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ปจจุบันในยุคของการปฏิรูปการศึกษา เราเรงพัฒนาการศึกษาใหการศึกษาไปพัฒนา
คุณภาพของคน เพื่อใหคนไปชวยพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเปน
เครื่องมือที่มีพลานุภาพสูงในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
เทคโนโลยีเพื่อชวยการเรียนการสอน เครื่องมือที่จะชวยใหการจัดสถานการณทางการเรียนรูใหมีประสิทธิผล
ไดแก สื่อการสอน จึงเปรียบเสมือนสิ่งสําคัญของผูสอนที่จะขาดเสียไมไดในการจัดการเรียนการสอนใน
ปจจุบัน ไมวาจะอยูในระดับใดก็ตาม
เทคนิควิธีการและการชวยการสอน
• วิธีการที่อาจารยใชในการสอนนักศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค
• ขั้นตอนในการดําเนินการสอนใหสําเร็จดวยวิธีการตาง ๆ ที่แตกตางกันไปตาม
องคประกอบและขั้นตอนสําคัญอันเปนลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเดนที่ขาดไมได
ของวิธีนั้น ๆ
เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน เปนกระบวนการและวิธีที่อาจารยไดออกแบบเพื่อให
ผูเรียนไดเรียนรู เพื่อบรรลุวัตถุประสงค โดยมีขั้นตอนในการจัดประสบการณเรียนรูที่แตกตางกันตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรและเนื้อหา ซึ่งมีวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
• การสอนแบบบรรยาย
• การสอนแบบสาธิต
• การสอนแบบการทดลอง
• การสอนแบบการนิรมัย
• การสอนแบบการอุปมัย
• การสอนแบบการไปทัศนศึกษา
• การสอนแบบการอภิปรายกลุมยอย
• การสอนแบบการแสดงละคร
• การสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติ
• การสอนแบบการใชกรณีตัวอยาง
• การสอนแบบการใชเกมส
• การสอนแบบใชศูนยการเรียน
• การสอนแบบใชบทเรียนแบบโปรแกรม

การสอนแบบบรรยาย
เปนวิธีสอนที่ผูสอนใหความรูตามเนื้อหาสาระดวยการเลาอธิบายแสดงสาธิต
โดยที่ผูเรียนเปนผูฟงเพียงอยางเดียว อาจเปดโอกาสใหซักถามปญหาไดบางในตอนทายของการบรรยาย
การสอนแบบสาธิต
เปนวิธีสอนที่ครูแสดงใหนักเรียนดูและใหความรูแกนักเรียนโดยใชสื่อการเรียนรู
ที่เปนรูปธรรม และผูเรียนไดประสบการณตรง การสอนแบบสาธิตแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ไดแก
ผูสอนเปนผูสาธิต ผูสอนและผูเรียนรวมกันสาธิต ผูเรียนสาธิตเปนกลุม ผูเรียนสาธิตเปนรายบุคคล
วิทยากรเปนผูสาธิต และการสาธิตแบบเงียบโดยใหนักเรียนสังเกตเอง
การสอนแบบการทดลอง
เปนวิธีการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนเรียนรูดวยการกระทําเปนประสบการณตรง
หรือโดยการสังเกต เปนการนํารูปธรรมมาอธิบาย นักเรียนจะคนหาขอสรุปจากการทดลองนั้นดวยตนเอง
อาจสอนเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได การทดลองแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การทดลองแบบไมมีกลุม
เปรียบเทียบ และการทดลองที่มีกลุมเปรียบเทียบ
การสอนแบบการนิรมัย
เปนวิธีสอนที่เริ่มจากกฎเกณฑหรือหลักการตางๆแลวใหนักเรียนหาหลักฐานเหตุผล
มาพิสูจนยืนยัน นั่นคือการฝกทักษะในการคิดอยางมีเหตุผล มีการพิสูจนตรวจสอบขอเท็จจริงอันมีที่มา
จากหลักการ
การสอนแบบการอุปมัย
วิธีสอนแบบอุปนัย เปนการสอนรายละเอียดปลีกยอยไปหากฎเกณฑ หรือสอน
จากตัวอยาง ไปหากฎเกณฑ นั่นคือ นักเรียนไดเรียนรูในรายละเอียดกอนแลวจึงสรุป ตัวอยางของวิธีสอนนี้
