บทที่ 4
สื่อการเรียนการสอน
สื่อ เป็นสิ่งที่มีบทบาทสาคัญมากในการเรียนการสอน เพราะสื่อเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การ
สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของ
เนื้อหาบทเรียนได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สอนต้องการ ในการใช้สื่อการเรียนการสอนนั้นผู้สอนจาเป็นต้อง
ศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิด เพื่อเลือกสื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการ
เรียนการสอน และสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยมีการวางแผนการใช้สื่ออย่างเป็น
ระบบ สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนบางท่านเรียนว่า สื่อการสอน บางท่านเรียกว่า สื่อการเรียนการสอน
แต่ในที่นี้เรียกว่า สื่อการเรียนการสอน
ความหมายของสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า
Instructional Media นักเทคโนโลยีการศึกษา
หลายท่านได้ให้ความหมายของสื่อการเรียนการสอนไว้ ดังนี้
เปรื่อง กุมุท
(2519 : 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ
ที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางสาหรับทาให้การสอนของครูถึงผู้เรียน และทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ครูวางไว้ได้เป็นอย่างดี
ชัยยงค์ พรหมวงศ์
(2543 : 111) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง วัสดุ
(สิ่งสิ้นเปลือง) อุปกรณ์ (เครื่องมือที่ไม่ผุพังได้ง่าย) และวิธีการ (กิจกรรม ละคร เกม การทดลอง ฯลฯ)
ที่ใช้เป็นสื่อกลางให้ผู้สอนสามารถส่งหรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติ (อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ
ทัศนคติ และค่านิยม) และทักษะไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บราวน์ และคนอื่น ๆ
(Brown and Others, 1985 : 32) ได้กล่าวไว้ว่า สื่อการเรียนการ
สอนได้แก่ อุปกรณ์ทั้งหลายที่ช่วยเสนอความรู้ให้แก่ผู้เรียนจนเกิดผลการเรียนที่ดี ทั้งนี้มีความหมาย
รวมถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เฉพาะแต่สิ่งที่เป็นวัตถุหรือเครื่องมือเท่านั้น เช่น การศึกษานอกสถานที่
การแสดงบทบาทสมมุติ นาฏการ การสาธิต การทดลอง ตลอดจนการสัมภาษณ์ และการสารวจ เป็นต้น
จากนิยามดังกล่าว สื่อการเรียนการสอนจึงหมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธี ที่เป็นตัวกลาง
ช่วยนาและถ่ายทอดเนื้อหาสาระความรู้ต่าง ๆ จากผู้สอนหรือจากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน เป็นสิ่งที่
ช่วยให้เนื้อหาบทเรียนมีความกระจ่างชัด ทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
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การจาแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน
การจาแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน มีการแบ่งไว้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแนวคิดและ
หลักการของนักการศึกษาแต่ละคน ในที่นี้จะพิจารณาการจาแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน
ออกเป็น 3 มุมมอง ดังนี้
ก. การจาแนกประเภทสื่อการเรียนการสอนตามทรัพยากรการเรียนรู้
ข. การจาแนกประเภทสื่อการเรียนการสอนตามลักษณะใช้งาน
ค. การจาแนกประเภทสื่อการเรียนการสอนตามระดับประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับ
ก. การจาแนกประเภทของสื่อตามทรัพยากรการเรียนรู้
ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning resources) หมายถึง ทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลก ไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อนามาใช้ในการเรียนการเรียนรู้
โดนัลด์ พี. อีลี
(Ely, 1972 : 36-43) ได้จาแนกสื่อการเรียนการสอนตามทรัพยากรการเรียนรู้
เป็น 5 แบบ ดังนี้
1. คน (People) หมายถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในระบบการเรียนการสอน ได้แก่บุคลากร
ในสายงานการบริหารการศึกษา บุคลากรที่ทาหน้าที่สอน และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ต่าง ๆ ฯลฯ
2. วัสดุ (Material) หมายถึง วัสดุในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้บรรจุเนื้อหาบทเรียน เช่น หนังสือ
แผ่นซีดี สไลด์ แผ่นเกม ฯลฯ
3. อาคารสถานที่ (Setting) หมายถึง อาคาร พื้นที่ว่าง สิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการเรียนการสอน
ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณในสถานศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องประชุม
สวนหย่อม ฯลฯ หรือสถานที่อื่นในชุมชนที่นามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน เช่น วัด โรงละคร
พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment) หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ช่วยใน
การผลิตหรือใช้ร่วมกับสื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร ตะปู ไขควง ฯลฯ
5. กิจกรรม (Activities) หมายถึง การดาเนินงานที่จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง
การเรียนการสอน หรือเป็นเทคนิควิธีการพิเศษเพื่อการเรียนการสอน หรือเป็นการดาเนินงานที่จัดขึ้น
เพื่อกระทาร่วมกับทรัพยากรอื่น ๆ เช่น เกม การสัมมนา การจัดทัศนศึกษา การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
ข. การจาแนกประเภทสื่อการเรียนการสอนตามลักษณะการใช้งาน
การจาแนกสื่อการเรียนการสอนลักษณะนี้ เป็นแนวความคิดของ เดอ คีฟเฟอร์ (De Kieffer,
1965 : 1) ยึดลักษณะการใช้งานมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจาแนกประเภท โดยแบ่งสื่อการเรียนการ
สอนออกเป็น 3 ประเภท เรียกว่า “โสตทัศนูปกรณ์” (Audio – Visual Aids) ประกอบด้วย
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สื่อประเภทใช้เครื่องฉาย (Projected Aids) ได้แก่ เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องฉาย ภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงเครื่องแอลซีดีที่ใช้ถ่ายทอดสัญญาณจาก
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นวีซีดีเข้าไว้ในประเภทเครื่องฉายด้วย เนื่องจากนาสัญญาณภาพจากอุปกรณ์
เหล่านั้นขึ้นจอ
2. สื่อประเภทไม่ใช้เครื่องฉาย (Nonprojected Aids) ได้แก่ แผนภูมิ รูปภาพ ของจริง
ของจาลอง กระดานผ้าสาลี กระดานแม่เหล็ก กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
3. สื่อประเภทเครื่องเสียง (Audio Aids) ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นซีดี วิทยุ แผ่นซีดี
เทปบันทึกเสียง เป็นต้น
ค. การจาแนกประเภทสื่อการเรียนการสอนตามประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับ
การจัดประเภทสื่อการเรียนการสอนลักษณะนี้เป็นแนวความคิดของเอดการ์เดล (Dale, 1969 :
105-135) ยึดประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับเป็นตัวแบ่ง โดยเริ่มต้นจากสื่อการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์จริงของการสอนซึ่งถือว่าเป็นรูปธรรมมากที่สุด ไปสู่ระดับที่ผู้เรียน
เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์และเรียนรู้จากสัญลักษณ์ซึ่งถือว่าเป็นนามธรรม
เดล
(Edgar Dale, 1969 : 107) ให้หลักการว่า มนุษย์จะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็น
รูปธรรมได้ดีกว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม และได้จัดสื่อตามลาดับประสบการณ์ใน
ลักษณะภาพกรวยคว่า เรียกว่า กรวยประสบการณ์ (Cone of Experiences) เขาได้กาหนดให้
ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดไว้ที่ฐานและความเป็นรูปธรรมจะค่อย ๆ ลดลงจนมีความเป็น
นามธรรมมากที่สุดจะอยู่ที่ส่วนยอดของกรวย แบ่งได้เป็น 11 กลุ่ม ดังนี้
1.

