเสียงประกอบการสอน 

1.  ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ล าโพงไมค์ และอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไมค์จะต้อง
ไม่อยู่ในต าแหน่งที่จะรับเสียงจากล าโพง โดยตรง 

2. ต่อสายล าโพงต้องระมัดระวังไม่ให้สายล าโพงเกิดการลัดวงจรหรือแตะกัน 

3. กรณีเกิดเสียงหวีดหอน ผู้ควบคุมจะต้องลด Volume หรือปรับเสียงทุ้ม แหลม ด้วย 

4. กรณีใช้ไมค์หลายตัว ท าให้เพ่ิมความดังได้ไม่มาก เนื่องจากเกิดการหวีดหอนได้ง่าย ควรปิดสวิตซ์ 
หรือลด Volume ไมค์ตัวที่ไม่ใช้เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้จึงเปิด 

  

ห้องปฏิบัติการทางภาษา  

หมายถึงห้องที่จัดท าขึ้น โดยอาศัยวัสดุอุปกรณ์ ทางเสียงต่างๆ เพ่ือจุดประสงค์ในการเรียน  หรือฝึก
ทักษะทางภาษา เป็นเทคโนโลยีด้านการสอนภาษาที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งนิยมจัดในโรงเรียนสถานศึกษาท่ัวไป  

รูปแบบของห้องปฏิบัติการทางภาษา 

ห้องปฏิบัติการทางภาษาโดยทั่วไปจะใช้เทปบันทึกเสียง เป็นอุปกรณ์หลักของการฝึกปฏิบัติการ ซึ่ง
อาจจัดเครื่องมืออุปกรณ ์แบบง่ายๆ ไปจนถึงแบบที่ยุ่งยากซับซ้อน ห้องปฏิบัติการทางภาษาจึงควรจัดเป็นห้อง
เฉพาะ เพ่ือความสมบูรณ์ของการฝึก และการพัฒนาให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น แต่สภาพโดยทั่วไปของ
โรงเรียน สถานศึกษา ต่างๆ อาจไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดเป็นห้องเฉพาะ ห้องปฏิบัติการทางภาษา จึง
อาจใช้ห้องเรียนปกติ ดัดแปลงเป็นห้องปฏิบัติ ชั่วคราว หรือท าเป็นห้องเฉพาะ 

1. ห้องปฏิบัติการภาษาในห้องเรียน  

ปฏิบัติการกลุ่มใหญ่ แบบนี้ใช้เทปบันทึกเสียงเพียงเครื่องเดียว โดยผู้สอนเป็นผู้ควบคุมรายการ
เช่นเดียวกับการสอนตามปกติ เพียงแต่กรณีนี้เน้นหนักที่กิจกรรมการฟังและออกเสียงตามเทป  ผู้สอนอาจให้
ฟัง และออกเสียงพร้อมกัน หรือ ทดสอบซักถามการออกเสียงเป็นรายบุคคลควบคู่กันไป วิธีนี้อาจไม่ได้ผลดีนัก 
เนื่องจากผู้เรียนต้องท ากิจกรรมพร้อมกัน จึงไม่ส่งเสริมความสามารถเป็นรายบุคคล ผู้เรียนอ่อนอาจตามเพ่ือน
ไม่ทัน ผู้เรียนที่เก่งอาจเกิดความร าคาญ 

ปฏิบัติการแบบกลุ่มย่อย ใช้วิธีจัดห้องเรียนเพียงเล็กน้อย โดยจัดโต๊ะเรียนเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ
ประมาณ 4-8 คน แต่ละกลุ่มย่อย มีเครื่องบันทึกเสียงประจ ากลุ่ม แต่ละกลุ่มท ากิจกรรมทางภาษา ซึ่งส่วนมาก
วิธีนี้จะเน้นหนักท่ีการฟัง แต่ละกลุ่มอาจใช้รายการสอน หรือเทปเรื่องเดียว กัน หรืออาจจะก าหนดให้เป็นกลุ่ม
ละรายการ หมุนเวียนกันไปก็ได้ วิธีบันทึกเสียงจะต้องปรับปรุงด้านสัญญาณเสียงออก โดยต่อกล่องแยก
สัญญาณเพ่ิม ให้เสียบหูฟังได้พร้อมกันจ านวนมาก 
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2. ห้องปฏิบัติการเฉพาะ  

อาจท าได้หลายรูปแบบตามงบประมาณและความจ าเป็น แต่โดยทั่วไป การจัดที่นั่งของผู้เรียน จะ
จัดแบ่งเป็นช่องๆ (Booth) มีวัสดุประเภทดูดซับเสียงกั้นระหว่างช่อง เพ่ือไม่ให้เสียงของผู้เรียนรบกวนกัน
เกินไป ส่วนการจัดอุปกรณ์ทางเสียงนั้นอาจจัดได้หลายรูปแบบคือ 

แบบใช้เครื่องบันทึกเสียงชุดเดียว แต่ละ Booth ไม่มีเทป ผู้สอนท าหน้าที่ด าเนินรายการควบคุม
เทปบันทึกเสียงจากโต๊ะกลาง (Master Control) ส่งสัญญาณเสียงไปยัง Booth ต่างๆ อาจใช้รายการเดียว 
หรือเปิดหลายรายการพร้อมกัน ผู้เรียนแต่ละคนจะเลือกฟังรายการใดรายการหนึ่งโดยมีสวิตซ์เลือกรายการ 

อยู่ที่ Booth  

แบบ Master Control lและมีเทปประจ าแต่ละ Booth เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษาที่สมบูรณ์ 
โดยผู้เรียนที่ประจ าในแต่ละ Booth สามารถท ากิจกรรมได้หลายอย่าง เช่น รับฟังเสียงจาก Master Control 

ซึ่งอาจจะเป็นรายการจากเทป หรือค าสั่งจากผู้สอน พูดตอบ ติดต่อกับ Master Control ได้ ออกเสียง 
บันทึกเสียงเองได้ในแต่ละ Booth 

แบบใช้วิดีโอเทป สามารถออกแบบให้น าวิดีโอเทปเข้ามาใช้ในการฝึกภาษาได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
อาจจะให้ผู้รับ ชมรายการร่วมกัน หรือแยกให้แต่ละ Booth มีจอรับภาพ ตลอดจนถึงมี เครื่องวิดีโอเทปประจ า 
ก็ย่อมได้  

นอกจากนี้อาจใช้สื่ออ่ืน เช่น ภาพยนตร์ สไลด์ และสื่อประสมอ่ืน สามารถออกแบบควบคุม การ
ท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

คุณค่าของห้องปฏิบัติการทางภาษา 

1. ช่วยให้ผู้เรียนได้ฟังการออกเสียงหรือการพูดที่ถูกต้อง ฝึกพูดหรือฟังซ้ าก่ีครั้งก็ได้ 
2. ผู้เรียนทราบข้อบกพร่องของตนเองจากการฟังเสียงที่บันทึก 

3. ส่งเสริมความสามารถเป็นรายบุคคล 

4. กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย 

5. ช่วยให้ผู้สอนทดสอบ วัดผล ประเมินผล ได้ดีและสะดวกรวดเร็ว 

การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาประกอบการสอน 

 สามารถใช้ได้หลายรูปแบบเช่น ฝึกการฟัง อาจฟังเพ่ือศึกษาการออกเสียงหรือฟังเพ่ือจับใจความ ฝึก
การพูด การออกเสียง การสนทนา ฟังสิ่งบันเทิงที่มีสาระ ให้เขียนตามค าบอก ฝึกไวยากรณ์ อาจใช้วิธีการถาม
ตอบหรือวิธีอ่ืน 
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วิทยุกระจายเสียง  
คุณค่าของวิทยุการศึกษา  

1. เสนอเนื้อหาได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ส่งและรับเนื้อหาได้ทันที่ 
2. ไม่มีความจ ากัดในเรื่อง ระยะทาง ความห่างไกล กระจายเสียงไปได้ทุกหนทุกแห่ง 
3. มีก าลังชักชวนจูงใจสูง ก่อให้เกิดอารมณ์และเจตคติที่ต้องการได้ดี 
4. ใช้ไดม้ากอย่างไม่จ ากัด เสนอเรื่องราวไปได้ทุกห้องเรียนที่มีเครื่องรับ 

5. สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ผู้รับได้ฟังอย่างเดียว 

6. น าผู้ช านาญการเข้าสู่ห้องเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธาเชื่อถือ 

7. ใช้เทคนิคปรุงแต่ง ดัดแปลงให้เกิดความแปลกใหม่ เพ่ือสร้างความสนใจได้ดี 
8. เปิดโอกาสให้ศึกษาได้ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล อย่างไม่จ ากัดสถานที่ 
9. ส่งเสริม พัฒนาทักษะทางภาษาแก่เด็กและการสอนแก่ผู้สอนที่ได้ฟังตัวอย่างการสอนที่ดี 
ข้อจ ากัดของวิทยุ 
1. วิทยุเป็นเพียงสิ่งช่วยผู้สอนสอน มิใช่สอนแทนผู้สอนดังนั้นการใช้วิทยุจะได้ผลหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับ

ผู้สอนผู้ใช้สอนเป็นส าคัญ 

2. เวลาของรายการออกอากาศไม่ตรงกับตารางสอนของโรงเรียน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตารางสอน
อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร 

3. เป็นการสื่อสารทางเดียว ผู้เรียนไม่มีโอกาสซักถามและทบทวน 

4. วิทยุเสนอเนื้อหาด้วยเสียงเพียงอย่างเดียว ไม่มีภาพจึงสอนได้จ ากัด 

5. โรงเรียนส่วนใหญ่มีเครื่องรับน้อย แต่บางแห่งผู้สอนก็ไม่นิยมใช้วิทยุในการสอน 

ประเภทของรายการวิทยุการศึกษา 

1. รายการเพ่ือการศึกษาในระบบโรงเรียน เรียกว่า วิทยุโรงเรียน  จัดรายการสอนโดยตรง ตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

2. รายการเพื่อการศึกษาประชาชน มุ่งให้ความรู้ทั่วไปในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากการบันเทิงอาจจัด
รายการเพื่อให้ความรู้โดยตรง เรียกว่า "วิทยุศึกษา" หรือ แฝงความรู้อยู่ในรายการอ่ืนๆ ผู้สอนหรือผู้ฟังจะต้อง
วินิจฉัยเองว่าเป็นรายการที่มีคุณค่าต่อการศึกษาหรือไม่  

3. รายการเพ่ือการศึกษาระบบเปิด  เช่น รายการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกรายการเพื่อการสอนส าหรับผู้เรียนและประชาชนทั่วไป 
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โทรทัศน์   
โทรทัศน์ (Television) เป็นสื่อถ่ายทอดความรู้ความคิดที่ทรงประสิทธิภาพยิ่ง เพราะให้ทั้งเสียงและ

ภาพเคลื่อนไหว เป็นสื่อที่เสมือนได้รวมเอาเทป วิทยุ และภาพยนตร์เข้าไว้ด้วยกัน  
คุณค่าของโทรทัศน์ 
1.  ให้ทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหว จึงควรมีผลต่อการรับรู้ เรียนรู้มากเป็นพิเศษ และใช้เทคนิค 

ดัดแปลงปรุงแต่งได้มากมายเช่นเดียวกับภาพยนตร์ศึกษาแบบกระท าซ้ าๆ ได้หลายครั้ง โดยวิธีบันทึกรายการ
ลงเทปเอาไว้ 

2. ไม่จ ากัดจ านวนผู้เรียน ใช้ได้ดีทั้งในห้องเรียนปกติหรือต่อวงจรปิดกระจายในห้องขนาดใหญ่หรือ
หลายๆห้องพร้อมกัน จนถึงส่งคลื่นให้ชมทั่วประเทศและท่ัวโลก 

3. รวมสื่ออ่ืนๆ เช่น รูปภาพ สไลด์ แผนภูมิ สถิติ แผ่นที่ การบรรยาย เข้าไว้ในรูปรายการโทรทัศน์ได้ 
4. น าความรู้จากทุกหนทุกแห่งมาเสนอได้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ไกลหรือลี้ลับเพียงใด 

จึงช่วยให้มีความรู้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

5. ใช้ได้ดีทั้งการสอนโดยตรง และใช้ประกอบหรือเสริมการสอนยั่วยุให้เกิดความสนใจ เพลิดเพลิน 
สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ดี 

6. ใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงทักษะการสอน เช่น ใช้ส าหรับการสอนจุลภาค 

7. เป็นสื่อที่มีแนวโน้มในการพัฒนาก้าวหน้ามาก เช่น โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  
อย่างไรก็ตาม โทรทัศน์ก็มีข้อจ ากัดคือ เป็นสื่อสารทางเดียว ผู้เรียนไม่สามารถซักถามปัญหาได้ จึงเป็น

เพียงเครื่องช่วยผู้สอนสอนเท่านั้น ไม่อาจน ามาใช้แทนการสอนของผู้สอนได้ 
การรับสัญญาณโทรทัศน์ คุณภาพของภาพและเสียง ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเทคนิคหลายอย่าง ที่

ส าคัญ คือ สายอากาศหรือสายส่งสัญญาณ ซึ่งจะต้องมีความเหมาะสมส าหรับคลื่นของสถานีโทรทัศน์แต่ละ
ช่อง เกี่ยวกับ แบบของสายอากาศ ต าแหน่ง ทิศทาง ความสูงของแผงสายอากาศ นอกจากยังต้องการปรับแต่ง
โดยผู้ใช้ ซึ่งมีปุุมปรับสิ่งต่างๆ หลายอย่าง คือ 

1. ปุุมเลือกช่อง (Chanel Selector) ส าหรับกดหรือหมุนเลือกรับความถี่ของแต่ละช่อง ปัจจุบัน
นิยมผลิตเป็นแบบกดมีประมาณ 8-12 ปุุม แต่ละปุุมสามารถปรับให้รับความถี่ช่องใดๆ ก็ได้ อาจเป็นช่วง
ความถี่ VHF (ช่อง 1-13) หรือ UHF (ช่อง 14-83) 

2. Contrast ปรับความเข้ม-จางของภาพบางเครื่องอาจเขียนว่าPicture 

3. Bright ปรับความมืด – สว่างของจอภาพ 

4. Color ปรับความเข้มของสีในเครื่องรับโทรทัศน์สี 
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5. V-Hold ปรับเมื่อภาพเลื่อนขึ้น – ลงให้หยุดนิ่ง 
6. H-Hold ปรับเมื่อภาพล้มทางแนวนอน 

การใช้วิทยุและโทรทัศน์ประกอบการสอน 

ก. ภารกิจก่อนการรับฟัง 
1. เลือกรายการ จะต้องท าล่วงหน้าหลายๆ วัน โดยดูจากก าหนดการออกอากาศของสถานีต่างๆ 

หรือเลือกรายการ จากท่ีบันทึกเอาไว้พิจารณาจุดมุ่งหมายของการสอน คุณภาพของรายการ ผู้เรียน ความยาก
ง่ายในการจัดเข้าตารางสอน 

2. เตรียมตัวผู้สอน ศึกษาคู่มือและเนื้อหาวิชา แล้ววางแผนการสอนพิจารณากิจกรรมเสริมขณะ
ฟัง และหลังฟัง 

3. เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์และสถานที่ ทั้งวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอน เช่น แผนที่ รูปภาพ ฯลฯ 
และวัสดุ-อุปกรณ์ของวิทยุโทรทัศน์อันได้แก่ เครื่องรับเครื่องบันทึกเสียง บันทึกภาพ การจัดห้องเรียนขจัด
สิ่งรบกวน ติดตั้งเครื่องรับให้สูงพอที่จะมองเห็นได้ชัดเจนทั่วห้อง  

4. เตรียมผู้เรียนให้เกิดความสนใจอยากจะฟัง มีความส าคัญและจ าเป็นมาก โดยเฉพาะวิทยุ 
เพราะคนส่วนมากเคยชินกับการฟังวิทยุแบบไม่ตั้งใจ 

ข. ภารกิจระหว่างการรับฟัง 
1. ผู้สอนจะต้องร่วมฟังไปพร้อมกันกับผู้เรียน เป็นตัวอย่างที่ดีในการฟังควบคุมระเบียบวินัยและ

ใช้วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ประกอบได้ทันที 
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมท ากิจกรรมตามบทเรียน เช่น การร้องเพลง ให้จังหวะออกเสียงตาม 

แสดงท่าทาง ตอบค าถาม ใช้สื่ออ่ืนประกอบ เป็นต้น 

3. ผู้สอนจะต้องคอยสังเกตและบันทึกปฏิกริยาตอบสนองของผู้เรียนว่าเข้าใจหรือไม่ ตลอดจนคิด
หาแนวทางเพ่ิมเติมกิจกรรมหลังฟัง 

ค. ภารกิจหลังการฟัง อาจแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะของบทเรียน เช่น 

1. ศึกษาเพ่ิมเติมจากสื่อการสอนอื่นๆ  
2. อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุป 

3. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด 

4. ท าแบบฝึกหัด ตอบค าถาม ให้ปฏิบัติงาน 
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สรุปเนื้อหาบทท่ี 6 

 สื่อประเภทนี้เน้นการขยายการถ่ายทอดสิ่งที่เราสอน ให้กว้างออกไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ ไม่เพียงแค่ใน
ห้องเรียน แต่ยังขยายทั้งห้องที่มีขนาดใหญ่ เช่น เครื่องขยายเสียง ล าโพง เป็นต้น ไปจนถึงทั่วโลก ด้วยการส่ง
สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุออกไป ซึ่งในปัจจุบันมีการน าสื่อเหล่านี้ไปใช้อย่างแพร่หลายเพ่ือการขยายโอกาส
การเรียนการสอน ข่าวสาร ไปยังผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล อย่างไรก็ดีการน าสื่อประเภทนี้ยังมีข้อจ ากัดอีกมากมาย
เช่น การตอบโต้ การถาม-ตอบและราคา สื่อประเภทนี้ยังท าได้ไม่ดีนัก ดังนั้นการเลือกที่จะใช้สื่อประเภทนี้ไป
ใช้ต้องผ่านการวิเคราะห์ว่าจ าเป็นหรือไม่กับการใช้สื่อประเภทนี้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่มากอยู่พอสมควร 

  



 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 

 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามที่ก าหนดให้ถูกต้องชัดเจน 

1. อธิบายความหมายของเครื่องขยายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
2. บอกประโยชน์และความส าคัญของเครื่องขยายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
3. เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของวิทยุและโทรทัศน์ เหตุใดวิทยุยังถูกใช้อยู่ในปัจจุบัน 

4. โทรทัศน์มีจุดเด่นมากกว่าสื่อประเภทอ่ืนอย่างไร จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง 
5. อธิบายการน าเครื่องขยายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้เข้ากับพฤติกรรมการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาที่ตนเองสังกัด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

สื่อกิจกรรม 

 

หัวเรื่องการเรียนรู้ 
1. นาฎการ 
2. การสาธิต 

3. การจัดนิทรรศการ 

4. การใช้ทรัพยากรชุมชน 

5. สรุปเนื้อหาบทที่ 7 

6. แบบฝึกหัดบทที่ 7 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมาย ประเภท คุณค่า ประโยชน์ ความส าคัญของสื่อกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ได้ 
2. บอกวิธีการเลือกสื่อกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในการสอนสถานการณ์ต่างๆ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การน าเสนอของผู้เรียน 

2. การวิเคราะห์จากเหตุการณ์จริง 
3. การน าเสนอของผู้เรียน 

4. การอภิปราย ถาม-ตอบ และสะท้อนความคิดเห็น 

 

สื่อการเรียนรู้ 
1. โปรแกรม Microsoft Power point เรื่อง สื่อกิจกรรม 

2. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 7 สื่อกิจกรรม 

3. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 
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แหล่งการเรียนรู้ 
1. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2. เว็บไซต์ www.google.com 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. การน าเสนอของผู้เรียน 

2. การมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. การอภิปราย ถาม-ตอบ และการสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ 

4. การตอบค าถามจากแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. สามารถบอกความหมาย 
ประเภท คุณค่า ประโยชน์ 
ความส าคัญของสื่อกิจกรรมเพ่ือ
การเรียนรู้ได้ 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2. สามารถบอกวิธีการเลือกสื่อ
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้
ในการสอนสถานการณ์ต่างๆ 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

  



 

บทท่ี 7 

สื่อกิจกรรม 

 

ในการเรียนการสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ หรือการสื่อความหมายใดๆ ก็ตามบางครั้งไม่อาจจะท า
ให้ได้ผลดีด้วยการใช้เพียงวัสดุ เครื่องมือเท่านั้น จ าเป็นจะต้องใช้เทคนิควิธีการหรือ กิจกรรมต่างๆ ด้วย ซึ่งการ
ใช้กิจกรรมต่างๆ อาจต้องใช้ วัสดุเครื่องมือช่วยในการจัดกิจกรรม หรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่ใช้เฉพาะเทคนิค
วิธีการล้วนๆ ก็ได้ จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม อาจจัดส าหรับการเรียนการสอนโดยตรง หรือจัด
ประกอบการเรียนการสอนก็ได้ 
  

นาฎการ  
นาฎการ (Dramatize) หมายถึง การแสดงต่างๆ อาจจะเป็นการแสดงโดยคนคนเดียว แสดงเป็นกลุ่ม

เล็ก ในห้องเรียน หรือการแสดงเต็มรูปแบบบนเวที การแสดงกลางแจ้ง การจัดงานแสดงตามประเพณี ก็ถือว่า
เป็นนาฎการทั้งสิ้น นาฎการทุกรูปแบบ มีคุณค่าต่อการเรียนการสอนมาก โดยเฉพาะอย่ายิ่ง ในด้านความรู้สึก 
ก่อให้เกิดแรงจูงใจ 

คุณค่าเฉพาะของนาฎการ 
1. เสนอเนื้อหาให้บรรลุจุดประสงค์ด้านความรู้สึกได้ เช่น การสอน ให้เกิดความรักชาติ ให้รู้สึกสงสาร

เห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย์ ให้ทราบซึ้งในวรรณคดี ซึ่งการสอนวิธีอ่ืนอาจช่วยให้บรรลุจุดประสงค์ได้ดีเพียงแค่
ด้าน ความรู้-ความจ า เท่านั้น 

2. มีอิทธิพลในการจูงใจสูง โดยธรรมชาติคนทุกชาติทุกภาษานิยมชมชอบ ในศิลปของการแสดงอยู่
แล้ว จนอาจกล่าวได้ คนทุกคน ชอบดูการแสดง และยิ่งกว่านั้นมีคนอีกเป็นจ านวนมากท่ีชอบเป็นผู้แสดง ดั้ง
นั้นการน าเอานาฎการ หรือการแสดง มาใช้กับการเรียนการสอน จึงช่วยท าให้ผู้เรียน ตื่นเต้น มีความตั้งใจสูง 
บรรยากาศการเรียนการสอนมีชีวิตชีวา 

3. การแสดงบางอย่าง เช่น การแสดงบทบาท (Role Playing) ช่วยให้ผู้เรียนได้ระบายความรู้สึกทาง
อารมณ์ หรือความกดดันต่างๆ ได้ ถือว่าเป็นการช่วยบ าบัดหรือพัฒนาทางจิตอีกทางหนึ่ง ส่งเสริมจินตนาการ 
การแสดงออกทางสติปัญญา ปฏิภาณ ไหวพริบ ในเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรับผู้แสดง 

4. ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของผู้เรียน การจัดการแสดง จะช่วยให้เกิด การประสานงาน การ
ท างานร่วมกัน ไม่เฉพาะในห้องเรียนเดียวกันเท่านั้น ถ้าจัดการแสดงที่ใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนต่างห้อง ต่างเอก 
ต่างคณะ ได้ท างานร่วมกัน และบางครั้งอาจร่วมไปถึงชุมชนด้วย 
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5. พัฒนาบุคคลิกภาพ หรือการแสดงออก ทั้งทางกาย ทางเสียง ทางอารมณ์ การใช้ การแสดงเป็นสื่อ
ให้เข้าใจ ท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมกลายมาเป็นบุคลิกภาพที่สังเกตเห็นหรือเข้าใจได้ง่าย เช่น คนดี คนชั่ว ผู้ร้าย 
ผู้ดี มีพฤติกรรมอย่างไร 

รูปแบบของการนาฎการ 

1. การแสดงละคร (Plays) หมายถึง การแสดงที่เป็นเรื่องราวแสดงให้เห็นถึงชีวิต อุปนิสัย หรือ
วัฒนธรรม และมักมีจุดมุ่งหมายได้สะเทือนใจ หรือเข้าถึงจิตใจ เป็นหลักส าคัญ 

การละครของไทย มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ คงสืบเนื่องมาจากความเลื่อมใสในค าสั่งสอนของพระพุทธ
องค์ท่ีใช้การเล่านิทาน เป็นสื่อเผยแพร่ ค าสั่งสอนให้คนรู้ถึง บาปบุญ คุณโทษ แม้ปัจจุบันนี้ การละครก็ยังเป็น
เรื่องของ บาปบุญ คุณโทษอยู่ การละครตามแนวของไทยนั้น แบ่งละครออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ละคร
ร า ละครร้อง ละครพูด  

การละครตามแนวสากล ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสะท้อนชีวิตของคน มีทั้งทุกข์ และสุข จึงจัด
ประเภทละครตามจุดประสงค์ของบทละคร คือ โศกนาฎกรรม (Tragedy) สุขนาฎกรรม (Comedy) สะเทือน
ใจรุนแรง (Melo Drama) 