ไดแก การใหโอกาสนักเรียนในการศึกษาคนควาสังเกต ทดลอง เปรียบเทียบแลวพิจารณาคนหาองคประกอบ
ที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันจากตัวอยางตาง ๆ เพื่อนํามาเปนขอสรุป
การสอนแบบการไปทัศนศึกษา
เปนกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ที่กําหนด โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู ณ สถานที่อันเปนแหลงความรู
และสรุปผลการเรียนรู
การสอนแบบการอภิปรายกลุมยอย
เปนการสอนโดยที่นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อชวยแกไข
ปญหาอยางใดอยางหนึ่ง การอภิปรายกระทําระหวางครูกับนักเรียน หรือระหวางนักเรียนดวยกัน โดยมีครู
เปนผูประสานงาน วิธีการสอนแบบอภิปรายจะชวยสงเสริมใหนักเรียนคิดเปน พูดเปน และสรางความ
เปนประชาธิปไตย

การสอนแบบการแสดงละคร
เปนวิธีการที่ชวยมุง ใหผูเรียนเห็นภาพของเรื่องราวที่ตองการเรียนรู ประจักษดวยตา
ตนเองทําใหเรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมา จึงชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ชัดเจนและจดจําไดนาน
การสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติ
วิธีสอนแบบแสดงบทบาทเปนวิธีสอนที่ใชการแสดงบทบาทสมมุติ หรือการ
เทียบเคียงสถานการณที่เปนจริงมาเปนเครื่องมือในการสอน โดยที่ครูสรางสถานการณสมมุติและบทบาท
ขึ้นมาใหนักเรียนไดแสดงออกตามที่ตนคิดวาควรจะเปน การแสดงบทบาทอาจกระทําไดทั้งทางดานความรู
ความคิด และพฤติกรรมของผูแสดง วิธีการนี้จะสรางความเขาใจและความรูสึกใหเกิดกับนักเรียนไดดี
การสอนแบบการใชกรณีตัวอยาง
วิธีสอนโดยใชกรณีตัวอยาง เปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนฝกฝนการเผชิญและ
แกปญหาโดยไมตองรอใหเกิดปญหาจริง เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนคิดวิเคราะหและเรียนรู ความคิด
ของผูอื่น ชวยใหผูเรียนมีมุมมองที่กวางขึ้น
การสอนแบบการใชเกมล
วิธีสอนโดยใชเกม เปนวิธกี ารที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตาง ๆ อยางสนุกสนาน
และทาทายความสามารถ โดยผูเรียนเปนผูเลนเอง ทําใหไดรับประสบการณตรง เปนวิธีการที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวมสูง
การสอนแบบใชศูนยการเรียน
เปนกระบวนการเรียนที่บูรณาการระหวางการใชสื่อประสมกับกระบวนการกลุม
เนนกิจกรรมเพื่อสรางสถานการณใหเกิดการเรียนรู การจัดประสบการณการเรียนเอง ผูเรียนประกอบกิจกรรม
การเรียนรูดวยตนเองมากที่สุด โดยอาศัยสื่อการสอนแบบประสมและหลักการของกระบวนการกลุมสัมพันธ
เขาชวยในการเรียนการสอน
การสอนแบบใชบทเรียนแบบโปรแกรม
กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
กําหนด โดยการใหผูเรียนศึกษาจากบทเรียนสําเร็จรูปดวยตนเอง (ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แตกตางไปจาก
บทเรียนปกติ กลาวคือ เปนบทเรียนที่นําเนื้อหาสาระที่จะใหผูเรียนไดเรียนรูมาแตกเปนหนวยยอย
(small steps) เพื่อใหงายแกผูเรียนในการเรียนรู และนําเสนอแกผูเรียนในลักษณะที่ใหผูเรียนสามารถตอบสนอง
สิ่งที่เรียนและสามารถตรวจสอบการเรียนรูของตนไดทันที (immediate feedback) วาผิดหรือถูก ผูเรียน
สามารถใชเวลาในการเรียนรูมากนอยตามความสามารถและสามารถตรวจสอบการเรียนรูไดดวยตนเอง
เพราะบทเรียนจะมีแบบทดสอบทั้งแบบสอบกอนการเรียน (pre-test) และและแบบสอบหลังการเรียน