ประสบการณ์ตรง(Direct or Purposeful Experiences)เป็นสื่อการเรียนการสอน
ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เข้าไปอยู่ในสถาณการณ์จริง
และได้สัมผัสด้วยตนเองจากประสาทสัมผัส ทั้งห้า เช่น การฝึกทาอาหาร การทดลองผสมสารเคมี
การฝึกตัดเย็บเสื้อผ้า การนั่งรถไฟใต้ดิน การรับประทานพริกเพื่อรับรู้รสเผ็ด ฯลฯ เป็นต้น
2. ประสบการณ์รอง (Contrived Experiences) เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด แต่ไม่ใช่ความเป็นจริง เนื่องจากไม่สะดวก
หรือไม่สามารถเรียนรู้จากของจริงหรือเหตุการณ์จริงได้ จึงให้เรียนรู้จากสิ่งของจาลองหรือสถานการณ์
จาลองแทน เช่น หุ่นจาลองแสดงอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ การฝึกหัดขับเครื่องบินด้วยเครื่อง (Flight
Simulator) เป็นต้น
3. ประสบการณ์นาฏการ (Dramatized Experiences) เป็นการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการแสดงบทบาทสมมุติหรือการแสดงละคร นิยมใช้สอนในเนื้อหาที่มีข้อจากัดเรื่องยุคสมัย
หรือเวลา เช่น ให้ผู้เรียนแสดงละครหรือบทบาทสมมุติเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
4. การสาธิต (Demonstration) เป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการดูการแสดงหรือ
1.
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การกระทาประกอบคาอธิบายให้เห็นลาดับขั้นตอนของการกระทานั้น ๆ เช่น การสาธิตการทาดอกไม้ กระดาษ การสาธิตการแกะสลักผลไม้ เป็นต้น
5. การศึกษานอกสถานที่ (Field Trip) เป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และรับ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากภายนอกชั้นเรียน อาจเป็นการท่องเที่ยว หรือเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ โดยมีการ
จดบันทึกสิ่งที่พบเห็น คาสัมภาษณ์ของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
6. นิทรรศการ (Exhibits) เป็นการจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ หรือการจัดป้ายนิเทศ
เพื่อให้ความรู้ เนื้อหา สาระ แก่ผู้เรียน
7. โทรทัศน์ (Television) เป็นการใช้โทรทัศน์เป็นสื่อในการเรียนการสอน
ทั้งโทรทัศน์การศึกษาและโทรทัศน์เพื่อการสอน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เรียนหรือผู้ชมที่อยู่ในห้องเรียน
หรืออยู่ทางบ้าน ทั้งระบบวงจรปิดและวงจรเปิด ซึ่งอาจเป็นการสอนสดหรือบันทึกลงวีดิทัศน์ก็ได้
8. ภาพยนตร์ (Motion Picture) เป็นการใช้ภาพยนตร์ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวที่
บันทึกเรื่องราวลงบนฟิล์มมาเป็นสื่อในการสอน ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์จากภาพและเสียง
หรืออาจเป็นภาพอย่างเดียวในกรณีที่เป็นภาพยนตร์เงียบไม่มีเสียงพากย์
9. การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง (Recording, Radio, and Still Picture)
เป็นการนาสื่อด้านการบันทึกเสียง เช่น ซีดี แผ่นเสียง เทปบันทึกเสียง หรือวิทยุ และภาพนิ่ง เช่น รูปภาพ
สไลด์ ภาพวาด ภาพล้อ หรือภาพเหมือนจริง มาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สื่อเหล่านี้เป็นสื่อที่ผู้เรียนสามารถ
สัมผัสได้เพียงด้านเดียว โดยที่สื่อบันทึกเสียง และวิทยุ ผู้เรียนจะเรียนรู้จากการฟัง ส่วนภาพนิ่ง ผู้เรียนจะ
เรียนรู้จากการดูภาพ แม้ผู้เรียนจะอ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวที่สอนได้ เนื่องจาก
เป็นการฟังหรือดูภาพเท่านั้นไม่ต้องอ่าน
10. ทัศนสัญลักษณ์ (Visual Symbols) เป็นสื่อการเรียนการสอนประเภท วัสดุ
กราฟิก เช่น แผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ แผนที่ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนจะ
รับรู้ทางตา และต้องมีพื้นฐานในการทาความเข้าใจในสิ่งที่นามาสื่อความหมายก่อนจึงจะช่วยให้เข้าใจ
ได้ดี
11. วจนสัญลักษณ์ (Verbal Symbols) เป็นสื่อการเรียนการสอนที่อยู่ในรูปของ
ตัวหนังสือ ตัวเลข สัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ ที่ใช้ในภาษาเขียน และเสียงของคาพูด คาบรรยาย ที่ใช้ใน
ภาษาพูด ซึ่งประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับในขั้นนี้ถือว่าเป็นนามธรรมมากที่สุด
การจาแนกสื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ถ้าจาแนกได้ครอบคลุมสื่อทุก
ประเภทก็ถือว่าถูกต้องทั้งสิ้น แต่ในทัศนของผู้เขียนซึ่งเป็นนักเทคโนโลยีคนหนึ่งมีความเห็นว่า ในทาง
เทคโนโลยีการศึกษาอาจจาแนกสื่อการเรียนการสอนได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. เครื่องมือ อุปกรณ์ (Hardware) ซึ่งเป็นสื่อใหญ่ (Big Media) มีเครื่องกลไกต่าง ๆ
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เป็นส่วนประกอบสาหรับการทางานภายในตัวสื่อ เช่น เครื่องฉายประเภทต่าง ๆ เครื่องรับวิทยุ และ
โทรทัศน์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นซีดี ดีวีดี เครื่องมือ อุปกรณ์เหล่านี้ต้องใช้ร่วมกับสื่อประเภท วัสดุ
เพื่อนาสารในวัสดุนั้น ๆ ส่งออกไปสู่ผู้รับสาร
2. วัสดุ (Software) เป็นสื่อเล็ก (Small Media) เก็บความรู้อยู่ในตัวเอง ซึ่งจาแนกย่อยได้
เป็น 2 ลักษณะ คือ
2.1 วัสดุที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่จาเป็นต้องอาศัย เครื่องมือ อุปกรณ์
อื่นช่วย เช่น แผนที่ ลูกโลก รูปภาพ หุ่นจาลอง ฯลฯ เป็นต้น
2.2 วัสดุที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตัวเอง จาเป็นต้องอาศัย เครื่องมือ อุปกรณ์อื่น
ช่วย เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี ฟิล์มภาพยนตร์ สไลด์ ฯลฯ เป็นต้น
3. เทคนิคหรือวิธีการ (Techniques or Methods) เป็นแนวความคิด กิจกรรม หรือรูปแบบ
ขั้นตอนที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยสามารถนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
ได้ เช่น เกม สถานการณ์จาลอง การทดลอง การสาธิต การสอนแบบจุลภาค ฯลฯ เป็นต้น
คุณค่าของสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนมีคุณประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอน ดังนี้
คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนต่อผู้เรียน
1. ช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียน
2. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และเกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้ถูกต้อง เช่นใช้หุ่นจาลองแสดงให้เห็นถึงลักษณะและตาแหน่งที่ตั้งของ
อวัยวะภายในร่างกายมนุษย์
3. ช่วยแก้ปัญหาด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปตามความสามารถของตนเอง
4. ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน ทาให้บรรยากาศใน
การเรียนการสอนมีชีวิตชีวาขึ้น
5. ช่วยทาให้นาเนื้อหาที่มีข้อจากัดมาสอนในชั้นเรียนได้ เช่น เนื้อหาที่มีอันตรายหรือ
เหตุการณ์ในอดีต ก็บันทึกเป็นวีดิทัศน์มาใช้สอนได้
6. ช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
7. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินไม่รู้สึกน่าเบื่อหน่าย
คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนต่อผู้สอน
1. ช่วยให้ผู้สอนมีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น
2. ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการสอน
3. ช่วยลดภาระของครูผู้สอนในด้านการบรรยายลง เพราะบางครั้งอาจให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหา
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จากสื่อด้วยตนเอง
4. ช่วยกระตุ้นให้ครูผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอ ตั้งแต่ขั้นเตรียมผลิตสื่อการเรียนการสอน การเลือก
สื่อการเรียนการสอนหรือการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการแสวงหาเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้สอน
หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน
สื่อการสอนมีอยู่หลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภท การเลือกสื่อการสอนมีความสาคัญ
มากต่อกระบวนการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามในการเลือกสื่อการสอนพึงระลึกไว้เสมอว่า "ไม่มีสื่อ
การสอนอันใดที่ใช้ได้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์" ในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อการสอนต้องพิจารณาถึง
ปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกัน ผู้ใช้สื่อไม่ควรยกเอาความสะดวก ความถนัด หรือความพอใจส่วนตัวเป็น
ปัจจัยสาคัญในการเลือกสื่อการสอนเพราะอาจเกิดผลเสียต่อกระบวนการเรียนการสอนได้
แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกสื่อการสอนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจและให้คาแนะนาไว้
หลากหลายมุมมอง ในที่นี้จะนาเสนอเฉพาะแนวคิดของโรมิสซอว์สกี้ และแนวคิดของเคมพ์และสเมล
ไล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 แนวคิดการเลือกสื่อการสอนของโรมิสซอว์สกี้
A. J. Romiszowski (1999) ได้เสนอแนวทางอย่างง่ายในการพิจารณาเลือกใช้สื่อการสอน
ไว้ว่า ในการเลือกสื่อการสอนนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการเลือกสื่อที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ปัจจัยเหล่านั้น ได้แก่
1. วิธีการสอน (Instructional Method) การเลือกวิธีการสอนเป็นปัจจัยแรกที่ควบคุมการ
เลือกสื่อ หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นสิ่งที่จากัดทางเลือกของการใช้สื่อการสอนในการนาเสนอ เช่น ถ้า
เลือกใช้วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม ( Group Discussion) เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างผู้เรียน ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่า การเลือกใช้เทปเสียง หรือ ใช้โทรทัศน์ย่อมไม่เหมาะสม ทั้งนี้
เนื่องจากสื่อดังกล่าวมีข้อจากัดในเรื่องของการให้ผลย้อนกลับ หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น
2. งานการเรียนรู้ (Learning Task) สิ่งที่มีอิทธิพลต่อทางเลือกในการเลือกสื่อการสอนอีก
ประการหนึ่งคือ งานการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน เพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จากัดหรือควบคุมการเลือกวิธีการ
สอน ตัวอย่างเช่น การฝึกอบรมผู้ตรวจการ หรือทักษะการบริหารงาน ซึ่งมักจะนิยมใช้วิธีการสอนแบบ
การอภิปรายกลุ่ม เพื่อผู้ตรวจการแต่ละคนแบ่งปันประสบการณ์ของตนกับผู้เข้ารับการอบรมอื่นๆ การ
ใช้กรณีศึกษาซึ่งนาเสนอด้วยภาพยนตร์ ก็เป็นตัวอย่างทางเลือกหนึ่งที่ถูกกาหนดให้เลือกจากวิธีการสอน
3. ลักษณะของผู้เรียน ( Learner Characteristics) ลักษณะพิเศษเฉพาะของผู้เรียนก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเลือกสื่อการสอน ตัวอย่างเช่น การสอนผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ช้า โดย
การใช้หนังสือหรือเอกสารเป็นสื่อการสอน จะเป็นสิ่งที่ยิ่งทาให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาในกระบวนการ
เรียนการสอน ผู้เรียนกลุ่มนี้ควรเรียนรู้จากสื่ออื่นๆ ที่ทาการรับรู้และเรียนรู้ได้ง่ายกว่านั้น
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4. ข้อจากัดในทางปฏิบัติ ( Practical Constrain) ข้อจากัดในทางปฏิบัติในที่นี้หมายถึง
ข้อจากัดทั้งทางด้านการจัดการ และทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทางเลือกในการ
เลือกใช้วิธีการสอนและสื่อการสอน เช่น สถานที่ใช้สื่อการสอน สิ่งอานวยความสะดวก ขนาดพื้นที่
งบประมาณ เป็นต้น
5. ผู้สอนหรือครู ( Teacher) สื่อการสอนแต่ละชนิดไม่ว่าจะมีข้อดีอย่างไร แต่อาจไม่ถูก
นาไปใช้เพียงเพราะผู้สอนไม่มีทักษะในการใช้สื่อนั้นๆ นอกจากประเด็นในเรื่องทักษะของผู้สอนแล้ว
ประเด็นในเรื่องทัศนคติของผู้สอนก็เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสื่อการสอนเช่นกัน
1.2 แนวคิดการเลือกสื่อการสอนของเคมพ์และสเมลไล
Jerrold E. Kemp และ Don C. Smelle (1989) เสนอว่า นอกจากงานการเรียนรู้หรือ
สถานการณ์การเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่กาหนดถึงสื่อที่จะเลือกใช้แล้ว สิ่งสาคัญประการต่อมาในการ
พิจารณาเลือกใช้สื่อการสอนคือ คุณลักษณะของสื่อ ซึ่งผู้สอนควรศึกษาคุณลักษณะของสื่อแต่ละชนิด
ประกอบในการเลือกสื่อการสอนด้วย
คุณลักษณะของสื่อ ( Media Attributes) หมายถึง ศักยภาพของสื่อในการแสดงออกซึ่ง
ลักษณะต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหว สี และเสียง เป็นต้น คาถามพื้นฐานในการเลือกสื่อคือ "คุณลักษณะ
ของสื่อแบบใดที่จาเป็นสาหรับสถานการณ์การเรียนรู้ในแบบที่กาหนดให้" คุณลักษณะของสื่อที่สาคัญ
ได้แก่
1. การแสดงแทนด้วยภาพ (เช่น ภาพถ่าย ภาพกราฟิก)
2. ปัจจัยทางด้านขนาด (เช่น การใช้/ไม่ใช้เครื่องฉายเพื่อขยายขนาด)
3. ปัจจัยทางด้านสี (เช่น สีสันต่างๆ ขาว-ดา)
4. ปัจจัยทางด้านการเคลื่อนไหว (เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว)
5. ปัจจัยทางด้านภาษา (เช่น ข้อความ/ตัวอักษร เสียงพูด)
6. ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง (เช่น ภาพที่มี/ไม่มีเสียงประกอบ)
7. ปัจจัยทางด้านการจัดระเบียบข้อมูล (กาหนดให้ดูทีละภาพตามลาดับ หรือตามลาดับที่
ผู้ชมเลือก)
นอกจากนี้ Kemp และ Smellie ได้แนะนาอีกว่า ในการเลือกสื่อการสอน อาจเริ่มต้นจาก
การตอบคาถาม 3 ข้อดังต่อไปนี้ (Kemp และ Smellie 1989)
1. วิธีการสอนแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุดกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และลักษณะของ
ผู้เรียน เช่น ควรใช้การนาเสนอ การเรียนรู้ด้วยตนเองตามจังหวะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน หรือ
การเรียนแบบกลุ่มย่อย เป็นต้น
2. ประสบการณ์การเรียนรู้แบบใดเหมาะสมที่สุดกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เช่น
ประสบการณ์ตรง ฟังคาบรรยาย อ่านเอกสาร/ตารา