ละครใบ้ (Pantomime) เป็นการสื่อความหมายด้วยภาษาท่าทาง และการแต่งตัว ผู้แสดงจะต้อง
พยายามแสดงให้ผู้ดู รู้เรื่องราวหรือเข้าใจความหมายโดยไม่ใช้การพูดเลยแต่อาจจะใช้ดนตรี หรือการบรรยาย
ประกอบได ้

2. หุ่นชีวิต (Tableau) เป็นการแสดงหุ่นนิ่งแต่ใช้หุ่น ที่มีชีวิต คือคนแสดงเป็นหุ่นท าท่าทางอย่างใด
อย่างหนึ่งที่ชวนสนใจ และเป็นจุดส าคัญของเรื่องราวที่ต้องการสื่อความหมายโดยไม่พูด ไม่การเคลื่อนไหวใดๆ 
เช่น หุ่นแสดงท่าทางดีใจ ท่าทางเจ็บปวด ท่าทางก าลังต่อสู้หรือกิริยาอาการอ่ืนๆ หุ่นชีวิตอาจใช้ส าหรับการจัด
แสดง หรือนิทรรศการ ผู้แสดงอาจอยู่นิ่งได้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง อาจจะขยับเคลื่อนไหวอริยาบทบ้าง หรือ
เปลี่ยนตัวผู้แสดง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป นับว่าเป็นวิธีที่ดึงดูดความสนใจ หรือไห้เกิดความรู้สึกตามได้ไม่
น้อย 

3. การแสดงบทบาท (Role playing) เป็นการให้ผู้แสดงแสดงอารมณ์ ค าพูดความรู้สึกออกมาด้วย
ตัวผู้แสดงเอง ตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้บางครั้งจึงอาจเรียกการแสดงแบบนี้ว่า Psychodrama หรือ 
Sociodrama การแสดงแบบนี้จะไม่มีการซักซ้อม หรือ เตรียมตัวมาก่อน ผู้แสดงจะต้องแสดงบทบาท หลังจาก
ที่ทราบว่าตัวเองจะต้องแสดงบทอะไรเพียงชั่วขณะนั้น ค าพูด อารมณ์ กิริยาท่าทาง ต่างๆ ผู้แสดงจะคิดและ
พูดแสดงออกมาเอง เช่น ผู้สอนอาจเล่าเรื่องท่ีเป็นปัญหาส าหรับผู้เรียนหรือปัญหาสังคมให้ผู้เรียนฟัง เรื่องหนึ่ง 
เมื่อถึงจุด ส าคัญของเรื่อง จึงเป็นจุดที่เป็นปัญหาและผู้เรียนจะต้องเป็นผู้แก้ปัญหาถึงตอนนี้ผู้สอนหยุดเรื่องไว้
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แค่นั้น จากนั้นก็ก าหนด สมมุติให้ผู้เรียนบางคนเป็นผู้แสดงตามเรื่องที่ผู้สอนเล่าต่อจากที่เล่าค้างไว้ เรื่องราว
ต่อไป จะเป็นอย่างไรจึงขึ้นอยู่ความคิดของผู้แสดงเอง เมื่อแสดงจบก็มีการอภิปรายติชม ลงความเห็นกันว่าวิธี
แก้ปัญหาที่ผู้แสดง แสดงนั้น ใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ไม่ได้ ก็อาจแสดงใหม่ โดยผู้แสดงคนใหม่  หรือคนเดิมก็ได้ การ
แสดงบทบาทสามารถแสดงเก่ียวกับปัญหาได้หลายอย่าง โดยเฉพาะปัํญหาจิตวิทยาสังคม 

4. การแสดงหุ่น  

 หุ่น เป็นอุปกรณ์ประกอบการสอนที่ส าคัญมากอย่างหนึ่ง ในการถ่ายทอดเรื่องราวหรือ
แนวความคิดด้วยวิธีง่ายที่สุดแต่ได้ผลดีมากไม่ต้องใช้ฉากและเครื่องแต่งตัวที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ก็เพ่ือจะให้ผู้ดูสนใจ
กับการแสดงมากกว่าสนใจกับฉากหรือเครื่องแต่งตัว ความจริงแล้ว การแสดงด้วยหุ่น เช่น หุ่นกระบอกหรือหุ่น
ซักนั้น ถ้าจะให้ดีที่สุดควรเล่นกันแบบง่ายๆ ตรงไปตรงมา จัดการได้ง่ายๆ หุ่นที่ใช้แสดงมีหลายแบบ เช่น  หนัง
ตะลุง หุ่นเสียบไม้ หุ่นสวมมือ หุ่นนิ้วมือ หุ่นกระบอก หุ่นชัก 

กิจกรรมที่เหมาะส าหรับการใช้หุ่น 

1. การแสดงที่คนจริงๆ แสดงได้ยาก 

2. การสื่อความหมายสิ่งที่เป็นนามธรรม สร้างสรรค์ความคิดฝัน 

3. การแสดงแบบแทรกตลกขบขัน 

4. แสดงเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเหน็บแนมหรือถากถาง เสียดสีสังคม 

5. การแสดงเลียนแบบละคร ซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 
6. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง เช่น เป็นคนเชิดหุ่นบ้าง ประดิษฐ์หุ่นบ้าง ออกแบบ

และท าเครื่องแต่งกายบ้าง ท าฉากและอ่ืนๆ บ้างเป็นต้น 

7. จัดท าได้ง่ายและเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
  

การสาธิต  

การสอนแบบสาธิต (Demonstrations) หมายถึง การสอนโดยอธิบายประกอบกับการใช้เครื่องมือ
หรือวัสดุต่างๆ โดยมีกลุ่มผู้เรียนคอยสังเกต เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนนิยมใช้ทั่วไป เนื่องจากการสาธิตใช้วัสดุ
อุปกรณ์ น้อยกว่าการให้ผู้เรียนทดลองท าเอง 

คุณค่าของการสาธิต 

1. เป็นการรวมจุดสนใจและตั้งใจ ของผู้เรียน 

2. เหมาะกับการใช้แสดงหลักการเบื้องต้น วิธีการหรือกระบวนการได้อย่างดี 
3. ลดเวลาของการลองผิดลองถูกของผู้เรียน ให้สั้นลง 
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4. ช่วยฝึกการสังเกตและการใช้ วิจารณญาณ 

5. ช่วยให้คนที่มีความรู้ความสามารถต่างกัน เข้าใจเนื้อหาหรือเรื่องราวนั้นๆ ร่วมกันได้ ทั้งยังช่วย
ประหยัดราคาสิ่งของด้วย 

6. การสาธิตจะช่วยให้ผู้เรียน ได้หัดรวบรวมความคิด สังเกตและวิจารณ์จึงท าให้ประสบการณ์ การ
เรียนที่สนุกสนาน มีความหมาย และน าไปใช้ได้ 

การใช้วิธีสาธิตประกอบการสอน 

ก. การเตรียมความพร้อมของผู้สอน เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการสาธิตที่ดี ซึ่งจะใช้เวลา
เตรียมมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สอน จึงควรจะได้เตรียมล่วงหน้าจนแน่ใจว่าจะไม่เกิด
ความบกพร่อง ผิดพลาด โดยจะต้องพิจารณาทบทวนในเรื่องต่างๆ คือ 

6. วัตถุประสงค์ในการสาธิตนั้นคืออะไร 

7. พ้ืนฐาน ความพร้อม หรือพฤติกรรมเบื้องต้นของผู้เรียน อยู่ในระดับใด 

8. ผู้สอนคุ้นเคยกับวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนต่างๆ ในการสาธิตแล้วหรือยัง 
9. ก าหนดเวลาขั้นตอนต่างๆ เวลาส าหรับถามหรือตอบ และเวลาที่อาจจะต้องสาธิตซ้ า 

ข. การเตรียมผู้เรียน 

1. บอกผู้เรียนล่วงหน้าถึงวัตถุประสงค์ของการสาธิตนั้น  
2. วางแนวทางในการที่จะดึงเอาความสนใจและตั้งใจของผู้เรียน เช่น เตรียมที่จะถามปัญหา

ส าคัญๆ  
3. ผู้เรียนจะต้องจดบันทึกในขณะการสาธิตหรือไม่ หรือจะมีการแจกแนวค าอธิบายที่ 

ส าคัญๆ ถ้ามี ผู้สาธิตจะแจกเมื่อใด 

ค. ขณะท าการสาธิต ผู้สาธิตควรจะได้ค านึงในสิ่งต่อไปนี้ คือ 

1. ผู้เรียนทุกคนเห็นและได้ยินชัดหรือไม่ 
2. ผู้สาธิตต้องใช้กระดานด าเขียนเค้าโครงของการสาธิตเป็นขั้นๆไปเพ่ือช่วยในการ 

คิดของผู้เรียนให้ก้าวไปเป็นขั้นๆ ไปสู่จุดหมายที่ตั้งเอาไว้ 
3. ต้องเน้นความส าคัญในศัพท์ใหม่ ข้อความใหม่ ความคิดใหม่ หรือขบวนการใหม่เมื่อมีสิ่ง

ใหม่ๆ เพ่ิมเข้ามา ต้องอธิบายจนแน่ใจว่า ผู้ดูเข้าใจดีแล้วจึงจะด าเนินขั้นใหม่ต่อไป 

4. ต้องคอยสังเกตสีหน้า ของผู้ดูว่าแสดงความไม่เข้าใจ ไม่ตั้งใจ เชื่อหรือไม่เชื่อ 

5. ต้องพูดกับผู้เรียนไม่ใช่พูดกับกระดานด า หรือเครื่องมือ 
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6. ต้องเป็นนักแสดงที่ดี นั่นคือการพูดและการสาธิตกลมกลืนกันดี เวลาหยิบสิ่งของแสดงก็
คล่องแคล่วไม่ขลุกขลัก 

7. ในขณะสาธิตนั้นควรจะได้กระตุ้นผู้ดูให้ลองทายดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

8. การสาธิตต้องไม่เร็วเกินไปจนผู้ดูตามไม่ทัน ต้องคอยเปลี่ยนความเร็วให้เหมาะ ตอนไหนคน
ดูเข้าใจยากก็ท าไปช้าๆ ส่งเสริมให้เด็กหรือผู้ดูถามเมื่อไม่เข้าใจ 

 

การจัดนิทรรศการ  
การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยน าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาจัดแสดงเพ่ือ

สื่อความหมาย หรือถ่ายทอดความรู้ความคิด ตามจุดประสงค์ของผู้จัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และยังสามารถน า
เทคนิควิธีการอ่ืนๆ มาประกอบให้การจัดนิทรรศการ น่าสนใจยิ่งขึ้นได้อีกด้วย สิ่งที่นิยมน ามาจัดแสดงได้แก่ 
รูปภาพ แผนภูมิ ของจริง ปูายนิเทศ ส่วนกิจกรรมที่จัดประกอบ เช่น การอภิปราย ตอบปัญหา การประกวด 
สิ่งบันเทิงเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

การจัดนิทรรศการอาจจ าแนกได้หลายประเภท เช่น การจ าแนกตามขนาดได้แก่ 
1. การจัดแสดงขนาดย่อม (Display) อาจใช้วัสดุอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว หรือ 2-3 ชิ้น จัดแสดงไว้ 

ที่จัดแสดงอาจใช้ โต๊ะ ปูายนิเทศ หรือ ตู้โชว์ เช่น การจัดของหน้าร้าน ตามห้างสรรพสินค้า ประเภทนี้เป็นการ
จัดแสดงล้วนๆ มักไม่มีกิจกรรมอ่ืนๆประกอบ การสื่อความหมาย  จะใช้ข้อความ วัสดุอุปกรณ์ที่จัดไว้เท่านั้น 
เสนอความคิดในเรื่องหนึ่งเพียงประเด็นเดียว 

2. กิจกรรมจัดแสดงขนาดกลาง (Exhibition) ความหมายของนิทรรศการโดยทั่วไป หมายถึง
การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ คือการน าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว เรื่องใดเรื่องหนึ่งใน
แง่มุมต่างๆ ผสมผสานเทคนิควิธีการประกอบต่างๆ เพื่อจูงใจให้คนมาชม นิยมจัดกันมากตามสถานศึกษา และ
หน่วยงานองค์การต่างๆ ซึ่งขนาดของการจัดอาจจะแตกต่างกันบ้าง 

3. นิทรรศการขนาดใหญ่ หรือระดับนานาชาติ (Exposition) ตามปกติจะเป็น การจัดแสดง
สินค้าผลิตภัณฑ์าต่างๆ ระหว่างประเทศเพ่ือให้ประเทศต่างๆ  น าสินค้าของตนไปจัดแสดง เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของประเทศ และโฆษณาสินค้า 

คุณค่าของการจัดนิทรรศการ 

1. เพ่ือช่วยเสริมการเรียนการสอน จูงใจให้เกิดการเรียนรู้มากข้ึน 

2. ช่วยให้สามารถแสดงความคิดอันเป็นนามธรรมแสดงออกมาเป็นรูปธรรมได้  
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3. ช่วยรวบรวมความคิดที่กระจัดกระจายให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท าให้เกิดความคิดรวบ
ยอดใหม่ 

4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้สอน ได้มีโอกาสแสดงผลงานของตน กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

5. ช่วยให้ผู้เรียน ผู้สอน ได้มีโอกาสท างานร่วมกันเป็นการฝึกการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน 

 

การจัดนิทรรศการประกอบการสอน 

ก่อนการจัดท าโครงการจัดนิทรรศการ ผู้ด าเนินการวางแผนการจัดจะต้อง ตอบค าถามเบื้องต้นว่า เรา
จะจัดอะไร เพ่ือใคร และจัดอย่างไร เป็นกรอบความคิด กว้างๆ เอาไว้ แล้วจึงพิจารณาองค์ประกอบที่เป็น
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ คือ 

1. จุดประสงค์ - เปูาหมาย เนื้อหา 
2. เวลา สถานที่ 
3. ศิลปะ และจิตวิทยาในการรับรู้,เรียนรู้ 
4. งบประมาณ 

5. ผู้ร่วมงาน หรือผู้จัด 

6. การประเมินผล 

จุดประสงค์ 
ก่อนลงมือจัดนิทรรศการแต่ละครั้ง ต้องมีวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจัดนิทรรศการขึ้นเพ่ืออะไร มิ

เช่นนั้น แล้วการจัดนิทรรศการจะเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง วัตถุประสงค์ที่ดีควรเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่คนส่วน
ใหญ่ 

เรื่องราว 

เรื่องราวหรือเนื้อหาสาระท่ีจะน ามาจัดนิทรรศการ ควรเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ และการ
น าเสนอเรื่องราวในเชิงนิทรรศการนั้น ผู้จัดควรได้มีการกลั่นกรองเนื้อหาให้การจัดองค์ประกอบต่างๆ ตลอดจน
การจัดพ้ืนที่สอดคล้องกับจิตวิทยาการรับรู้ แล้วจึงวางแผนการจัด นั่นคือ เตรียมเนื้อหาสาระ สื่อประกอบ
นิทรรศการซึ่งอาจเป็นรูปภาพ ของจ าลอง หรือ ของจริง จากนั้นจึงวางแผนการ น าเสนอที่มีศิลปะ ได้แก่การ
ก าหนด ขนาดตัวอักษร เฟอร์นิเจอร์ บอร์ด หรือต าแหน่งการวางสิ่งของ เป็นต้น กิจกรรมประกอบอ่ืนๆ เช่น
การแสดงดนตรี การทายปัญหา การประกวด ควรไดร้ับการพิจารณาน ามาใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือจูงใจให้คนมา
ชมมากท่ีสุด 
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งบประมาณ  

การจัดนิทรรศการ ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องใช้งบประมาณมาก 
ยิ่งนิทรรศการที่มีนาดใหญ่โต เช่น นิทรรศการศิลปะ การจัดแต่ละครั้งจะต้องใช้งบประมาณ จ านวนมากขึ้น 
เพ่ือจัดซื้อวัสดุต่างๆ รวมถึงค่ากรอบรูปกับค่าจัดพิมพ์สูจิบัติรประกอบนิทรรศการ 

ส าหรับการจัดนิทรรศการในการศึกษาแล้ว โดยมากมักจะค านึงถึงความประหยัด  ฉะนั้นจึงไม่จ าเป็น
ใช้งบประมาณในการจัดมากมาย แต่มุ่งเน้นให้ผู้จัดรู้จักแก้ปัญหาในการเลือกใช้เศษวัสดุต่างๆ ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด 

ผู้ร่วมงานจัดนิทรรศการ 

นิทรรศการจะเป็นรูปร่างขึ้นไม่ได้ ถ้าหากปราศจากคนจัด เพราะนิทรรศการนั้นเป็นผลรวมของ
ความคิดของคนท่ีร่วมมือกันวางแผนและร่วมมือกันจัดขึ้น นิทรรศการในโรงเรียน ผู้จัดอาจเป็นผู้สอนกับผู้เรียน
ร่วมมือกันจัดนิทรรศการ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่เหมาะสมท างานร่วมกัน ถ้าหากเป็นผู้เรียนชั้นสูง ผู้สอนก็
อาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือท ากันเองได้ 

การท างานร่วมกัน ในการจัดนิทรรศการแต่ละครั้ง ควรแบ่งประเภทงานออกเป็นฝุายต่างๆ เพ่ือความ
สะดวกในการด าเนินงานตลอดจนเป็นการจัดคนให้เหมาะสมกับความถนัดด้วย โดยอาจแบ่งหน้าที่ดังนี้ 

1. ฝุายประชาสัมพันธ์ 
2. ฝุายเตรียมข้อมูล หรือเนื้อเรื่อง ที่จะน าแสดง 
3. ฝุายเตรียมรูปภาพ และตัวหนังสือ – หุ่นจ าลอง 
4. ฝุายศิลปะ 

5. ฝุายจัดสถานที่ 
6. ฝุายจัดพิมพ์เอกสารประกอบนิทรรศการ 

7. ฝุายประเมินผล 

การประเมินผล 

การประเมินผลการจัดนิทรรศการ นับว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ทั้งนี้เพ่ือจะได้ทราบ
ข้อมูลว่า นิทรรศการที่จัดขึ้นนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด หรือมีจุดดีจุดด้อยอย่างไร  เพ่ือจะได้เป็นแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขในการจัดนิทรรศการครั้งต่อๆ ไป การประเมินผลสามารถท าได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การท าสมุด
แสดงความคดิเห็น การใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
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เวลา สถานที่  
นิทรรศการที่จัดขึ้นในชั้นเรียนอาจใช้พ้ืนที่เพียงบอร์ดที่ติดผนังห้องเรียนเท่านั้น หรืออาจเป็นมุม

ห้องเรียนโดยใช้โต๊ะมาจัดวางสิ่งของที่จะน ามาแสดง ถ้าหากเป็นการจัดบอร์ด ก็มักจะมีรูปภาพ ข้อความ
บรรยาย เป็นต้น การจัดนิทรรศการดังกล่าวจึงไม่จ าเป็น ต้องใช้พ้ืนที่มากมาย นิทรรศการขนาดใหญ่ เช่น 
นิทรรศการศิลปะ นิทรรศการแสดงสินค้าหรือความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องมีพ้ืนที่เพ่ือน าเสนอ
ผลงาน หรือตั้งแสดงสินค้าเป็นต้น  

การน าเสนอในลักษณะของนิทรรศการนั้น มิใช่ว่าเพียงแต่มีพ้ืนที่ สถานที่ แล้วน าสิ่งของมาวางให้เต็ม
เท่านั้น แต่การจัดนิทรรศการจะต้องค านึงถึงผลในการรับรู้ ซึ่งจะต้องอาศัยเทคนิคการสร้างความสนใจ เทคนิค
ทางศิลปะ เป็นองค์ประกอบ ด้วยเหตุนี้จึงมักพบว่า การจัดนิทรรศการมีการน าเสนอในรูปแบบที่สวยงาม 
พิถีพิถันเรียกร้องความสนใจจากผู้เข้าชมได้ดี 

เวลาส าหรับการจัดต้องได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม ว่า จะจัดในช่วงวันเวลาใดว่า อยู่ในฤดูกาล
ที่เหมาะสมหรือไม ่และควรจัดเป็นเวลานานเพียงใด 

ศิลปะและจิตวิทยาในการรับรู้ 
ศิลปะและจิตวิทยาในการรับรู้ นับเป็นส่วนส าคัญของในการจัดนิทรรศการ ถ้าหากผู้จัดไม่ค านึงถึงสิ่ง

เหล่านี้แล้ว การจัดก็มักจะไม่บรรลุผลบทบาทของศิลปะมีตั้งแต่การน าเสนอในลักษณะงานประชาสัมพันธ์ และ
เทคนิค รูปแบบการจัดนิทรรศการโดยตรง  
  

การใช้ทรัพยากรชุมชน หมายถึง การใช้สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เช่น 

1. การใช้บริเวณภายในโรงเรียน 

2. การเชิญวิทยากรมาที่โรงเรียน 

3. เดินทางไปศึกษาภายในชุมชนที่โรงเรียนตั้ง 
4. การไปทัศนาจรทางไกล 

คุณค่าของการใช้ทรัพยากรชุมชน 

1. มนุษย์ชอบการเปลี่ยน ชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ดังนั้นการพาผู้เรียนออกนอกห้องเรียนไป
ศึกษาในชุมชน ย่อมเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศท าให้การเรียนของผู้เรียนดีขึ้น 

2. เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความจ าเป็นมากเพราะผู้เรียนจะ
มีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข ก็ต่อเมื่อสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ 
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3. เป็นการเพ่ิมพูนท าให้ประสบการณ์ ในการเรียนตามหลักสูตรมีความหมายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
เพราะได้เห็นสภาพจริง 

4. เป็นการฝึกนิสัยเป็นคนช่างสังเกตพินิจพิจารณา สภาพแวดล้อม 

5. เป็นการฝึกการท างานร่วมกันของผู้เรียน ผู้เรียนได้วางโครงการร่วมกันได้ท างาน 

ร่วมกัน แบ่งงานกันรับผิดชอบ 

6. เป็นเครื่องมือซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าทักษะในวิชาต่างๆ มาใช้เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาทั้ง
เขียนและพูด ศิลป และอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 

7. ช่วยให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับสภาพชีวิตและสังคมอย่างแท้จริง 
การใช้บริเวณโรงเรียน เป็นแหล่งศึกษาที่สะดวกที่สุด เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศที่จ าเจในห้องเรียน เช่น 

กิจกรรมทางพลศึกษา วัดระยะ หาพื้นที่ ศึกษาต้นไม้ พุ่มไม้ หิน ดิน ฯลฯ 

การเชิญวิทยากรมาพูดที่โรงเรียน ส่วนมากมักจะเชิญพูดในโอกาสที่มีกิจกรรมในวันส าคัญท าให้ได้
ประโยชน์น้อย ควรเชิญวิทยากรมาส าหรับการเรียนการสอนตามปกติด้วย 

การศึกษาภายในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ เป็นการพาผู้เรียนไปศึกษาในหน่วยการ องค์การไกล้เคียง 
เช่น การพาผู้เรียนไปดูฟาร์ม บ่อเลี้ยงปลา พิพิธภัณฑ์ วัด สถานีรถไฟ ศาล ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างจาก
โรงเรียนมากนัก ใช้เวลา ประมาณ สองสาม ชั่วโมงถึง หนึ่งวัน 

การเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ หมายถึงการพาไปต่างชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ อาจกินเวลาหนึ่งวัน
หรือมากกว่านั้น 

การศึกษานอกสถานที่ มักจะถูกคัดค้านอยู่เสมอว่าเสียเวลา ตารางสอนของเรามักจัดตายตัวมาก 

ดังนั้นการศึกษานอกสถานที่จึงเป็นไปไม่ได้เต็มที่ และอีกประการหนึ่งการศึกษานอกสถานที่นี้ก็สิ้นเปลืองมาก
จึงไม่ค่อยมีคนท า ที่มีท ากันอยู่ในโรงเรียน ส่วนมากก็เป็นไปในทางเพลิดเพลินสนุกสนาน ไม่ได้มุ่งเพ่ือให้เกิดผล
ทางการศึกษาโดยเฉพาะ ไม่ได้เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการทัศนศึกษาเท่าที่ควร ขาดจุดประสงค์และการ
วางแผนเพื่อการศึกษาที่ชัดเจน 

 

การไปศึกษานอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ 
ก. การวางแผนเตรียมการ เป็นเรื่องส าคัญมาก ในการไปศึกษานอกสถานที่ จ าเป็นต้อง 

เตรียมการอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปศึกษาที่ต้องเดินทางไกล มีการค้างคืน โดยทั่วไปจะวางแผน
เตรียมการในเรื่องต่อไปนี้คือ 
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1. งานธุรการ จะต้องมีการจัดท าโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากหลายฝุาย เช่น ผู้บริหาร 
ผู้สอนผู้สอนในวิชาเดียวกัน หรือผู้สอนผู้เรียนห้องเดียวกัน วางแผนการเดินทาง ติดต่อประสานกับฝุายที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งท่ีเกี่ยวกับยานพาหนะ สถานที่พัก ความปลอดภัย การประกันชีวิต ก าหนดนัดหมายสถานที่ 
เวลา ฯลฯ 