(post-test) ไวใหพรอม

ความหมายของเทคโนโลยี
การนําความรู ความคิด เทคนิค และใชการนําเสนอทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชอยางมี
ระบบ เพื่อแกปญหาในการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ความสําคัญของสื่อการสอน
สื่อกับผูเรียน
1. ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาบทเรียนที่ซับซอน
ไดงายขึ้น
2. สามารถชวยใหเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว
3. สื่อชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน เกิดความสนุกและไมรูสึกเบื่อตอ
การเรียนการสอน
4. การใชสื่อจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกันและเกิดประสบการณรวมกันในวิชาที่เรียน
5. ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น
6. ทําใหเกิดมนุษยสัมพันธอันดี ในระหวางผูเรียนและผูสอน
7. ชวยสรางเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรู
8. ชวยใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค จากการใชสื่อเหลานั้น
9. ชวยแกปญหาเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลโดยการจัดใหมีการใชสื่อในการศึกษา
รายบุคคล
สื่อกับผูสอน
1. การใชสื่อประกอบการเรียนการสอน เปนการชวยใหบรรยากาศในการสอนนาสนใจยิ่งขึน้
2. ทําใหผูสอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกวาวิธีการที่เคยใชการบรรยายเพียง
อยางเดียว
3. เปนการสรางความเชื่อมั่นในตัวผูสอนใหเพิ่มขึ้นดวย
4. สื่อชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานเนื้อหา เพราะบางครั้งอาจใหผูเรียนศึกษา
เนื้อหาจากสื่อไดเอง
5. เปนการกระตุนใหผูสอนตื่นตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม ๆ เพื่อใชเปน
สื่อการสอน
6. ผูสอนสามารถคิดเทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อใหการเรียนรูนาสนใจยิ่งขึ้น
ความหมายของสื่อ
สื่อ หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรลุขอมูลเพื่อใหผูสงสารและผูรับสารสามารถสื่อสารกัน
ไดตรงตามวัตถุประสงคเมื่อมีการนําสื่อมาใชในการสอน

ความหมายของสื่อการสอน
เปนเครื่องมือชวยสื่อความหมายใด ๆ ก็ตามที่จัดโดยครูและนักเรียน เพื่อเสริมการเรียนรู
เครื่องมือการสอนทุกชนิดเปนสื่อการสอนเชน หนังสือในหองสมุด โสตทัศนวัสดุ ทรัพยากรจากชุมชน
เปนตน
สื่อการสอน คือ เครื่องมือที่ชวยในการถายทอดสิ่งตาง ๆ ที่เปนจริง ไดแก ทักษะ ทัศนะคติ
ความรู ความเขาใจ และความซาบซึ้งไปยังผูเรียน หรือเปนเครื่องมือประกอบการสอนที่เราไดยินและ
มองเห็นไดเทา ๆ กัน
สื่อการสอน หมายถึง อุปกรณทั้งหลายที่สามารถเสนอความรูใหแกผูเรียน จนเกิดผลการ
เรียนที่ดี ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ไมเฉพาะที่เปนวัสดุหรือเครื่องมือเทานั้น เชน ศึกษานอกสถานที่
การสาธิต การทดลอง การสัมภาษณ เปนตน
สื่อการสอน คือ บุคคล วัสดุหรือเหตุการณตาง ๆ ซึ่งทําใหนักเรียนไดรับความรู ทักษะ
ทัศนคติ ครู หนังสือ และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน จัดเปนสื่อการสอนทั้งสิ้น
สื่อการสอน หมายถึง สื่อชนิดใดก็ตามไมวาจะเปนสไลด โทรทัศน วิทยุ เทปบันทึกเสียง
ภาพถาย วัสดุฉาย และวัตถุสิ่งตีพิมพ ซึ่งเปนพาหนะในการนําขอมูลจากแหลงขอมูลไปยังผูรับ เมื่อนํามาใช