48

3. ถ้ามีการเลือกให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้โดยผ่านการรับรู้หรือการรับสัมผัส
ต้องใช้สื่อที่มีคุณลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับการรับรู้หรือการรับสัมผัสนั้นๆ มากที่สุด
อย่างไรก็ตามจากคาแนะนาข้างต้นในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อการสอน ควรเป็นการตัดสินใจในการใช้
สื่อการสอนสาหรับการเรียนรู้ในแต่ละหลักการหรือแต่ละหัวข้อ หรือแต่ละประเด็นของบทเรียน ไม่ควร
เป็นการตัดสินใจเพื่อการเรียนรู้ในภาพโดยรวมทั้งหมดของเนื้อหาทั้งหลักสูตร เพราะเนื้อหาแต่ละหัวข้อ
หรือแต่ละส่วนย่อมมีลักษณะธรรมชาติของเนื้อหาแตกต่างกันออกไป
โดยสรุป การเลือกสื่อการสอนตามคาแนะนาของ โรมิสซอว์สกี้ และ เคมพ์และสเมลไล
นั้นควรเริ่มต้นจากการพิจารณางานการเรียนรู้หรือสถานการณ์การเรียนรู้ และนามาพิจารณาเลือก
คุณลักษณะของสื่อการสอนที่เหมาะสมจะใช้กับงานการเรียนรู้/สถานการณ์เรียนรู้นั้นๆ เมื่อได้กาหนด
คุณลักษณะของสื่อที่เหมาะสมแล้ว จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงกลุ่มหรือประเภทของสื่อการสอนที่สามารถ
เลือกมาใช้งานได้
จากแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ สามารถสรุปเป็นหลักการอย่างง่ายในการเลือกสื่อการเรียน
การสอนได้ดังนี้
1. เลือกสื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผู้สอนควรศึกษาถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกาหนดไว้ วัตถุประสงค์ในที่นี้
หมายถึงวัตถุประสงค์เฉพาะในแต่ละส่วนของเนื้อหาย่อย ไม่ใช่วัตถุประสงค์ในภาพรวมของหลักสูตร
เช่น หลักสูตรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่า หลังการเรียนผู้เรียนควรจาแนกรสเปรี้ยวและรสหวานได้
ดังนั้นงานการเรียนรู้ควรเป็นประสบการณ์ตรง ผู้สอนควรพิจารณาว่าสื่อการสอนที่เหมาะสมจะใช้กับ
การให้ประสบการณ์ตรงได้แก่อะไรบ้าง ซึ่งจากตัวอย่าง อาจเลือกใช้ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว กับขนมหวาน
ให้ผู้เรียนได้ชิมรสด้วยตนเอง เป็นต้น
2. เลือกสื่อการสอนที่ตรงกับลักษณะของเนื้อหาของบทเรียน
เนื้อหาของบทเรียนอาจมีลักษณะแตกต่างกันไป เช่น เป็นข้อความ เป็นแนวคิด เป็น
ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว เป็นเสียง เป็นสี ซึ่งการเลือกสื่อการสอนควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของ
เนื้อหา ตัวอย่างเช่น การสอนเรื่องสีต่างๆ สื่อก็ควรจะเป็นสิ่งที่แสดงออกได้ถึงลักษณะของสีต่างๆ ตามที่
สอน ดังนั้นควรเลือกสื่อการสอนที่ให้เนื้อหาสาระครอบคลุมตามเนื้อหาที่จะสอน มีการให้ข้อเท็จจริงที่
ถูกต้อง และมีรายละเอียดมากเพียงพอที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3. เลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน
ลักษณะเฉพาะตัวต่างๆ ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้สื่อการสอน ในการ
เลือกสื่อการสอนต้องพิจารณาลักษณะต่างๆ ของผู้เรียน เช่น อายุ เพศ ความถนัด ความสนใจ ระดับ
สติปัญญา วัฒนธรรม และประสบการณ์เดิม ตัวอย่างเช่น การสอนผู้เรียนที่เป็นนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาควรใช้เป็นภาพการ์ตูนมีสีสันสดใส ในขณะที่การสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอาจใช้
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เป็นภาพเหมือนจริงได้ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับลักษณะผู้เรียนนั้นควรศึกษาจาก
ผลงานวิจัย
4. เลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับจานวนของผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนการสอน
ในการสอนแต่ละครั้งจานวนของผู้เรียนและกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนสอน ในห้องก็
เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องนามาพิจารณาควบคู่กันในการใช้สื่อการสอน เช่น การสอนผู้เรียนจานวนมาก
จาเป็นต้องใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ซึ่งสื่อการสอนที่นามาใช้อาจเป็นเครื่องฉายต่าง ๆ และเครื่อง
เสียง เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นและได้ยินอย่างทั่วถึง ส่วนการสอนผู้เรียนเป็นรายบุคคล อาจเลือกใช้วิธีการ
สอนแบบค้นคว้า สื่อการสอนอาจเป็นหนังสือบทเรียนแบบโปรแกรม หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เป็นต้น
5. เลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมในที่นี้อาจได้แก่ อาคาร สถานที่ ขนาดพื้นที่ แสง ไฟฟ้า เสียงรบกวน
อุปกรณ์อานวยความสะดวก หรือ บรรยากาศ สิ่งเหล่านี้ควรนามาประกอบการพิจารณาเลือกใช้สื่อการ
สอน ตัวอย่างเช่น การสอนผู้เรียนจานวนมากซึ่งควรจะใช้เครื่องฉายและเครื่องเสียง แต่สถานที่สอนเป็น
ลานโล่งมีหลังคา ไม่มีผนังห้อง มีแสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาถึง ดังนั้นการใช้เครื่องฉายที่ต้องใช้
ความมืดในการฉายก็ต้องหลีกเลี่ยง มาเป็นเครื่องฉายประเภทที่สามารถฉายโดยมีแสงสว่างได้ เป็นต้น
6. เลือกสื่อการสอนที่มีลักษณะน่าสนใจและดึงดูดความสนใจ
ควรเลือกใช้สื่อการสอนที่มีลักษณะน่าสนใจและดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้ ซึ่ง
อาจจะเป็นเรื่องของ เสียง สีสัน รูปทรง ขนาด ตลอดจนการออกแบบและการผลิตด้วยความประณีต สิ่ง
เหล่านี้จะช่วยทาให้สื่อการสอนมีความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ อาจก่อให้เกิด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ หรือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เรียน
7. เลือกสื่อการสอนที่มีวิธีการใช้งาน เก็บรักษา และบารุงรักษา ได้สะดวก
ในประเด็นสุดท้ายของการพิจารณา ควรเลือกสื่อการสอนที่มีวิธีการใช้งานได้สะดวก
ไม่ยุ่งยาก และหลังใช้งานควรเก็บรักษาได้ง่ายๆ ตลอดจนไม่ต้องใช้วิธีการบารุงรักษาที่สลับซับซ้อน
หรือมีค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาสูง
การออกแบบสื่อการเรียนการสอน
การออกแบบสื่อการสอน เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญต่อสัมฤทธิผลของแผนการสอนที่วางไว้
ความน่าสนใจและความเข้าใจในบทเรียนเป็นผลมาจากประเภท ลักษณะ และความเหมาะสมของสื่อที่
ใช้
การออกแบบสื่อการสอน คือ การวางแผนสร้างสรรค์สื่อการสอนหรือการปรับปรุงสื่อการสอน
ให้มีประสิทธิภาพและมีสภาพที่ดี โดยอาศัยหลักการทางศิลปะ รู้จักเลือกสื่อและวิธีการทา เพื่อให้สื่อนั้น
มีความสวยงาม มีประโยชน์และมีความเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน
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1. ลักษณะการออกแบบที่ดี (Characteristics of Good Design)
1.1 ควรเป็นการออกแบบที่เหมาะสมกับความมุ่งหมายของการนาไปใช้
1.2 ควรเป็นการออกแบบที่มีลักษณะง่ายต่อการทาความเข้าใจ การนาไปใช้งานและ
กระบวนการผลิต
1.3 ควรมีสัดส่วนที่ดีและเหมาะสมตามสภาพการใช้งานของสื่อ
1.4 ควรมีความกลมกลืนของส่วนประกอบ ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
การใช้และการผลิตสื่อชนิดนั้น
2. ปัจจัยพื้นฐานของการออกแบบสื่อการสอน
1. เป้าหมายของการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมขั้นสุดท้ายของผู้เรียนว่าจะ
มีลักษณะเช่นไร โดยทั่วไปนิยมกาหนดพฤติกรรมที่เป็นเป้าหมายของการเรียนการสอนไว้เป็น 3
ลักษณะ คือ
1.1 พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)เป็นพฤติกรรมที่แสดงว่าได้เกิด
ปัญญาความรู้ในเนื้อหาวิชานั้น ๆ แล้ว สามารถที่จะบอก อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือแก้ปัญหา
เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้นั้นได้
1.2 พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Pyschomotor Domain) เป็นพฤติกรรมด้านทักษะของ
ร่างกายในการเคลื่อนไหว ลงมือทางาน หรือความว่องไวในการแก้ปัญหา
1.3 พฤติกรรมด้านเจตตพิสัย (Affective Domain) เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความรู้สึกด้านอารมณ์ที่มีต่อสิ่งที่เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ในการเรียนการสอนครั้งหนึ่ง ๆ ย่อมประกอบด้วยพฤติกรรมที่เป็นเป้าหมายหลาย
ประการด้วยกัน สื่อการสอนที่จะนามาใช้ หากจะต้องสนองต่อทุกพฤติกรรมแล้ว ย่อมมีลักษณะสับสน
หรือซับซ้อน ในการออกแบบสื่อการสอน จึงต้องพิจารณาเลือกเฉพาะพฤติกรรมที่เป็นจุดเด่นของการ
เรียนการสอนนั้นมาเป็นพื้นฐานของการพิจารณาสื่อ
2. ลักษณะของผู้เรียน เนื้อหาและรายละเอียดของสื่อชนิดหนึ่ง ๆ ย่อมแปรตามอายุ และ
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน แต่โดยสภาพความเป็นจริงแล้ว ผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน หาก
จะนามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสื่อย่อมทาไม่ได้ ในทางปฏิบัติจึงใช้ลักษณะของผู้เรียนในกลุ่มหลัก
เป็นพื้นฐานของการพิจารณาสื่อก่อน หากจาเป็นจึงค่อยพิจารณาสื่อเฉพาะสาหรับผู้เรียนในกลุ่มพิเศษ
ต่อไป
3. ลักษณะแวดล้อมของการผลิตสื่อ ได้แก่
1. ลักษณะกิจกรรมการเรียน ซึ่งครูอาจจัดได้หลายรูปแบบ เช่น
- การสอนกลุ่มใหญ่ ในลักษณะของการบรรยาย การสาธิต
- การสอนกลุ่มเล็ก
- การสอนเป็นรายบุคคล
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กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละลักษณะย่อมต้องการสื่อต่างประเภท ต่างขนาด
เช่น สื่อประเภทสไลด์ ภาพยนตร์มีความเหมาะสมกับการเรียนในลักษณะกลุ่มใหญ่ วีดีโอ ภาพขนาด
กลาง เหมาะกับการสอนกลุ่มเล็ก ส่วนสื่อสาหรับรายบุคคลจะต้องในลักษณะเฉพาะตัวที่จะเปิดโอกาส
ให้เด็กได้เรียนรู้ และวัดผลด้วยตนเอง
2. สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้สื่อ ได้แก่ไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบสาคัญการ
ออกแบบสื่อสาหรับโรงเรียน หรือท้องถิ่นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ย่อมต้องหลีกเลี่ยงสื่อวัสดุฉาย
3. วัสดุพื้นบ้าน หรือวัสดุท้องถิ่น นอกจากจะหาใช้ได้ง่ายแล้วยังจะช่วยให้ผู้เรียนได้
มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้กับสภาพจริงในชีวิตประจาวันได้ดีกว่าอีกด้วย ดังนั้นสื่อเพื่อการ
สอนบรรลุเป้าหมายเดียวกัน อาจจะมีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพของวัสดุพื้นบ้าน
4. ลักษณะของสื่อ ในการออกแบบและผลิตสื่อ จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตต้องมีความรู้
เกี่ยวกับสื่อในเรื่องต่อไปนี้
1. ลักษณะเฉพาะตัวของสื่อ สื่อบางชนิดมีความเหมาะสมกับผู้เรียนบางระดับ หรือ
เหมาะกับจานวนผู้เรียนที่แตกต่างกัน เช่น แผนภาพจะใช้กับผู้เรียนที่มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ในเรื่อง
นั้น ๆ มาก่อน ภาพการ์ตูนเหมาะสมกับเด็กประถมศึกษา ภาพยนตร์เหมาะกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มใหญ่ วิทยุ
เหมาะกับการสอนมวลชน ฯลฯ
2. ขนาดมาตรฐานของสื่อ แม้ว่ายังไม่มีการกาหนดเป็นตัวเลขที่แน่นอน แต่ก็ถือเอา
ขนาดขั้นต่าที่สามารถจะมองเห็นได้ชัดเจน และทั่วถึงเป็นเกณฑ์ในการผลิตสื่อ
ส่วนสื่อวัสดุฉายจะต้องได้รับการเตรียมต้นฉบับให้พอดีที่จะไม่เกิดปัญหาในขณะ
ถ่ายทาหรือมองเห็นรายละเอียดภายในชัดเจน เมื่อถ่ายทาขึ้นเป็นสื่อแล้ว การกาหนดขนาดของต้นฉบับ
ให้ถือหลัก 3 ประการ ต่อไปนี้ คือ
- การวาดภาพและการเขียนตัวหนังสือได้สะดวก
- การเก็บรักษาต้นฉบับทาได้สะดวก
- สัดส่วนของความกว้างยาวเป็นไปตามชนิดของวัสดุฉาย
3. องค์ประกอบของการออกแบบ
1. จุด ( Dots )
2. เส้น ( Line )
3. รูปร่าง รูปทรง ( Shape- Form )
4. ปริมาตร ( Volume )
5. ลักษณะพื้นผิว ( Texture )
6. บริเวณว่าง ( Space )
7. สี ( Color )
8. น้าหนักสื่อ ( Value )
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4. การออกแบบผลิตสื่อใหม่ ควรคานึงถึง
1. จุดมุ่งหมาย ต้องพิจารณาว่าต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนอะไร
2. ผู้เรียน ควรได้พิจารณาผู้เรียนทั้งโดยรวมว่าเป็นใคร มีความรู้พื้นฐานและทักษะอะไร
มาก่อน
3. ค่าใช้จ่าย มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่
4. ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ถ้าตนเองไม่มีทักษะจะหาผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาจาก
แหล่งใด
5. เครื่องมืออุปกรณ์ มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จาเป็นพอเพียงต่อการผลิตหรือไม่
6. สิ่งอานวยความสะดวก มีอยู่แล้วหรือสามารถจะจัดหาอย่างไร
7. เวลา มีเวลาพอสาหรับการออกแบบหรือไม่
การสร้างสื่อการเรียนการสอน
การสร้างสื่อการเรียนการสอน จะต้องทาด้วยความรอบคอบ และคานึงถึงวิธีการของระบบ
(System approach) เพราะว่าสื่อการสอนที่ดีแต่ละชนิดย่อมต้องมีวัตถุประสงค์ที่หวังผลชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ และยังต้องผ่านการทดสอบ และประเมินสื่อ ก่อนที่จะนาไปใช้หรือเผยแพร่ ดังนั้นใน
ขั้นตอนของการสร้างสื่อจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้
1. ศึกษาหลักสูตรและผู้เรียน เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของสาระในรายวิชาที่กาหนดใน
หลักสูตรว่า เนื้อหาทั้งหมดเป็นอย่างไร ระดับใด ควรใช้เวลาในการสอนเท่าไร ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน
เพียงใด ความพร้อมของผู้เรียนเป็นอย่างไรนอกจากนี้อาจต้องศึกษาประสบการณ์การสอนวิชานั้นๆ ของ
ตนเอง หรือผู้สอนคนอื่นๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการสอนต่อไป
2. กาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์อื่นๆ ที่สามารถวัดได้ว่าผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้แล้วหรือไม่ การกาหนดจุดประสงค์นั้นผู้ออกแบบอาจกาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะเองเพื่อให้ผล
สุดท้ายเกิดผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั่วไป ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้สอดรับกับมาตรฐานความรู้ (Academic Content Standard) มาตรฐานความสามารถ (Performance
Standard)มาตรฐานกระบวนการ (Procedural Standard) และมาตรฐานความรู้ที่เป็นองค์รวม
(Declarative Standard)
3. เรียบเรียงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และคาถามนาร่องของวัตถุประสงค์เพื่อให้การเรียนรู้มี
ความต่อเนื่องและเสริมซึ่งกันและกัน
4. วิเคราะห์เนื้อหาจัดเป็นแผนภูมิข่ายงาน โดยอาศัยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและคาถามนา
ร่องที่จัดทาไว้นามาประกอบในการวิเคราะห์จัดเรียงเนื้อหาวิชาให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันและเสริม
ซึ่งกันและกันโดยการจัดเรียงหัวเรื่องในรูปแผนภูมิข่ายงานที่สมบูรณ์ แสดงลาดับก่อนหลังของหัวเรื่อง
ต่างๆ พร้อมทั้งลาดับทางตรรกะของเนื้อหาที่สมบูรณ์ด้วย
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5. จัดซอยเนื้อหาเป็นส่วนย่อย การซอยเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อยที่มีความสมบูรณ์ในแต่ละ
หน่วยย่อยพอสมควร จะทาให้สร้างสื่อได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ชัดเจนมาก
ขึ้น โดยไม่สับสนหรือขาดตอน
6. สร้างสื่อตามเนื้อหาที่กาหนด
6.1 ส่วนหลัก (Set Frame) เป็นข้อมูลส่วนที่เป็นสื่อที่ผู้เรียนสามารถจะเรียนรู้ในเรื่อง
ต่างๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
6.2 ส่วนแบบฝึกหัดหรือกิจกรรม (Practice Frame) เป็นกรอบที่จะให้ผู้เรียนได้ฝึกหัด
ข้อมูลที่ได้จากส่วนหลักหรือทากิจกรรมที่เสริมความเข้าใจมากขึ้น
6.3 ส่วนทดสอบหรือส่งท้าย (Terminal Frame) เป็นส่วนทดสอบโดยผู้เรียนจะต้องนา
ความรู้ความเข้าใจจากส่วนหลักมาตอบ
6.4 ส่วนเสริม (Subterminal Frame ) เป็นส่วนที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดจากส่วนส่งท้าย
เป็นส่วน ที่จะเสริมความเข้าใจให้ถูกต้องยิ่งขึ้น
7. ตรวจสอบความเรียบร้อยของสื่อ แก้ไขปรับปรุงบางจุดที่บกพร่อง
8. ทดสอบบทเรียนกับผู้เรียนเป้าหมาย เพื่อตรวจดูว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่ เพียงใด ถ้า
จาเป็นต้องปรับปรุงก็ควรแก้ไขก่อนนาไปใช้จริง
9. ทดสอบกับผู้เรียนเป้าหมาย
10. ติดตามผลการเรียนของผู้เรียนเป้าหมาย เป็นปัจจัยที่จาเป็นมากเพราะจะทาให้ทราบผลการ
เรียนจากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เป็นไปตามที่คาดหวังไว้อย่างไร มีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง หรือประเด็นที่
ควรแก้ไขอย่างไรควรติดตามรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสื่อนี้ให้ดีขึ้นต่อไป
การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน
ทุกวันนี้สื่อการเรียนการสอนมีบทบาทสูงในสังคมการศึกษา ทั้งในและนอกระบบการศึกษา
ประเทศยิ่งเจริญเทคโนโลยียิ่งก้าวหน้า
สื่อการศึกษายิ่งมีมากชนิดและรูปแบบประสิทธิภาพของ
สื่อการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญหนึ่งที่ช่วยให้การสื่อสารการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว และ
สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของบุคคลในสังคม สื่อที่มีประสิทธิภาพสูงย่อมจะยังผล
สูง การวัด และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอนเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยชี้ศักยภาพ
และประสิทธิภาพของสื่อว่าสื่อนั้น ทาหน้าที่ตามที่วัตถุประสงค์กาหนดได้แค่ไหน ระดับใด กระบวน
การนี้เองนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขสื่อให้มีศักยภาพในระดับมาตรฐาน
การสารวจเกี่ยวกับการนาสื่อการเรียนการสอนที่มิได้ผ่านการวัดและประเมินผลไปใช้มีขึ้นอยู่
เสมอ ๆ เพื่อเตือนสติ เมื่อเร็วนี้ ๆ ในปี พ.ศ. 1990 Rothe (ใน Nichols Randall G.,Robinson, Rhonda S.
และ Wilgmann, Betar, 1993) กล่าวว่าครูที่พิจารณาประสิทธิภาพสื่อ และเทคนิค การผลิตสื่อมีน้อยมาก
จากการศึกษาของ Komoski ในปี 1974 (Komoski, 1974) พบว่า วัสดุการสอนเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่
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ได้รับการประเมินผลหนึ่งครั้ง หรือมากกว่าเพื่อปรับปรุงสื่อ เมื่อเวลาล่วงเลยมาเกือบ 20 ปี คิดหวังกัน
ว่าการประเมินผลสื่อเพื่อให้ได้สื่อที่มีคุณภาพสูงน่าจะมีขึ้นมาก แต่จากการศึกษาของ Rothe มิได้ยืนยัน
ว่าความหวังนี้เป็นจริง อันที่จริงโดยอุดมการณ์แล้ว สื่อการเรียนการสอนทุกชิ้น จะต้องได้รับการ
ประเมินผล และปรับปรุงจนมีมาตรฐานดีตามเกณฑ์ที่กาหนดก่อนที่จะนาออกใช้ เพื่อเป็นการประกัน
และให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้สื่อว่าสื่อนั้นมีศักยภาพสามารถทางานได้ตามที่กาหนด
ภายใต้เงื่อนไขที่
เหมาะสมสาหรับผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะหนึ่ง ๆ การประเมินผลที่จะทาหน้าที่ข้างต้นได้ น่าจะเป็นการ
ประเมินผลที่ใช้การวัดการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (Criterion
– base standards) ในที่นี้ จะเสนอแนะวิธีการวัดและประเมินผลสื่อการเรียนการสอนแบบอิงเกณฑ์ อัน
เป็นวิธีที่นาไปสู่การพิจารณาปรับปรุงสื่ออย่างมีระบบ
1. ความหมายของการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน
การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การวัดผลสื่อการเรียนการสอนม าตี
ความหมาย (Interpretation) และตัดสินคุณค่า (Value judgment) เพื่อที่จะรู้ว่า สื่อนั้นทาหน้าที่ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้แค่ไหน มีคุณภาพดีหรือไม่เพียงใด มีลักษณะถูกต้องตามที่ต้องการ หรือไม่
ประการใด จะเห็นว่า การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน กระทาได้โดยการพิจารณาข้อมูลที่ได้ จาก
การวัดผลสื่อนั้นเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลซึ่งมีความสาคัญ การวัดผล
จึงต้องกระทาอย่างมีหลักการเหตุผล และเป็นระบบเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง สามารถบอกศักยภาพ
ของสื่อได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของการประเมินผลสื่ออย่างเที่ยงตรงต่อไป
การวัดผลสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การกาหนดตัวเลข หรือสัญลักษณ์อย่างมี
กฎเกณฑ์ให้กับสื่อการเรียนการสอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสื่อการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ ผู้กระทาการ
วัดและประเมินผลอาจเลือกใช้ตามความเหมาะสม ที่นิยมกันมากได้แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นต้น
2. การวัดและการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน
ในที่นี้จะกล่าวถึงการวัด และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอนที่มีขั้นตอนการ
ตรวจสอบที่พิถีพิถันเพื่อให้ได้สื่อที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ในเบื้องแรก การตรวจสอบแบ่งออกได้เป็น
สองส่วนใหญ่ คือ การตรวจสอบโครงสร้างภายในสื่อ (Structural) และการตรวจสอบคุณภาพสื่อ
(Qualitative) ดังจะได้กล่าวรายละเอียดการตรวจสอบทั้งสองส่วนตามลาดับต่อไปนี้
ขั้น 1 การตรวจสอบโครงสร้างภายในสื่อ (Structural basis)
การตรวจสอบในขั้นนี้เป็นการตรวจสอบสิ่งที่ปรากฏในสื่อ ซึ่งสามารถสัมผัสได้
ด้วยประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ถ้าส่วนที่ปรากฏนั้นมีลักษณะชัดเจน ง่าย และสะดวกแก่
การรับรู้ สื่อนั้นเป็นสื่อที่มีศักยภาพสูงในการสื่อสาร การตรวจสอบที่สาคัญในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย
สองส่วน คือ ลักษณะสื่อ และเนื้อหาสาระในสื่อ
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1. ลักษณะสื่อ
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตสื่อให้มีลักษณะต่าง ๆ คือ ลักษณะเฉพาะตาม
ประเภทของสื่อ การออกแบบ เทคนิควิธีและความงาม ดังนั้น ในการตรวจสอบลักษณะสื่อ ผู้
ตรวจสอบจะมุ่งตรวจสอบทั้งสี่ประเด็นข้างต้นเป็นหลัก
1.1 ลักษณะเฉพาะตามประเภทของสื่อ
สื่อแต่ละประเภทมีลักษณะ และคุณสมบัติเฉพาะ สื่อการเรียนการสอนบาง
ประเภทจะทาหน้าที่เพียงให้สาระข้อมูล บางประเภทจะให้ทั้งสาระ และกาหนดให้ผู้เรียนตอบสนอง
ด้วยสื่อบางประเภท เช่น สื่อสาหรับการศึกษารายบุคคล สื่อที่เสนอเนื้อหาสาระข้อมูลอาจเสนอได้หลาย
รูปแบบ ซึ่งอาจจะให้ความเป็นรูปธรรม หรือนามธรรมมากน้อยแตกต่างกัน ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ
ของจริง ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้บุคคลใช้ประสาทสัมผัส สัมผัสได้มากช่องรับสัมผัสกว่าสื่ออื่น ที่มีความ
เป็นรูปแบบรองลงมา ได้แก่ ของตัวอย่าง ของจาลอง เป็นต้น สื่อบางชนิดให้สาระเป็นรายละเอียดมาก
บางชนิดให้น้อย บางชนิดให้แต่หัวข้อ เช่น แผ่นโปร่งใส สื่อบางประเภทสื่อสารด้วยการดู บางประเภท
สื่อสารทางเสียง หรือบางประเภทสื่อสารด้วยการสัมผัส ดมกลิ่น หรือลิ้มรส เช่น การสื่อสารด้วยภาพ
ซึ่งมีหลายชนิด ตั้งแต่สื่อประเภทกราฟฟิกอย่างง่ายไปจนถึงภาพเหมือนจริง สื่อประเภทกราฟฟิกนั้น
ต้องเสนอความคิดหลักเพียงความคิดเดียว ภาพก็มีหลายชนิด ภาพ 2 มิติ หรือ ภาพ 3 มิติ ภาพอาจจะ
อยู่นิ่งหรือเคลื่อนไหวช้า – เร็ว บางชนิดเป็นลายเส้น รายละเอียดน้อย เช่น ภาพการ์ตูน ซึ่งต่างจาก
ภาพเหมือนจริงที่ให้รายละเอียดมาก เป็นต้น รูปแบบของเสนอภาพนั้น อาจจะเสนอภาพหลายภาพ
พร้อมกัน (Simultaneous Images หรือ Multi – images) หรือ อาจจะเสนอภาพทีละภาพต่อเนื่องกัน
(Sequential Images) เหล่านี้เป็นต้น ลักษณะที่แตกต่างกันนี้ย่อมให้คุณค่าแตกต่างกัน
จะเห็นว่าในปัจจุบันสื่อแต่ละประเภทมีความหลากหลายในรูปแบบส่วนหนึ่ง
เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและของวิธีการสอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ และ
ทฤษฎีการเรียนการสอนที่นามาเน้นใหม่ เช่น การประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาพุทธิปัญญา (Cognitive
Psychology) ในการเรียนการสอน ทาให้สื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภทมีมากรูปแบบอันนามาซึ่ง
ประโยชน์ต่อการสื่อสาร เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ซึ่งแต่เดิมได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
จิตวิทยาพฤติกรรมในการสร้างบทเรียน (Behavioral Psychology) CAI นั้นมีลักษณะเป็นบทเรียน
สาเร็จรูป แต่ในปัจจุบันการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาพุทธิปัญญา (Cognitive Psychology) ทาให้เกิด
CAI ในลักษณะของเกม (Games) สถานการณ์จาลอง (Simulation) และโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ
(Artificial Intelligence) แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้สื่อการเรียนการสอนจะมีรูปแบบที่หลากหลาย สื่อที่ผลิต
ก็จะต้องคงลักษณะเฉพาะตามประเภทสื่อไว้ได้
ดังนั้นในการตรวจสอบสื่อ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาความถูกต้องของ
ลักษณะสื่อทั้งแต่ละองค์ประกอบ และโดยส่วนร่วมในอันที่จะนาไปสู่การทางานที่สมบูรณ์ตามศักยภาพ
ของสื่อแต่ละประเภท และตามวัตถุประสงค์ของการผลิตสื่อ
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1.2 มาตรฐานการออกแบบ (Design Standards)
การออกแบบสื่อการเรียนการสอนเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยการนา
ส่วนประกอบต่าง ๆ ตามประเภทของสื่อ และองค์ประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาเพื่อ
ประโยชน์ของการสื่อสาระตามความคาดหมาย องค์ประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องในที่นี้ได้แก่
จิตวิทยาการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย หลักการสอน กระบวนการสื่อสาร และลักษณะเฉพาะเรื่องเป็น
ต้น การออกแบบสื่อที่ดีจะต้องช่วยทาให้การสื่อสารคลุมเครือและสับสนจนเป็นอุปสรรคต่อการสื่อ
ความเข้าใจ ดังนั้น ในการตรวจสอบสื่อในขั้นนี้ สิ่งที่ผู้ตรวจสอบสื่อจะต้องพิจารณา คือ การชี้ หรือ
แสดงสาระสาคัญตามที่ต้องการได้อย่างน่าสนใจ กระชับ และได้ใจความสาคัญตามที่ต้องการได้อย่าง
น่าสนใจ กระชับ และได้ใจความครบถ้วน มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน หรือการ
ฝึกอบรม เช่น จานวนเวลาเรียน จานวนบุคคลผู้ใช้สื่อ เป็นต้น มีความน่าสนใจ ตื่นหู ตื่นตา เร้าใจ และ
น่าเชื่อถือ อนึ่ง หากสื่อนั้นมีกิจกรรมหรือตัวอย่างประกอบ กิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเนื้อหาสาระ ทั้งกิจกรรมและตัวอย่างต้องสามารถจุด และตรึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้
ตลอดเวลา และนาไปสู่การขยาย หรือเสริมสาระที่ต้องการเรียนรู้ให้กระจ่างชัดแต่ถ้าสื่อนั้นเป็นวัสดุ
กราฟิกก็จะต้องเป็นการออกแบบที่ลงตัว มีความสมดุลในตัว
นอกจากนี้ ในบางครั้งอาจใช้การออกแบบแก้ข้อจากัด หรือข้อเสียเปรียบของ
ลักษณะเฉพาะบางประการของสื่อ แต่การกระทาเช่นนี้ จาเป็นต้องมีผลงานวิจัยรองรับ ตัวอย่างเช่น
โปรแกรมการสอนด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer–based instructional Program) ซึ่งเป็น
บทเรียนสาเร็จรูปรายบุคคล ตามปกติบทเรียนลักษณะนี้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียนนานเท่าไรก็
ได้ แต่นักวิจัยกลุ่มหนึ่งอันประกอบด้วย Belland, Tatlor, Canelos, Dwyer และ Baker (1985) ตั้ง
ประเด็นสงสัยว่า การให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้เวลาเรียนนานเท่าไรก็ได้นั้น อาจจะเป็นผลทาให้ผู้เรียนไม่
ตั้งใจเรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า ความตั้งใจเรียนเป็นปัจจัยสาคัญในการเรียนรู้ คณะวิจัย
จึงได้ทาการวิจัยโดยกาหนดเวลาเรียนในโปรแกรมการสอนด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
ซึ่งการ
กาหนดเวลาเรียนในบทเรียน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สามารถกาหนดเวลาเรียน
สาเร็จรุปรายบุคคลได้เป็นอย่างดี งานวิจัยในลักษณะนี้จะช่วยนักออกแบบสื่อให้มีความมั่นใจในการ
ตัดสินใจเลือกใช้สื่อที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการออกแบบ
1.3 มาตรฐานทางเทคนิควิธี (Technical Standards)
เทคนิควิธีการเสนอสื่อ เป็นปัจจัยสาคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้สื่อมีความ
น่าสนใจ และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สาคัญประการหนึ่งที่ควรเน้นในที่นี้คือ เทคนิค
วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอน ต้องเป็นเทคนิควิธีการทางการศึกษา กล่าวคือ เป็นเทคนิควิธีการที่ช่วยให้
การเสนอสาระเป็นไปได้อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ หรือไม่ซ่อนเร้นสาระเพื่อให้มีการเดา ในด้านการ
นาเสนอเนื้อหาสาระ ผู้ตรวจสอบควรจะได้พิจารณาถึงรูปแบบการนาเสนอ การนาเสนอต้องน่าสนใจ
ตื่นหู ตื่นตา ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบต้องสามารถชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างและความเหมือน