2. งานวิชาการ ก าหนดจุดประสงค์ของการไปให้ชัดเจน จัดโปรแกรมต่างๆที่จะไปศึกษา ให้
สอดคล้องกับบทเรียน รวมถึงวางแผนล่วงหน้าถึงการประเมินผลหลังจากกลับมา 

ข. การเดินทางไปศึกษา ผู้เรียนจะต้องได้รับค าชี้แจงเกี่ยวกับ ข้อปฏิบัติระหว่างการเดินทางล่วงหน้า 
ตลอดจนจุดประสงค์หรือสิ่งที่จะได้รับจากการไป ผู้สอนผู้ควบคุมจะต้องดูแลตรวจสอบผู้เรียนอย่างทั่วถึงและ
สม่ าเสมอ หาวิธีการในการปูองกันอุบัติเหตุ และการพลัดหลงในกรณีเดินทางไกล คอยตักเตือนผู้เรียน และ
รักษาเวลาให้เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ 

ค. การประเมินผล จะต้องไม่ประเมินผลเฉพาะในเรื่องความสนใจของผู้เรียน  หรือผู้สอนเท่านั้น 
เพราะการไปศึกษานอกสถานที่ ที่ท าให้ผู้สอนผู้เรียนพอใจมากนั้น อาจได้ผลในแง่การศึกษาไม่เพียงพอ จึงควร
ประเมินผลโดยอาศัยการวัดด้านอ่ืนๆ ด้วย วิธีการ อาจใช้การส าภาษณ์ ใช้แบบสอบถาม หรือแบบทดสอบ 

 

สรุปเนื้อหาบทที่ 7 

 สื่อกิจกรรมเป็นสื่อดีต่อการสอนที่นิยมอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีการท าให้ผู้เรียนมีความตื่นตาตื่นใจ
เพราผู้เรียนจะได้ลงมือท าเอง ไม่เบื่อกับการบรรยายเป็นเวลานาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึง
ปัญหาต่างๆด้วยต้นเอง ซึ่งท าให้ผู้เรียนเห็นและได้ลองลงมือท าจริงๆ ได้ทั้งความรู้สึก ทักษา และความคิด แต่
ถึงอย่างนั้นการใช้สื่อกิจกรรมจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนเตรียมการ ทั้งความช านาญของผู้สาธิต วิธีการ
ด าเนินงาน และยิ่งมีผู้ชมจ านวนมากอาจมีอุปสรรคได้ ดังนั้นการเลือกใช้จึงจะเป็นอย่างมากเพ่ือให้เหมาะสม
กับสถานการณ์การสอน 

 



 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 

 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามที่ก าหนดให้ถูกต้องชัดเจน 

1. อธิบายความหมายของสื่อกิจกรรม 

2. บอกประโยชน์และความส าคัญของสื่อกิจกรรมแต่ละชนิด 

3. สื่อกิจกรรมมีจุดเด่นมากกว่าสื่อประเภทอ่ืนอย่างไร จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง 
4. การจัดนิทรรศการต้องค านึงถึงอะไรบ้าง พร้อมค าอธิบาย 

5. อธิบายการน าสื่อกิจกรรมไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้เข้ากับพฤติกรรมการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่
ตนเองสังกัด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 

มัลตมิีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 
 

หัวเรื่องการเรียนรู้ 
1. ความหมายของมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 
2. ความส าคัญของมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 
3. คุณลักษณะส าคัญของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 
4. ลักษณะของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ที่ดี 
5. ข้อจ ากัดของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 
6. การใช้มัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอเป็นกลุ่มใหญ่ 
7. การใช้มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 

8. รูปแบบของมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 
9. สรุปเนื้อหาบทที่ 8 

10. แบบฝึกหัดบทที่ 8 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมาย ประเภท คุณค่า ประโยชน์ ความส าคัญของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ได้ 
2. บอกวิธีการเลือกใช้มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในการสอนสถานการณ์ต่างๆ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การบรรยาย 

2. การวิเคราะห์จากเหตุการณ์จริง 
3. การน าเสนอของผู้เรียน 

4. การอภิปราย ถาม-ตอบ และสะท้อนความคิดเห็น 

 

 

 



128 

 

 

สื่อการเรียนรู้ 
1. โปรแกรม Microsoft Power point เรื่อง มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 
2. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 8 มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 
3. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
1. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2. เว็บไซต์ www.google.com 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. การมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. การอภิปราย ถาม-ตอบ และการสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ 

3. การตอบค าถามจากแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. สามารถบอกความหมาย 
ประเภท คุณค่า ประโยชน์ 
ความส าคัญของมัลติมีเดียเพ่ือการ
เรียนรู้ได้ 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2. สามารถบอกวิธีการเลือกใช้
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือ
น าไปใช้ในการสอนสถานการณ์
ต่างๆ 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

 



 

บทท่ี 8 

มัลตมิีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 
 

 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนนานกว่าศตวรรษ นับตั้งแต่ยุคของวิทยุ ภาพยนต์ 
สไลต์ โทรทัศน์ จนมาสู่ยุคแห่งการสอนแบบโปรแกรม (Programmed instruction) และพัฒนาต่อมาถึงยุค
ดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเรียนการสอน จนปัจจุบันที่เป็นยุคของ E-learning ที่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถเชื่องโยงโลกแห่งการเรียนรู้เข้าไว้ด้วยกัน เทคโนโลยีก็ยิ่งมี
บทบาทที่ส าคัญต่อวงการศึกษา เพราะมันท าให้โลกกลายเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลและ
สื่อการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบที่ใครก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระตามความต้องการของตนเอง 
มัลติมีเดียนับเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รูปแบบหนุ่งที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนอย่าง
กว้างขวาง พัฒนาการของมัลติมีเดียที่ก้าวหน้าขึ้นกว่าในอดีตที่ท าให้สิ่งนี้กลายเป็นสื่ออันดับต้นๆ ที่มี
ประสิทธิภาพสูงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 

 

ความหมายของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 
 จากนิยามของ “มัลติมีเดีย” หรือในชื่อไทยที่บัญญัติไว้ในราชบัณฑิตยสถานว่า “สื่อประสม” ที่
หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ผสมผสานรูปแบบการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้ที่หลากหลาย
ต่อกลุ่มเปูาหมาย ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นข้อความ ภาพ การได้ยินเสียง หรือแม้กระทั่ งความสามารถในการ
โต้ตอบกับสื่อ ท าให้มัลติมีเดียถูกน ามาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย ทั้งในลักษณะสื่อ
ประกอบการบรรยายของผู้สอนในชั้นเรียน และสื่อส าหรับผู้เรียนน าไปใช้เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ในอดีตเมื่อพูดถึงค าว่า “มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้” (Multimedia for learning) นักการศึกษามักจะ
ให้ความหมายว่าเป็นโปรแกรมมัลติมีเดียที่พัฒนาในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-

assisted instruction : CAI) ซึ่งน าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองจากเครื่องมือเก็บข้อมูลเช่น CD-ROM แฟรชไดรฟ์ ระบบ cloud และเปิดโปรแกรมบทเรียนผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมัลติมีเดีย ต่อมาเมื่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดนเฉพาะอินเทอร์เน็ตได้รับ
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและใช้กันอย่างแพร่หลาย วงการศึกษาก็ได้น ามาใช้เป็นช่องทาง ในการ
เผยแพร่บทเรียนมัลติมีเดีย เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้กว้างขวางและสะดวกกว่า แบบ CAI ที่ต้อง
ท างานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของแต่ละคน อีกทั้งยังเพ่ิมความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ท าให้มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ถูกน ามาใช้ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน
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การสอนผ่านเว็บ (Web-based instruction : WBI) การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) คอร์สแวร์ 
(Courseware) หรือเลิร์นนิ่งออปเจ็ก (Learning object) เป็นต้น 

 แต่ไม่ว่าจะรูปแบบใดของ “มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้” ยังคงหมายถึง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ถ่ายทอดหรือน าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ที่บูรณาการหรือผสมผสานสื่อหลากหลายรูปแบบ 
(Multiple forms) เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีทัศน์ หรือรูปแบบอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากข้อความเพียงอย่างเดียว โดยมีเปูาหมายเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพต่อผู้เรียน 

 

ความส าคัญของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้  
 มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีลักษณะการบูรณาการสื่อต่างๆ เข้า
ด้วยกัน สามารถน าเสนอเนื้อหาได้ลึกซึ้งว่าการบรรยายแบบปกติ จึงอาจกล่าวได้ว่ามัลติมีเดียจะกลายมาเป็น
สื่อที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ดังนี้ 

1. สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยการใช้เทคนิคการน าเสนอที่หลากหลายสวยงาม 
สามรถดึงดูดและคงความสนใจของผู้เรียน ช่วยให้เกิดความคงทนในการจดจ า เพราะรับรู้ได้จากหลายช่องทาง
ทั้งภาพและเสียง 

2. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น อธิบายสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น ขยายสิ่งที่
เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมขึ้น สามารถทบทวนบทเรียนซ๊ าได้ตามความต้องการและความแตกต่างในแต่ละ
บุคคล 

3. มีการออกแบบการใช้งานที่ง่าย โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องมีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างช านาญ 
แค่มีพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก็สามารถใช้งานได้ หรือเพียงได้รับค าแนะน าเล็กน้อยก็สามารถใช้งานได้ 

4. การได้โต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน มีโอกาสเลือก ตัดสินใจและได้รับการเสริมแรงจากการได้
ข้อมูลปูอนกลับทันที เปรียบเสมือนกับการเรียนรู้จากตัวผู้สอนผู้สอนเอง 

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถวางแผนการเรียน แก้ปัญหา และฝึกคิด
อย่างมีเหตุผล 

6. การที่สามารถทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทันที เป็นการท้าทายผู้เรียนและเสริมแรงให้อยาก
เรียนต่อ 
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7. ประหยัดก าลังคน เวลา และงบประมาณ โดยลดความจ าเป็นที่จะต้องใช้ผู้สอนที่มีประสบการณ์สูง
หรือในสาขาที่ขาดแคลน เครื่องมือราคาแพง หรือมีความอันตราย ท าให้ผู้สอนมีเวลามากขึ้นในการช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่ประสบปัญหา 

8. เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้ในวงกว้าง ลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนในเมืองและชนบท เพราะสามารถส่ง
โปรแกรมบทเรียนไปยังทุกสถานที่ท่ีมีคอมพิวเตอณืได้ หรือในชนบทที่ห่างไกลก็สามารถส่งไปยังศูนย์กลางของ
ชุมชนต่างๆ 

 

คุณลักษณะส าคัญของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้  
 ในการผลิตมัลติมีเดียเพ่ือเป็นสื่อประกอบการพูดการน าเสนอนั้น เน้นการออกแบบสื่อด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย ผสมผสานข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีทัศน์ เข้าด้วยกันเพ่ือให้น่าสนใจ น่า
ติดตาม และง่ายต่อการสื่อความหมาย หากใช้ประกอบการบรรยายของูผู้สอนก็จะท าหน้าที่ช่วยขยายเนื้อหา
การบรรยายให้สามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น ส่วนการผลิตในรูปแบบบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นั้นจะออกแบบการน าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมในบทเรียนตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ เน้นให้บทเรียนมี
ลักษณะการโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนมากขึ้น มีการใช้งานที่ง่าย สะดวกและเหมาะสมกับลักษณะของ
ผู้เรียน 

 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะส าคัฯของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง
เป็นมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอดีตและยังคงมีการศึกษาพัฒนา
อย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน คุณลักษณะดังกล่างถือเป็นหลักการพ้ืนฐานที่สามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นที่
จะพิจารณาว่าสื่อใดเป็นหรือไม่เป็นมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประการ (4Is) ได้แก่ 

1. สารสนเทศ (Information) บทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้จะประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศที่
ได้รับการเรียบเรียงแล้วเป็นอย่างดี มีประโยชน์และตรงตามความต้องการของผู้เรียน ท าให้ผุ้เรียนเกิดการ
เรียนรู้หรือได้รับทักษะตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ เป็นไปในลักษณะ
ทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ 

2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) บทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้สามารถ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเกิดจากเพศ อายุ บุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจพ้ืนฐานความรู้ที่
แตกต่างกันออกไป บทเรียนควรมีความยืดหยุ่นมากพอที่ผู้เรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน 
รวมทัง้การเลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนได้ คนเก่ง คนอ่อนก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ต่างกัน 
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3. ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) บทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้มีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
ผู้เรียนกับโปรแกรมบทเรียน โดยอาศัยการคลิกเมาส์ที่ส่วนต่างๆ ในหน้าจอ หรือการพิม พ์ข้อความลงไป 
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมกับบทเรียน ไม่ใช่แค่ดูตามเนื้อหาที่เล่นตามไปเรื่อยๆ เหมือนการชมวีดี
ทัศน์ บทเรียนมัลติมีเดียที่ออกแบบมาอย่างดีจะต้องเอ้ืออ านวยให้เกิดการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับโปรแกรม
อย่างต่อเนื่องและตลอดทั้งบทเรียน การอนุญาตให้ผู้เรียนเพียงแต่คลิกเปลี่ยนหน้าจอไปเรื่อยๆ ทีละหน้า ไม่ถือ
ว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ แต่ต้องมีการให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในส่วนของการสร้างความคิด
วิเคราะห์และสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งกิจกรรมการเรียนนั้นๆ ในปัจจุบันความหมายของปฏิสัมพันธ์ครอบคลุม
ไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยกัน หรือผู้ เรียนกับผู้สอน ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4. ผลปูอนกลับโดยทันที (Immediate feedback) บทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้มีการให้ผล
ปูอนกลับโดยทันทีหลังจากผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์กับบทเรียน เช่น การกล่าวต้อนรับหลังจากผู้เรียนพิมพ์ชื่อของ
ตนเองลงในหน้าลงทะเบียน การเฉลยค าตอบหลังจากท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการ
เสริมแรงอย่างหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ แตกต่างไปจากมัลติมีเดียส่วนใหญ่ ซึ่งได้มีการ
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งต่างๆ แต่ไม่ได้มีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบการทดสอบ แบบฝึกหัด หรือการตรวจสอบความเข้าใจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จึงท าให้มัลติมีเดีย
เหล่านั้นถูกจัดว่าเป็นมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอข้อมูล (Presentation media) ไม่ใช่มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 
(Multimedia for learning) อย่างแท้จริง 
 

ลักษณะของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ที่ดี  
แฮนนาฟิน และเพ็ค (Hannafin and Peck, 1988 อ้างใน สุขเกษม อุยโต, 2540) ได้กล่าวถึงลักษณะ

ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ดีไว้ 12 ประการ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวคิดในการพิจารณาลักษณะที่เหมาะสมของ
บทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. บทเรียนที่ดีควรสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ
ตลอดจนทัศนคติตามที่ผู้สอนก าหนดไว้ โดยผู้เรียนเองสามารถประเมินผลได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อ
หรือไม ่

2. บทเรียนที่ดีควรเหมาะสมกับลักษณะผู้เรียน สอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียน ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป 
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3. บทเรียนที่ดีควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนให้มากที่สุด การเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ควรมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเรียนจากหนังสือ เอกสาร ต าราต่างๆ เพราะสามารถสื่อวารกับผู้เรียนได้ 2 ทาง (Two 

way communication) 

4. บทเรียนที่ดีควรมีลักษณะเป็นการเรียนการสอนรายบุคคล โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหัวข้อที่
ตนเองต้องการและข้ามบทเรียนที่ตรเองเข้าใจแล้วได้ แต่ถ้าเรียนไม่เข้าใจก็สามารถเลือกเรียนซ่อมเสริมจากข้อ
น านะของคอมพิวเตอร์ได้ 

5. บทเรียนที่ดีควรค านึงถึงความสนใจของผู้เรียน ควรมีลักษณะเร้าความสนใจตลอดเวลา เพราะไม่
ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนอยู่เสมอ 

6. บทเรียนที่ดีควรสร้างความรู้สึกในทางบวกกับผู้เรียน ควรให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินเกิด
ก าลังใจและควรหลีกเลี่บงการลงโทษ 

7. บทเรียนที่ดีควรมีการแสดงผลปูอนกลับไปยังผู้เรียนให้มาก โดยเฉพาะการแสดงปูอนกลับในทาง
บอกจะท าให้ผู้เรียนชอบและไม่เบื่อง่าย 

8. บทเรียนที่ดีควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน บทเรียนควรปรับเปลี่ยนให้
ง่ายต่อกลุ่มผู้เรียน เหมาะสมกับการจัดตารางเวลาเรียน สถานที่ติดตั้งเครื่องที่เหมาะสม และควรค านึงถึงการ
ใส่เสียง ระดับเสียงหรือดนตรีประกอบควรให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนด้วย 

9. บทเรียนที่ดีควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนอย่างเหมาะสม ควรหลักเลี่ยงค าถามที่
ง่ายและตรงเกินไป ควรหลีกเลี่ยงค าหรือข้อความในค าถามที่ไม่มีความหมาย การเฉลยค าตอบควรชัดเจนไม่
คลุมเครือและไม่ก่อให้เกิดความสับสน 

10. บทเรียนควรใช้คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์อย่างชาญฉลาด ไม่ควรเสนอบทเรียนในรูปแบบ
ตัวอักษรเพียงอย่างเดียว ควรใช่สมรรถนะของคอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่ เช่น การเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหวผสม
ตัวอักษร หรือใช้แสง เสียง เน้นค าส าคัญท่ีวลีต่างๆ เพ่ือขยายความคิดของผู้เรียนให้กว้างไกลยิ่งขึ้น 

11. บทเรียนที่ดีต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการออกแบบการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย การตั้งวัตถุประสงค์
ของบทเรียน การส ารวจทักษะที่จ าเป็นต่อผู้เรียน การจัดล าดับขั้นตอนของการสอนอย่างเหมาะสม มี
แบบฝึกหัดอย่างพอเพียง มีการวัดผลและแสดงผลปูอนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบและให้มีการประเมินผลการ
เรียนรู้ขั้นสุดท้าย เป็นต้น 

12. บทเรียนที่ดีควรมีการประเมินผลทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของ
บทเรียน การประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งการ
ประเมินทัศนคติของผู้เรียน เป็นต้น 
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ข้อจ ากัดของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 
 แม้บทเรียนมัลติมีเดียจะมีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่ดี แต่ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในแวดวง
การศึกษาไทย ยังพบว่ามีข้อจ ากัดอยู่ ดังนี้ 

1. บทเรียนมัลติมีเดียที่มีคุณภาพในปัจจุบันนับว่ายังน้อย เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่ได้ค านึงถึง
หลักการเรียนรู้และการออกแบบที่เหมาะสม อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นการผลิตด้วยตนเองโดยน าเนื้อหาที่ตนถนัด
หรือจากหนังสือมาสร้างเป็นโปรแกรมแนะน าไปใช้กับกลุ่มเปูาหมาย ขาดกระบวนการประเมินคุณภาพและ
ปรับปรุงแก้ไข จึงท าให้ไม่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่าที่ควร 

2. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียที่มีคุณภาพเป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลา งบประมาณ และทีมงานที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถในหลายด้าน สถาบันการศึกษาขนาดใหญาอาจมีความพร้อม แต่ในโรงเรียนขนาด
เล็กโดยเฉพาะต่างจังหวัด แม้ว่าราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจะลดลงมาแล้วก็
ตามแต่ก็ยังขาดแคลน อีกทั้งบุคลากรก็น้อย ล าพังผู้สอนผู้สอนเพียงคนเดียวคงบากที่จะท าได้ เนื่องจากต้องมี
ภาระทางการเรียนการสอนมากมายที่ต้องรับผิดชอบ ฉะนั้นการสนับสนุนจากส่วนกลางจึงควรกระจายไปสู่
ระดับภูมิภาคท้ังงบประมาณ อุปกรณ์ หรือการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ โดยส่งเสริมให้ผู้สอนในโรงเรียน
ท างานร่วมกันเป็นทีมตามความสามารถและความถนัดของตนเองเพ่ือให้บทเรียนที่ผลิตออกมามีคุณภาพอย่าง
แท้จริง 

3. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนมัลติมีเดียมีการเปลี่ยนแปลงอย่าวรวดเร็วมาก โดยเฉพาะ
โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างและน าเสนอบทเรียน ท าให้ผู้ผลิตบทเรียนมัลติมีเดียต้องคอยตรวจสอบ เพ่ิมพูน
ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ และที่ส าคัญคือควรพิจารณาแนวโน้มในอนาคตเพ่ือให้สื่อที่ผลิตออกมา
สามารถใช้ได้ในระยะเวลานาน คุ้มค่ากับการผลิต 

4. แม้ในขณะนี้ หลายหน่วยงานจะให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาบมเรียนมัลติมีเดียมาใช้ใน
หน่วยงาน แต่ก็เป็นลักษณะต่างคนต่างท า ใช้แต่เฉพาะในหน่วยงานของตนเอง หรือสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง 
ที่แต่ละคณะมีรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน แต่ก็แยกกันผลิตออกมา ท าให้เกิดความซ๊ าซ้อนและสิ้นเปลือง
งบประมาณ ฉะนั้นจึงควรมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานร่วมกันอย่างแท้จริง ในการรวบรวมบทเรียนมา
แลกเปลี่ยนใช้ร่วมกัน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการลงทุนและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 

5. แม้บทเรียนมัลติมีเดียที่มีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดีเพียงใด แต่ด้วยข้อจ ากัดหลายเรื่อง 
เช่น การใช้งานที่ซับซ้อนกว่าสื่ออ่ืนๆ แต่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ การที่ต้องอาศัยไฟฟูา หรือบางครั้ง
ต้องมีระบบเครือข่าย รวมถึงมาตรฐานที่ไม่แน่นอนของอุปกรณ์ท่ีใช่ในแต่ละครั้งแต่ละสถานที่ อาจท าให้ผู้ใช้ไม่
ว่าจะเป็นผู้สอนอาจารย์ หรือผู้เรียนรู้สึกไม่พึงพอใจในการใช้งาน และหันไปใช้สื่อรูปแบบอื่นแทน 
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ศักยภาพของมัลติมีเดียในปัจจุบันท าให้สื่อประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้ง
สะดวกทั้งในแง่ของการผลิตและการใช้ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมาะแต่ก่อน ผู้สอนผู้สอนสามารถผลิตได้ด้วย
ตนเอง ผู้เรียนสามารถน ามาศึกษาได้อย่างสะดวก ความต้องการน ามัลติมีเดียไปใช้ในการเรียนการสอนหรือ
การฝึกอบรมจึงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในสถานศึกษาหลายแห่งมีห้องเรียนมัลติมีเดียโดยเฉพาะ และรายวิชา
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็ใช้มัลติมีเดียเป็นสื่อในการเรียนการสอน ทั้งเพ่ือเสริมความรู้และใช้สอนความรู้ใหม่แทน
การนั่งฟังการบรรยายในชั้นเรียน ด้วยเหตุนี้มัลติมีเดียจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญทางการศึกษาในอนาคต 

นอกจากนี้มัลติมีเดียยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้ทั้งใน
รูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอส าหรับการสอนกลุ่มใหญ่ และรูปแบบบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ที่
ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในลักษณะรายบุคคล ดังนี้ 
 

การใช้มัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอเป็นกลุ่มใหญ่ 

 ที่ผ่านมาการบรรยายแบบกลุ่มใหญ่ นอกจากสื่อพ้ืนฐานเช่น กระดานด า หรือไวท์บอร์ดแล้วผู้สอนอาจ
ใช้การน าเสนอข้อมูลด้วยแผ่นใส สไลต์ หรือสไลต์ประกอบเสียง ซึ่งแท้จะยังมีการใช้อยู่บ้างในปัจจุบัน แต่
นับวันจะน้อยลงไป เนื่องจากการน าเสนอในรูปแบบของมัลติมีเดียได้เข้ามาแทนที่ 
 ด้วยรูปแบบการผลิตและวิธีการน าเสนอที่ง่าย สะดวกและประหยัดท าให้ผู้บรรยายส่วนมากหันมาใช้
มัลติมีเดียในการน าเสนอข้อมูล ภาพต่างๆ ที่เคยถ่ายด้วยกล้องฟิล์มสามารถบันทึกและเก็บเป็นแฟูมข้อมูล 
ภาพในระบบดิจิทัล และน าไปใช้กับระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการน าเสนอได้โดยตรง การจัดองค์ประกอบภาพ
ร่วมกับข้อความ การตกแต่งตัดต่อภาพ การท าภาพให้เคลื่อนไหว การใส่ Effect เพ่ือประกอบการน าเสนอล้วน
ท าได้อย่างง่ายและรวดเร็วรูปแบบการน าเสนอจากเดิมคือน าเสนอข้อมูลทางเดียว ในลักษณะของเส้นตรง 
(Linear) ก็สามารถออกแบบให้มีการแตกกิ่งก้านสาขาของข้อมูล (Branching) ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
จุดเด่นดังกล่าวเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานของมัลติมีเดีย ซึ่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปสามารถฝึกท าได้ 
 แม่เครื่องถ่ายทอดสัญญาณคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Projector ซึ่งเป็นอุปกรณ์
ประกอบการน าเสนอด้วยระบบคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ส าคัญจะมีราคาแพงกว่าเครื่องฉายสไลต์ หรือเครื่อง
ฉายแผ่นใสเป็นเท่าตัว แต่การออกแบบฟังก์ชันการใช้งานที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพต่อการน าเสนอ
นับว่าได้เปรียบกว่าในทุกด้าน ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลเพ่ิมเติมส าคัญที่ท าให้สถานศึกษาต่างๆ หันมาใช้มัลติมีเดีย
เพ่ือการน าเสนอในการด าเนินการเรียนการสอน 

ลักษณะของมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอ (สุกรี รอดโพธิ์ทอง, 2546) 

1. เปูาหมายคือ การน าเสนอข้อมูลประกอบการคิด การตัดสินใจ ใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพ 
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2. ผู้รับข้อมูลอาจะเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยจนถึงกลุ่มใหญ่ 
3. มีวัตถุประสงค์ท่ัวไปเพื่อเน้นความรู้และทัศนคต ิ

4. เป็นลักษณะการสื่อสารทางเดียว 

5. ใช้มากในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งานด้านธุรกิจ 

6. อาจต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ เพื่อน าเสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อนหรือเพ่ือต้องการให้ผู้ชมได้ชื่น
ชมและคล้ายตาม 

7. เน้นโครงสร้างและรูปแบบการให้ข้อมูลเป็นขั้นตอน ไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบความรู้ของผู้รับข้อมูล 

8. โปรแกรมส่วนมากจะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือผู้น าเสนอ 

โปรแกรมการน าเสนอมัลติมีเดียมากมายหมายโปรแกรม แต่ที่ใช้ง่ายและได้รับความนิยมมากที่สุด
ยังคงเป็นโปรแกรม Microsoft power point ของบริษัทไมโครซอฟต์ และโปรแกรมที่ก าลังได้รับความนิยม
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ คือ Adobe flash และ Adobe Captivate ของบริษัท Adobe โปรแกรมเหล่านี้สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการน าเสนอแบบมัลติมีเดียได้ทั้งสิ้นและยังสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมสร้าง
กราฟิกอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้สอนจึงควรฝึกฝนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เหล่านี้
เพ่ือน ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรรยายตนเอง 
 

การใช้มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 

 มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นมัลติมีเดียที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบทั้งการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วยกันหรือกับผู้สอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โดยผู้เรียนสามารถควบคุมล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ การเลือกเนื้อหาบทเรียน การก าหนดเส้นทางศึกษา
บทเรียน (Navigation) การท ากิจกรรมที่มีในบทเรียน การตรวจสอบความก้าวหน้าและการทดสอบความรู้
ด้วยตนเอง โดยใช้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์บูรณาการเข้ากับแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้และ
จิตวิทยาการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไม่แพ้การเรียนจากผู้สอนผู้สอน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติที่มีผู้สอนเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมการเรียน
การสอนแล้วจะเห็นได้ว่า จุดเด่นของการเรียนการสอนโดยใช้มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์อยู่ที่การตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยผู้เรียนแต่ละคนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียน ควบคุมเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนเป็นรายบุคคลและสอดคล้องกับแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จึงเหมาะอย่างยิ่ง
กับการน าไปประยุกต์ใช้ในการให้ผู้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคลตามความสามารถความถนัดของแต่ละ
คน 
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ลักษณะของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ (สุกรี รอดโพธิ์ทอง, 2546) 

1. เปูาหมายคือการสอน อาจใช้ช่วยในการสอนหรือสอนเสริมก็ได้ 
2. ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตัวเอง หรือเรียนเป็นกลุ่มย่อย 2-3 คน 

3. มีวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยครอบคลุมทักษะความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
และเจตคติ ส่วนที่จะเน้นอย่างใดมากน้อย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และโครงสร้างเนื้อหา 

4. เป็นลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง 
5. ใช้เพื่อการเรียนการสอน แต่ไม่จ ากัดว่าต้องอยู่ในระบบโรงเรียนเท่านั้น 

6. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการส่งและรับข้อมูล 

7. รูปแบบการสอนจะเน้นการออกแบบการสอน การมีปฏิสัมพันธ์ การตรวจสอบความรู้โดยประยุกต์
ทฤษฎีจิตวิทยา และทฤษฎีการเรียนรู้เป็นหลัก 

8. โปรแกรมได้รับการออบแบบให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมการเรียนทั้งหมด 

9. การตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อ นับว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องกระท า 

 

โปรแกรมการผลิตบทเรียนมัลติมีเดียมีมากมายหลายโปรแกรมเช่นเดียวกัน เช่น โปรแกรม Adobe 

flash และ Adobe Captivate ของบริษัท Adobe ที่เป็นมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอแล้ว ยังเหมาะกับการ
สร้างงานมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ที่ได้รับความนิยมเพราะเป็นโปรแกรมที่รองรับการสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์โดยเฉพาะ แต่การท างานอาจยุ่งยากกว่าการผลิตมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอหลายเท่าตัวขึ้นอยู่กับ
การออกแบบความซับซ้อนของบทเรียน ดังนั้น ในการผลิตบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้นั้น จึงจ าเป็นต้อง
มีความสามารถทางโปรแกรมคอมพิวเตอณืที่ดีในระดับหนึ่ง หรืออาจจ าเป็นต้องใช้ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
กว่าเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้บทเรียนมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

 

รูปแบบของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 
 เมื่อพิจารณาจากรูปแบบการน ามัลติมีเดียไปใช้ในการเรียนการสอนจะพบว่า มัลติมีเดียเพ่ือการ
น าเสนอที่ใช้เป็นสื่อประกอบการบรรยายของผู้สอนนั้น ไม่ถือว่าเป็นรูปแบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง แม้จะใช้คุณลักษณะของมัลติมีเดียในการน าเสนอเนื้อหา แต่กิจกรรมการเรียนการสอนยังต้องพ่ึงพา
ผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการ ผู้สอนยังเป็นแหล่งของความรู้และท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้นั้นไปยังผู้เรียนด้วยตนเอง 
โดยที่ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องขวนขวายเพ่ิมเติมและรับข้อมูลไปตามล าดับที่ผู้สอนส่งมา ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิด
ของมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพ่ึงพาผู้สอนน้อยลง โดยผู้สอน



138 

 

 

ต้องเปลี่ยนบทบาทจากการท าหน้าที่สอนมาเป็นผู้ก ากับความรู้ (Director of the knowledge) ที่สามารถใช้
การผสมผสานที่หลากหลายของสื่อเพ่ือสร้างสรรค์เนื้อหาบทเรียนที่จะให้ความรู้และถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ฉะนั้นแล้วมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์จึงเป็น
รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการน ามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีที่นิยมใช้คือ การบรรจุโปรแกรม
บทเรียนลงในคอมพิวเตอร์หรือแบบ offline และการบรรจุโปรแกรมบทเรียนไว้ในระบบเครือข่ายแล้วให้
ผู้เรียนศึกษา online ผ่านเว็บ โดยทั้ง 2 วิธีมีข้อดี ข้อจ ากัดแตกต่างกันดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง 2 ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ Offline multimedia และ Online multimedia 

ประเด็น Offline multimedia Online multimedia 

ความเป็นมัลติมีเดีย น าเสนอได้อย่างเต็มที่ทั้งข้อความ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อไหว เสียง วีดี
ทัศน์ 

ไ ม่ เ ต็ มที่ เ พ ร า ะข้ อ จ า กั ด ขอ ง
อินเทอร์ เน็ต ท าให้ ไม่สามารถ
บรรจุไฟล์ขนาดใหญ่ๆ ได้ 

รูปแบบปฏิสัมพันธ์ ผู้เรียนโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์กับ
บทเรียนอย่างเดียว 

ผู้ เ รี ยนสามารถ โต้ ตอบและมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นและ
ผู้สอนได ้

ความสะดวกในการเรียน เรียนได้ทุกที่ที่มีคอมพิวเตอร์ เ รี ยนได้ เฉพาะคอมพิว เตอร์ ที่
เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 

ความตั้งใจของผู้เรียน ดึงดูดความสนใจได้ดี และโอกาสที่
จะเผลอออกจากโปรแกรมน้อย 

ความช้าของระบบเครือข่ายและ
การออกจากบทเรียนได้ง่ายอาจท า
ให้ผู้เรียนไขว้เขวจากการเรียนได้ 

จ านวนผู้เรียน รองรับได้ตามจ านวนคอมพิวเตอร์ รอ งรั บจ า นวนผู้ เ รี ย น ได้ ม า ก
สามารถเข้าถึงได้จากทุกๆที่ๆมี
อินเทอร์เน็ต 

การผลิต ง่ายเพราะมีโปรแกรมในการช่วย
ผลิตค่อนข้างเยอะ 

ยากเพราะต้องรู้เทคนิคการสร้าง
เว็บไซต์ฃ 
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ประเด็น Offline multimedia Online multimedia 

การดูแลรักษา ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เก็บข้อมูลอาจ
เสียหายหากเก็บไม่ดี 

ข้อมูลเก็บไว้ใน server ซึ่งมีผู้ดูแล
ตลอดเวลา 

การปรับปรุง ปรับปรุงได้ยาก ปรับปรุงได้ง่าย 

 

จากรูปแบบมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ยังสามารถที่จะแบบออกกลุ่มตามการน ามาท าเป็นบทเรียนได้อีก
ดังต่อไปนี้ 

1. มัลติมีเดียแบบน าเสนอเนื้อหา (Tutorials) มัลติมีเดียรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่นิยมพัฒนามากที่สุด 
เนื่องจากความเชื่อที่ว่าคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียน่าจะเป็นสื่อที่ช่วยให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการเรียนมรชั้นเรียน โดยจะท าหน้าที่เสมือนผู้สอนผู้สอนในห้องเรียนหรือเป็น
บทเรียนที่ใช้น าเสนอเนื้อหา ซึ่งเนื้อหานั้นอาจเป็นเนื้อหาใหม่ที่ผู้เรียนไม่เคยศึกษามาก่อนเลย หรืออาจเป็นการ
ทบทวนเนื้อหาเดิมที่ได้ศึกษาจากชั้นเรียน 

การน าเสนอเนื้อหาบทเรียนจะถูกออกแบบอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจนเป็นหมวดหมู่หรือเป็นบทๆ และ
น าเสนอในลักษณะผสมผสานข้อความ ภาพ หรือเสียงเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมๆ กับการหาวิธีแนะน าหรือช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนนอกจากนี้บทเรียน
อาจท าหน้าที่ในการประเมินผลการเรียนรู้โดยการทดสอบผู้เรียนด้วยค าถามแบบต่างๆ พร้อมทั้งบันทึกค าตอบ
เพ่ือประเมินผลว่าผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนแล้วหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับค าตอบของผู้เรียนว่ามีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาที่สอนมากน้องเพรยงใด คอมพิวเตอร์ก็จะตัดสินใจว่าผู้เรียนควรจะเรียนเนื้อหาส่วนต่อไป หรือ
ควรจะมีการทบทวนเนื้อหาที่เพ่ิงเรียนมา รวมทั้งอาจให้มีการสอนเสริมให้กับผู้เรียน 

2. มัลติมีเดียแบบไฮเพอร์มีเดีย (Hypermedia) เป็นวิธีการใช้เพ่ือน าเสนอเนื้อหาหรือข้อมูล
เช่นเดียวกัน แต่ออกแนวมาเพ่ือให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยอาศัยคุณลักษณะของไฮ
เพอร์มีเดียซึ่งจะมีโครงสร้างที่ไม่ชัดเจนเท่ารูปแบบแรก เนื่องจากไฮเพอร์มีเดียเป็นแนวคิดในการน าเสนอข้อมูล
ที่ไม่เป็นเส้นตรง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเส้นทางการศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง ผ่านจุดเชื่อมโยง (Node) 

ขอข้อมูลส่วนต่างๆ ซึ่งจะกระจายอยู่ทั่วไปในเนื้อหา ผู้เรียนสามารถสืบค้นเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่
จ าเป็นต้องเรียนตามล าดับหรือเรียนจบเนื้อหาบทใดบทหนึ่งก่อน 

ตัวอย่างของมัลติมีเดียแบบไฮเพอร์มีเดียมักอยู่ในรูปแบบของแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลต่างๆ เช่น 
สารานุกรม (Encyclopedic reference) ฐานข้อมูลเฉพาะด้าน (Specific subject matter reference) 
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กรณีศึกษา (Case study) พิพิธภัณฑ์ (Museum) จดหมายเหตุ (Archive) เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกที่
จะศึกษาค้นคว้าข้อมูลส่วนใดก่อนหลังก็ได้เพ่ือตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล  

3. มัลติมีเดียแบบการฝึกฝน (Drills) เป็นรูปแบบที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาแล้ว ด้วย
การมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะหรือฝึกปฏิบัติซ๊ าๆ จนเกิดความจ าและช านาญ วัตถุประสงค์หลักของการฝึกฝนก็
เพ่ือเสริมแรงในสิ่งที่ได้เรียนแล้ว ซึ่งหากเป็นมัลติมีเดียเพ่ือการฝึกฝนโดยเฉพาะก็จะใช้ประกอบกับการศึกษา
เนื้อหาจากวิธีการอ่ืน เช่น หลังจากการเรียนในห้องเรียนมาแล้ว ผู้เรียนจะฝึกฝนจากคอมพิวเตอร์ซึ่งจะ
น าเสนอสิ่งเร้าซึ่งอาจจะเป็นในรูปของค าถาม ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสตอบสนองหรือตอบค าถามและมีการ
เสริมแรงหรือให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู้เรียนได้ทันที ลักษณะของค าถามที่นิยมใช้ ได้แก่ การให้ผู้เรียนจับคู่ การ
เติมค า ค าตอบแบบตัวเลือก ค าตอบถูกผิด เป็นต้น 

มัลติมีเดียที่พบส่วนมากจะเป็นเนื้อหาด้านภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดทักษะเฉพาะอย่าง เช่น ทักษะด้านค าศัพท์ ทักษะการบวกเลข ทักษะการอ่านแผนที่ทางภูมิศาสตร์ 
เป็นต้น นอกจากนี้เรามักพบมัลติมีเดียรูปแบบนี้แฝงอยู่ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น เป็นแบบฝึกหัดที่แทรกอยู่ระหว่าง
การน าเสนอเนื้อหาของมัลติมีเดียรูปแบบแรก เป็นต้น 

4. มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จ าลอง (Simulations) มีความซับซ้อนมากกว่ารูปแบบอ่ืนๆ เนื่องจาก
เป็นการจ าลองสถานการณ์จริงโดยคอมพิวเตอร์จะเลียนแบบหรือสร้างสถานการณ์เพ่ือทดแทนสภาพจริงใน
ชีวิตประจ าวัน เนื่องจากในบางครั้งการฝึกและทดลองจริงอาจมีราคาแพง หรือมีความเสี่ยงอันตรายสูง เช่น 
การจ าลองสถานการณ์การขับเครื่องบิน การจ าลองการเกิดปฏิกิริยาของนิวเครียร์ หรือการจ าลองการท างาน
ของแผงวงจรไฟฟูา เป็นต้น สถานการณ์จ าลองนี้ให้โอกาสผู้เรียนได้วิเคราะห์และตัดสินใจจากข้อมูลที่จัดให้
เพ่ือที่จะท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์จ าลองมีลักษณะที่ค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นจึงต้องใช้
เวลาและทักษะระดับสูงในการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างบทเรียน 

สถานการณ์จ าลองอาจใช้ในการสอนโดยตรงชัดเจนหรือใช้ในรูปแบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดย
ให้ผู้เรียนใช้งานโดยอิสรภาพใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมไว้ ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมสถานการณ์จ าลองการ
ทดลองทางเคมี ผู้ เรียนจะสามารถใช้เครื่องมือและสารเคมีต่างๆ ที่ให้ไว้เพ่ือท าการทดลองได้หรือใน
สถานการณ์จ าลองทางด้านฟิสิกส์เกี่ยวกับการผลิตเครื่องยนต์ ผู้เรียนสามารถเลือกเครื่องมือที่หลากลาย
ส าหรับการผลิตโครงงานได้ เป็นต้น 

5. มัลติมีเดียแบบเกมส์ (Games) ก าลังเป็นที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากเป็นวิธีการที่ท้าทายและ
กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ได้โดยง่าย มัลติมีเดียแบบเกมมีความคล้ายคลึงกับแบบสถานการณ์
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จ าลอง แต่แตกต่างกันโดยการเพ่ิมบทบาทของผู้เรียนเข้าไป ยกตัวอย่างเช่น เกมผจญภัย เกมการต่อสู้ เกม
ตรรกะ เกมฝึกทักษะ เกมสวมบทบาท เกมค าศัพท์ เป็นต้น 

โดยปกติมักจะน าเกมเข้าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ในขั้นของการฝึกปฏิบัติโดยอาจใช้ร่วมกับ
มัลติมีเดียแบบการฝึกฝนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นความสนใจหรืออาจจะใช้ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการค้นพบด้วยตนเอง 

6. มัลติมีเดียแบบเครื่องมือและสภาพแวดล้อมแบบเปิดกว้าง (Tools and open-ended learning 

environments) เครื่องมือในที่นี้ หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาช่วยเสนิมบทเรียนหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายบางอย่าง เช่น เครื่องมือทางกราฟิกช่วยในการวาดภาพทางศิลปะหรือสร้างกราฟทาง
คณิตศาสตร์ เครื่องมือค านวณช่วยสนับสนุนการเรียนด้านวิทยาศาสตร์หรือธุรกิจ เครื่องมือเหล่านี้จะใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของแต่ละขั้นตอนต่างๆ ของการเรียนการสอน 

ส่วนสภาพแวดล้อมแบบเปิดกว้างหมายถึงการใช้มัลติมีเดียเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการค้ร
คว้าส ารวจ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เช่น โปรแกรมมีการน าเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
แล้วมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหานั้นๆ โดยโปรแกรมจะมีเครื่องมือ
สนับสนุนแหล่งข้อมูลส าหรับศึกษาค้นคว้า หรือแม้กระทั่งระบบผู้เชี่ยวชาฯเพ่ือขอค าแนะน าปรึกษา ซึ่งสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

7. มัลติมีเดียแบบการทดสอบ (Tests) เป็นรูปแบบที่ใช้เพ่ือวัดความรู้ของผู้เรียน การทดสอบอาจ
แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การทดสอบผลย่อยและการทดสอบแบบรวม การทดสอบผลย่อยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือวัดความพร้อมและวัดระดับความสามารถของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียน รวมทั้งการวินิจฉัยปัญหาและข้อบกพร่องของผู้เรียนว่า ต้องการซ่อมเสริมทักษะและ
ความรู้ในด้านใด ส่วนการทดสอบเพ่ือประเมินผลรวม มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปการตัดสินใจว่าผ่านหรือไม่ 
รวมทั้งการให้เกรดในขั้นสุดท้ายของกระบวนการเรียนรู้ 

มัลติมีเดียรูปแบบนี้สามารถน ามาช่วยในการทดสอบ ได้ 2 ลักษณะ 1) การช่วยสร้างแบบทดสอบซึ่ง
ปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถใช้ช่วยสร้างแบบทดสอบได้แทบทุกประเภท ทั้งแบบเลือกตอบ แบบ
ถูกผิด แบบจับคู่ และแบบเติมค า และ 2) การช่วยด าเนินการทดสอบซึ่งเราสามารถเก็บข้อสอบไว้ในธนาคาร
ข้อสอบ (Test bank) เพ่ือสะดวกต่อการเลือกใช้ไม่ให้เกิดความซ๊ าซ้อนโดยการสุ่มข้อค าถามหรือตัวเลือกขึ้นมา
แสดงผลได้ 

8. มัลติมีเดียแบบการเรียนรู้ผ่านเว็บ (Web-based learning) อาจเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสาน
มัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ โดยใช้เว็บเป็นช่องทางในการเผยแพร่และติดต่อสื่อสาร ด้วยคุณลักษณะของไฮเพอร์
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มีเดียที่เชื่อมโยงข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งมีมากมายมหาศาลและเทคโนโลยีเวิลดิ์ ไวด์ เว็บที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วโลก ท าให้ปัจจุบันมีผู้นิยมพัฒนาเว็บเพ่ือเป็นมัลติมีเดียที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ครอบคลุม
ทุกขั้นตอน โดยผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหา ฝึกฝน และทดสอบผ่านหน้าเว็บ สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมได้
จากแหล่งข้อมูลภายนอก ในขณะเดียวกันก็สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอน ผู้เรียน และบุคคลภายนอกผ่านทาง 
E-mail, Web board, Blog เพ่ือปรึกษาหรือท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ 
 

สรุปเนื้อหาบทที่ 8 

สื่อมัลติมีเดียในปัจจุบันได้รับการใช้อย่างแพร่หลายที่แทบจะเป็นปัจจัยที่ 5 เลยก็ว่าได้ การ
ประยุกต์ใช้ที่ในด้านการเรียนการสอนเช่นกัน แต่การเรียนการสอนเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง ผู้สอนต้องออกแบบ
กระบวนการสอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ฉะนั้นมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ที่ดีจึงควร
เป็นการผสมผสานรูปแบบต่างๆ เช่น แสง สี เสียง เป็นต้น เข้าด้วยกัน รวมถึงมัลติมีเดียแบบ offline และ 
online ที่ใช้การติดต่อสื่อสารโดยใช้ Internet มัลติมีเดียแบบ online ใช้ได้ดี เนื่องจากการง่ายต่อการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น เว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่นิยมในปัจจุบันอย่าง Facebook เพ่ือการสนทนา ประชุม 
ปรึกษาหารือ เป็นต้น แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดเรื่องการใช้เนื้อที่ และข้อจ ากัดในการท างาน ของเครื่องประมวลผล 
หรือเครื่องเซิฟเวอร์ ที่ประมวลผลมัลติมีเดียที่มีขนาดใหญ่กับผู้ใช้ที่มีจ านวนมากไม่ทัน เช่น วีดีโอ หรือเกมส์ ที่
มีเอฟเฟคตระการตา ดังนั้น อาจต้องแบ่งหน้าที่ให้ มัลติมีเดียแบบ offline เป็นคนจัดการแทน เพราะแบบ 
offline จะให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เป็นผู้ประมวลผลเองลดภาระให้แก่เครื่องเซิฟเวอร์ จะเห็นได้ว่าการใช้สื่อ
ประเภทนี้จ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พอสมควร ดังนั้นการเลือกใช้สื่อมัลติมีเดีย
จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เป็นอย่างดี และสถานการณ์ของสถานที่ที่มีการเรียนการสอน เนื่องจาก
จ าเป็นต้องมีเครื่องเล่นสื่อมัลติมีเดียซึ่งมีราคาแพง 



 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 

 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามที่ก าหนดให้ถูกต้องชัดเจน 

1. อธิบายความหมายของสื่อมัลติมีเดีย 

2. บอกประโยชน์และความส าคัญ รวมถึงข้อเสียของสื่อมัลติมีเดีย 

3. สื่อมัลติมีเดียมีจุดเด่นมากกว่าสื่อประเภทอ่ืนอย่างไร จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง 
4. Offline multimedia และ online multimedia มีจุดแข็ง จุดอ่อนแตกต่างกันอย่างไร 

5. อธิบายการน าสื่อมัลติมีเดียไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่
ตนเองสังกัด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9 

การออกแบบสื่อมัลติมเีดียเพ่ือการเรียนรู ้
 

หัวเรื่องการเรียนรู้ 
1. หลักการออกแบบเนื้อหา 

2. หลักการออกแบบการเรียนการสอน 

3. หลักการออกแบบหน้าจอพ้ืนฐาน 

4. สรุปเนื้อหาบทที่ 9 

5. แบบฝึกหัดบทที่ 9 

 

วัตถุประสงค์ 
1. สามารถออกแบบสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ที่ดีได้ 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. ท า Story board เพ่ือออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 
2. วิเคราะห์สื่อจากสถานการณ์สอนจริง 
3. อภิปราย ถาม-ตอบ และสะท้อนความคิดเห็น 

 

สื่อการเรียนรู้ 
1. โปรแกรม Microsoft Power point เรื่อง การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 
2. ตัวอย่างสื่อการการเรียนรู้มัลติมีเดีย 

3. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 9 การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 
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แหล่งการเรียนรู้ 
1. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2. เว็บไซต์ www.google.com 

3. เว็บไซต์ www.youtube.com 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. Story board ที่ผู้เรียนได้ออกแบบสื่อมัลติมีเดียที่ผู้เรียนได้ออกแบบมา 
2. การมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. การอภิปราย ถาม-ตอบ และการสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ 

4. การตอบค าถามจากแบบฝึกหัดท้ายบท  

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. สามารถออกแบบสื่อการเรียน
การสอนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ที่
ดีได้ 

การน าเสนอ รูปแบบการออกแบบ และการ
ชี้ให้เห็นข้อดีและข้อเสียของ Story 

board ที่ได้ออกแบบอยู่ในเกณฑ์
ประเมินร้อยละ 75 

 

  

http://www.google.com/
http://www.youtube.com/


 

บทท่ี 9 

การออกแบบสื่อการเรยีนการสอนมัลติมีเดีย 

 

 สื่อการเรียนการสอนจะมีคุณภาพหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท าส าคัญ หาก
ออกแบบมาไม่ดีจะท าให้ผู้เรียนนั้นไม่เข้าใจสิ่งที่เราน าเสนอ หรือมีความไม่ชัดเจน ดังนั้นผู้สอนจะต้องศึกษา
หลักการการออกแบบเสียก่อนจึงจะสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ดีออกมาได้ โดยจะแบ่งสื่อการสอน
ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ 