กับการเรียนการสอน หรือสงเนื้อหาความรูไปยังผูเรียนในกระบวนการเรียนการสอน เรียกวา สื่อการสอน
สื่อการสอน หมายถึง สิ่งที่ชวยใหการเรียนรู ซึ่งครูและนักเรียนเปนผูใชเพื่อใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สื่อการสอนหมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่ใชเปนเครื่องมือหรือชองทางสําหรับ
ใหการสอนของครูกับผูเรียน และทําใหผูเรียนเรียนรูไดตามวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายที่ผูสอนวางไว
เปนอยางดี
สรุปไดวา สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ เครื่องมือและเทคนิควิธกี ารที่ผูสอนนํามาใช
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามวัตถุประสงค
การจําแนกสื่อการสอนสามารถจัดกลุมจําแนกไดดังนี้
1. ประเภทกราฟก สื่อลายเสน ประกอบดวยภายลายเสนตัวอักษรและสัญลักษณตาง ๆ
เพื่อเสนอเรื่องราว ความรู หรือเนื้อหาสาระใหรับรูและเขาใจงาย รวดเร็ว และถูกตองหรือเสนอสิ่งที่เปน
นามธรรมใหเปนรูปธรรม และยังสามารถดึงดูดความสนใจไดเปนอยางดี นําเสนอดวยการใชภาพวาด
แผนภาพ การถายภาพอื่น ๆ ที่ตองอาศัยศิลปะและศาสตร เขามาชวยและเพื่อทําใหผูดูเกิดความคิดและ
การตีความหมายไดตรงตามที่ผูนําเสนอตองการ เชน แผนภูมิ ภาพโฆษณา การตูน เปนตน
2. ประเภทเสียง เสียง เปนองคประกอบของมัลติมีเดีย อันจะชวยใหเกิดบรรยากาศที่นาสนใจ
ในการรับรูทางหู โดยอาศัยจะนําเสนอในรูปของ เสียงประกอบ เพลงบรรเลง เสียงพูด เสียงบรรยาย หรือ
เสียงพากษ เปนตน เสียงที่นาํ มาใชเพื่อการนําเสนออาจแบงเปน 2 ประเภท คือ เสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
และเสียงประดิษฐ เชน บันทึกคําบรรยาย รายการวิทยุ ละคร ขาว เปนตน

3. ประเภทฉายภาพ เปนสื่อที่ใชในการนําเสนอแทนของจริงไดดีที่สุด เพราะใหความรูสึก
ในดานรูปทรง และสีเหมือนของจริง ตางกันเพียงวาของจริงมีลักษณะเปน 3 มิติ สวนรูปภาพเปน 2 มิติเทานั้น
ภาพอาจอยูในลักษณะที่เปนภาพพิมพ ภาพอัดขยายลงในกระดาษ หรือเปนภาพถายในฟลมใชกับเครื่องฉาย
บางประเภท ทําใหผูชมเกิดความรูสึกวามีการเคลื่อนไหวเหมือนจริง การถายทอดความรู และประสบการณ
ตาง ๆ ใหแกผูรับสาร สามารถเอาชนะขอจํากัดในเรื่องขนาด เวลา และสถานที่ไดดี ทําใหการนําเสนอ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และนาสนใจ
4. ประเภทสามมิติ สิ่งซึ่งมีรูปทรง ประกอบดวยขนาดทั้ง 3 ทิศทาง คือ มีทั้งสวนกวาง
สวนยาว และสวนหนา เวลามองดูจึงเห็นเปนสวนนูน สวนเวา สวนกวาง สวนยาว และสวนหนา สิ่งตาง ๆ
ที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา สวนมากเปนวัตถุหรือสื่อสามมิติเกือบทัง้ สิ้น บางอยางเปนสิง่ ที่มีอยูโ ดยธรรมชาติ และ
บางอยางเปนสิ่งที่มนุษยคิดประดิษฐสรางขึ้นมาสามารถสัมผัสไดหลายดานโดยเฉพาะการจับตอง
5. ประเภทคอมพิวเตอร เปนเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกสที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใชทํางานแทนมนุษย
ในดานการคิดคํานวณ และสามารถจําขอมูลทั้งตัวเลขและตัวอักษรไดเพื่อการเรียกใชงานในครั้งตอไป
นอกจากนี้ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณไดดวยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม
คอมพิวเตอรยังมีความสามารถในดานตาง ๆ เชน การรับสงขอมูล การจัดเก็บขอมูลไวในตัวเครื่อง และ