57

ก่อให้เกิดความเข้าใจง่าย มีความกระชับ และสามารถสรุปกินความได้ครบถ้วยถูกต้องตามที่
วัตถุประสงค์กาหนด อีกทั้งเป็นเทคนิควิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเป็นจริงเป็นจัง
ส่วนในด้านการใช้สื่อ ควรเป็นเทคนิควิธีที่ช่วยให้มีความคล่องตัวในการใช้
ใช้ง่าย และมีความปลอดภัย
ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบสื่อ
แบบฟอร์มการตรวจสอบวัสดุกราฟิก
ชื่อ / เนื้อเรื่องวัสดุกราฟิก
ผู้ผลิต
ชุด (ถ้ามี)
วันที่ผลิต

รูปแบบ
[]
[]
[]
[]
[]

ภาพวาด
แผนภูมิ
กราฟ
โปสเตอร์
การ์ตูน

วัตถุประสงค์ของสื่อ :
รายละเอียดโดยสรุป :
ความรู้ความสามารถที่ผู้เรียนต้องมีมาก่อน
ความรู้เนื้อหาสาระพื้นฐาน
ทักษะการดู
อื่น ๆ
ความเห็น
ความง่าย(องค์ประกอบและความคิด)
ความคิดหลักที่สาคัญมีหนึ่งความคิด
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
สี (ดึงดูดและตรึงความสนใจ)
ภาษีมีสาระ และสนับสนุนความคิดที่เสนอในสื่อ
ความเข้าใจของผู้เรียน
ขนาดเหมาะสมกับการใช้ในห้องเรียน
จุดเด่น :
จุดอ่อน :

สิ่งที่ควรปฏิบัติ

สูง
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

ผู้ตรวจสอบ
ตาแหน่ง
วันที่

กลาง
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

ต่า
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบสื่อ
แบบฟอร์มการตรวจสอบวัสดุเสียง
ชื่อสื่อ..........................................................................
รูปแบบ
ความเร็ว
ผู้ผลิต / ผู้เผยแพร่.........................................................
- แผ่นเสียง
- รอบต่อวินาที - นาที
ชุด (ถ้ามี).................................................
- เทปม้วน
- นิ้วต่อวินาที
วันที่ผลิต.................................................... ราคา..................................................................
- เทปตลับ
วัตถุประสงค์ของสื่อ :
รายละเอียดโดยสรุป :
ความรู้ความสามารถที่ผู้เรียนต้องมีมาก่อน
ความรู้เนื้อหาสาระพื้นฐาน
ทักษะการดู
อื่น ๆ
ความเห็น
สูง
กลาง
ต่า
ความถูกต้อง
[]
[]
[]
คุณภาพเสียง
[]
[]
[]
คุณภาพการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
[]
[]
[]
ระดับความน่าสนใจ
[]
[]
[]
ระดับความยากของศัพท์
[]
[]
[]
คุณค่าโดยส่วนรวม
[]
[]
[]
จุดเด่น :
จุดอ่อน :
ผู้ตรวจสอบ
ตาแหน่ง
สิ่งที่ควรปฏิบัติ

วันที่
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบสื่อ
แบบฟอร์มการตรวจสอบ INTERACTIVE VIDEO SOFTWARE
ชื่อโปรแกรม :
ผู้ผลิต / ผู้เผยแพร่ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
ความต้องการขั้นต่าในการใช้สื่อ
คอมพิวเตอร์
[ ] แอปเปิ้ล (II,II อี, II จีเอส)
[ ] ไอบีเอ็ม
[ ] แมคอินทอส
หน่วยความจา
[]
1M
[ ] 2M
[ ] 3M
[]
4M
สิ่งที่ต้องการ
[ ] เครื่องพิมพ์ [ ] เมาส์ [ ] จอสี
[ ] วิดีโอดิส
[]
ราคา
ชุดสมบูรณ์ :
ชุดเครือข่าย :
ชุดปฏิบัติการ :
สาหรับสาเนา :
เนื้อหาสาระ
ใช่
วัตถุประสงค์การสอนกาหนดไว้ชัดเจน
สาระเนื้อหาตรงกับวัตถุประสงค์การสอน
สาระมีความถูกต้องและคาตอบที่ให้ถูกต้อง
ความต่อเนื่องของบทเรียนและการสอนมีความเป็นตรรกะและชัดเจน
การสอน
วิธีการสอนเป็นเทคนิคทางการศึกษา
การบอกผลการตอบสนองของผู้เรียน
ปริมาณการเรียนรู้สัมพันธ์กับเวลาที่ผู้เรียนใช้เป็นอย่างดี
การเสนอคาถามเป็นแบบสุ่ม
ผู้เรียนเรียนอย่างกระฉับกระเฉง
ผู้เรียนสามารถสรุปการทางานของเขาได้
ผู้เรียนควบคุมอัตราการนาเสนอ
ระบบสามารถแสดงผลสรุปการทางานของผู้เรียนทั้งชั้น
ระบบการจัดการง่ายต่อการใช้และยืดหยุ่น
ปุ่มกดสาหรับให้คาสั่งปฏิบัติการเหมือนกันตลอดโปรแกรม

[ ] อื่น ๆ
[ ] อื่น ๆ
CD-ROM

ฉบับ
น้าหนัก
(คะแนน)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
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คาชี้แจงบนจอภาพ
>สามารถข้ามไปได้ถ้าผู้เรียนรู้แล้ว
>ง่าย ชัดเจน และกะทัดรัด
>มีทั้งในโปรแกรมและคู่มือ
>ชี้แนะผู้เรียนถึงควรปฏิบัติในโปรแกรม
การบรรจุ (load) โปรแกรมง่าย และคาแนะนาวิธีการบรรจุชัดเจน
โปรแกรมยอมรับอักษรย่อสาหรับการตอบสนองพื้นฐาน
(เช่น Y สาหรับ Yes และ N สาหรับ No)
>ระบบจะทางานตามหน้าที่
>ผู้เรียนไม่จาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
>มีความต้องการใช้คู่มือน้อย
>ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปดูเฟรมที่มาก่อน
>คาอธิบายสรุปการทางานของโปรแกรมชัดเจน
การออกแบบ
ผู้สอนปรับเปลี่ยนอัตราเร็วการสอนและระดับการประสบความสาเร็จ
การใช้สื่อเหมาะสม
กี่ใช้กราฟิกและภาพเคลื่อนที่ (animation) เหมาะสม
การใช้เสียงเหมาะสม
การเสนอบนจอภาพ
>ชัดเจน และไม่สับสน
>หลีกเลี่ยงการใช้อักษรย่อหรือรหัสลับ
การใช้ข้อความกระพริบหรือรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเน้นข้อความสาคัญ
เมื่อต้องการย้ายจากจอหนึ่งไปยังจออื่นไม่ใช้วิธีการเลื่อนบรรทัด
การจัดให้มีการตอบสนองของผู้เรียนก่อนที่จะไปสู่หน้าถัดไป
การเลือกคาสั่งผิดหรือปุ่มกดผิดไม่ทาให้โปรแกรมต้องยกเลิก
รายการที่ให้เลือกเมนู มีลักษณะง่ายและสะดวก
การปฏิบัติการคาสั่งใด ๆ จานวนครั้งที่กดปุ่มกดน้อย
การบอกให้ผู้เรียนทราบถึงการพักในระหว่างโปรแกรม
การชี้แนะผู้เรียนถึงการตอบสนองที่มุ่งหวัง
โปรแกรมสาเร็จรูป
การให้คาแนะนาสาหรับการบูรณาการเข้ากับหลักสูตร
การจัดให้มีวัสดุเสริม
การแนะนากิจกรรมติดตามผลที่น่าสนใจและ /หรือโครงการงานต่าง ๆ
เอกสารต่าง ๆ เขียนอย่างชัดเจนและสมบูรณ์แบบ
รวมคะแนน

1.4 มาตรฐานความงาม(Aesthetic standards)