 

หลักการออกแบบเนื้อหา 
 แนวทางการออบแบบเนื้อหา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การเตรียมเนื้อหา การออกแบบเนื้อหา 

ประเภทต่างๆ และการออกแบบข้อค าถามส าหรับการประเมิน 

  การเตรียมเนื้อหา 

1. วางโครงสร้างของเนื้อหา สิ่งแรกประการแรกในการเตรียมเนื้อหาเพ่ือน าไปใช้ในการสร้าง
บทเรียนมัลติมีเดียคือการจัดโครงสร้างของเนื้อหาให้เป็นระบบ แบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนและ
ในภาพรวมต้องมีความเป็นเอกภาพ (Unity) ค าว่าเอกภาพหมายถึง เนื้อหาทั้งหมดของบทเรียนต้องมีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความต่อเนื่องที่จะไปสู่เปูาหมายเดียวกัน นอกจากนี้ยังพิจารณาแบ่งน้ าหนักเนื้อหา
แต่ละหัวข้อให้มีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน 

 การวางโครงสร้างของเนื้อาให้ชัดเจนตั้งแต่แรกนี้นอกจากจะง่ายต่อการสร้างบทเรียนและ
น าเสนอเนื้อหาได้อย่างครอบคลุมแล้วนั้น ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเห็นภาพรวมของเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหัวข้อต่างๆ ในบทเรียนได้ เสริมสร้างความมั่นใจในการเรียนและคง
ความสนใจของผู้เรียนได้ด ี

2. คัดเลือกเนื้อหาที่น าเสนอ การน าเสนอเนื้อหาในบทเรียนมัลติมีเดียควรเป็นการน าเสนอที่
กระชับ ได้ใจความ เน้นเฉพาะประเด็นส าคัญ ทั้งนี้เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของพ้ืนที่แสดงผลท าให้ไม่สามารถ
แสดงรายละเอียดได้มากเหมือนในหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ผู้ออกแบบจึงควรพิจารณาจากเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเรื่องใด ก็เลือกเนื้อหาส่วนนั้นมาใช้ใน
การน าเสนอส่วนเนื้อหาใดหากไม่มีความจ าเป็นก็ควรจะตัดทิ้งไป หรืออาจะจัดท าเป็นส่วนข้อมูลหรือเอกสาร
เพ่ิมเติมเพ่ือผู้เรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้หากต้องการ 
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นอกจากนี้ เนื้อหาที่น าเสนอนั้นควรน าเสนอในแง่มุมที่หลากหลาย มีทั้งทางด้านบวกและลบ 
เพ่ือให้ผู้เรียนพิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเอง เช่น แสดงให้เห็นทั้งข้อดีและข้อจ ากัด โดยอาจใช้การอุปมาอุป
มัยหรือการเปรียบเทียบ การใช้ตัวอย่างหรือแบบฝึกหัดที่มีความสัมพันธ์กันในการน าเสนอเนื้อหาแต่ละเรื่องที่
ก าลังศึกษาอยู่ จะท าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงหรือน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตได้ หรือบาง
วิชาอาจใช้บทบาทของตัวละครต่างๆ ที่มีคุณค่าเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นประโยชน์และน่าสนใจ 

3. เรียงล าดับหัวข้อเนื้อหา การล าดับเนื้อหาที่เหมาะสมจ าท าให้สามารถคงความสนใจของผ้
เรียนได้อีกทางหนึ่งโดยทั่วไปการล าดับหัวข้อเนื้อหาอาจเรียงตามล าดับการสอนหรือเรียงตามความยากง่าย
ของเนื้อหา ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533) ได้เสนอแนวทางในการล าดับหัวข้อเนื้อหาไว้ 2 วิธี คือ 

1) วิธีนิรนัย (Deductive method) เริ่มต้นด้วยข้อสรุป หรือจากเหตุไปถึงผลนั้นเอง 
ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ถูกมนุษย์ตัด > สัตว์ปุาไม่มีที่อยู่อาศัย > สัตว์ปุาตาย 

2) วิธีอุปนัย (Inductive method) เริ่มต้นด้วยข้อสังเกต หรือจากผลไปถึงเหตุ 
ตัวอย่างเช่น สัตว์ปุาตาย > ไม่มีที่อยู่อาศัย > ต้นไม้ถูกมนุษย์ตัด 

4. ใช้ภาษาให้เหมาะสม ภาษาที่ใช้ในบทเรียนมัลติมีเดียนั้นเป็นส่วนส าคัญซึ่งควรค านึงถึง โดย
พิจารณาจากลักษณะของกลุ่มเปูาหมาย โดยเฉพาะระดับการศึกษา หากเป็นระดับเด็กเล็กภาษาที่ใช้ต้องอ่าน
ง่าย ใช้ค ากิริยาที่แสดงการกระท า ค าที่ผู้เรียนคุ้นเคย และควรใช้ประโยคที่ ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์คือมี
ประธาน กิริยา กรรม ควรใช้ค าที่มีความเป็นรูปธรรมเฉพาะเจาะจงและหลีกเลี่ยงการใช้ค ายากๆ หรือ ศัพย์
เฉพาะสาขาอาชีพ เช่น ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หรือเชิงเทคนิคมากเกินไป เพราะจะท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ แต่
หากจ าเป็นต้องใช้อาจใช้สัญลักษณ์หรือการอุปมาอุปไมยช่วยท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

การออกแบบเนื้อหาประเภทต่างๆ 

1. เนื้อหาด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ เป็นเนื้อหาที่พบได้ในบทเรียนมัลติมีเดียทั่วๆ ไป 
หลักการส าคัญในการออกแบบบทเรียนคือการก าหนดโครงสร้างของเนื้อหาให้ชัดเจน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น
หัวขอ้ย่อย พยายามให้มีปริมาณเนื้อหาในแต่ละหัวข้อพอๆ กัน แต่อาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างในบางส่วนขึ้นอยู่
กับความยากง่ายของเนื้อหา ถ้าเนื้อไม่ยาก ไม่ซับซ้อน และผู้เรียนเป็นเด็กหลุ่มปกติ อาจน าเสนอไปทีเดียวแล้ว
ค่อยมีการตรวจสอบความรู้ด้วยแบบฝึกหัด แต่หากเนื้อหามีความยากและผู้เรียนมีความจ าเป็นต้องเรียนรู้เป็น
ขั้นเป็นตอน อาจแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนสั้นๆ และมีแบบฝึกหัดอยู่เป็นช่วงๆ  

2. เนื้อหาด้านทักษะและการปฏิบัติ มักเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสอนกฎเกณฑ์ ทฤษฎี และ
ทักษะต่างๆ เช่น เนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งนิยม
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น าไปใช้กับมัลติมีเดียที่เป็นเน้นการฝึกทักษะ การออกแบบเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การสร้างโจทย์ค าถาม 
ซี่งอาจมีรูปแบบค าถามได้หลายลักษณะ ตั้งแต่รูปแบบทั่วไป เช่น แบบเลือกตอบ แบบเติมค า หรืออ่ืนๆ รวมถึง
การออกแบบสถานการณ์เพ่ือการแก้ปัญหาและการแข่งขันในรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการฝึก 
นอกจากนี้ผู้ออกแบบควรมีการสรุปกฎเกณฑ์และแนวคิดหลักของเนื้อหาเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวน
หากผู้เรียนต้องการ การทบทวนนี้อาจกระท าก่อนการฝึกหรือระหว่างฝึกก็ได้ 

เพ่ือให้ได้ผลดีในการฝึกสถานการณ์ที่ต่างๆ กัน ผู้ออกแบบจึงควรสร้างค าถามหรือสถานการณ์
ปัญหาที่ใชในการฝึกปฏิบัติหลายๆ ข้อในลักษณะของคลังข้อสอบ เพ่ือที่คอมพิวเตอร์จะได้ท าการสุ่มโจทย์ตาม
เนื้อหาที่ผู้เรียนต้องการฝึก รวมทั้งจ านวนข้อค าถาม ระดับความยากง่ายของค าถาม ก าหนดเวลาในการฝึก 
อย่างไรก็ตาม การออกแบบเนื้อหาประเภทนี้มีความยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับแนวคิดในการออกแบบของผู้ออกแบบ
เรียนว่าต้องการเน้นการฝึก การเสริมความรู้ หรือการทดสอบความรู้มากน้อยเพียงใด 

3. เนื้อหาด้านทัศนคติ การเปลี่ยนทัศคติจะต้องท าให้ผู้เรียนเห็นว่าทัศคติใหม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนมากกว่าทัศคติเดิม ผู้เรียนอาจสนับสนุนแนวคิดใหม่หรือปฏิเสธแนวคิดใหม่ก็ได้ ดังนั้น
จึงจ าเป็นต้องค านึงว่าจะน าเสนอในรูปแบบใดจึงจะท าให้ผู้เรียนสนใจและคล้อยตาม การเปลี่ยนทัศคติอาจจะ
ท าได้ยากส าหรับบุคคลที่มีจุดยืนที่แน่นอน ปัจจุยที่จะท าให้บทเรียนหรือเนื้อหามีความน่าสนใจ ได้แก่  ความ
คล้ายคลึงหรือความใกล้เคียงกับเหตุการณืที่คุ้นเคยของผู้เรียน หากแหล่งข้อมูลมีลักษณะคล้ายคลึงหรือ
ใกล้เคียงกับผ็เรียน เช่น ค่านิยม ความเชื่อ ภาษา จะท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียนนั้นๆ และอาจจะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความคิด น าไปสู่การเรียนรู้ที่ดีได้ นอกจากนี้การเพ่ิมความสนใจโดยการใช้
เรื่องราวหรือวรรณกรรมสั้นๆ หรือความโดดเด่นของบุคคลต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เช่น การน าตัว
ละครหรือบุคคลตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักทั่วไป หรือบุคคลที่มีบุคลิกภาพดี มีความน่าเชื่อถือ มาใช้ประกอบการ
ออกแบบเนื้อหาในการจัดท าบทเรียนมัลติมีเดีย ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้และอาจสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมตามบทบาทหรือแบบอย่างที่เห็นหรือได้ฟังมา 

 

การออกแบบข้อค าถามส าหรับการประเมิน 

1. การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับเนื้อหา ระดับ
ความยากง่ายของวัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และควรมีลักษณะเป็นข้อสอบแบบ
คู่ขนานซึ่งหมายถึงข้อสิบที่ใช้วัดวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่มีรูปแบบของข้อสอบ ค าถามหรือตัวเลือกตอบ
แตกต่างกัน ทั้งนี้เพ่ือให้มีความหลากหลายของค าถามและไม่ต้องการให้ผู้เรียนจ าค าถามหรือค าตอบได้ ในการ
ปฏิบัติจริงผู้ออกข้อสอบอาจะเขียนข้อสอบมากกว่า 2 ข้อในแต่ละวัตถุประสงค์ก็ได้และให้โปรแกรมท าการสุ่ม
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ค าถามลงไปในแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แต่ต้องหาวิธีการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อสอบคู่ขนาน
แต่ละคู่ที่สร้างขึ้นนั้นวัดวัตถุประสงค์เดียวกันและมีความยากง่ายใกล้เคียงกัน 

2. การสร้างแบบฝึกหัด ในบทเรียนมัลติมีเดียควรแบ่งข้อค าถามเป็นเรื่องๆ เมื่อผู้เรียนท า
แบบฝึกหัดเรื่องแรกจบ จึงจะสามารถท าแบบฝึกต่อไปได้ โดยในแต่ละข้อเมื่อผู้เรียนตอบค าถามในบทเรียนแต่
ละข้อบทเรียนจะมีผลปูอนกลับทันทีว่าผู้เรียนตอบค าถามถูกหรือผิด ถ้าผู้เรียนตอบผิด จะมีค าอธิบายและบอก
ข้อที่ถูกทันทีหรือแนะน าให้ผู้เรียนกลับไปอ่านเนื้อหาเพ่ิมเติมอีกครั้งก่อนที่จะเรียนบทเรียนอ่ืนๆ ต่อไป และ
เมื่อผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้องตามระดับที่แบบฝึกหัดในบทเรียนมัลติมีเดียก าหนดไว้ ข้อค าถามใน
แบบฝึกหัดก็จะมีความยากขึ้นตามความสามารถของผู้เรียนเช่นกัน หรือมีการแบ่งระดับความยากไว้ให้ผู้เรียน
เลือกว่าตนเองต้องการจะท าแบบฝึกหัดในระดับใด ซึ่งเป็นการท้าทายความสามารถของผู้เรียนอย่างหนึ่ง 

3. ค าถามที่ใช้ในบทเรียนมัลติมีเดีย โดยทั่วไปค าถามจะมี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ ค าถามที่ให้
ผู้เรียนเลือกคตอบที่ถูกต้อง โดยโปรแกรมจะก าหนดตัวเลือกให้ค าถามกลุ่มนี้ได้แก่ ค าถามแบบถูกผิด ค าถาม
แบบจับคู่ ค าถามแบบหลายตัวเลือกและค าถามแบบกาเครื่องหมาย ค าถามรูปแบบที่ 2 คือค าถามที่ออกแบบ
ให้ผู้เรียนพิมพ์ค าตอบหรือประโยคสั้นๆ ในบริเวณหน้าจอ แต่มีข้อจ ากัดไม่สามารถประเมินค าตอบยาวๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคนิคการสร้างค าถาม (สุกรี รอดโพธิ์ทอง, 2546) มีดังต่อไปนี้ 
1) ค าถามควรตรวจสอบความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ทั้งไว้ 
2) การเขียนค าถามไม่ควรเขียนเลียนแบบการเขียนในเนื้อหา โดนการใช้ค าสัคัญของค าถาม

เหมือนค าต้นแบบในบทเรียน เพราะจะท าให้ผู้เรียนใช้วิธีการจ ามาตอบมากกว่าคิดเอง 
3) ความยากของการใช้ค าหรือวิธีการเขียนที่วางรูปแบบค าถามไม่เหมาะสมอาจท าให้ผู้ตอบ

เข้าใจประเด็นผิดพลาด หรือต้องใช้เวลาในเวลาในการท าความเข้าใจมากกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนั้นความ
ยากง่ายของการใช้ค าต้องสอดคล้องกับระดับความสามารถในการอ่านของผู้ตอบค าถามด้วย 

4) การใช้ค าย่อต่างๆ แม้จะได้มีการใช้มาแล้วในบทเรียน แต่ควรพิจารณาให้รอบคอบที่ดีควร
หลีกเลี่ยง 

5) การใช้ค าถามเชิบปฏิเสธ เช่น “ข้อใดไม่ใช่ข้อได้เปรียบของการใช้คอมพิวเตอร์” ไม่ควรใช้เพ่ือ
เจตนาลวงให้เข้าใจผิด โดยไม่เน้นที่ความรู้ของผู้ตอบ 
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หลักการออกแบบการเรียนการสอน 

มีแนวคิดและหลักการด้านการเรียนการสอนมากมายที่มีผู้น ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอนในบทเรียนมัลติมีเดีย ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของการพัฒนาว่าจะเลือกหลักการใดมาใช้เป็นแนวทาง แต่
ส าหรับบทเรียนมัลติมีเดียที่ใช้สอนทั่วๆ ไป กระบวนการเรียนการสอนที่มีผู้นิยมน ามาเป็นหลักการเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ ได้แก่ “The events of instruction” ของ กา
เย่ (Gagne, 1992) ซึ่งเสนอล าดับขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนรวม 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การกระตุ้นความสนใจ (Gain attention) ตามหลักจิตวิทยาแล้วผู้เรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนสูง
ย่อมจะเรียนได้ดีกว่าผู้เรียนที่มีแรงจูงใจน้อยหรือไม่มีแรงจูงใจเลย ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มการน าเสนอเนื้อหา
บทเรียน ควรมีการจูงใจและเร้งความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียน ด้วยการใช้ ภาพ แสง สี เสียง หรือใช้สื่อ
ประกอบกันหลายๆ อย่าง โดยสื่อที่สร้างขึ้นมานั้นต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและน่าสนใจ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อ
ความสนใจของผู้เรียน นอกจากเร่งเร้าความสนใจ แล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนพร้อมที่จะศึกษา
เนื้อหาต่อไปในตัวอีกด้วย 

ตามลักษณะของบทเรียนมัลติมีเดีย การเร่งเร้าความใจในขั้นตอนแรกนี้คือ การน าเสนอบทน าเรื่อง 
(Title) ของบทเรียน ซึ่งหลักส าคัญประการหนึ่งของการออกแบบนั้นคือ ควรให้สายตาของผู้เรียนอยู่ที่จอภาพ 
โดยไม่พะวงอยู่ที่แปูนพิมพ์หรือส่วนอ่ืนๆ แต่ถ้าหากบทน าเรื่องดังกล่าวต้องการการตอบสนองจากผู้เรียนโดย
การปฏิสัมพันธ์ผ่านอุปกรณ์ปูอนข้อมูล ก็ควรเป็นเป็นการตอบสนองที่ง่ายๆ เช่น กดแปูน Enter คลิกเมาส์ 
หรือกดแปูนพิมพ์ตัวใดตัวหนึ่ง เป็นต้น 

2. การแจ้งวัตถุประสงค์บทเรียนให้ผู้เรียนทราบ (Specify objective) วัตถุประสงค์บทเรียนนับว่า
เป็นส่วนส าคัญยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความคาดหวังของบทเรียน นอกจากผู้เรียนจะ
ทราบถึงพฤติกรรมขั้นสุดท้ายของตนเองหลังจบบทเรียนแล้ว ยังเป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงประเด็นส าคัญ
ของเนื้อหารวมทั้งเค้าโครงสร้างของเนื้อหาด้วย การที่ผู้เรียนทราบขอบเขตของเนื้อหาอย่างคร่าวๆ จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถผสมผสานแนวความคิดในรายละเอียดหรือส่วนย่อยของเนื้อหาให้สอนคล้องและสัมพันธ์กับ
เนื้อหาในส่วนใหญ่ได้ ซึ่งมีผลท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากหลักฐานทางการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่
ทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนก่อนเรียนบทเรียน จะสามารถจ าแนกและเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้นอีกด้วย 
นอกจากนี้ตามทฤษฎี ARCS ของเคลเลอร์และ ซูซูกิ (Keller and Suzuki, 1988) แล้วการที่ผู้เรียนได้ทราบถึง
เปูาหมายของการเรียนของตนเองนับว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากผู้เรียนตระหนักใน
เปูาหมายของตน จึงเกิดความพยายามมากขึ้นในการที่จะไปถึงเปูาหมายนั้นเอง 
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การบอกวัตถุประสงค์อาจจะอยู่ในรูปของวัตถุประสงค์ทั่วไปเพ่ือแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงเค้าโครงเนื้อหา
แบบกว้างๆ แต่โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของบทเรียนมัลติมีเดียมักก าหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์ที่ชี้เฉพาะสามารถวัดและสังเกตได้ ซึ่งง่ายต่อการตรวจวัดผู้เรียนในชั้นสุดท้าย 

3. การกระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิม (Active prior knowledge) ตามหลักของโครงสร้างทางปัญญา 
(Schema) ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีเม่ือสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม ดังนั้นการปูความรู้พ้ืนฐายที่
จ าเป็นหรือการทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะน าเสนอความรู้ใหม่แก่ผู้เรียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป
ส าหรับบทเรียนมัลติมีเดียก็คือการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ซึ่งเป็นการประเมินความรู้ของผู้เรียน เพ่ือ
ทบทวนเนื้อหาเดิมที่เคยศึกษาผ่านมาแล้วและเรื่องอาจใช้ผลจากการทดสอบก่อนบทเรียนมาเป็นเกณฑ์จัด
ระดับความสามารถของผู้เรียน เพ่ือจัดบทเรียนให้ตอบสนองต่อระดับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนแต่ละ
คน 

อย่างไรก็ตาม ในขั้นการทบทวนความรู้เดิมนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นการทดสอบเสมอไป หากบทเรียน
มัลติมีเดียที่สร้างขึ้น เป็นชุดบทเรียนที่เรียนต่อเนื่องกันไปตามล าดับ การทบทวนความรู้เดิม อาจอยู่ในรูปแบบ
ของการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดย้อนหลังถึงสิ่งที่เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ก็ได้ การกระตุ้นดังกล่าวอาจะแสดงด้วยค าพูด 
ข้อความ ภาพ หรือผสมผสานกันแล้วแต่ความเหมาะสมปริมาณมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับเนื้อหา 

4. การน าเสนอสิ่งเร้าหรือเนื้อหาใหม่ (Present new information) หลักส าคัญในการน าเสนอ
เนื้อหาใหม่ของบทเรียนมัลติมีเดียก็คือ ใช้ตัวกระตุ้น (Stimulator) ที่เหมาะสมในการเสนอเนื้อหาใหม่ ทั้งนี้
เพ่ือช่วยให้การรับรู้นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบในการน าเสนอเนื้อหานั้นมีด้วยกันหลายลักษณะ 
ตั้งแต่การใช้ข้อความ ภาพนิ่ง ตารางข้อมูล กราฟ แผนภาพ กราฟิก ไปจนถึงการใช้ภาพเคลื่อไหว จากงานวิจัย 
พบว่าการน าเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อหลายรูปแบบหรือที่รวมเรียกว่ามัลติมีเดียนั้นนับเป็นการน าเสนอที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะเร้าความสนใจของผู้เรียนแล้ว ยังช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น กล่าวคือ
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้นและท าให้ผู้เรียนมีความคงทนในการจ า (Retention) มากขึ้นอีกด้วย แม้ใน
เนื้อหาบางช่วงจะมีความยากในการที่คิดลักษณะการน าเสนอแบบมัลติมีเดีย แต่ก็ควรพิจารณาวิธีการต่างๆ ที่
จะน าเสนอให้ได้ แม้จะมีจ านวนน้อย แต่ก็ยังดีกว่าค าอธิบายเพียงอย่างเดียว 

5. การแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide learning) การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียในขั้นนี้คือ 
พยายามค้นหาเทคนิคที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนน าความรู้เดิมมาใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่ และหาวิถีทางที่จะช่วย
ให้การศึกษาความรู้ใหม่ของผู้เรียนนั้นมีความกระจ่างชัดที่สุดเท่าที่จะท าได้ บทเรียนควรกระตุ้นให้ผู้เรียน
ค้นหาค าตอบของนเอง โดยการเปิดกาสให้ผู้ร่วมคิด ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การถามให้ผู้เรียนตอบ การแสดง
ให้ผู้เรียนเห็นว่าส่วนย่อยมีความสัมพันธ์กับส่วนใหญ่อย่างไร และสิ่งใหม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เดิมของ
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ผู้เรียนอย่างไร หรือการใช้เทคนิคการให้ตัวอย่าง (Example) และตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวอย่าง (Non-example) 

การใช้ภาพในการน าเสนอตัวอย่างต่างๆ ซึ่งบางครั้งอาจให้ตัวอย่างที่แตกต่างออกไปบ้าง ถ้าเนื้อหายากควรให้
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม จนผู้เรียนสามารถค้นพบแนวคิดด้วยตนเอง ก่อนที่บทเรียนจะมีการสรุปแนวคิดให้
ผู้เรียนอีกครั้งหนึ่ง เป็นต้น สรุปแล้วในขั้นนี้ผู้ออกแบบบทเรียนจะต้องยึดหลักการจัดการเรียนรู้จากสิ่งที่เป็น
ประสบการณ์เดิมไปสู่เนื้อหาใหม่ จากสิ่งที่ยากไปสู่สิ่งที่ง่ายตามล าดับขั้น 

นอกจากนี้ การชี้แนวทางการเรียนรู้ในบทเรียนมัลติมีเดียอยู่ในรูปของการให้ค าแนะน าในการเรียน
จากบทเรียนซึ่งค าแนะน าส่วนใหญ่ก็เหมือนกันกับค าแนะน าในการเรียนจากต าราทั่วไป กล่าวคือเป็นการ
แนะน าเกี่ยวกับล าดับของการเรียนรู้ที่ผู้สอนคิดว่าดีที่สุดส าหรับผู้เรียน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและ
โครงสร้างเนื้อหา นอกจากนี้แล้ว ยังมีค าแนะน าในบทเรียนมัลติมีเดียอยู่อีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้แก่ ค าแนะน าใน
ลักศณะของค าชี้แจงในการใช้บทเรียน ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งของบทเรียนมัลติมีเดีย 
เนื่องจากผู้ใช้บทเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนของค าแนะน าในการใช้บทเรียนเพ่ือการศึกษาบทเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้นจึงควรที่จะจัดให้มีค าแนะน าในการใช้บทเรียนเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูล
ค าแนะน าได้โดยสะดวกด้วย 

6. การกระตุ้นให้แสดงความสามารถ (Elicit responses) หลังจากที่ผู้เรียนได้รับการชี้แนวทางการ
เรียนรู้แล้ว ขั้นต่อไปก็คือการอนุญาติให้ผู้สอนได้มีโอกาสทดสอบว่าผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่ตนก าลังสอนอยู่หรือไม่ 
และผู้เรียนก็จะได้มีโอกาสทดสอบความเข้าใจของตนในเนื้ออหาที่ก าลังศึกษาอยู่ ในบทเรียนมัลติมีเดียนั้น การ
กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองนี้มักจะออกมาในรูปของกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดและ
การปฏิบัตืในเชิงโต้ตอบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ผู้เรียนแสดงถึงความเข้าใจในสิ่งที่ก าลังเรียน ดังนั้น การ
ออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้นั้น ผู้ออกแบบจึงควรที่จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองจากผู้เรียน 