สามารถประมวลผลจากขอมูลตาง ๆ ได เปนเครื่องประมวลผลขอมูลที่เปนตัวเลข ตัวอักษร และภาพได
อยางรวดเร็วตามลักษณะโปรแกรมที่ใช สามารถเก็บบันทึกสารสนเทศไดจํานวนมาก และสามารถแสดงผลลัพธ
ออกทางหนาจอภาพและเครื่องพิมพได
6. ประเภทสิ่งพิมพ เปนสื่อเพื่อการนําเสนอที่ออกแบบมาอยางดี มีเนื้อหาที่แบงเปนบท
หรือหนวยการรับรูที่ใชเวลาพอเหมาะ แตละหนวยมีการระบุถึงวัตถุประสงควาศึกษาแลว ผูรับสารจะรูอะไร
หรือจะทําอะไรไดบาง มีแนวคิดเพื่อชี้ประเด็นหลักของสิ่งที่ตองรู เพื่อมิใหผูรับสารหลงประเด็น มีเนื้อหา
ที่เปนรายละเอียด ทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง มีเอกสารอางอิง และเอกสารที่แนะนําใหอานเพิ่มเติม
สําหรับผูที่ตองการศึกษาใหมีความรูกวางไกลยิ่งขึ้น และมีการประเมิน สื่อประเภทสิ่งพิมพก็มีจุดออน
ที่สําคัญ ๆ คือ เปนการสื่อสารทางเดียว ผูอานไมสามารถซักถามขอของใจ หรือขอคําอธิบายขยายความได
อาจนาเบื่อ
หลักการเลือกสื่อการสอน
การเลือกสื่อการสอนเพื่อนําไปใชประกอบการนําเสนอเพื่อใหผูรับสารเกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพนั้นเปนสิ่งสําคัญยิ่ง โดยการเลือกสื่อผูสอนจะตองตั้งวัตถุประสงคในการนําเสนอ
ใหแนนอน เพื่อใชวัตถุประสงคนั้นเปนตัวชี้นําในการเลือกสื่อเพื่อการนําเสนอที่เหมาะสม นอกจากนี้
การจะเลือกสื่อมาใชในการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูสอนจะตองมีความรูความสามารถ และทักษะ
ในเรื่องตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา คือ
1. สื่อนั้นตองสัมพันธกับเนื้อหา วัตถุประสงค และจุดมุงหมายที่จะนําเสนอ

2. เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกตอง ทันสมัย นาสนใจ และเปนสื่อที่จะใหผลดีตอการเรียนรู
มากที่สุด
3. ชวยใหผูรับสารเขาใจเนื้อหาไดดีเปนลําดับขั้นตอน
4. เปนสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับความรู และประสบการณของผูรับสาร
5. สื่อนั้นควรสะดวกในการใช มีวิธีใชไมซับซอนยุงยากจนเกินไป
6. มีราคาไมแพงจนเกินไป หรือถาจะผลิตเองควรคุมกับเวลาและการลงทุน
7. มี จุดมุ ง หมายในการนํา สื่ อ มาใชร วมในกิ จกรรมการนํา เสนอ นํา เขา สู เ นื้ อ หา
ประกอบคําอธิบายเพิ่มพูนประสบการณแกผูรับสาร หรือเพื่อสรุปเนื้อหา
8. ผูสอนตองเขาใจลักษณะเฉพาของสื่อชนิดตาง ๆ แตละชนิดวา สามารถเราความสนใจ
และใหความหมายตอประสบการณการเรียนรูแกผูรับสารไดอยางไร
9. ควรมีความรูเกี่ยวกับแหลงของสื่อเพื่อการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
หลักการใชสื่อการสอน
หลังจากที่ผูสอนไดเลือกและตัดสินใจแลววาจะใชสื่อประเภทใดในการนําเสนอ เพื่อให
ผูเรียนสามารถเรียนรูจากการถายทอดเนื้อหาของสื่อนั้นไดดีที่สุด ผูสอนจําเปนตองมีหลักในการใชสื่อ
เพื่อการนําเสนอดังนี้
1. เตรียมตัวผูนําเสนอ เปนการเตรียมตัวในการอาน ฟง ทดลองใชหรือดูเนื้อหาที่อยูในสื่อ
ที่จะใชวามีเนื้อหาถูกตอง ครบถวน และตรงกับที่ตองการหรือไม ถาสื่อนั้นมีเขาสูเนื้อหาไมครบ ผูสอนจะ
เพิ่มเติมโดยวิธีการใด จุดไหนบาง จะมีวิธีการใชสื่ออยางไร เชน ใชภาพนิ่งเพื่อเปนการนําเนื้อหาที่จะ
นําเสนอแลวอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ตอจากนั้นเปนการใหชมวีดิทัศนเพื่อเสริมความรูและจบลงโดยการ
สรุปดวยแผนโปรงใสอีกครั้งหนึ่งเปนตน ขั้นตอนเหลานี้ผูนําเสนอตองเตรียมตัวเพื่อการใชสื่อไดถูกตอง