2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
3
1
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
2
2
2
2
1
1
3
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สื่อการเรียนการสอนจะต้องมีความงามตามลักษณะและประเภทของสื่อ ต้องมี
ความประณีต เรียบร้อย และน่าจับต้อง สิ่งเหล่านี้เกิดจากการออกแบบ และการผลิตด้วยคุณภาพสูง
ความงามของสื่อเกิดจาการออกแบบที่ลงตัว และการขจัดสิ่งที่ไม่เรียบร้อยซึ่งอาจจะเป็นสิ่งรบกวนใน
กระบวนการสื่อสาร ที่เรียกว่า Noise สิ่งที่ไม่เรียบร้อยนี้ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนขึ้นได้ ที่สาคัญอีก
ประการหนึ่งคือ สื่อที่ดีต้องมีความงามตามวัฒนธรรมไทย ต้องไม่มีส่วนใดของสื่อที่กระทบกระเทือน
ต่อวิถีชีวิต วิถีสังคม และวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้สื่อต้องมีความงามเหมาะสมกับวัยรุ่นกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ตรวจสอบลักษณะสื่อการเรียนการสอน
ผู้ที่จะทาหน้าที่ตรวจสอบสื่อในขั้นนี้ได้ดีที่สุด คือ นักโสตทัศนศึกษา หรือ นัก
เทคโนโลยีการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนการสอน ในการตรวจสอบสื่อชิ้นหนึ่งๆ
ควรมีจานวนผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 คน โดยใช้ฟอร์มการตรวจสอบเฉพาะประเภทสื่อ (ดูตัวอย่าง
แบบฟอร์มการตรวจสอบสื่อ 1, 2, 3) อาจจะมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ นาผลการตรวจสอบมา
ประเมินผลรวมกัน เพื่อชี้แนะการปรับปรุงหรือการดาเนินการเพื่อตรวจสอบเนื้อหาสาระในขั้นต่อไป
2. เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระที่ปรากฏในสื่อการเรียนการสอนนั้น ผู้ผลิตสื่อได้บรรจุลงในสื่อโดย
ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบและการใช้เทคนิควิธีการดาเนินการเพื่อเสนอสาระให้ปรากฏตาม
ลักษณะประเภทของสื่อ เนื้อหาที่ปรากฏในสื่อจะต้องครบถ้วนและถูกต้อง ความถูกต้องนี้จะถูกต้องตาม
เนื้อหารสาระจริง ซึ่งอาจบอกขนาด ปริมาณ และหรือเวลา เป็นต้น สาระ หรือมโนทัศน์ที่สาคัญต้อง
ปรากฏอย่างชัดเจน อีกทั้งต้องมีลาดับของการเสนอเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดความเข้าใจง่าย ไม่สับสน
หรือวกวน การยกตัวอย่าง และหรือการกาหนดกิจกรรมต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
และช่วยสนับสนุนเนื้อหาสาระให้มีความกระจ่าง และน่าสนใจ
ผู้ตรวจสอบเนื้อหาสาระ
ในการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ปรากฏในสื่อ ผู้ตรวจสอบได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญใน
เนื้อหาสาระเฉพาะ และครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายเป็นจานวนอย่างน้อย 3 คน กระทาการตรวจสอบโดย
ใช้แบบฟอร์มการตรวจสอบเนื้อหาเป็นหลัก แสดงความเห็นเพื่อการปรับปรุงในส่วนที่ควรปรับปรุง
หรือให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป
เมื่อผู้ตรวจสอบทั้งสองกลุ่มให้ข้อมูลจากการพิจารณาลักษณะสื่อ และเนื้อหา
สาระในสื่อการเรียนการสอนแล้ว ทาให้ทราบว่าจะต้องมีการปรับปรุงสื่อหรือไม่ อย่างไร หากพบว่ามี
ความจาเป็นต้องมีการปรับปรุงที่จุดใด ก็ต้องมีการปรับปรุงที่จุดนั้น และจุดที่มีผลกระทบอันเกิดจากการ
ปรับปรุง หลังจากการปรับปรุงแล้วจะต้องมีการตรวจสอบตามมา
เป็นวงจรเช่นนี้ จนกระทั่ง
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า โครงสร้างภายในของสื่อมีมาตรฐานดีพอ
การประเมินผลเพื่อปรับปรุงนี้คือ
Formative Evaluation สื่อที่ผ่านการประเมินผลในขั้นนี้ จะไปสู่กระบวนการขั้นที่ 2 ต่อไป
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ขั้น 2 การตรวจสอบคุณภาพสื่อ (Qualitative basis)
เนื่องจากสื่อที่ตรวจสอบเป็นสื่อการเรียนการสอน การตรวจสอบในขั้นนี้ จึงเป็นการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อ ตรวจดูการทางานของสื่อว่า เมื่อใช้สื่อนั้นกับผู้เรียนเป้าหมายผู้เรียน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ข้อใดบ้าง ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้หรือไม่ ควรจะต้องมีการ
ปรับปรุงสื่อหรือไม่ อย่างไร ในการตรวจสอบประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน มีผู้เสนอแนะวิธีการ
ประเมินผลและได้ปฏิบัติกันมาหลายวิธี ในที่นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงการวัด และประเมินผลสื่อการเรียนการ
สอนที่ เน้นความหมายของคุณภาพสื่อที่การบรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อในระดับมาตรฐาน เป็นวิธีการที่
ให้ความสาคัญแก่ทุกวัตถุประสงค์เท่ากัน ดังนั้น ในการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะพิจารณาข้อมูลที่ได้
จากการวัดผลในทุกวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ใดที่ผลการวัดแสดงว่ายังไม่บรรลุในระดับมาตรฐานที่
กาหนด ก็จะต้องพิจารณาปรับปรุงสื่อในส่วนนั้น การพิจารณาปรับปรุงต้องพิจารณาทุกอย่างที่
เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบเนื้อหาสาระ รูปแบบการเสนอเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ความยากง่ายของภาษา หรือภาพที่ใช้สื่อสาร ตัวอย่างประกอบแบบทดสนอบเพ ื่อการวัดผลในส่วน
นั้น ๆ ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย หรือแม้กระทั่งวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทั้งในส่วนนั้น ๆ ลักษณะ
กลุ่มเป้าหมาย หรือแม้กระทั่ง วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระและเกณฑ์ เป็นต้น
จะเห็นว่า การวัด และการประเมินผลด้วยวิธีนี้ นอกจากจะให้ความสาคัญแก่ทุกวัตถุประสงค์เท่ากัน
แล้ว ยังเป็นการชี้จุด หรือส่วนที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เป็นการทางานอย่างมีระบบ โอกาสที่จะได้
พัฒนาสื่อที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงย่อมเป็นไปได้โดยไม่ยาก
วิธีการตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนการสอน โดยปกติจะดาเนินการโดยการทดลอง
ใช้สื่อกับตัวแทนกลุ่มเป้าหมายในสภาพการณ์จริงปกติ ซึ่งแบ่งการดาเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
ก) การทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง ข) การทดสอบกลุ่มเล็ก และ ค) การทดสอบกลุ่มใหญ่ ดังจะได้กล่าวถึง
รายละเอียดต่อไป อนึ่งก่อนการทดลองใช้สื่อ ผู้ตรวจสอบต้องจัดเตรียมเครื่องมือ และตัวแทน
กลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพสื่อการเรียนการสอน ที่นิยมใช้กันมากมี
2 แบบ คือ
1. แบบทดสอบ
แบบทดสอบ ที่ใช้ในที่นี้ เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควร
เป็นแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) สูง และสามารถวัดได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ในแต่ละจุดประสงค์ โดยทั่วไปการพัฒนาแบบทดสอบมีขั้นตอนดังนี้
1.1 กาหนดจานวนข้อของแบบทดสอบ
1.2 พิจารณากาหนดน้าหนักวัตถุประสงค์แต่ละข้อของการพัฒนาสื่อ แล้ว
คานวณจานวนข้อทดสอบสาหรับวัตถุประสงค์แต่ละข้อ
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1.3 สร้างข้อสอบตามจานวนท ี่กาหนดไว้ในข้อ 1.2 โดยสามารถวัดตาม
เกณฑ์ที่กาหนดได้ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ โดยปกติควรจะสร้างข้อสอบสาหรับวัดแต่ละวัตถุประสงค์
ให้มีจานวนข้ออย่างน้อยที่สุดเป็น 2 เท่าของจานวนข้อสอบที่ต้องการเพื่อการคัดเลือกข้อที่เหมาะสม
หลังจากที่ได้นาไปทดลองใช้และวิเคราะห์ข้อสอบ
1.4 พิจารณาตรวจเพื่อความถูกต้อง และการแก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญสร้างแบบทดสอบ
1.5 นาแบบทดสอบไปทดลองใช้กับตัวแทนกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้เรื่อง
เนื้อหาในสื่อแล้ว
1.6 วิเคราะห์แบบทดสอบโดยตรวจค่าความเชื่อมั่น ความตรงเชิงเนื้อหา และ
ค่าความยากง่าย
1.7 คัดเลือกข้อสอบให้มีจานวนข้อตามความต้องการ และสามารถวัดตาม
เกณฑ์กาหนดสาหรับแต่ละวัตถุประสงค์
2. แบบสังเกต
ในระหว่างการทดลองใช้สื่อ ผู้ตรวจสอบควรจะสังเกตและบันทึกการแสดง
ของสื่อ และพฤติกรรมการใช้สื่อในการเรียนการสอนของผู้ใช้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง สิ่งสาคัญ
ที่ควรสังเกต และบันทึกไว้เป็นรายการในแบบสังเกต คือ
ก. ความสามารถเข้าใจได้ง่าย (Understandable)
ข. การใช้ประสาทสัมผัสได้ง่าย เช่น มีขนาด อ่านง่าย หรือดูง่าย คุณภาพ
ของเสียงดี ฟังง่าย ฯลฯ
ค. การเสนอตัวชี้แนะ (Cuing) สาหรับสาระสาคัญเด่น ชัดเจน สังเกตง่าย
(Noticeable)
ง. ระยะเวลาที่กาหนดเหมาะสม ทั้งเวลาการนาเสนอ และตอบสนองอีกทั้ง
ระยะเวลาในการสื่อสารเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
จ. วิธีการใช้ที่ง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยาก หรือสลับซับซ้อนผู้เรียนสนใจ และ
ติดตามการแสดงของสื่อโดยตลอด
ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย
ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เรียน หรือบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายซึ่งคัดเลือก
มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามจานวนที่ต้องการในแต่ละครั้งของการทดสอบ ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายคนใด
ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนในการทดสอบแล้ว จะไม่เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายในการทดสอบครั้ง
ต่อไป กล่าวคือ สมาชิกแต่ละคนสามารถเป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมายได้เพียงครั้งเดียว
อนึ่ง ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยเรียน หรือ ไม่มีความรู้
เนื้อหาสาระที่เสนอในสื่อมาก่อน
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การทดสอบสื่อ
การทดสอบสื่อเป็นการนาสื่อไปทดลองใช้กับตัวแทนกลุ่มเป้าหมายตาม
สภาพการณ์จริงปกติ เพื่อที่จะดูว่าสื่อที่ผ่านการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วมีความเหมาะสมในการ
สื่อสารกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่ ดังนั้นในการทดสอบสื่อขั้นนี้ จะให้ผู้เรียนซึ่งเป็นตัวแทน
กลุ่มเป้าหมายใช้สื่อสภาพการณ์จริงทุกอย่าง การทดลองใช้สื่อนี้ดาเนินเป็น 3 ขั้น ตามลาดับข้างล่างนี้
แต่ทุกขั้นจะดาเนินการเหมือนกันคือ ให้ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายใช้สื่อสภาพการณ์เป็นจริงตามกาหนด
ในระหว่างการใช้สื่อผู้ตรวจสอบจะสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้สื่อ และลักษณะสื่อที่ปรากฏโดยใช้แบบสังเกต
ที่เตรียมไว้ เมื่อสิ้นสุดการใช้ ผู้ตรวจสอบจะสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้สื่อ และลักษณะสื่อที่ปรากฏ โดยใช้
แบบสังเกตที่เตรียมไว้ นาผลการสังเกต และผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขสื่อ ก่อนที่จะนาไปทดลองใช้ในขั้นต่อไป
1. การทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-on-one testing)
ในขั้นนี้ ให้ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย 1 คน เรียนกับสื่อ ในระหว่างการทดลอง
ใช้สื่อให้ผู้ตรวจสอบทาการสังเกตการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด โดยใช้แบบสังเกต และ
บันทึกผลการสังเกตเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขสื่อ
2. การทดสอบกลุ่มเล็ก (Small group testing)
การทดสอบสื่อด้วยตัวแทนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเล็ก จานวนประมาณ 5 – 10 คน
การทดสอบสื่อในขั้นนี้ บางครั้งอาจจะต้องการทามากกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อตรวจสอบดูว่าสิ่งที่แก้ไข
ปรับปรุงในสื่อแล้วนั้น ช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีขึ้น ถึงระดับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว
หรือยัง
3. การทดสอบกลุ่มใหญ่ (Large group testing)
การทดสอบสื่อในขั้นนี้ เป็นการทดสอบด้วยกลุ่มตัวแทนกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม
ใหญ่ประมาณ 30 คน เป็นขั้นตอนการทดสอบที่หลังจากสื่อได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนมีคุณภาพ
มาตรฐานสูง ในบางครั้งการทดสอบขั้นนี้อาจให้ระดับมาตรฐานแก่สื่อ ถ้าผู้ตรวจสอบพบผลจากการ
วิเคราะห์ว่าสื่ออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่น่าพอใจตามที่กาหนดไว้โดยทฤษฎี หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก็
จะหยุดการทดสอบสื่อที่ขั้นนี้ และแจ้งผลการทดสอบสื่อขั้นนี้เป็นมาตรฐานของสื่อ การประเมินผลใน
ขั้นนี้การประผลรวม หรือ Summative Evaluation
ในบางกรณีผู้ตรวจสอบบางคนอาจจะให้มีการทดสอบภาคสนาม
(Field
Testing) ต่อจากการทดสอบกลุ่มใหญ่ และถือผลการทดสอบภาคสนามเป็นมาตรฐานของสื่อ การ
ทดสอบนี้ เป็นการประเมินผลรวม
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อนึ่ง การประเมินผลแต่งตั้งขั้นการทดสอบหนึ่งต่อหนึ่งจนกระทั่งขั้นก่อน
การประเมินผลรวมเป็นการวัด และประเมินผลเพื่อปรับปรุงสื่อให้มีคุณภาพสูงตามเกณฑ์ที่กาหนด การ
ประเมินผลเหล่านั้นจัดว่าเป็น Formative Evaluation
การวิเคราะห์ผลการทดสอบ
แนวคิดในการสะท้อนประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนที่นิยมปฏิบัติมี 2
แนวทาง คือ เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (The 90/90 standard) และ E1/E2
ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ซึ่ง ในแต่ละขั้นการทดสอบสื่อ
ข้างต้น เมื่อสิ้นสุดการทดสอบในแต่ละขั้น ผู้ตรวจสอบจะนาแบบทดสอบของผู้ใช้สื่อแต่ละคนมาตรวจ
ให้คะแนน เช่น ให้คะแนน 1 คะแนน สาหรับคาตอบถูก และให้ 0 คะแนน สาหรับคาตอบผิด แล้ว
บันทึกลงในแบบการวิเคราะห์ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 4.1 จะเห็นว่า ช่องขวามือสุดเป็น
คะแนนรวมของผู้เรียนแต่ละคน เมื่อคานวณคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของกลุ่ม พบว่า มีค่า
เท่ากับ 70 แต่เมื่อพิจารณาคะแนนรวมของผู้เรียนในแต่ละวัตถุประสงค์ โดยคิดเป็นร้อยละ พบว่า
ผู้เรียนมีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 92 สาหรับวัตถุประสงค์ที่หนึ่ง และร้อยละ 48 สาหรับ
วัตถุประสงค์ที่สอง ผลการวิเคราะห์นี้แสดงว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่สองได้ไม่ถึงครึ่ง ถ้ากาหนด
มาตรฐานของสื่อที่ระดับร้อยละ 90 วัตถุประสงค์แรกเท่านั้นที่บรรลุตามเกณฑ์นี้ การพิจารณาชี้ให้เห็น
ว่า ควรจะต้องมีการปรับปรุงที่วัตถุประสงค์ที่สอง
เมื่อสื่อได้รับการพิจารณาปรับปรุงในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่
สองแล้ว ให้นาสื่อไปทดลองใช้กับตัวแทนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ ภายหลังจากการทดลองใช้สื่อ และ
ให้ทาการทดสอบแล้วนาผลทดสอบมาวิเคราะห์เช่นในครั้งแรก หากการปรับปรุงแก้ไขได้ผลดี การทา
แบบทดสอบเพื่อการวัดผลวัตถุประสงค์ที่สองก็จะปรับตัวสูงขึ้น การปรับปรุงสื่อในลักษณะนี้จะดาเนิน
ไปจนกระทั่งวัตถุประสงค์ของสื่อบรรลุผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นั่นก็คือ สื่อการเรียนการสอนนั้นมี
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ดังตัวอย่างแสดงในตารางที่ 4.2 ผู้ตรวจสอบอาจสรุปว่า สื่อการเรียนการ
สอนที่ประเมินนี้มีคุณภาพได้มาตรฐานได้ในระดับ 90/90
เกณฑ์มาตรฐาน
1. ความหมาย
ในที่นี้ถ้ากาหนดเกณฑ์มาตรฐาน 90/90
90 ตัวแรก หมายถึง คะแนนรวมเฉลี่ยของกลุ่ม (Class Mean) คิดเป็นร้อยละ
90 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละ 90 ของผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อของสื่อ
การเรียนการสอน
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ความหมายของ E1/E2
การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 สามารถกระทาได้โดยการประเมินผล
พฤติกรรมของผู้เรียน 2 ลักษณะคือ พฤตกรรมต่อเนื่อง(กระบวนการ) และพฤตกรรมขั้นสุดท้าย(ผลลัพธ์)
โดยกาหนดให้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเป็นE1 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์เป็นE2
2. การกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน เป็นเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป กาหนดโดยทฤษฎี
หรือผลงานวิจัย เช่น ถ้าเป็นบทเรียนสาเร็จรูปแบบเส้นตรง Skinner ซึ่งเป็นผู้ให้กาเนิดบทเรียน
สาเร็จรูปแบบเส้นตรง ได้กาหนดว่า บทเรียนสาเร็จรูปแบบเส้นตรงบทเรียนใดที่ผู้เรียนเมื่อเรียนแล้วมี
ข้อผิดพลาดเกินร้อยละ 5 – 10 (ข้อกาหนดนี้เท่ากับว่าต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 – 95)
บทเรียนนั้นจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น
ตารางที่ 4.1 แสดงการวิเคราะห์ผลการทดสอบสื่อการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
ข้อสอบ / นักเรียน
ดา
แดง
เขียว
ขาว
นวล
รวมคะแนน
รวมคะแนน (%)