บทเรียนมัลติมีเดียมีข้อได้เปรียบกว่าโสตทัศนูปกรณ์อ่ืนๆ เช่น วีดีทัศน์ ภาพยนต์ สไลต์ เทปเสียง ซึ่ง
สื่อการเรียนการสอนเหล่านี้จัดเป็นแบบปฏิสัมพันธ์ไม่ได้ (Non-interactive media) แตกต่างจากการเรียน
ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย ผู้เรียนสามารถมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนได้หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการตอบค าถาม 
แสดงความคิดเห็น เลือกกิจกรรม และการปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน กิจกรรมเหล่านี้จะท าให้ผู้เรียนไม่รู้สึดเบื่อ
หน่าย การที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับบทเรียน ย่อมส่งผลให้โครงสร้างของการจ าดีขึ้น 

7. การให้ข้อมูลปูอนกลับ (Providing feedback) หลักจากกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสตอบสนอง 
เช่น การตอบค าถามแล้ว ในขั้นตอนนี้บทเรียนควรให้ผลปูอนกลับหรือการให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียน
เกี่ยวกับความถูกต้องและระดับความถูกต้องของค าตอบนั้นๆ การให้ผลปูอนกลับถือว่าเป็นการเสริมแรงอย่าง
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หนึ่งซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ในตัวผู้เรียน มีผลวิจัยพบว่า บทเรียนมัลติมีเดียจะกระตุ้นความสนใจจากผู้เรียนได้
มากขึ้น ถ้าบทเรียนนั้นท้าทาย โดยการบอกเปูาหมายชัดเจนและแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าขณะนั้นผู้เรียนอยู่ที่ส่วน
ใดห่างจากเปูาหมายเท่าใด การให้ข้อมูลปูอนกลับดังกล่าว ถ้าน าเสนอด้วยภาพจะช่วยเร่งเร้าความสนใจได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าภาพนั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน อย่างไรก็ตามการให้ข้อมูลปูอนกลับด้วยภาพ
หรือกราฟิก อาจมีผลเสียอยู่บ้างตรงที่ผู้เรียนอาจต้องการดูผลว่าหากท าผิดมากๆ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น 
ตัวอย่างเช่น เกมการสอนแบบแขวนคอส าหรับสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนอาจตอบด้วยวิธีการกดปูอน
เรื่อยๆ โดยไม่สนใจเนื้อหา เนื่องจากต้องการดูผลจากถูกแขวนคอ วิธีหลักเลี่ยงคือเปลี่ยนเป็นการน าเสนอภาพ
ในทางบวก เช่น ภาพรถวิ่งเข้าสู่เส้นชัย คนข้ามสะพานหรือปีนต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งจะไปถึงจุดหมายได้ด้วย
ค าตอบถูกเท่านั้น หากตอบผิดจะไม่เกิดอะไรขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นบทเรียนที่ใช้กับกลุ่มเปูาหมายระดับสูง
หรือเนื้อหาที่มีความยาก การให้ข้อมูลปูอนกลับด้วยข้อความหรือกราฟจะเหมาะสมกว่า 

8. การประเมินผลการแสดงออก (Assess performance) การทดสอบความรู้เป็นการประเมินว่า
ผู้เรียนนั้นได้เกิดการเรียนรู้ตามที่ได้ตั้งเปูาหมายหรือไม่อย่างไร การทดสอบความรู้นั้นอาจะเป็นการทดสอบ
หลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนจบจากวัตถุประสงค์หนึ่ง ซึ่งอาจเป็นช่วงระหว่างบทเรียนหรืออาจจะเป็นการทดสอบ
หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนได้เรียนจบทั้งบมแล้วก็ได้ การทดสอบจะแตกต่างกันกับส่วนของการฝึกหรือ
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนในแง่ของการคิดคะแนน ผลของแบบทดสอบจะตัดสินว่าผู้เรียนผ่านการทดสอบ
หรือไม่ ส่วนแบบฝึกหัดจะไม่นิยมน าคะแนนมาตัดสิน แต่จะพยายามช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น ข้อ
แตกต่างอีกส่วนคือแบบฝึกหัด มักจะเฉลยค าตอบให้ทราบถ้าผู้เรียนตอบไม่ได้ ในขณะที่แบบทดสอบไม่นิยม
เฉลยค าตอบ แต่อาจบอกเพียงแค่ว่าถูกหรือผิดเท่านั้น การทดสอบความรู้นั้นนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ประเมินตนเองแล้ว ผู้สอนยังสามารถน าประโยชน์ของการทดสอบความรู้ไปใช้ในการประเมินว่า
ผู้เรียนนั้นได้รับความรู้และความเข้าใจเพียงพอที่จะผ่านไปศึกษาบทเรียนต่อไปได้หรือไม่ อย่างไร 

นอกจากจะเป็นการประเมินผลการเรียนรู้แล้ว การทดสอบยังมีผลต่อความคงทนในการจดจ าเนื้ อหา
ของผู้เรียนอีกด้วย แบบทดสอบจึงควรถามเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน ถ้าบทเรียนมีหลายหัวเรื่อง
ย่อย อาจจะแยกแยะแบบทดสอบออกเป็นส่วนๆ ตามเนื้อหา โดยมีแบบทดสอบรวมหลังบทเรียนอีกชุดหนึ่งก็
ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบบทเรียนว่าต้องการแบบใด 

9. การส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Promote retention and transfer) 
ขั้นตอนสุดท้ายคือการช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคงทนในการจ าและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ สิ่งส าคัญที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความคงทนในการจ าข้อมูลนั้น ก็คือการท าให้ผู้เรียนตระหนักว่าข้อมูลความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้นั้น
มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลความรู้เดิมหรือประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีความคุ้นเคยอย่างไร ส าหรับในส่วนของการ
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น าไปใช้นั้น ผู้สอนต้องมีการจัดหากิจกรรมใหม่ๆ หลากหลายไว้ส าหรับผู้เรียน โดยกิจกรรมที่จัดหามานี้จะต้อง
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เพ่ิงเรียนรู้มาที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่ใช้ในบทเรียน 

ขั้นตอนการเรียนการสอนทั้ง 9 ประการของกาเย่ แม้จะดูเป็นหลักการที่กว้างแต่ก็สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ทั้งบทเรียนส าหรับการสอนปกติและบทเรียนมัลติมีเดีย เทคนิคอย่างหนึ่งในการออกแบบ
บทเรียนมัลติมีเดียที่ใช้เป็นหลักพิจารณาทั่วไปคือ การท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกใกล้เคียงกับการเรียนรู้โดย
ผู้สอนในชั้นเรียน โดนปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตามขั้นตอนการออกแบบทั้ง 9 ขั้นตอนนี้ไม่ใช่ขั้นตอนที่ตายตัว แต่เป็นขั้นตอนที่มีความหยืดหยุ่น 
กล่าวคือ ผู้ออกแบบไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับตายตัวตามที่ได้ก าหนดไว้ และไม่จ าเป็นต้องใช้ครบทั้งหมดโดย
ผู้ออกแบบสามารถน าข้ันตอนทั้ง 9 ขั้นนี้ไปใช้เป็นหลักการพ้ืนฐานและดัดแปลงให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ที่
มีอิทธิพลต่อการเรียนร็ของผู้เรียนในเนื้อหาหนึ่งๆ 

 

หลักการออกแบบหน้าจอพื้นฐาน 

ในการออกแบบหน้าจอส าหรับบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ ผู้ออกแบบควรจะเข้าใจหลักพ้ืนฐาน
ของการออกแบบก่อนที่จะลงรายละเอียดไปส่วนต่างๆ ซึ่ง สุกรี รอดโพธิ์ทอง (2546) ได้แนะน าหลักการ
ออกแบบพื้นฐานส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ 4 ประการ ประกอบด้วย  

1. ความเรียบง่าย (Simplicity) ไม่ได้หมายความว่าให้ท าบทเรียนออกมาแบบง่ายๆ หรือธรรมดาจน
เกิดไป มิฉะนั้นก็ไม่ต่างอะไรไปจากการอ่านหนังสือ แต่ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของมัลติมีเดีย 
ซึ่งผสมผสานข้อความ ภาพ เสียงอย่างลงตัวสามารถเข้าใจได้ง่าย สิ่งส าคัญคือต้องพยายามไม่ใส่สิ้งค่างๆ ให้
มากเกินไป เช่น รูปภาพที่มากเกินไป สีที่ฉูดฉาดเกินไป หรือการใช้รูปประโยคที่ยาวเกินไป ซึ่งอาจท าให้ผู้เรียน
ไม่เข้าใจเนื้อหาหรืออาจท าให้การสื่อสารกับผู้เรียนไม่ตรงกับความต้องการ ความเรียบง่ายเกี่ยวข้องกับปัจจัย
หลายประการ คือ ปริมาณของข้อมูล จ านวนของชิ้นงาน ขนาดของชิ้นงาน รูปแบบการปรากฎ และจ านวนสี 

2. ความสม่ าเสมอ (Consistency) เป็นหลักการที่ส าคัญของการออกแบบสื่อเกือบทุกประเภท 
มัลติมีเดียที่ใช้รูปแบบและองค์ประกอบต่างๆไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งบทเรียน จะท าให้เกิดความคุ้นเคย
ต่อความคาดหวังของผู้เรียน เช่น ด้านสีสัน รูปทรงและขนาด รูปแบบการน าเสนอ เสียง การใช้ค า ต าแหน่งที่
ปรากฎของเนื้อหา เป็นต้น 

3. ความชัดเจนในประเด็นน าเสนอ (Clarity) ความชัดเจนในประเด็นน าเสนอเกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์งาน (Task analysis) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และการวิเคราะห์การสอน 
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(Instructional analysis) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบการสอนรู้ว่าผู้เรียนต้องรู้หรือน่าจะรู้อะไรบ้าง การวิเคราะห์
การสอนจะช่วยชี้แนวทางการสอนว่าควรสอนอย่างไร น าเสนออย่างไร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ 

ความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวข้องต้นยังเกี่ยวข้องกับการใช้ค า การเรียงร้อยค าและประโยค ไม่ว่าจะ
เป็นข้อความหรือเป็นเสียงบรรยายก็ตาม การเขียนบท (Script writing) ในบทเรียนมัลติมีเดียนั้นมีความ
แตกต่างไปจากการเขียนบทความหรือการเขียนต ารา การใช้ถ้อยค าต่างๆ ต้องใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
ค าพูดหรือค าสอนต่างๆ ควรต้องออกแบบให้ใกล้เคียวกับค าสอนจริงในชั้นเรียน หากเป็นเสียงบรรยาย
ประกอบการสอน ก็จะต้องเป็นการบรรยายที่เน้นการใช้เสียงให้น่าสนใจ น่าฟัง และควรต้องเตรียมบทบรรยาย
ไว้เป็นอย่างดี ค าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ควรต้องเป็นค าที่ผู้เรียนเข้าใจ ใช้ประโยคที่สั้นกะทัดรัดและตรงประเด็น ที่
ส าคัญคือการพิจารณาวัยของผู้เรียน ผู้เรียนแต่ละวัยจะมีความชอบไม่ชอบต่างกัน ผู้ออกแบบควรออกแบบการ
ใช้ค าให้สอดคล้องกับพื้นฐานและความต้องการไม่ว่าจะเป็นข้อความ ค าพูด การให้ผลปูอนกลับต่างๆ 

4. ความสวยงามน่าดู (Aesthetic considerations) ต้องออกแบบควบคู่ไปกับคุณภาพของการ
ออกแบบการสอนในแต่ละหน้าจอ แต่หากจะเปรียบเทียบความส าคัญระหว่างความสวยงามน่าดูกับเนื้อหาการ
สอน การออกแบบเนื้อหาการสอนน่าจะมีความส าคัญมากกว่า อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนมีความคาดหวังที่จะได้
เรียนจากบทเรียนที่มีเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจไปพร้อมๆ กันอยู่แล้ว ดังนั้นบทเรียนที่มีเนื้อหา
น่าสนใจแต่ขาดความสวยงานน่าดูก็อาจดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้ไม่นานนัก 

การออกแบบหน้าจอให้สวยงามน่าดูเป็นเรื่องของการออกแบบงานศิลป์ โดยมีพ้ืนฐานจากธรรมชาติ
การรับรู้ของมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักการต่อไปนี้ 

1) ความสมดุล (Balance) หมายถึงความรู้สึกที่เท่ากันในการมองเห็นภาพบนเฟรม หรือหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ความรู้สึกเท่ากันดังกล่าวนี้จะมองในภาพรวมระหว่างซ้ายกับขวา บนกับล่างๆ และใกล้กับไกล 
ความสมดุลนี้อาจเป็นความรู้สึกที่เห็นสิ่งต่างๆ ในภาพไม่เลื่อนออกจากจอ หรือรู้สึกว่าน้ าหนักซ้ายและขวาของ
จอภาพเท่ากันนั้นเอง ความสมดุลในแง่การออกแบบจะมี 2 รูปแบบคือ สมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากัน และ ความ
สมดุลแบบความรู้สึกเท่ากัน 

ความสมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากัน หมายถึง ความเท่ากันทุกประการของสิ่งของหรือการจัดวางสิ่งของ
นั้นๆ บนหน้าจอ 

ความสมดุลแบบความรู้สึกเท่ากัน คือการเกิดความรู้สึกว่าในภาพรวมมีความเท่ากันทั้งๆ ที่วัตถุหรือ
ชิ้นงานต่างๆ บนจอคอมพิวเตอร์หรือที่ปรากฎอยู่ในเฟรมมีขนาดสีสัน ความลึก ขนาดรูปแบบและต าแหน่งไม่
เหมือนกัน แต่เมื่อมองโดยรวมแล้วรู้สึกว่าเท่ากัน 
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2) ความกลมกลืน (Harmony) มีการออกแบบจอภาพจ านวนมากที่ให้ความรู้สึกขัดแย้งกับ
ความรู้สึกดังกล่าวนี้เกิดข้ึนจากการใช้ตัวพิมพ์ ใช้ภาพและเสียงที่ขัดกัน อาที การใช้รูปแบบหรือตัวพิมพ์ที่ดูขัด
ตากับภาพเนื้อหา เช่น ใช้ตัวพิมพ์ลายมือในขณะที่ก าลังเข้าสู่บทเรียนเรื่องพระมหากษัตริย์ไทย การใช้ภาพที่ไม่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน เช่น ภาพยานอวกาศในบทเรียนเรื่องพระพุทธศาสนา การใช้เสียงประกอบบทเรียน
ที่ขัดต่อความรู้สึก เช่น เพลงจังหวะเศร้าสร้อยประกอบในบทเรียนเรื่องประเพณีสงกรานต์ การใช้สรคู่ที่ดูแล้ว 
ไม่สบายตา เช่น เขียวกับแดง เป็นต้น ฉะนั้นการเลือกรูปแบบตัวพิมพ์ ภาพ เสียง จึงควรพิจารณาเลือกที่
สอดคล้องกับเนื้อหาให้มากที่สุด 

3) ความเป็นหน่วยเดียวกัน (Unity) หรือเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียนมองเห็น
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของข้อทูลที่ปรากฎบนจอภาพในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความเป็นหน่วยเดียวกันอาจะแสดง
ได้หลายอย่าง เช่น เนื้อหาประเด็นเดียวกัน รูปร่างคล้ายกัน คุณสมับัติคล้ายกัน ลักษณะการใช้งานคล้ายกัน สี
โทนเดียวกัน จัดบางเป็นหมวดหมู่เดียวกัน เป็นต้น 

ผู้ออกแบบบทเรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการออกแบบดังกล่าวนี้ในการก าหนดเนื้อหา ในการ
ออกแบบภาพประกอบการสอน ในการใช้เสียงประกอบการสอนและในบางครั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบหน้าจอโดยรวมเพ่ือให้เกิดความเป็นหนึ่งหน่วยของหน้าจอทุกหน้าจอทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบจะ
มองภาพในระดับใด 

4) การเว้นช่องว่าง (White space) โดยพ้ืนฐานและหลักการออกแบบนั้น การเว้นช่องว่างที่
เหมาะสมจะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการรับรู้ ช่วยให้เกิดการแบ่งกลุ่มของข้อมูล ช่วยเน้นความส าคัญของ
ข้อมูล การเว้นช่องว่างอาจช่วยเป็นการเชื่อมโยงและแสดงล าดับของข้อมูล นอกจากนี้การเว้นช่องว่างยังเป็น
องค์ประกอบร่วมของการออกแบบเพ่ือความสมดุล ความกลมกลืน และความเป็นหน่วยเดียวกัน 

การออกแบช่องว่างบนช่องว่างบนจอคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว แต่ที่ส าคัญคืออย่าใช้การ
เว้นช่องวางมากเกินไปจนท าให้เกิดการกระจายของข้อมูลจนยากต่อการเรียนรู้ หรือเว้นช่องว่างน้อยเกินไปจน
ดูอึดอัดและไม่ทราบว่าจะเน้นความส าคัญไปที่จุดใดในหน้าจอ 

5) เส้นทางต่อเนื่องของการมองภาพ (Visual flow) โดยปกติต าแหน่งเริ่มต้นในการมองภาพหรือ
อ่านข้อความของคนเรา จะเริ่มจากมุมซ้ายบนของจอ ต่อจากนั้นจะขึ้นอยู่กับการชี้น าภาพหรือข้อความ เรา
อาจมองต่อไปทางขวามือของจุดเริ่มคือมองต่อไปในแนวนอน หรืออาจมองลงด้านล่างของตุดเริ่มคือมองลงใน
แนวตั้ง ดังนั้น การมองหน้าจอของคนทั่วไปจะมองในลักษณะเส้นโค้งตามตัวอย่าง การออกแบบจึงควรวาง
เนื้อหาหรือขอความส่วนส าคัญไว้ในระหว่างเส้นโค้งดังกล่าว ซึ่งต าแหน่งที่ดีที่สุดคือ พ้ืนที่ด้านล่างซ้อยของ
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หน้าจอ ส่วนต าแหน่งที่ไม่เหมาะสมในการวางเนื้อหาหรือข้อความส าคัญก็คือต าแหน่งขวาบนและซ้ายล่าง ซึ่ง
ควรเป็นต าแหน่งที่วางเนื้อหาหรือข้อความที่ส าคัญลงไปแทน (Fenrich, 2005) 

6) ต าแหน่งการแสดงภาพ (Displaying visual) เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และลดเวลาในการค้นหา
เนื้อหา ต าแหน่งที่เหมาะสมในการวางภาพก็คือด้านข้างของข้อความ (ยกเว้ยหากมีเหตุผลหรือความจ าเป็น
อย่างอ่ืน) โดยทั่วไปนิยมวางภาพไว้ทางซ้ายของข้อความเพราะผู้อ่านส่วนใหญ่เริ่มอ่านเนื้อหาในหน้าจอจาก
ด้านซ้ายดังที่กล่าวมาในข้อที่แล้ว การวางต าแหน่งเช่นนี้ ผู้อ่านจะมองเห็นและพิจารณารายละเอียดของ
รูปภาพก่อนที่จะอ่านข้อความเพ่ืออธิบายเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังช่วยลดการเคลื่อนที่ของสายตาผู้อ่าน ส่วนการ
วางภาพไว้ในต าแหน่งอ่ืนไม่ว่าจะเป็นทางด้านขวา ด้านบน หรือด้านล่างข้อความก็สามารถที่จะกระท าได้ แต่
อย่างไรก็ตามต าแหน่งที่ไม่แนะน าคือการวางภาพไว้ตรงกลางระหว่างข้อความ (Fenrich, 2005) 

 

สรุปเนื้อหาบทที่ 9 

ส่วนส าคัญในการสร้างสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย คือ การออกแบบ หากออกแบบมาไม่ดี สื่อ
ความหมายไม่ถูกต้อง จะท าให้ประสิทธิภาพชองสื่อมัลติมีเดียไม่ดีนั้นเอง โดยการออกแบบมีการแบ่งเป็น 3 

ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือส่วนเนื้อหาและค าถามที่ใช้ในสื่อการสอน เป็นส่วนที่ทุกๆสื่อจ าเป็นต้องมีที่จะสื่อสาร
กับผู้เรียนรวมทั้งการวัดผลจากที่เราได้สอนผู้เรียนไปแล้วนั้นเอง ส่วนที่สอง เป็นส่วนออกแบบการเรียนการ
สอน กิจกรรมที่น าเสนอเนื้อหาเป็นส่วนส าคัญในการกระตุ้นความรู้ การคิด ด้วยตนเอง รวมไปถึงความ
น่าสนใจในการเรียน ส่วนที่สาม เป็นส่วนในการออกแบบหน้าจอ ที่ท าให้หน้าจอที่แสดงขึ้นนั้นมีความสวยงาม 
และง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ จะเห็นได้ว่าการออกแบบก็มีส่วนที่ต้องออกแบบและให้ท างานร่วมกันได้นั้น มี
หลายขั้นตอนมาก หากไม่มีผู้สร้างสื่อไม่มีความช านาญจะสร้างสื่อประเภทนี้ได้ยากมาก ดังนั้นการสร้าง สื่อ
มัลติมีเดียส่วนใหญ่จึงต้องมีการช่วยเหลือจากหลายๆฝุาย เช่น คุณผู้สอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นัก
ออกแบบ เป็นต้น จะท าให้สร้างนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 



 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 

 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามที่ก าหนดให้ถูกต้องชัดเจน 

1. บอกจุดประสงค์หลักของการออกแบบ 

2. หลักการออกแบบเนื้อหาควรค านึงถึงอะไรบ้าง จงอธิบาย 

3. หลักการออกแบบหน้าการเรียนการสอนควรค านึงถึงอะไรบ้าง จงอธิบาย 

4. หลักการออกแบบหน้าจอพ้ืนฐานควรค านึงถึงอะไรบ้าง จงอธิบาย 

5. บอกลักษณะของการออกแบบที่ดี
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 10 

พื้นฐานการใช้โปรแกรม Adobe Captivate 

 

หัวเรื่องการเรียนรู้ 
1. หลักการพื้นฐาน 

2. หน้าจอและเมนู 
3. การสร้าง Slide ใหม่และการน าเข้าวัตถุ 
4. การใช้เสียงในโปรแกรม Adobe Captivate 

5. การใช้วีดีโอในโปรแกรม Adobe Captivate 

6. การส่งออก 

7. สรุปเนื้อหาบทที่ 10 

8. แบบฝึกหัดบทที่ 10 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. สร้างสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate ได้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 
2. การวิเคราะห์จากเหตุการณ์จริง 
3. การน าเสนอของผู้เรียน 

4. การอภิปราย ถาม-ตอบ และสะท้อนความคิดเห็น 

 

สื่อการเรียนรู้ 
1. โปรแกรม Microsoft Power point เรื่อง พ้ืนฐานการใช้โปรแกรม Adobe Captivate 

2. ตัวอย่างสื่อการการเรียนรู้มัลติมีเดีย 

3. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 10 พ้ืนฐานการใช้โปรแกรม Adobe Captivate 

4. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 
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แหล่งการเรียนรู้ 
1. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2. เว็บไซต์ www.google.com 

3. เว็บไซต์ www.youtube.com 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. สื่อมัลติมีเดียที่ผู้เรียนได้สร้างขึ้น 

2. การมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. การอภิปราย ถาม-ตอบ และการสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ 

4. การตอบค าถามจากแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. สามารถสร้างสื่อการเรียนการ
สอนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้โดย
ใช้โปรแรกม Adobe Captivate 

ได้ 

การน าเสนอ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้
ออกแบบและท าขึ้นมา ต้อง
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้น
ไป 

 

  

http://www.google.com/


 

บทท่ี 10 

พื้นฐานการใช้โปรแกรม Adobe Captivate 

 

โปรแกรม Captivate เป็ นโปรแกรมส าหรับสร้างมัลติมีเดียบนเว็บ การจับภาพหน้าจอ การท า
ภาพเคลื่อนไหว และอ่ืนๆ โปรแกรม Captivate สามารถสร้างบทเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ สร้างข้อสอบ ได้
อย่างดี โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็ นต้องเขียนค าสั่ง เพราะโปรแกรมมีค าสั่งต่างๆ ไว้ให้เลือกผ่านทางหน้าจอของ 
โปรแกรมจึงเป็ นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย เรียนรู้ได้เร็ว เหมาะส าหรับผู้สอน และผู้ที่มีหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากร 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Widget หรือเขียน Action Script 3 เพ่ิมขีดความสามารถของโปรแกรมได้ และ
สามารถส่งขึ้นเว็บ YouTube ได้ทันที หรือจะท าเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ 

โปรแกรม Captivate มีจุดประสงค์หลักส าหรับใช้เล่นบนอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง Browser โดยส่งออก
ไปใช้งานเป็น Flash (swf) ตามมาตรฐาน Scorm อย่างไรก็ตาม โปรแกรมสามารถส่งออกเป็นไฟล์ exe และ
น าไปเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ 

 

หลักการพื้นฐาน 

 โปรแกรม Captivate ท างานในลักษณะเดียวกับโปรแกรม MS PowerPoint คือในแต่ละไฟล์ หรือ 