2. เตรียมจัดสภาพแวดลอม โดยการจัดเตรียมวัสดุเครื่องมือ และอุปกรณที่จําเปนตองใช
ใหพรอม ตลอดจนจัดเตรียมสถานที่ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมดวย เชน มีแผนโปรงใสและปากกาเขียนอยู
หรือไม มวนวีดิทัศนเตรียมเรียบรอยแลวหรือยัง ที่นั่งของผูเรียนอยูในระยะที่เหมาะสมหรือไม สภาพแวดลอม
และความพรอมตาง ๆ เหลานี้จะเปนสิ่งที่ชวยใหการนําเสนอเปนไปดวยความสะดวกราบรื่นไมเสียเวลา
3. เตรียมพรอมผูรับขอมูล เปนการเตรียมตัวผูเรียนโดยมีการแนะนําหรือใหความคิดรวบยอด
วาเนื้อหาในสื่อนั้นเปนอยางไร เพื่อใหผูเรียนเตรียมพรอมในการฟง ดูหรืออานเนื้อหาจากสื่อนั้นใหเขาใจ
ไดดีและสามารถจับประเด็นสําคัญของเนื้อหาได หรือหากผูเรียนมีการใชสื่อดวยตนเอง ผูสอนตองบอก
วิธีการใชในกรณีที่เปนอุปกรณที่ผูเรียนยังไมเคยใชมากอน และผูสอนก็ควรบอกกลาวลวงหนาวา หลังจาก
มีการเรียนรูหรือใชสื่อแลว ผูเรียนจะตองมีกิจกรรมอะไรบาง เชน มีการทดสอบ การอภิปราย การแสดง
เพื่อผูเรียนจะเตรียมตัวไดถูกตอง

4. การใชสื่อ ผูสอนตองใชสื่อใหเหมาะกับขั้นตอนที่เตรียมไวแลว เพื่อใหดําเนินการนําเสนอ
ไปไดอยางราบรื่น และตองควบคุมการใชสื่อเพื่อการนําเสนอใหถูกตอง เชน ในการฉายวีดิทัศนผูสอน
ตองปรับภาพที่ออกทางเครื่องรับโทรทัศนใหชัดเจน ปรับเสียงใหดังจนผูเรียนที่นั่งอยูหลังหองไดยิน เปนตน
5. การติดตามผล หลังจากที่มีการนําเสนอเนื้อหาผานสื่อแลว ควรมีการติดตามผลโดยการ
ใหผูเรียนตอบคําถาม อภิปราย หรือเขียนรายงาน เพื่อเปนการทดสอบวาผูเรียนเขาใจเนื้อหาและเรียนรูจาก
สื่อที่เสนอไปนั้นอยางถูกตองหรือไม เพื่อผูสอนจะไดสามารถทราบจุดบกพรองและแกไขปรับปรุง
การนําเสนอของตนได
การวางแผนใชสื่อการสอน
1. วิเคราะหลักษณะผูรับสาร
- ทักษะที่มีมากอน
- ทักษะเปาหมาย
- ทักษะในการเรียนรู
2. การกําหนดวัตถุประสงค
3. การเลือกและออกแบบสื่อ
- เลือกจากสื่อที่มีอยู
- ดัดแปลงจากสื่อที่มีอยู
- ออกแบบสื่อใหม
4. การนําสื่อไปใช
- ศึกษาเนื้อหาในสื่อ
- เตรียมผูรับสาร
- เตรียมสถานที่
- ควบคุมคนสนใจ
5. การตอบสนองของผูรับสาร
6. การประเมินผล
- กระบวนการนําเสนอ
- ผลสําเร็จของผูรับสาร
ขั้นตอนการใชสื่อเพื่อการเรียนการสอน
การใชสื่อเพื่อการนําเสนอนั้นอาจจะใชเฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการนําเสนอ
หรือจะใชในทุกขั้นตอนก็ได ดังนี้
1. ขั้นนําเขาสูเนื้อหา เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่กําลังจะเรียนรูนั้น
สื่อที่ใชในขั้นนี้เปนสื่อที่แสดงเนื้อหากวาง ๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องราวในครั้งที่ผานมา ยังมิใชสื่อ

ที่เนนเนื้อหาเจาะลึกอยางแทจริง อาจเปนสื่อที่เปนแนวปญหาหรือเพื่อใหผูรับสารไดแนวคิด และควร
เปนสื่อที่งายตอการนําเสนอในระยะเวลาอันสั้น
2. ขั้นดําเนินการนําเสนอหรือประกอบกิจกรรมนําเสนอ เปนขั้นสําคัญในการเรียนรู
เพราะเปนขั้นที่จะใหความรูเนื้อหาอยางละเอียด สนองวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูสอนตองเลือกสื่อใหตรงกับ
เนื้อหาและวิธีการนําเสนอหรืออาจจะใชสื่อประสมก็ได ตองมีการจัดลําดับขั้นตอนการใชสื่อใหเหมาะสม
และสอดคลองกับกิจกรรมนําเสนอ การใชสื่อในขั้นนี้จะตองเปนสื่อที่เสนอความรูหรือประกอบเนื้อหา
อยางละเอียดถูกตอง และชัดเจนแกผูรับสาร
3. ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบตั ิ เปนการเพิ่มพูนประสบการณตรงแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนได
ทดลอง นําความรูดานทฤษฎีหรือหลักการที่ศึกษามาแลวไปใชแกปญหาในการฝกหัด โดยการลงมือ
ฝกปฏิบัติจริง สื่อในขั้นนี้จึงเปนสื่อที่เปนประเด็นปญหาใหผูเรียนไดคิด โดยผูรับสารเปนผูใชสื่อเองมากที่สุด
4. ขั้นสรุปเนื้อหา เปนขั้นของการนําเสนอเพื่อการเนนย้ําเนื้อหาใหผูเรียน มีความเขาใจ
ที่ถูกตองและตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวดวย ขั้นสรุปนี้ควรใชระยะเวลาสั้น ๆ เชนเดียวกับขั้นนําเขาสู
เนื้อหา สื่อที่ใชสรุป จึงควรครอบคลุมเนื้อหาสําคัญทั้งหมดโดยยอและใชเวลานอย
5. ขั้นประเมินผล เปนการทดสอบวาผูเรียนสามารถเรียนรูหรือเขาใจในสิ่งที่ศึกษาไป
ถูกตองมากนอยเพียงใด และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม สื่อในขั้นการประเมินผลนี้มักจะเปน
คําถามจากเนื้อหา โดยอาจมีภาพประกอบดวยก็ได อาจจะทําคําถามหรือสื่อตาง ๆ ที่ใชในขั้นกิจกรรมการ
นําเสนอมาถามอีกครั้งหนึ่ง และอาจเปนการทดลองโดยการปฏิบัติจากสื่อหรือการกระทําของผูเรียนเพื่อ
ทดสอบดูวาผูเรียนสามารถมีทักษะจากการฝกปฏิบัติอยางถูกตองครบถวนหรือไม
การออกแบบสื่อการสอน
การออกแบบสื่อการสอน เปนการกําหนดรายละเอียดอยางสรางสรรคของสื่อประเภทตาง ๆ ไดแก
• สื่อเสียง สื่อที่ใหการรับรูจากฟงหรือการไดยินเสียง เชน เทปบันทึกเสียง
• สื่อภาพ สื่อที่สามารถรับรูไดจากการมองเห็น เชน ภาพสไลด ภาพถาย แผนโปรงใส
• สื่อสามมิติ สื่อที่สามารถรับรูไดจากการสัมผัส เชน ของจริง แบบจําลอง และแบบ
ตัวอยาง
• สื่อมัลติมีเดีย เชน สไลดประกอบเสียง ภาพยนตร วีดิทัศน การนําเสนอดวย
คอมพิวเตอร
การออกแบบสื่อการสอนสามารถทําไดหลายวิธี เชน การออกแบบสื่อการสอนที่มีอยูแลว
การออกแบบดวยการดัดแปลงสื่อการสอนที่มีอยู และการออกแบบผลิตสื่อการสอนขึ้นมาใหม
1. การออกแบบสื่อการสอนที่มีอยูแลว เปนการออกแบบสื่อดวยการเลือกสื่อที่มีผูผลิต
ไวแลวมาใช ผูออกแบบจะตองพิจารณาเลือกสื่อที่มีผูผลิตไวแลวมาใชใหตรงกับวัตถุประสงคเหมาะสม
กับผูรับสาร เนื้อหาและวิธีการนําเสนอ

2. การออกแบบดวยการดัดแปลงสื่อการสอนที่มีอยู โดยวิธีนี้เปนการพิจารณาสื่อที่มี
ผูผลิตไวแลวซึง่ ผูออกแบบเห็นวามีบางสวนบางตอนสามารถนํามาใชสาํ หรับการนําเสนอได และผลิตเพิ่มเติม
ไดใหสมบูรณ ในบางสวน เชน นําบางสวนของรายการเทปบันทึกภาพ หรือภาพยนตร มาลําดับภาพหรือ
ตัดตอ ผูออกแบบอาจทําการบันทึกเทปจากรายการวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศนในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
เนื้อหาแลวเลือกใชเฉพาะตอนที่ตองการมาลําดับภาพเสียงหรือตัดตอแลวบรรยายเอง หรืออาจใชทั้งภาพ
และเสียงที่มีอยูในรายการก็ได ตัวอยางเชน การนําบางสวนของภาพยนตรเรื่องเปาปุนจิ้นมาใชสอนเรื่อง
คุณธรรมและความซื่อสัตย เพือ่ นําหรือจุดประกายในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของผูรับสาร เปนตน
3. การออกแบบเพื่อผลิตสื่อการสอนขึ้นใหม หลังจากที่ไดสํารวจสื่อจากแหลงตาง ๆ
แลวไมสามารถหาสื่อเพื่อการนําเสนอที่จะนํามาใชไดตามตองการ ผูออกแบบสื่อจําเปนตองออกแบบและ
ผลิตสื่อขึ้นมาใหมทั้งหมด โดยพิจารณาถึงความสําคัญ คุณคา วัตถุประสงคและความคุมคาของการลงทุน