1
1
1
1
1
1
5

1
2 3 4
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 0
5 5 5
23(92 %)

5
1
0
1
1
1
5

6
1
0
1
1
1
5

2
7 8 9
1 0 1
0 0 0
1 1 1
1 0 0
0 0 1
3 1 3
12 (48 %)

10
0
0
1
0
0
1

รวมคะแนน(%)
8
4
10
7
6
35
(70 %)

ตารางที่ 4.2 แสดงการวิเคราะห์ผลการทดสอบสื่อการเรียนการสอนหลังจากผ่านการปรับปรุงสื่อ
วัตถุประสงค์
ข้อสอบ / นักเรียน
เขียน
วาด
แวว
อบ
อิ่ม
รวมคะแนน
รวมคะแนน (%)

1 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
5 5
(96 %)

1
3 4 5 6 7
1 1 0 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 0 1 1 1
5 4 4 5 5
(92 %)

2
8
1
1
0
1
1
4

9 10
1 1
1 1
1 1
1 0
1 1
5 4

รวมคะแนน(%)
9
10
9
9
9
46
(94 %)
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การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภทที่นามาใช้ในการเรียนการสอนนั้น มีจุดเด่น(ข้อดี) และจุด
ด้อย(ข้อจากัด) ที่แตกต่างกันออกไปตามคุณลักษณะของสื่อ ดังนั้นในการเลือกใช้สื่อจึงควรคานึงถึง
จุดเด่น จุดด้อยเหล่านี้แล้วเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม ดังนี้
ตารางที่ 4.3 แสดงการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของสื่อการเรียนการสอน (ที่มา:กิดานินท์ มลิทอง,
2548:121-132)
สื่อการเรียนการสอน
ข้อดี
ข้อจากัด
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น
 สามารถอ่านได้ตามอัตรา  ถ้าจะให้ได้สิ่งพิมพ์ที่มี
หนังสือ ตาราเรียน คู่มือ
ความสามารถของแต่ละ
คุณภาพดี ต้องใช้ต้นทุน
วารสาร ฯลฯ
บุคคล
สูง
 เหมาะสาหรับการอ้างอิง
 ไม่สะดวกในการแก้ไข
 สะดวกในการพกพา
ปรับปรุงเนื้อหาใหม่
 ทาสาเนาจานวนมากได้ง่าย  ผู้ที่ไม่รู้หนังสือไม่สามารถ
อ่านทาความเข้าใจได้
ของจริง ของตัวอย่าง
 แสดงภาพได้ตามความ
 อาจลาบากในการจัดหา
เป็นจริง
 ของบางอย่างอาจมีขนาด
 เป็นลักษณะ 3 มิติ
ใหญ่เกินกว่าจะนามาแสดง
 สัมผัสได้ด้วยประสาท
ได้ หรือราคาแพงเกินไป
สัมผัสทั้งห้า
 อาจเสียหายง่าย
 สามารถจับต้องและ
 เก็บรักษาลาบาก
พิจารณารายละเอียดได้
ของจาลอง หุ่นจาลอง
 เป็นลักษณะ 3 มิติ
 ต้องอาศัยความชานาญใน
ขนาดเท่า ย่อส่วน
 สามารถจับต้องเพื่อ
การผลิต
หรือขยายส่วน
พิจารณารายละเอียดได้
 ส่วนมากราคาแพง
 เหมาะในการนาเสนอที่ไม่  ปกติเหมาะสาหรับการ
สามารถมองเห็นได้ด้วยตา
แสดงต่อกลุ่มย่อย
เปล่า เช่น ลักษณะของ  ชารุดเสียหายง่าย
อวัยวะภายในร่างกาย
 ถ้าทาได้ไม่เหมือนของจริง
 สามารถใช้แสดงหน้าที่
ทุกประการ บางครั้งทาให้
และส่วนประกอบ
เกิดความเข้าใจผิดได้

68

สื่อการเรียนการสอน


วัสดุกราฟิก เช่น แผนภูมิ
แผนภาพ กราฟ การ์ตูน
ภาพถ่าย ภาพวาด ฯลฯ








การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่







เกม




แผ่นโปร่งใส
และเครื่องฉายข้ามศีรษะ



ข้อดี
ข้อจากัด
ช่วยในการเรียนรู้และ
ปฏิบัติทักษะชนิดต่าง ๆ
ช่วยในการชี้ให้เห็น
 เหมาะสาหรับการเรียนใน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มเล็ก
เนื้อหา
 งานกราฟิกที่มีคุณภาพดี
ช่วยแสดงลาดับของเนื้อหา
จาเป็นต้องใช้ช่างเทคนิคที่
สามารถจัดหาได้ง่ายจาก
มีความชานาญในการผลิต
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
 การใช้ภาพบางประเภท
ผลิตได้ง่ายและผลิตได้
เช่นภาพตัดส่วน หรือภาพ
จานวนมาก
การ์ตูนอาจไม่ช่วยให้
เก็บรักษาได้ง่ายด้วยวิธี
กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
ผนึกภาพ
เข้าใจดีขึ้นเพราะไม่
สามารถสัมพันธ์กับของ
จริงได้
ผู้เรียนสามารถ
 ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย
สังเกตการณ์และมีส่วน
ในการเดินทาง
ร่วมได้ด้วยตนเอง
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วม  จัดเฉพาะผู้เรียนกลุ่มย่อย
ทางานเป็นกลุ่มและ
 ต้องเตรียมการและ
สร้างสรรค์ความ
วางแผนโดยละเอียดรอบ
รับผิดชอบร่วมกัน
ครอบ
สามารถจูงใจเป็น
รายบุคคลได้ดี
ดึงดูดความสนใจให้สนุก  ผู้เรียนบางคนไม่ชอบเกม
กับการเรียน
การแข่งขัน
สร้างบรรยากาศให้รู้สึก
 เกิดความไขว้เขวในการ
พอใจและผ่อนคลายแก่
เล่นเกมได้ง่าย
จึงต้อง
ผู้เรียน
อธิบายกฎเกณฑ์วิธีเล่นให้
ชัดเจน
สามารถใช้ได้ในที่มีแสง  ถ้าจะผลิตแผ่นโปร่งใสที่มี
สว่าง
ลักษณะพิเศษจะต้องลงทุน
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เครื่องวิชวลไลเซอร์







เครื่องวิดีโอโพรเจคเตอร์ หรือ 
เครื่องแอลซีดี

วีดีทัศน์



ข้อดี
เหมาะสาหรับผู้เรียนกลุ่ม
ใหญ่
ผู้สอนสามารถหันหน้าเข้า
หาผู้เรียนได้
ผู้สอนสามารถเตรียมแผ่น
โปร่งใสไว้ใช้ล่วงหน้า
หรือสามารถเขียนลงไป
พร้อมทาการบรรยายเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจ
แผ่นโปร่งใสบางประเภท
สามารถแสดงให้เห็นการ
เคลื่อนไหวได้บ้าง
สามารถใช้ในการเสนอ
วัสดุได้ทุกประเภททั้ง
วัสดุทึบแสง
3 มิติ
กึ่งโปร่งแสงและโปร่งใส
ให้ภาพที่ชัดเจน สามารถ
ขยายภาพและข้อความจาก
สิ่งพิมพ์ให้อ่านได้อย่าง
ทั่วถึง
ใช้เป็นกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดเพื่อเสนอ
ภาพเคลื่อนไหวของวัตถุ
และการสาธิตภายใน
ห้องเรียนได้
ใช้ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ได้
หลายประเภทเพื่อฉายขึ้น
จอ เช่น คอมพิวเตอร์

สามารถใช้ได้กับผู้เรียน

ข้อจากัด
สูง

เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูง
 การติดตั้งต้องต่อพ่วงกับ
เครื่องแอลซีดี หรือ
จอมอนิเตอร์จึงจะเสนอ
ภาพได้
 ต้องใช้ความระมัดระวังใน
การติดตั้งและเก็บเครื่อง
อย่างดี


ต้องมีความรู้ในการต่อสาย
เข้ากับเครื่องให้ถูกต้อง
 ต้องระมัดระวังในการใช้
งานและการปิดเปิดเครื่อง
เพื่อถนอมหลอดฉาย
 ต้นทุนอุปกรณ์และการ
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แผ่นวีซีดี







วิทยุ









ข้อดี
กลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่
สามารถฉายซ้าเมื่อผู้เรียน
ไม่เข้าใจหรือทบทวน
แสดงการเคลื่อนไหวของ
ภาพประกอบเสียงที่ให้
ความรู้สึกใกล้เคียงของจริง
มาก
คุณภาพของภาพบนแผ่น
วีซีดีให้ความคมชัด
มากกว่าแถบวีดิทัศน์
ไม่มีการยืดเหมือนแถบ
วีดิทัศน์
เครื่องเล่นแผ่นวีซีดี
สามารถเล่นแผ่นซีดีได้ด้วย
ทาความสะอาดได้ง่ายหาก
เกิดความสกปรกบนแผ่น
สามารถใช้กับผู้เรียนกลุ่ม
เล็ก กลุ่มใหญ่ หรือ
รายบุคคล
สามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่
ไม่สามารถอ่านเขียนได้
เนื่องจากใช้ทักษะในการ
ฟังเพียงอย่างเดียว
กระจายเสียงได้กว้างขวาง
และถ่ายทอดได้ใน
ระยะไกล ๆ
ดึงดูดความสนใจได้ดี
สามารถใช้ร่วมกับสื่ออื่น
เช่น สิ่งพิมพ์ เพื่อ
ประกอบการเรียน

ข้อจากัด
ผลิตที่มีคุณภาพดีมีราคาสูง
และต้องใช้ช่างเทคนิคใน
การผลิต
 ตัวอักษรที่ปรากฏบน
จอโทรทัศน์มีขนาดเล็ก
อ่านยาก
 แถบเทปเสื่อมสภาพง่าย
 ผู้ใช้อาจไม่สะดวกในการ
บันทึกภาพยนตร์ลงแผ่น
ได้เองเหมือนการใช้แถบ
วีดิทัศน์

ต้องใช้ห้องที่ทาขึ้นเฉพาะ
เพื่อการกระจายเสียง
 เป็นการสื่อสารทางเดียวทา
ให้ผู้บรรยายไม่สามารถ
ทราบปฏิกิริยาสนองกลับ
ของผู้ฟัง
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เทปบันทึกเสียง




แผ่นซีดี







บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI)





อินเทอร์เน็ต






ข้อดี
เหมาะกับการเรียนรู้ด้วย 
ตนเองหรือกับกลุ่มย่อย
ใช้ได้ในหลากหลาย
สภาวการณ์ เช่น

ใช้ประกอบสไลด์
ใช้บันทึกเสียงที่ไม่

สามารถฟังได้ทั่วถึง เช่น
ฟังการเต้นของหัวใจ
บันทึกเสียงประเภทต่าง ๆ 
ในระบบดิจิตอลที่ให้ความ
คมชัดสูง
ไม่มีการเผลอลบเสียงที่
บันทึกไว้
มีความคงทนในการใช้งาน
เรียกค้นข้อมูลเสียงได้รวดเร็ว
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์

โต้ตอบกับบทเรียนตาม
ความสามารของตนเอง

สามารถให้ผลป้อนกลับได้
ทันที
มีรูปแบบบทเรียนให้
เลือกใช้มากมาย เช่น
การสอน ทบทวน เกม
การจาลอง
เสนอบทเรียนได้ทั้งลักษณะ
ตัวอักษร ภาพ และเสียง
ค้นคว้าข้อมูลได้ทั่วมุมโลก 
ติดตามข่าวสารความรู้และ
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว
สนทนากับผู้ที่อยู่ห่างไกล

ข้อจากัด
การบันทึกเสียงที่มีคุณภาพ
ดีจาเป็นต้องใช้ห้องและ
อุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพสูง
ต้องมีความชานาญในการ
ตัดต่อเทป
ต้องระมัดระวังในการเก็บ
รักษา
แผ่น CD-R ที่ใช้ทั่วไป
ไม่สามารถบันทึกทับได้
ต้องใช้แผ่น CD-RW

ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการ
เขียนโปรแกรมบทเรียน
โปรแกรมซอฟต์แวร์บาง
ประเภทมีราคาสูงพอควร

ข้อมูลที่ได้อาจไม่ถูกต้อง
เนื่องจากไม่มีผู้ใดรับรอง
ผู้เรียนอาจเข้าไปค้นหา
ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมต้อง
ควบคุมดูแลให้ดี
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ข้อดี
ข้อจากัด
ได้ทั้งในลักษณะข้อความ  ต้องมีการศึกษาการใช้งาน
ภาพ และเสียง
เพื่อการสืบค้นข้อมูล
 ร่วมกลุ่มอภิปรายกับผู้ที่
 บางพืน
้ ที่มีจานวน
สนใจในเรื่องเดียวกันเพื่อ
คอมพิวเตอร์และการวาง
ขยายวิสัยทัศน์
สายโทรศัพท์ยังไม่ทั่วถึง
 รับส่งไปรษณีย์
ทาให้ไม่สามารถเชื่อมต่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
อินเทอร์เน็ตได้
ข้อความ ภาพ และเสียงได้
 ใช้ในการเรียนการสอนได้
มากมายหลายรูปแบบ เช่น
การสอนบนเว็บ การศึกษา
ทางไกล

การวางแผนการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
สื่อการเรียนการสอนจะมีคุณค่ามากถ้าหากครูผู้สอนได้วางแผนการใช้สื่อการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ ซึ่งวิธีระบบจะช่วยทาให้การวางแผนการใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะนาสิ่งที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาได้อย่างครบถ้วน และสามารถตรวจสอบจุดบกพร่อง
เพื่อนามาซึ่งการปรับปรุงพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การวางแผนการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบนั้น เราสามารถใช้รูปแบบจาลองที่
เรียกว่า “ASSURE MODEL” (Heinich and others, 1999 : 32-59) ซึ่งได้รับความนิยมมาก
มาเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้สื่อการเรียนการสอน ตามขั้นตอนดังนี้

การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน
S tate Objectives
การกาหนดวัตถุประสงค์
S elect, Modify, or Design Materials
การเลือก ดัดแปลง หรือออกแบบสื่อใหม่
U tilize Materials
การใช้สื่อ
R equire Learner Response การกาหนดการตอบสนองของผู้เรียน
E valuation
การประเมินผล
A nalyze Learner Characteristics
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ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นการวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียนเพื่อผู้สอนจะได้ทราบว่า ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนนั้น
มากน้อยเพียงใด และจะต้องเลือกสื่อให้มีความสัมพันธ์กับลักษณะของผู้เรียน ซึ่งแยกออกเป็นลักษณะ
ทั่วไปและลักษณะเฉพาะ
ลักษณะทั่วไป ได้แก่ อายุ ระดับความรู้ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของผู้เรียนแต่ละคน
ถึงแม้ว่าลักษณะทั่วไปของผู้เรียนจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้
ผู้สอนสามารถตัดสินระดับของบทเรียน และเลือกตัวอย่างของเนื้อหาและเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนได้
สาหรับลักษณะเฉพาะของผู้เรียนแต่ละคนนั้น นับว่ามีส่วนสาคัญโดยตรงกับเนื้อหาบทเรียน
ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน และวิธีที่จะนามาใช้สอน สิ่งที่ต้องนามาวิเคราะห์ได้แก่
1. ทักษะที่มาก่อน (Prerequisite Skills) เพื่อทราบว่า ก่อนที่ผู้เรียนจะเรียนเนื้อหาดังกล่าว
ผู้เรียนมีพื้นความรู้และทักษะด้านใดมาก่อนบ้าง
2. ทักษะเป้าหมาย (Target Skills) การที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะในการเรียน (ความสามารถด้านภาษา การอ่าน เขียน คานวณ ฯลฯ) ตลอดจน
ทัศนคติอย่างไรบ้าง
การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียนนี้ สามารถนาไปใช้ในการเลือกสื่อที่เหมาะสม เช่น หากผู้เรียน
มีทักษะในการอ่านต่ากว่าเกณฑ์ ก็สามารถช่วยได้ด้วยการใช้สื่อประเภทที่ไม่ใช่สื่อสิ่งพิมพ์ หรือถ้า
ผู้เรียนในกลุ่มนั้น มีความแตกต่างกันมากก็สามารถให้เรียนด้วยชุดการเรียนรายบุคคล เป็นต้น
ขั้นที่ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
วัตถุประสงค์ เป็นสิ่งที่ตั้งขึ้นเพื่อคาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถบรรลุถึงสิ่งใด หรือมี
ความสามารถอะไรบ้างในการเรียนนั้น ทาให้ผู้เรียนทราบว่าเมื่อเรียนบทเรียนแล้วจะสามารถเรียนรู้และ
ทาอะไรได้บ้าง นอกจากนี้วัตถุประสงค์ทาให้ผู้สอนทราบเป้าหมายในการสอนของตนเอง และช่วยใน
การประเมินผลผู้เรียนเพราะการประเมินผลจะประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ นิยมตั้งเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งตามแนวคิด
ของ Instructional Development Institutes (IDI) ของสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนะวิธีเขียน
วัตถุประสงค์ไว้ในรูปแบบ “ABCD” มีส่วนประกอบที่สาคัญ 4 ส่วน คือ
A (Audience) คือ ผู้เรียน
B (Behavior) คือ พฤติกรรมของผู้เรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจาก
เรียนแล้ว พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังเกตได้ เช่น
บอกความหมาย อธิบายขั้นตอน วาดรูปการ์ตูน
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คือ ข้อจากัด เงื่อนไข หรือสภาพแวดล้อมของการแสดง
พฤติกรรมนั้น เช่น โดยไม่มีตัวอย่างดู
ภายในเวลา
3 นาที
D (Degree) คือ ระดับของการแสดงพฤติกรรม ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ว่า ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น
เขียนถูกต้องอย่างน้อย 10 คา
วัตถุประสงค์ที่เขียนขึ้น ไม่จาเป็นว่าจะต้องเรียงลาดับประโยคเป็น
ABCD เสมอไป แต่ให้
เรียงลาดับแล้วได้ภาษาที่มีใจความถูกต้องเป็นที่เข้าใจ เช่น นักเรียนสามารถวาดภาพหน้าการ์ตูนโดยไม่
ดูตัวอย่างได้อย่างน้อย 5 หน้า
นักเรียน
=
A
วาดภาพการ์ตูน
=
B
โดยไม่ดูตัวอย่าง
=
C
ได้อย่างน้อย
5 หน้า
=
D
C (Condition)

นักกีฬาใช้เท้าเดาะลูกฟุตบอลได้ 50 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที
นักกีฬา
=
A
ใช้เท้าเดาะลูกฟุตบอล
=
B
ได้ 50 ครั้ง
=
D
ภายในเวลา 2 นาที
=
C
วัตถุประสงค์การเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อวัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ สติปัญญา และการพัฒนา
2. จิตตพิสัย (Affective Domain) เป็นวัตถุประสงค์ด้านความคิด ทัศนคติ ความรู้สึก
ค่านิยม และการเสริมสร้างทางปัญญา
3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับ การกระทา
การแสดงออก หรือการปฏิบัติ
ขั้นที่ 3 การเลือก ดัดแปลง หรือออกแบบ
การที่จะมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการเรียนการสอน สามารถทาได้
3 วิธี คือ
1. เลือกจากสื่อที่มีอยู่แล้ว ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มักมีทรัพยากรที่สามารถใช้เป็นสื่อได้ดี
อยู่แล้ว ผู้สอนควรตรวจสอบดูว่ามีสิ่งใดที่พอจะใช้เป็นสื่อได้บ้าง โดยเลือกให้ตรงกับลักษณะของผู้เรียน
และวัตถุประสงค์ของการเรียน
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ดัดแปลงสื่อที่มีอยู่แล้ว ให้ใช้ได้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น มีวีดิทัศน์ที่ไม่มีเสียงบรรยาย
ประกอบ เราอาจปรับปรุงโดยบันทึกเสียงบรรยายเพิ่มเติมลงไป
3. การออกแบบสื่อใหม่ เมื่อไม่มีสื่อเดิมอยู่หรือมีอยู่แล้วแต่ไม่สามารถนามาดัดแปลงให้ใช้ได้
ตามความต้องการ ก็ต้องออกแบบและจัดทาสื่อขึ้นใหม่ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และลักษณะของผู้เรียน
ซึ่งต้องคานึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น งบประมาณ ผู้ชานาญการในการจัดทาสื่อ เป็นต้น
2.

ในการเลือกสื่อการเรียนการสอนนั้นมีผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวคิดในการเลือกไว้มากมาย
สามารถสรุปเป็นหลักการอย่างง่ายในการเลือกสื่อการเรียนการสอน ได้ดังนี้
1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
2. ตรงกับลักษณะเนื้อหาของบทเรียน
3. เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน
4. เหมาะสมกับจานวนของผู้เรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน
5. เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เช่น ห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการ ที่ทาการสอน
6. มีลักษณะน่าสนใจและดึงดูดความสนใจได้ดี
7. มีคุณภาพทางเทคนิคดี เช่น ภาพคมชัด เสียงชัดเจน
ขั้นที่ 4 การใช้สื่อ
เป็นการลงมือใช้สื่อการเรียนการสอนของผู้สอน ซึ่งควรดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เตรียมตัวผู้สอนเอง โดยศึกษาและทาความเข้าใจสื่อนั้นในด้านเนื้อหา องค์ประกอบ
ลักษณะการทางาน และวิธีการใช้สื่อ เพื่อจะได้นาไปใช้ได้ถูกต้อง
2. เตรียมสื่อ โดยตรวจดูสื่อนั้นว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้หรือไม่ เตรียมสิ่งที่จาเป็น
ที่จะต้องใช้ควบคู่กับสื่อให้พร้อม และถ้าเป็นไปได้ควรทดลองใช้สื่อนั้นก่อนนาไปใช้จริง
3. เตรียมผู้เรียน การเตรียมผู้เรียนเป็นการอุ่นเครื่องให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับรู้เนื้อหา
การเรียนที่จะนาเสนอจากสื่อการเรียนการสอน เช่น แนะนาภาพรวมของเนื้อหาบทเรียน การให้เหตุผล
ว่าเนื้อหามีความสัมพันธ์กับหัวข้อการเรียนอย่างไร การบอกประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการให้ความ
สนใจต่อการเรียน ฯลฯ เป็นต้น
4. การเตรียมสถานที่และสภาพแวดล้อม ผู้สอนควรเตรียมสถานที่และสภาพแวดล้อมให้
พร้อมก่อนใช้สื่อการเรียนการสอน เช่น เตรียมที่นั่ง ที่ติดตั้งสื่อ สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งการ
ระบายอากาศและการควบคุมแสงสว่างให้เหมาะสม เพื่อให้การนาเสนอสื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. นาเสนอสื่อ ผู้สอนจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการสอนและขั้นตอนที่ได้วางแผนเอาไว้และ
ควบคุมชั้นเรียนให้ดี เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในสิ่งที่นาเสนอนั้น
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ขั้นที่ 5 การกาหนดการตอบสนองของผู้เรียน
เป็นการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในสิ่งที่เขาเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตอบสนองออกมาใน
รูปต่าง ๆ เช่น ตอบคาถาม การเขียน การทาแบบฝึกหัด และร่วมใช้สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น และ
เมื่อผู้เรียนมีการตอบสนองแล้วผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับ คือให้รู้ผลทันทีเพื่อให้ผู้เรียน
ทราบว่าตนเองมีความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องหรือไม่
ขั้นที่ 6 การประเมินผล
เป็นการประเมินให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ความเหมาะสม ของการจัดการเรียนการสอนว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร มีอะไรที่ควรปรับปรุงแก้ไขบ้าง การประเมินผลสามารถ
กระทาได้ 3 ลักษณะ คือ
1. การประเมินความสาเร็จของผู้เรียน เป็นการประเมินว่าหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้ว
มีความสามารถตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ การวัดและประเมินผลกระทาได้ด้วยการทดสอบ
ข้อเขียน การสอบปากเปล่า หรือดูจากผลงานของผู้เรียน ตลอดจนสังเกตจากการปฏิบัติและการ
แสดงออกของผู้เรียนนั้น
2. การประเมินกระบวนการสอน เพื่อดูความเหมาะสมว่ากระบวนการสอนนั้นบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ทั้งในด้านครูผู้สอน สื่อการเรียนการสอน และวิธีการสอน การประเมิน
กระบวนการสอน สามารถทาได้ทั้งในระยะก่อนสอน ระหว่างสอน และหลังการสอน
3. การประเมินผลสื่อและวิธีใช้สื่อ เป็นการประเมินประสิทธิภาพ ความเหมาะสม ความคุ้มค่า
ของสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้สื่อว่ามีอะไรบ้าง
เป็นเพราะสาเหตุใด อาจให้ผู้เรียนอภิปรายและวิจารณ์การใช้สื่อว่าเหมาะสมมากน้อยเพียงใด หรือใช้วิธี
สังเกตขณะใช้สื่อ เพื่อนาผลมาปรับปรุงสื่อและวิธีการใช้สื่อให้เหมาะสมต่อไป
จะเห็นได้ว่าแบบจาลอง ASSURE MODEL เน้นการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้
สื่อการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงของห้องเรียน หากผู้สอนสามารถดาเนินกระบวนการ
ได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
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สรุป
สื่อการเรียนการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธี ที่เป็นตัวกลางช่วยนาและถ่ายทอด
เนื้อหาสาระความรู้ต่าง ๆ จากผู้สอนหรือจากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน เป็นสิ่งที่ช่วยให้เนื้อหาบทเรียน
มีความกระจ่างชัด ทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
ในทางเทคโนโลยีการศึกษาอาจจาแนกสื่อการเรียนการสอนได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือ
อุปกรณ์ (Hardware) วัสดุ (Software) และเทคนิคหรือวิธีการ (Techniques or Methods)
สื่อการเรียนการสอนมีคุณประโยชน์ ทั้งต่อผู้สอนและต่อผู้เรียนทาให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภทที่นามาใช้ในการเรียนการสอนนั้น มีจุดเด่น
(ข้อดี) และจุดด้อย(ข้อจากัด) ที่แตกต่างกันออกไปตามคุณลักษณะของสื่อ ดังนั้นในการเลือกใช้สื่อจึง
ควรคานึงถึงจุดเด่น จุดด้อยเหล่านี้แล้วเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม ส่วนการออกแบบและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนควรคาถึงองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น วัตถุประสงค์ เนื้อหา คุณลักษณะของผู้เรียน
คุณสมบัติของสื่อ เป็นต้น และควรมีการตรวจสอบคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน
การนาสื่อไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบที่เรียกว่า
ASSURE MODEL ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ผู้เรียน การกาหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ การคัดเลือก/ดัดแปลง/หรือออกแบบ การใช้ การกาหนดการตอบสนองของผู้เรียน และ
การประเมินผล

แบบฝึกหัดท้ายบท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สื่อการเรียนการสอนหมายความว่าอะไร
สื่อการเรียนการสอนจาแนกตามทรัพยากรการเรียนรู้ ได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
สื่อการเรียนการสอนจาแนกตามลักษณะการใช้งาน ได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
สื่อการเรียนการสอนจาแนกตามประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับ ได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
สื่อการเรียนการสอนมีคุณค่าอย่างไร
จงบอก จุดเด่น-จุดด้อย ของสื่อการเรียนการสอน มา 10 ชนิด
กระบวนการวางแผนการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนอย่างไร