Project จะประกอบไปด้วย Slide หลาย Slide น ามาเรียงกัน ในแต่ละ Slide สามารถบรรจุสิ่งต่างๆ ซึ่ง 
ต่อไปนี้จะเรียกว่าเป็น วัตถุ เช่น ภาพ ข้อความ เสียง คลิปวิดีโอ และ ปุุม เป็นต้น การเข้า-ออกของ Slide 

และวัตถุใน Slide สามารถก าหนด Effects ต่างๆ เพื่อความสวยงามได้ 
 เมื่อสั่งให้โปรแกรมท างาน โปรแกรมจะเริ่มน าแผ่น Slide ที่ 1 มาแสดง จากนั้นจะน าเอาแผ่น Slide 

ที ่2 และ 3 มาแสดงเรื่อยๆ จนหมดทุก Slide หรือจะมีการควบคุม Slide ให้ไปยังแผ่น Slide ที่ก าหนดท าได้
โดยการสร้างปุุ มและใช้ค าสั่งของโปรแกรมเพ่ือให้ไปยัง Slide ที่ต้องการ 
 Slide แต่ละแผ่น จะมี Timeline เป็นของตนเอง Timeline จะเป็นตัวก าหนดเวลาการแสดงของวัตถุ 
แต่ละตัวในแผ่น Slide นั้นๆ ตลอดจน การก าหนดให้วัตถุใดแสดงก่อนหรือแสดงทีหลัง หรือการก าหนดของ
วัตถุให้อยู่ข้างหน้าหรืออยู่หลังวัตถุก็ได้ 
 วัตถุแต่ละวัตถุ เช่น ภาพ ข้อความ เสียง และวิดีโอ สามารถปรับแก้ลักษณะได้ ผ่านทางแถบ 
Properties โดยวัตถุแต่ละอย่าง จะมีแถบ Properties ของตนเอง เมื่อคลิกเลือกวัตถุใด โปรแกรม Captivate 

จะแสดง Properties ชองวัตถุนั้นซึ่งควบคุมลักษณะของวัตถุนั้นได้ 
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หน้าจอและเมนู 

 
ภาพที่ 3 ภาพหน้าจอและเมนู 

 

1. เมนู 
 

 
ภาพที่ 4 ภาพเมนู 

 

File เป็นเมนูที่รวมค าสั่งในการจัดการโครงการ ซึ่งประกอบด้วยค าสั่งส าหรับสร้าง/เปิดไฟล์ที่
ต้องการ การบันทึก การน าเข้า/การส่งออกไฟล์เพ่ือใช้งาน การเผยแพร่ และการแสดงผลโครงการในรูปแบบ
ต่างๆ 

Edit เป็นเมนูที่รวมค าสั่งในการแก้ไขส่วนต่างๆ ของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยค าสั่งส าหรับคัดลอก 
วางภาพข้อความ หรือสไลด์ การส าเนาสไลด์ และการก าหนดหรือแก้ไขค่า พ้ืนฐานให้กับโครงการ 
(Preference) 

View เป็นเมนูที่รวมค าสั่งในการปรับเปลี่ยนขนาดมุมมองของสไลด์ หรือพ้ืนที่ท างาน การซ่อน/
แสดงสไลด์และการเปิดใช้งานเส้นกริด 
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Insert เป็นเมนูที่รวมค าสั่งในการแทรกวัตถุต่างๆ เข้ามาบนพ้ืนที่การท างานหรือสไลด์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยสั่งส าหรับเพิ่มสไลด์ เพ่ิมข้อสอบ แทรกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ และปุุม 

Modify เป็นเมนูที่รวมค าสั่งในการปรับเปลี่ยนขนาดหน้าจอการแสดงผล การก าหนดต าแหน่ง 
และการจัดเรียงวัตถุต่างๆ บนหน้าจอ 

Project เป็นเมนูที่รวมค าสั่งในการจัดการโครงการ หรือสไลด์ทั้ งหมด ซึ่งประกอบด้วยค าสั่ง
ส าหรับสร้างตารางสารบัญให้กับโครงการ การก าหนดแม่แบบแผงควบคุม (Skin Editor) และการก าหนดตัว
แปร  

Quiz เป็นเมนูที่รวมค าสั่งในการสร้างแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ และการตั้งค่าแบบทดสอบ 

Audio เป็นเมนูที่รวมค าสั่งในการจัดการเสียงออดิโอ เสียงเพลง ซึ่งประกอบด้วยค าสั่งส าหรับ
บันทึกเสียงการน าเข้า และการตัดต่อเสียง 

Video เป็นเมนูที่รวมค าสั่งในการจัดการไฟล์วิดีโอ การแทรกไฟล์วิดีโอ โดยไฟล์วิดีโอที่สามารถใช้
งานได้ เช่น flv, avi, mov, mp4 และ 3gp 

Window เป็นเมนูที่รวมค าสั่งในการเปิดใช้งานเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม รวมถึงการปรับแต่ง
ขนาดของFilmstrip 

Help เป็นเมนูที่รวมลิงค์เพ่ือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ Adobe ซึ่งสามารถดูคู่มือการสร้าง
โครงการ และการใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate ได้ 

2. Toolbars เป็นส่วนที่แสดงวัตถุ (Object) ต่างๆ ที่สามารถแทรกบนสไลด์ เพ่ือตกแต่งสไลด์ของ
โครงการได้เช่น ข้อความกล่องข้อความ 

 

 
ภาพที่ 5 แถบเครื่องมือ 

 

 Text caption (กล่องข้อความ) เป็นวัตถุที่ใช้ส าหรับแทรกข้อความลงบนสไลด์ของ
โครงการ 

 Rollover caption (กล่องข้อความโรลโอเวอร์) เป็นวัตถุที่ใช้ส าหรับแสดงข้อความโรลโอ
เวอร์ ซึ่งเป็นข้อความที่จะแสดงขึ้นมา ก็ต่อเมื่อน าเมาส์ไปชี้เหนือพ้ืนที่โรลโอเวอร์ของข้อความเท่านั้น 
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 Highlight Box (กล่องไฮไลน์) เป็นวัตถุกล่องสี่เหลี่ยม สามารถก าหนดรูปแบบการแสดง
ผลได้ ใช้ในการเน้นเฉพาะจุดหรือข้อความ เพ่ือให้เนื้อหาของสไลด์มีจุดเด่นมากข้ึน 

 Click Box (กล่องคลิกบ็อกซ์) เป็นวัตถุที่ใช้ส าหรับจ ากัดขอบเขตในการคลิกเมาส์ของผู้ใช้
บนสไลด์ของโครงการซึ่งสามารถก าหนดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผล เมื่อผู้ใช้ท าการคลิกเมาส์บนพ้ืนที่
ที่ก าหนดไว้เท่านั้น 

 Button (ปุุม Button) เป็นปุุมค าสั่งแบบโต้ตอบ ซึ่งโปรแกรมมีแม่แบบให้เลือกมากมาย 
และสามารถเชื่อมโยงไปยังเหตุการณ์ต่างๆ ได้ เช่น ตกลง, ไปหน้าถัดไป หรือไปหน้าแรก เป็นต้น 

 Text Entry Box (ช่องกรอกข้อความ) เป็นวัตถุที่ใช้ส าหรับก าหนดให้ผู้ใช้กรอกข้อความ 
เช่น กรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น 

 Rollover Slidelet (โรลโอเวอร์สไลด์) เป็นสไลด์ที่แทรกเข้ามาในสไลด์ของโครงการ โดย
จะแสดงผลก็ต่อเมื่อน าเมาส์ไปชี้เหนือพ้ืนที่โรลโอเวอร์ของสไลด์เท่านั้น 

 Zoom Area (พ้ืนที่ขยายขนาด) เป็นวัตถุที่แทรกบนสไลด์ เพ่ือเน้นจุดที่ต้องการซูมขยาย
ขนาด เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น 

 (ตัวชี้เมาส์) เป็นวัตถุที่แสดงการเคลื่อนที่ของตัวชี้เมาส์ นิยมใช้ในการสร้างโครงการ
ประเภท Software Simulation 

 Text Animation (ข้อความอนิเมชั่น) เป็นข้อความแบบอนิเมชั่น ซึ่งโปรแกรมมีแม่แบบ
เตรียมไว้ให้มากมาย 

3. Panel Groups เป็นกลุ่มแถบที่อยู่ด้านขวามือ ประกอบด้วย เครื่องมือต่างๆ ที่สามารถก าหนดค่า
ให้แก่วัตถุ ที่อยู่บนหน้าจอได้ 

Properties เป็นแถบส าคัญที่ก าหนดคุณลักษณะของวัตถุที่ถูกเลือกบน
หน้าจอ เช่น ภาพ ข้อความ ปุุม เป็นต้น 

Library เป็นแถบที่รวมวัตถุต่างๆ ที่อยู่บนหน้าจอมาไว้ที่นี่ เมื่อเราน า 
ภาพ เสียง หรือ วิดีโอ มาวางบนหน้าจอ โปรแกรม Captivate จะน ามาไว้ใน Library ให้โดยอัตโนมัติ ถ้าเรา
ต้องการน ามาใช้อีก ก็สามารถน าวัตถุที่อยู่ใน Library มาวางไว้บนหน้าจอ และก าหนด Property เสียใหม่ได้ 
ท าให้ประหยัด เพราะไม่ต้องน าเข้าวัตถุใหม่ ซึ่งท าให้เปลืองหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ 

Quiz properties เป็นส่วนที่จัดการเกี่ยวกับค าถามหรือข้อสอบได้ที่สร้างขึ้นมา 
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Projects info บอกรายละเอียดของโครงการนี้ 
 

4. Filmstrip 

 

 
ภาพที่ 6 Filmstrip 

 

เป็นส่วนที่แสดงภาพสไลด์ขนาดย่อ เรียงต่อกันเป็นล าดับก่อนหลังตามการน าเสนอ ซึ่งช่วยให้สะดวก
ในการเลือกสไลด์เพ่ือท าการตกแต่งหรือแก้ไข 

5. Document window 

 

 
 ภาพที่ 7 Document window 

 

เป็นหน้าจอแสดงผลของโปรแกรม โดยจะแสดง Slide ทีละแผ่น วัตถุต่างๆ ที่น ามาวาง ใน Slide 

แต่ละแผ่น จะปรากฏที่นี่ เมื่อเปิดโปรแกรม Captivate ใหม่ โปรแกรมจะให้ก าหนดขนาดของหน้าจอนี้ เรา 

สามารถปรับมุมมองของหน้าจอให้เล็กหรือใหญ่เพ่ือสะดวกในการท างานได้ โดยกดปุุ ม Ctrl และกดปุุ มเครื่อง
หมายเท่ากับ จะขยายให้ใหญ่ขึ้น แต่ถ้ากดปุุม  Ctrl ค้างไว้และกดปุุมเครื่องหมายลบ จะ 

ย่อหน้าจอให้เล็กลง การกดปุุม ข้างต้น ไม่มีผลต่อขนาดของหน้าจอ แต่เป็นการย่อหรือขยายมุมมอง 
ถ้ามีการเปิดโปรแกรม Captivate หลายโปรแกรมพร้อมกัน จะเกิดแถบและมีชื่อของไฟล์ปรากฏ 

ให้เห็น ท าให้สามารถสลับไป-มาระหว่างโปรแกรมได้และยังสามารถคัดลอกวัตถุต่างๆ ข้ามโปรแกรมได้ 
โดยใช้ Copy และ Paste ระหว่างกันได้ 

 

6. Timeline 
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 ภาพที่ 8 Timeline 

 

Timeline เป็นแถบควบคุมวัตถุ ที่อยู่ในแผ่น Slide แผ่นที่ก าลังแสดงอยู่ในหน้าจอ Document 
Window ทั้งนี้ Slide แต่ละแผ่น จะมี Timeline เป็นของตนเอง Timeline ประกอบด้วยชั้น หรือ layers 

หลายชั้น แต่ละชั้นคือวัตถุแต่ละอย่างในแผ่น Slide นั้นๆ ซึ่งจะมีชื่อปรากฏอยู่ให้สังเกตได้ 
ชั้นแต่ละชั้น สามารถปรับความยาว ให้ปรากฏก่อนหลังได้โดยใช้เมาส์ลากให้สั้นลง หรือยาวขึ้นได้ 

และนอกจากนี้ ยังลากสลับต าแหน่ง บน -ล่าง ได้ วัตถุที่อยู่ชั้นบนกว่า จะอยู่หน้าวัตถุที่อยู่ชั้นล่าง ใน 
Document Window 

ที่ด้านล่างมีปุุมควบคุม ให้เล่น Slide สามารถเล่นหรือหยุดได้ โดยใช้ปุุมหรืออาจจะ คลิก และลาก
หัวอ่านสีแดงเพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงได้ของสไลต์ได้ 
 

การสร้าง Slide ใหม่ 

การเพ่ิม Slide มีด้วยกัน 2 แบบ คือ 

1. การเพ่ิม Slide เปล่า ให้ไปที่เมนู Insert > Blank Slide โปรแกรมจะสร้าง Slide เปล่าให้ โดยไม่
มีวัตถุ และจะใช้พื้นหลังของโปรแกรม โดยปกติ (ค่า Default)จะเป็นสีขาว 

2. การเพ่ิม Slide เปล่าและมีแม่แบบพ้ืนหลัง ให้ไปที่ Insert > New Slide โปรแกรม จะสร้าง 
Slide 

ใหม่ และน าพ้ืนหลังของแม่แบบที่ก าหนดมาใช้ด้วย ซึ่งเหมือนกับ Slide ก่อนหน้านี้ 
 

การเพิ่มข้อความ 

ให้ไปที่ Insert > Standard Objects > Text Caption หรือคลิกที่ปุุม Insert Text Caption บน
แถบเครื่องมือ จะปรากฏแถบส าหรับพิมพ์ข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วปรับค่า ต่างๆ ในแถบ  

Properties ซึ่งมีการก าหนดค่าได้ดังนี้ 
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 ภาพที่ 9 แถบคุณสมบัติ 

 

Item Name ชื่อของข้อความ ให้ใช้ภาษาอังกฤษเสมอ 

General สามารถเปลี่ยนลักษณะของแถบ เช่น สีพื้น รูปร่าง เป็นต้น ถ้าไม่ต้องการให้มีพ้ืน ให้คลิก
สามเหลี่ยม และเลือก Transparent 

Character ส าหรับก าหนดค่าต่างๆ ของ Fonts เช่น Fonts ขนาด และสี 
Format ส าหรับก าหนดรูปแบบของตัวอักษร เช่น ซิดซ้าน-ขวา 
Timing ส าหรับก าหนดระยะเวลาที่จะให้แสดง และระยะเวลาที่จะให้ปรากฏหลังจากท่ี Slide ปรากฏ 

Transition ส าหรับก าหนดการเข้ามาของข้อความ โดยปกติจะให้ค่อยๆ จางเข้าและจางออกไป 
(Fade In and Out) เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ให้เข้ามาทันที แต่เวลาออกให้ค่อยๆ จางออก (Fade 

out only) หรือไม่ให้มี Transition เลยก็ได้ 
Audio ส าหรับเพิ่มเสียง รวมถึงการตัดต่อเสียงได้อีกด้วย 

Position & Size ส าหรับก าาหนดต าแหน่งและขนาดต าแหน่ง X คือระยะห่างจากขอบหน้าจอซ้าย 

และต าแหน่ง Y คือระยะห่างจากขอบบนของ Document Window 

 

การเพิ่มภาพ 

 การน าภาพเข้าโปรแกรม ไปที่ Insert > Image และเลือกไฟล์ที่ต้องการอโดย Properties ของภาพ มีดังนี้ 
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 Item Name ชื่อของข้อความ ให้ใช้ภาษาอังกฤษเสมอ 

Image ชื่อของภาพ และการท าให้สีบางสีในภาพมองไม่เห็น โดย
คลิกท่ี Fill และใช้ปากกาดูดสี (Color picker) เลือกสีในภาพ หรือ
ก าหนดเองจากแผ่นสี 
 Image edits สามารถปรับแก้สีของภาพ เช่น ความสว่าง ความ
เข้ม เปลี่ยนภาพเป็นสีเทา การหมุนภาพ การตัดบางส่วนของภาพออก 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถปรับความโปร่งใสของภาพ โดยการปรับ
ค่า Alpha จากเมนู ได้อีกด้วย 

 Timing ก าหนดเวลาที่ภาพแสดงใน Slide และเวลาเริ่มที่จะให้
ภาพปรากฏ 

 Transition ส าหรับตั้งลักษณะการ Fade เข้า-ออกของภาพ 

Audio ส าหรับใส่เสียงในภาพ เมื่อภาพปรากฏจะมีเสียง
ตามท่ีก าหนด 

Position & Size ส าหรับการก าหนดต าแหน่ง และขนาดของภาพ 

การสร้าง Rollover Image 

Rollover Image เป็นภาพที่ปรากฏขึ้นเมื่อเมาส์ลากผ่านจุดที่ก าหนดเอาไว้บนแผ่น Slide มี
วิธีการสร้างดังต่อไปนี้ 

1. ไปที่ Insert > Standard Object > Rollover Image หรือคลิกเมนูในแถบ Tools  

2. เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาเพ่ือให้เลือกรูปภาพ 

3. เมื่อเลือกรูปภาพเสร็จแล้ว จะมีรูปภาพที่เราได้เลือกไว้ และกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ าเงิน ที่เป็นจุดที่
เราสามารถก าหนดเพ้ือให้ข้อความแสดงบนหน้าจอ ให้เราเลื่อน ขยาย ปรับลดได้ตามต้องการ 

4. เราสามารถท่ีจะเอากรอบสีน้ าเงินออกได้ โดยก าหนดค่า Stroke ในแถบ Properties > Fill & 

Stroke ให้เป็น 0 

 

การใช้ Effect 

Adobe Captivate สามารถใส่ Effect เช่นเดียวกับ Microsoft power point เพ่ือท าให้ Slide ดูมีการ
เคลื่อนไหว ดึงดูดใจผู้ชมมากขึ้น แต่การใช้ Effect มากเกินไปนั้นอาจท าให้ผู้ชมล าคาญ หรือไม่อยากจะดูการ
น าเสนอนั้นเลยก็ได้ ดังนั้นการใช้ Effect จึงต้องระมัดระวังในการใช้เป็นอย่างมาก 
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Slide Transition เป็นการเพ่ิม Effect ในระหว่างการเปลี่ยน Slide มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
ไปที่แถบ Properties > general เลือก Transition ที่ต้องการ 

 

 
 ภาพที่ 10 แถบการเคลื่อนไหว 

 

การใช้ Effect กับวัตถุต่างๆ บนหน้าจอ Slide วัตถุอันได้แก่ ภาพ ปุุม ข้อความ เป็นต้น การเพ่ิม 
Effect ท าได้ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีวัตถุที่ต้องการใส่ Effect 

2. ดูที่แถบ Effect ใน Timeline (หากไม่มีให้ไปที่เมนู Window > Effect) คลิกปุุม Add Effect 

(fx) เพ่ือเพ่ิม Effect ให้แก่วัตถุ 

 
 ภาพที่ 11 แถบเอฟเฟค 
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3. เลือก Effect จาก pop up ตามรูป ซึ่งมี Effect หลายรูปแบบให้เลือก 

 

 
 ภาพที่ 12 การเลือกเอฟเฟค 

 

หากต้องการลบ Effect นั้น ให้คลิกท่ี Effect ในแถบ Timeline ที่ต้องการ แล้วคลิกที่รูปถังขยะ 

Animation เป็นการน าภาพเคลื่อนไหวน ามาใส่ใน Slide เช่น ไฟล์สกุล swf และ gif เป็นต้น 
สามารถน าเข้ามาใช้ใน Slide โดยเลือกเมนู Insert > Animation 

Text Animation เป็นการน าข้อความท่ีมีการเคลื่อนไหวน ามาใส่ใน Slide สามารถน าเข้ามาใช้ใน 
Slide โดยเลือกเมนู Insert > Text Animation 

 

 
 ภาพที่ 13 หน้าจอการเพ่ิมข้อความเคลื่อนไหว 

 

ปุ่มกด 

ปุุม (Button) มีหน้าที่ควบคุมการแสดงของหน้าจอ (Navigation) โดยการใส่ค าสั่งที่ปุุมให้ไปยัง Slide 

หน้าอื่นๆหรือการกระท าอย่างอ่ืน เช่น ส่งเมลล์, เปิดหน้าเว็ปไซต์ เป็นต้น 
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การใส่ปุ่ม ให้ไปที่เมนู Insert > Standard Objects > Button หรือคลิกที่แถว Tools จะมีปุุมปรากฏ
อยู่บริเวณ Document Window ซึ่งสามารถเปลี่ยนต าแหน่งของปุุมตามที่ต้องการและสามารถก าหนด
ลักษณะต่างๆของปุุมในแถบ Properties 

การก าหนดลักษณะของปุ่ม เราสามารถท่ีจะก าหนดลักษณะต่างๆของปุุมในแถบ Properties ได้
ดังต่อไปนี้ 

1. Item Name ชื่อปุุม  
2. General เป็นการก าหนดประเภทของปุุม มีด้วยกัน 3 ประเภท 

1) Text Button เป็นปุุมที่มีข้อความทับอยู่บนปุุมซึ่งเราสามารถเปลี่ยนข้อความนั้นในช่อง Caption  

2) Transparent เป็นปุุมโปร่งใส มองไม่เห็น แต่มีความสามารถคลิกได้มีคุณสมบัติเหมือนปุุมทุก
ประการ สามารถน าไปครอบข้อความหรือภาพที่ต้องการ เพ่ือเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นแทนปุุม 

3) Image Button เป็นปุุมที่ใช้ภาพ จะก าหนดเองหรือใช้ของเดิมที่ Captivate มีให้อยู่แล้วก็ได้ 
ปุุมทั้ง 3 ปุุมมีด้วยกัน 3 สถานะ คือ สถานะปกติ (up) เมาส์อยู่บนปุุม (over) และปุุมถูกกด (down) 

ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนปุุม 3 สถานะนี้ได้โดยการสร้างรูปปุุม 3 รูป โดยพิมพ์ชื่อรูปต่อท้ายด้วย _up, _over 

และ _down เป็นตัวระบุสถานะ จากนั้นน ารูปไปไว้ในโฟลเดอร์ Button ในโปรแกรม Abode Captivate 

เมื่อเราสร้างปุุมเลือก Image Button และรูปที่เราได้สร้างไว้ เพ่ือโชว์ปุุมที่เราสร้างไว้ในงานของเรา 

3. Character เป็นการก าหนดคุณลักษณะของตัวอักษรที่อยู่บนปุุม 

4. Action เป็นค าสั่งที่เราจะควบคุมการท างานของ Slide ผ่านปุุม มีค าสั่งที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
4.1. Continue ก าหนดให้ไปยัง Slide ถัดไป 

4.2. Open URL or file เป็นการเปิดเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงไฟล์ตามเส้นทางที่เราก าหนด 

4.3. Open another project เปิดโครงการอื่นที่มีการบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ 
4.4. Sent e-mail to เป็นการส่ง E-mail ตามท่ีได้ระบุไว้ 
4.5. Go to the previous slide กลับไปยัง Slide ก่อนหน้านี้ 
4.6. Go to the next Slide ไปยัง Slide ต่อไป 

4.7. Go to the slide last visited ไปยัง Slide ล่าสุดที่ได้ผ่านมา 
4.8. Jump to Slide ไปยัง Slide ที่ก าหนด 

4.9. No action ไม่เกิดอะไรทั้งสิ้น 

5. Options ใช้ส าหรับเปลี่ยน ตวัชี้ (Cursor) เป็นรูปต่างๆ เมื่อเมาส์ลากผ่าน หรือมีข้อความปรากฎ 
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6. Timing เป็นการตั้งเวลาทั้งหมดที่ปุุมจะแสดงบนหน้าจอ และเวลาก่อนที่จะหยุดเวลาหน้าจอเพ่ือท า
การกดปุุม ซึ่งปรากฎใน Timeline ของปุุมจะเห็นมีเส้นขนานแนวตั้ง หรือสัญลักษณ์การหยุด 

7. Reporting ใช้กับการตอบค าถาม ซึ่งเป็นการน าผลจากการตอบค าถามนี้ไปรวมเพ่ือท าการคิดคะแนน
หรือเปล่า 

8. Audio เป็นการเพ่ิมเสียงให้กับปุุมPosition & Size เป็นการก าหนดขนาดและต าแหน่งของปุุม 

 

การใช้เสียงใน Adobe Captivate 

การใช้เสียงในโปรแกรม Adobe Captivate มี 3 ลักษณะ คือ เสียง Background, เสียงประจ า Slide 

และ เสียงประจ าวัตถุบน Slide เช่น เสียงประกอบปุุม ภาพ หรือข้อความ เป็นต้น 

1. เสียงพ้ืนหลัง สามารถน าเสียงประกอบในส่วนหลังของ Slide โดยเสียงจะเล่นตั้งแต่จนจบทุก Slide 

จนจบทุก Slide หรือจ านวนเท่าท่ีก าหนด และหากมีเสียงชนิดอื่นใน Slide เสียงนี้จะเบาลง เพ่ือให้ได้ยินเสียง
ประจ า Slide โดยปกติมักจะใช้เป็นเสียงบรรเลงประกอบพื้นหลัง การใช้เสียงพ้ืนหลังมีดังต่อไปนี้ 