ในการผลิตแลวดําเนินการออกแบบผลิตสื่อตามขั้นตอนของการออกแบบตามลักษณะสื่อแตละประเภท
องคประกอบการนําเสนอสื่อ
1.1 วัตถุประสงค เปนเปาหมายในการออกแบบสื่อการสอน เปนการบอกใหทราบวา
สื่อที่ผลิตนั้นเพื่อพัฒนาทางดานสติปญญาหรือความรู เจตคติหรือพัฒนาทักษะใหกับผูเรียน
1.2 ผูเรียน การรูวาผูเรียนเปนใครจะชวยใหการออกแบบสื่อการสอนสําเร็จตรงเปาหมาย
เร็วขึ้น ขอมูลหรือคุณลักษณะของผูเรียนที่ผูออกแบบสื่อการสอนจะตองพิจารณาเปนอันดับแรก คือ ขอมูล
เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไป เชน อายุหรือวัยของผูรับสาร ระดับสติปญญา ความสนใจ ความถนัด พื้นฐาน
สังคมและวัฒนธรรม ระดับการศึกษา และทัศนคติ เปนตน
1.3 เนื้อหา บางอยางอาจใชสอื่ ประเภทสื่อเสียง เชน เทปบันทึกเสียง หรือ เนื้อหาบางอยาง
จําเปนตองใชสื่อประเภทกราฟกหรือภาพ และเนื้อหาบางอยางอาจตองใชภาพและเสียง เปนตน การจัดการกับ
เนื้อหาผูออกแบบจะตองคํานึงถึงผูรับสาร และจิตวิทยาการเรียนรูของผูเรียน
1.4 การนําเสนอ เปนองคประกอบที่สําคัญในการออกแบบสื่อการสอน ในการถายทอด
เนื้อหาสาระใหบรรลุตามวัตถุประสงค วิธีการนําเสนอ คือ
1.4.1 การนําเสนอแบบกลุมใหญ เปนวิธีการนําเสนอแบบสื่อสารทางเดียว เนนผูสอน
สําคัญที่สุดเปนศูนยกลาง ผูสอนจะใชวิธกี ารนําเสนอประกอบสื่อ การออกแบบสื่อการสอนสําหรับกลุมใหญ
ผูสอนตองใชจิตวิทยาในการจูงใจ โดยแบงยอยเนื้อหาที่นําเสนอเปนประเด็นประกอบการใชสื่อ แผนโปรงใส
ภาพยนตร เทปบันทึกภาพ สไลดมัลติวิชั่น วีดิทัศน คอมพิวเตอร เปนตน
1.4.2 การนําเสนอแบบกลุมเล็ก การจัดการนําเสนอโดยแบงเปนกลุมเล็ก โดยมี
วัตถุประสงค ที่จะใหผูเรียนไดทํากิจกรรมมากขึ้น
1.4.3 การศึกษาเปนรายบุคคล เปนวิธีการเรียนรูที่ผูเรียนศึกษาตามลําพังที่ใดก็ได
ตามความสะดวก การออกแบบสื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ โดยพึ่งผูอื่น

นอยที่สุด ผูออกแบบสื่อจะตองออกแบบสื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนที่สามารถศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวได
1.5 วิธีการใชสื่อการสอน ในการถายทอดเนื้อหาสาระทั้งหมด หรือบางสวนของผูสอน
เพื่อตองการใหบรรลุจุดมุงหมายของการใชสื่อประเภทตาง ๆ ที่กําหนด
ประเภทและรูปแบบของ e-learning
1. e-learning เสริมการเรียน (Supplement)
2. e-learning เติมเต็มการเรียน (Complement)
3. e-learning ที่เปนทั้งระบบการเรียน การสอน
เขาระบบ e-learning อยางไร
อาจารยสามารถเขาระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย โดยเขาเวปไซดของมหาวิทยาลัย
http://www.online.hcu.ac.th
ขั้นตอนในการจัดทํา e-learning
1. สมัครเปนสมาชิกระบบ
2. กรอกคํารองขอสรางรายวิชา
3. สงคํารอง รอการตอบกลับทาง E-mail
4. สรางเนื้อหา
5. เปดใหนักเรียนเขาศึกษา
6. ประเมินผล
รูปแบบ e-learning ประกอบดวย
- หัวขอการเรียน
- กิจกรรม
- กระดานถาม-ตอบ
- กระดานขาว
- ประมวลการสอน
- ดาวนโหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- กระดานเสวนา ถาม-ตอบ
- งานที่มอบหมาย

ทั้งนี้ อาจารยที่ส นใจในการจัดทําบทเรีย น e-learning สามารถติดตอขอคําแนะนํา
ไดที่ ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งจะมีเจาหนาที่พรอมที่จะใหบริการและชวยใหอาจารยสรางบทเรียน
e-learning ไดสําเร็จ