1.1. ไปที่เมนู Audio > Import to > Background 

1.2. เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
1.3. จะมีหน้านี้แสดงขึ้นมา ให้ก าหนดปรับเปลี่ยนเสียงที่ต้องการ และกด Edit เพ่ือปรับแต่งเสียงได้ 

 

 
 ภาพที่ 14 แถบใส่เสียง 
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หากต้องการลบเสียงพ้ืนหลังท าได้โดยการ Audio > Remove > Background 

2. เสียงประกอบ Slide จะเล่นเมื่อ Slide นั้นก าลังแสดงอยู่ และจะหยุดเมื่อ Slide นั้นได้ถูกเปลี่ยนหรือ
หมดเวลาในการแสดงแล้ว วิธีการน าเข้าเสียงท าได้ตามขั้นตอนนี้ 

2.1. คลิกเลือก Slide ที่ต้องการ 

2.2. ไปที่เมนู Audio > Import to > Slide 

2.3. เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการในคอมพิวเตอร์ 
  การน าเข้าใน Slide มีลักษณะ ดังนี้ 

- ถ้า Slide มีแผ่นเดียว โปรแกรมจะน าเสียงเข้าทันที และถ้าเวลาของ Slide น้อยกว่าความยาวของ
เสียง โปรแกรมจะขยายเวลาของ Slide ให้เท่ากับเสียง 

- ถ้า Slide มีหลายแผ่น และมีระยะเวลามากกว่าความยาวของไฟล์เสียง จะปรากฎหน้าต่างคล้าย
กับของ Background เพ่ือปรับแต่งเสียง 

- ถ้า Slide มีหลายแผ่น และมีระยะเวลาน้อยกว่าความยาวของไฟล์เสียง จะปรากฎหน้าต่างให้
เลือกลักษณะเสียง 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 

 
 ภาพที่ 15 หน้าการเลือกแบบการใส่เสียง 

 

1) น าเสียงเข้า Slide และขยายเวลาให้เท่ากับเสียงที่ใส่ลงไป 

2) จะข้ึนหน้าต่างแบบของ Background เพ่ือท าการตัดเสียงตามระยะเวลาที่ Slide แสดง 
3) ตัดเสียงส่วนที่มีความยาวมากกว่า Slide ออก แล้วน าเสียงเข้า Slide 
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3. เสียงประกอบวัตถุบน Slide เสียงจะแสดงเมื่อวัตถุนั้นได้แสดงหรือโชว์ขึ้นมา หรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
วิธีการน าเข้าเสียงประกอบวัตถุ มีดังนี้ 

3.1. คลิกท่ีวัตถุ 
3.2. ที่แถบ Properties เปิดเมนู Audio และคลิก Add Audio… 

3.3. จะมีหน้าจอให้ปรับแต่งไฟล์เสียง 
 

 
 ภาพที่ 16 แถบเสียง 

3.4. คลิกปุุม import เพ่ือเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ 

3.5. กด Edit เพ่ือปรับแต่ง 
 

การใช้วีดีโอในโปรแกรม Adobe Captivate 

โปรแกรม Adobe Captivate สามารถน าไฟล์วีดีโอนามสกุลดังนี้ AVI, MOV, FLV และ MPEG ซ่ึง
การน าเข้าสามารถท าได้ 2 แบบ คือ 

 

ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบการใส่ไฟล์วีดีโอและไฟล์แฟรช 

แบบ Insert > Slide Video แบบ Insert > FLV or F4V File 

มีปุุมสามารถควบคุมวีดีโอ ไม่มีปุุมสามารถควบคุมวีดีโอ 

ข้อมูลจะเพ่ิมลงใน Library ข้อมูลจะไม่เพ่ิมลงใน Library 

สามารถควบคุมเวลาในการแสดงรวมกับ Slide ได้ ไม่สามารถควบคุมเวลาในการแสดงรวมกับ Slide ได ้
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การสร้างข้อสอบ 

ในโปรแกรม Adobe Captivate สามารถที่จะสร้างแบบฝึกหัดเพ่ือท าการทดสอบหลังจากท่ีได้ศึกษา
เนื้อหา การสร้างข้อสอบ ท าตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ได้โดยการเลือกเมนู Quiz > Question Slide 

 

 
 ภาพที่ 17 หน้าต่างแบบค าถาม 

 

2. หน้าต่างนี้จะแสดงขึ้นมา ซึ่งมีข้อสอบทั้งหมด 9 แบบ ดังนี้ 
2.1. Multiple Choice เป็นข้อสอบแบบมีข้อให้เลือก เหมือน ข้อสอบกากบาทในปัจจุบัน 

2.2. True/False เป็นข้อสอบที่ข้อให้เลือก จริงและเท็จ 

2.3. Fill-In-The-Blank เป็นการตอบค าถาม ส่วนที่ขาดหายไป 

2.4. Short Answer เป็นค าถามสั้นๆ ให้เติมค าตอบลงไปเพื่อเช็คค าตอบ 

2.5. Matching เป็นค าถามเพ่ือจับคู่กับค าสองค าให้ถูกต้อง 
2.6. Hot Spot เป็นค าถามเพ่ือบอกต าแหน่งของวัตถุใดวัตถุหนึ่ง 
2.7. Sequence เป็นค าถามเพ่ือให้เรียงล าดับก่อนหลังของเหตุการณ์ที่ถาม 

2.8. Rating Scale (Likert) ไม่ได้เป็นเชิงค าถามแต่จะเน้นการถามความคิดเห็นหรือให้ระดับ
ของสิ่งๆนั้น 
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2.9. Random Question เป็นการสร้างข้อสอบขึ้นมา จากการสุ่มค าถามที่ได้สร้างข้ึนมาแล้ว 

3. เมื่อกด OK จะโชว์หน้าจอดังนี้ 
 

 
 ภาพที่ 18 ตัวอย่างค าถาม 

 

4. ก่อนจะแก้ไขข้อมูลในค าถาม ให้ท าการปรับค่าคุณลักษณะของค าถามเสียก่อนใน Quiz 

properties ตามท่ีต้องการ 
 

การส่งออก 

เมื่อท าการสร้าง Slide เพ่ือท าเป็นมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องน าไฟล์นั้นมาส่ง
ไฟล์ออกเสียก่อนเพ่ือจะแปลงเป็นไฟล์ที่เล่นได้กับโปรแกรมอ่ืนๆ โดยโปรแกรม Adobe Captivate สามารถ
ส่งออกได้โดย การเลือกเมนู File > Publish และหลายลักษณะการส่งออกท่ีนิยม เช่น 

ส่งออกเป็น .swf (Shockwave flash) เป็นไฟล์ที่ทาง Adobe สร้างขึ้นเพ่ือใช้งานได้ทั้งบน
อินเทอร์เน็ตผ่าน Web browser และแบบ offline บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมที่เล่นไฟล์ .swf หรือ 
.flv ได ้
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 ภาพที่ 19 หน้าต่างการส่งออกไฟล์แบบ SWF 

 

Project Title คือชื่อไฟล์ที่เราจะส่งออก 

Folder ต าแหน่งที่ไฟล์หลังจากท่ีเราได้ส่งออกแล้ว 

Output Format Options คือรูปแบบไฟล์ ในที่นี้จะมี 2 แบบ คือ SWF ซึ่งจะไฟล์วีดีโอที่เล่นได้ทั้ง
บนคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ และ HTML5 จะออกมาเป็นไฟล์ส าหรับเล่นบนเว็บไซต์โดยเฉพาะ 

Output Options คือรูปแบบการส่งออก เป็นได้ทั้ง Zip file, PDF, เวลาเล่นเต็มจอ, ในเป็นอัติโนมัติ
หากเปิดจาก CD และการก าหนดเวอร์ชั่นของตัวเล่นไฟล์นี้ 

ส่งออกเป็น .exe สามารถเล่นแบบ offline ได้อย่างเดียว สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องพ่ึงโปรแกรมอ่ืน 
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 ภาพที่ 20 หน้าต่างการส่งออกไฟล์แบบ EXE 

 

Select Type จะให้เลือกว่าเป็นไฟล์ส าหรับ Window หรือ Mac 

Custom .exe icon เราสามารถใส่ icon ของโปรแกรมส่งในช่องนี้โดยเลือกรูปภาพที่ต้องการใส่ลงไป 

นอกเหนือจากนั้นจะคล้ายกับแบบ .swf 

 

สรุปเนื้อหาบทที่ 10 

จากเนื้อหาที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงขั้นพ้ืนฐานในการใช้โปรแกรม Adobe Captivate แต่ในการใช้จริง
นั้น ผู้สร้างสื่อจะต้องรู้จักการเอาส่วนต่างๆ จากพ้ืนฐานมาท างานร่วมกันในส่วนนั้น จะเรียกว่า ขั้น Advance 

หรือขั้นประยุกต์นั้นเอง เพ่ือให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบเอาไว้ เพราะบางการออกแบบยากต่อการสร้างใน
โปรแกรม Adobe Captivate และการจัดวางเครื่องมือต่างๆ ให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจง่ายต่อการใช้และการ
เรียนรู้ ก็เป็นส่วนส าคัญไม่น้อยไปกว่าการใช้โปรแกรมเลย ดังนั้นการที่เราจะมีทักษะการใช้ถึงขั้นเชี่ยวชาญนั้น
ได้จ าเป็นต้องมีประสบการณ์การใช้โปรแกรมพอสมควร เพ่ือการพัฒนาตนเองและบทเรียนมัลติมีเดียต่อไป 



 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 

 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามที่ก าหนดให้ถูกต้องชัดเจน 

1. ส่วนประกอบหน้าต่างของโปรแกรม Adobe Captivate มีอะไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบายส่วนต่างๆ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรม Adobe Captivate มีอะไรบ้าง พร้อมทั้งบอกการใช้งานของแต่ละเครื่องมือ 

3. ประเภทของค าถามในโปรแกรม Adobe Captivate มีอะไรบ้าง แต่ละชนิดเป็นอย่างไร 

4. ไฟล์ flash กับไฟล์ video ธรรมดาต่างกันอย่างไร ในโปรแกรม Adobe Captivate 

5. การส่งออกของโปรแกรม Adobe Captivate มีก่ีแบบ อะไรบ้าง พร้อมอธิบาย



 

เอกสารอ้างอิง 
 

กฤษณพงศ์ เลิศบ ารุงชัย และ บังอร เลิศบ ารุงชัย. (2556). สร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย ด้วย Adobe 

Captivate 6. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ โปรวิชั่น. 

กฤษณพงศ์ เลิศบ ารุง. เอกสารประกอบการบรรยาย สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย Adobe 

Captivate 7



 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 11 

การประเมินและปรับปรุงสื่อ 

 

หัวเรื่องการเรียนรู้ 
1. การประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ 

2. การทดลองใช้สื่อกับผู้เรียน 

3. การปรับปรุงแก้ไขสื่อ 

4. สรุปเนื้อหาบทที่ 11 

5. แบบฝึกหัดบทที่ 11 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. สามารถแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินสื่อมัลติมีเดียของตัวเองได้ 
2. บอกขั้นตอนการประเมินและปรับปรุงสื่อได้ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การบรรยายขั้นตอนการประเมินและปรับปรุงสื่อ 

2. การอภิปราย ถาม-ตอบ และสะท้อนความคิดเห็น 

 

สื่อการเรียนรู้ 
1. โปรแกรม Microsoft Power point เรื่อง การประเมินและปรับปรุงสื่อ 

2. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 11 การประเมินและปรับปรุงสื่อ 

3. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 11 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
1. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2. เว็บไซต์ www.google.com 

 

http://www.google.com/
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การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. แบบประเมินที่นักศึกษาได้ท าขึ้น 

2. การอภิปราย ถาม-ตอบ และการสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ 

3. การตอบค าถามจากแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. สามารถแบบสอบถามที่ใช้ใน
การประเมินสื่อมัลติมีเดียของ
ตัวเองได้ 

แบบประเมิน แบบประเมินสื่อมีความครอบคลุม
การประเมินสื่อมัลติมีเดีย 

 

2. สามารถบอกข้ันตอนในการ
ประเมินสื่อมัลติมีเดีย 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 



 

บทท่ี 11 

การประเมินและปรับปรุงสื่อ 

 

 

 ในบทนี้จะอธิบายการน าบทเรียนมัลติมีเดียที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพ 
เริ่มจากการน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อ พิจารณาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความ
เหมาะสมของบทเรียนแล้วจึงน ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนจะน าไปทลองใช้สอนกับกลุ่มเปูาหมายจริง เริ่มจากการ
ทดลองในลักษณะน าร่อง (Pilot Testing) กับตัวอย่างไม่กี่คน แล้วค่อยน าไปทดลองภาคสนาม (Field 

Testing) กับกลุ่มเปูาหมายขนาดใหญ่ โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและความคิดเห็นที่
มีต่อการเห็น โดยขั้นตอนการประเมินและปรับปรุง มีดังต่อไปนี้ 
 

การประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ  
 การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Evaluation) เป็นการน าบทเรียนมัลติมีเดียไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อตรวจสอบ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1 คนเป็นผู้ตรวจสอบ จากนั้นน า
ข้อเสนอและค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญมาท าการปรับปรุงแก้ไขสื่อโดยจะต้องเลือกข้อเสนอแนะที่สามารถน าไป
ปรับปรุงได้อย่างแท้จริง การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ผ็เชี่ยวชาญหลังจากให้
ทดลองใช้งานบทเรียนแล้ว หรือให้ท าแบบประเมินคุณภาพ ซึ่งแนวทางทางการประเมินในแต่ละด้าน มีดังนี้ 

1. การประเมินด้านเนื้อหา ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาประเมินครอบคลุมในหลายประเด็น เช่น 
ความถูกต้องสมบูรณ์ ความทันสมัย ปริมาณเนื้อหา โครงสร้างและการแบ่งหมวดหมู่เนื้อหา การใช้ภาษา ความ
ยากง่าย รวมทั้งข้อค าถามในแบบทดสอบ เป็นต้น 

2. การประเมินด้านสื่อ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อประเมินคุณภาพสื่อใน 3 ด้าน คือ 

2.1. ด้านการออกแบบการเรียนการสอน พิจารณาเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของบทเรียน การ
ออกแบบวิธีน าเสนอท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน รูปแบบปฏิสัมพันธ์ 
การตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

2.2. ด้านการออกแบบหน้าจอ พิจารณาเกี่ยวกับ การออกแบบข้อความ ภาพกราฟิก เสียง วีดี
ทัศน์ การจัดวางองค์ประกอบในหน้าจอ รวมทั้งการออกแบบปุุมการควบคุมบทเรียน 

2.3. ด้านการใช้งาน พิจารณาเกี่ยวกับ ความเหมาะสมในการน าบทเรียนไปใช้งาน คู่มือใช้งาน 
เอกสารประกอบการเรียน รวมทั้งการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ 
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การทดลองใช้สื่อกับผู้เรียน 

 ถึงแม้ว่าเราจะน าเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข้สื่อเสร็จแล้ว แต่ก็ ไม่ได้หมายถึงว่าสื่อนั้น
จะมีประสิทธิภาพ ถ้ายังไม่ได้น าไปทดลองใช้กับผู้เรียน (Learner Try-out) ซึ่งการทดลองใช้กับผู้เรียนที่เป็น
กลุ่มเปูาหมายของบทเรียน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

1. Pilot Testing ขั้นแรกในการทดลองใช้บทเรียนกับผู้เรียน คือ หากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทยของ
กลุ่มผู้เรียนจริง 3 คน ซึ่งเป็นผู้เรียนที่มีผลของการเรียนดี ปานกลาง และไม่ดี การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่คละกัน
จะช่วยให้ผู้ออกแบบบทเรียนได้เห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกกับผู้เรียนแต่ละระดับความสามารถอย่างชัดเจนขึ้น 
ขณะทดสอบบทเรียน ผู้ทดสอบสังเกตพฤติกรรมการเรียน การตอบค าถาม การควบคุมบทเรียน และเวลาที่ใช้
ในการเรียนของแต่ละคน โดยก่อนการทดลองผู้เรียนควรได้รับทราบเหตุผลของการเรียน ทั้งนี้เพ่ือผู้เรียนจะได้
สังเกตและให้ค าแนะน าโดยละเอียดและชัดเจนขึ้น ผลการประเมินหากพบว่าบทเรียนดังกล่าวมีจุดในบกพร่อม
ก็ควรท าการแก้ไขปรับปรุง 

2. Field Testing ขั้นตอนต่อมาน าบทเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท าการทดลองใหม่กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เรียนจริง จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน เพื่อวัดประสิทธิภาพของบทเรียน โดยพยายามจัด
สภาพการณ์ให้เหมือนกับการใช้งานจริง ก่อนการทดลองควรให้ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียนและ
แนะน าขั้นตอนการใช้งานบทเรียนอย่างคร่าวๆ แล้วให้ผู้เรียนทดลองเรียนรู้จากบทเรียนด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนมีดังนี้ 

2.1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียน ซึ่งพิจารณาจากอัตราส่วนของประสิทธิภาพของ
กิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมายต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์โดยพิจารณาจากผลการสอบ โดยใช้สูตร (กรม
วิชาการ, 2544) 

 1 2E E : E   

 E   หมายถึง ประสิทธิภาพของบทเรียน 

 1E  หมายถึง การประเมินพฤติกรรมต่อเนื่องของการท ากิจกรรมหรือความรู้ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียนรู้ 

 2E   หมายถึง การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้ายโดนพิจารณาจากคะแนนสอบหลังการ
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1E  หาจากร้อยละของ 
 

 
 

X
A

N
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 X  หมายถึง คะแนนรวมของแบบฝึกหัดของผู้เรียนแต่ละคนในกิจกรรมที่ผู้เรี ยน

ได้รับมอบหมาย 

 A หมายถึง ผลรวมของคะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกชิ้น 

 N หมายถึง จ านวนผู้เรียน 

2E  หาจากร้อยละของ 
 

 
 

X
B

N
 

 X  หมายถึง คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรียน 

 B หมายถึง คะแนนเต็มของคะแนนหลังเรียน 

 N หมายถึง จ านวนผู้เรียน 

 ระดับประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผุ้ เรียนได้รับความรู้จากการใช้สื่อมัลติมี เดียที่มี
ประสิทธิภาพที่ผู้สร้างตั้งใจ หรือเรียกว่ามีเกณฑ์ประสิทธิภาพ การก าหนด 1 2E : E  ให้มีค่าเท่าใดนั้น ผู้สร้างเป็น
ผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติวิชาประเภทเนื้อหามักจะก าหนดเป็น 80 : 80 ถึง 90 : 90 ส่วนวิชา
ประเภททักษะ จะก าหนดเป็น 75 : 75 แต่ไม่ควรตั้งเกณธ์ไว้ต่ า เพราะตั้งไว้เท่าใดมักจะได้ผลเท่านั้น หากผล
การค านวณหลังจากการทดลองใช้พบว่ามีค่าไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ แสดงว่าบทเรียนนี้ มี
ประสิทธิภาพ    

2.2. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการประเมินที่ พิจารณาจากคะแนนการท า
แบบทดสอบของผู้เรียนหลังจากที่ได้ทดลองเรียนรู้จากสื่อแล้ว  หากท าการทดสอบหลังเรียนเพียงอย่างเดียว 
อาจใช้วิธีเปรียบเทียบคะแนนที่ได้กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ว่าผ่านหรือไม่ โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน
ทั้งหมดว่าสูงหรือต่ ากว่าเกณฑ์ เช่น ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าผู้เรียนต้องท าคะแนนได้ 75% ของคะแนนเต็มขึ้นไป หาก
คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดได้เท่ากับหรือมากกว่า 75% แสดงว่าบทเรียนนี้มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ 
เป็นต้น หรือหากเป็นไปได้ควรมีการทดสอบความรู้เดิมของผู้เรียยนก่อนการเรียนเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับผล
การทดสอบหลังเรียนว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าหรือมีความรู้สูงขึ้นอย่างไร เพราะในบางครั้งผู้เรียนอาจมีความรู้
ในเนื้อหาเรื่องนั้นมาแล้ว ซึ่งวิธีการที่นิยมใช้คือการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรี ยนว่ามีความแต่
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ค่าการแจกแจงค่าที (t-test) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
เป็นอิสระต่อกัน ใช้สูตรการค านวณหาค่าทีแบบจับคู่ (Matched-paired t-test) โดยใช้สูตรดังนี้ 
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1

D
t

n D D

n

  

 โดย df = n-1 

 D หมายถึงความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 
 (D = y - x โดยที่ x เป็นคะแนน Pretest y เป็นคะแนน Posttest) 

 n หมายถึง จ านวนคู่ 
2.3. การวัดความพึงพอใจในการใช้งาน เป็นการให้ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถาม

หลังจากทดลองเรียนจากบทเรียนแล้ว ซึ่งโดยทั่วไปแบบสอบถามที่นิยมใช้มี 2 รูปแบบ คือ แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) และแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาระดับ
ความพึงพอใจในการใช้งานบทเรียน และพิจารณาจุดดีจุดด้อยของสื่อโดยดูจากคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึง
พอใจในแต่ละข้อที่สอบถาม 

 

การปรับปรุงแก้ไขสื่อ 

 ควรวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประเมินทั้งหมด โดยการพิจารณาความสอดคล้องและแตกต่างจาก
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพบข้อบกพร่องแล้ว ทีมผู้พัฒนาต้องระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาว่า
มาจากขั้นตอนใดในกระบวนการพัฒนาทั้งหมด และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอุดช่องโหว่ในจุดนั้นอย่างไร 
จากนั้นจึงท าการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้บทเรียนมีคุณภาพเพียงพอที่จะน าไปใช้งานจริง 
 

สรุปเนื้อหาบทที่ 11 

การประเมินสื่อนั้นเป็นขั้นตอนที่ส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะการที่จะรู้ว่าสื่อมัลติมีเดียที่เราสร้างขึ้นมา
นั้นท าให้เราได้รู้ว่า สื่อมัลติมีเดียของเรามีประสิทธิภาพมากเพียงใด และให้ประสิทธิผลที่ดีหรือไม่ นอกจากนี้
เรายังได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดข้ึนกับสื่อ เพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นๆไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น โดยการประเมินจะถูกประเมิน
จากทั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียน อาจจะรวมถึงผู้สอนผู้สอนด้วย จะท าให้เราได้เห็นมุมมองของผู้ใช้ในหลายๆ ด้านที่
เราอาจมองไม่เห็น



 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 11 

 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามที่ก าหนดให้ถูกต้องชัดเจน 

 

1. เพราะเหตุใด เราจึงต้องท าการประเมินสื่อ 

2. แนวทางการประเมินสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญมีก่ีด้าน อะไรบ้าง อย่างไร 

3. ในขั้นตอนของการน าไปใช้กับผู้เรียนมีกี่ข้ันตอน อะไรบ้าง 
4. ประสิทธิภาพกับผลสัมฤทธิ์ต่างกันอย่างไร จงอธิบาย 

5. การวัดความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นการประเมินประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล พร้อมให้เหตุผล
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อายุ …………………. ปี   เพศ       ชาย            หญิง 
วุฒิการศึกษา ……………………………………………. 
อาชีพ ………………………………………….ต าแหน่ง …………………………………… 

หน่วยงาน ……………………………………….. (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการเก็บข้อมูล) 

การประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหา 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควร
ปรับปรุง 

1. เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์      

2. ความถูกต้องของเนื้อหา      

3. ความเหมาะสมในการจัดเรียงล าดับเนื้อหา      

4. ความทันสมัยของเนื้อหา      

5. ความเหมาะสมของค าถามในแบบทดสอบ      

6. ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในเนื้อหา      

7. เนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย      
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รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควร
ปรับปรุง 

8. เนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย      

9. บทเรียนนี้มีความเหมาะสมในการน าไป
เผยแพร่ต่อได้ 

     

การประเมินความเหมาะสมด้านการสื่อสาร 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควร
ปรับปรุง 

1. ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง      

2. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร      

3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

4. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      

5. ความเหมาะสมของอุปกรณ์บนหน้าจอ      

6. ความเหมาะสมของเสียงประกอบ      

7. ความเหมาะสมกราฟิกหน้าจอ      

8. ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา      

9. การออกแบบหน้าจอเพ่ือให้ใช้งานได้ง่าย      

10. การเชื่อมโยงแต่ละหน้าจอมีความสะดวก      

11. แบบทดสอบมีความเหมาะสม      

12. วิธีการสรุปผลคะแนนในแบบทดสอบ      

13. การแบ่งเนื้อหาในแต่ละหน้า      

14. การออกแบบกิจกรรมในบทเรียนตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

     

15. บทเรียนมีความเหมาะสมในการน าไป
เผยแพร่กับวัยของกลุ่มเปูาหมาย 
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การประเมินความเหมาะสมด้านความพึงพอใจในการใช้งาน 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
1. บทเรียนมีความน่าสนใจ      

2. การแบ่งหัวข้อของเนื้อหาชัดเจน      

3. การน าเสนอเนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจ      

4. ประมาณเนื้อหา      

5. ส่วนน าเข้าบทเรียน      

6. ความสวยงามของบทเรียน      

7. เสียงเพลงประกอบเหมาะสม      

8. แบบทดสอบใช้ง่าย      

9. แบบทดสอบมีประโยชน์ น่าสนใจ      

10. ท่านได้รับความรู้เพิ่มข้ึนหลังจากศึกษา
ผ่านบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องนี้ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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