
โครงการวจิยัในชั้นเรียน Classroom Research 
 

ชื่องานวิจยั     การศึกษาประสิทธิผลของสื่อการสอน เร่ืองทฤษฎีสี ในรายวิชาศลิปะกบัชีวติ 2 (ศ102 
                        ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวทิยาลัย  
ผูทําการวิจัย    นายกิตติพันธ อุดมเศรษฐ  
                         หมวดวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ แผนกมัธยมศึกษา  เดือน ป มกราคม - กุมภาพันธ 
2544 เภทของงานวิจัย เปนงานคนควาอิสระสวนบคุคล โดยใชวิธีวิจยัเชงิทดลอง ( Experimental 
Research ) 
ความเปนมาของงานวิจยั 

นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 
พ.ศ.2542 เปนตนมา ในแวดวงการศึกษาของไทยมีการตื่นตวักันครัง้ใหญ และเกดิการเปลี่ยนแปลงอยาง
ใหญหลวงทุกระดับชั้น ซึ่งเปนไปในทางที่ดีขึ้น เรียกไดวา เปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญของประเทศ 
และที่สําคัญ มีความพยายามที่จะยกระดบัวิชาชีพครู ใหเปนวิชาชีพชั้นสูง มีมาตรฐาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มี
ความรู ความสามารถ เน่ืองจากครูผูสอน เปนผูที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน เปนบุคคลแถว
หนาที่ตองสัมผัสกับผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลัก และเสริมประสบการณแกผูเรียน ดูแลชีวติ
ผูเรียนในโรงเรียน สถานศกึษา สนบัสนนุใหเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีอิทธิพลอยางมากตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลวของผูเรียน ถึงแมวาระบบการศึกษาจะเปลีย่นไปอยางไร หากครูยังยึดติดกับการ
สอนแบบเดิม ๆ ไมมีการพัฒนาตนเอง ไมพัฒนากระบวนการเรียนรู ไมคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจริงของ
ผูเรียน การปฏิรูปการเรียนรูก็คงไมเกิดขึน้ ดังนั้น ครู จึงตองเปนผูเปลี่ยนแปลงกอนเปนอันดับแรก ที่จะตอง
พัฒนาตนเอง สรางศักยภาพในการเรียนการสอน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน ใหเกิดผลจริงกับผูเรียนและสอดคลองกับสาระสําคัญตามแนว พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอนถือเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง และมี
ความจําเปนไมนอยที่ตองนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ สื่อจะเปนตวักลางของปฏิสัมพันธในชั้นเรียน ระหวางครูกบันักเรียน นักเรียนกับนักเรยีน และชั้น
เรียนกับภายนอกหองเรียน นอกจากนี้ กฤษมันต วัฒนาณรงค (2536) ไดบอกถงึประโยชนของสื่อในทาง
การศึกษาไวอีกหลายประการ คือ  
 
            1. สือ่ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดอยาถูกตองและรวดเร็ว แมจะเปนเนื้อหาที่ซบัซอน  
            2. สือ่ชวยเราความสนใจไมเฉพาะในชั้นเด็ก แตสามารถใชเปนเครื่องกระตุนความสนใจไดดีใน
ผูใหญอีกดวย  
             3. สื่อชวยสรางความเขาใจตรงกัน ขจัดความสับสนในผูเรียนที่มีภูมิหลังตางกัน  
             4. สื่อประเภทกจิกรรมจะสงเสริมมนุษยสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียน  
             5. สื่อสามารถสงเสริมใหแตละบุคคลสามารถเรียนรูตามความสนใจ ความสามารถและความ
ตองการของตน  



 
             6. เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถคนควา หรือศึกษาในสิ่งที่ตองการ ทําใหเกิดความคิด 
สรางสรรค  
             7. สื่อที่ไดมีการทดสอบแลว สามารถใชแทนการสอนของครูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการ
ลดกิจกรรมดานการสอนของครูลง ทําใหครูไดมีเวลาจัดประสบการณดานอ่ืน ๆ  
             8. สื่อสรางความมั่นใจใหผูสอน ทําใหทั้งผูสอนและผูเรียนมีบรรยากาศในการเรียนที่นาสนใจ  
             9. สื่อทําใหการสอนทันสมัยอยูเสมอ การใชเทคโนโลยตีลอดจนการผลิตสื่อใหม ๆ ทาํใหการเรียน
การสอนนาสนใจยิ่งขึ้น  
            จุดเนนอีกดานหนึ่งของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ หมวด 9 เทคโนโลยเีพ่ือ
การศึกษา มาตรา 63 - 69 ที่กลาวถึงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งจะทําใหเกิดการ
ตื่นตวัในการศึกษา พัฒนา คนควา วิจัยและผลิตสื่อการเรียนการสอนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นและเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูเรียน ดังนั้นครูจึงตองพัฒนาสื่อการสอนควบคูไปกับการจดักระบวนการเรียนการสอนดวย ในการ
เรียนการสอนวิชาศลิปะกับชีวติโดยปรกติไดนําสื่อการสอนแบบตางๆเขามาใชอยูเปนประจํา ดวยเหตุทีว่า 
วิชาศลิปะ เปนวิชาที่พัฒนาดานความคดิสรางสรรค และสุนทรียภาพของผูเรียน นักเรียนจะเกดิการเรียนรู
ไดดี และเกิดความคิดสรางสรรคจากการเผชิญสถานการณที่ทําใหเกิดกระบวนการคิด จินตนาการ คนพบ
ดวยตนเอง และสามารถสรางสรรคงานทีแ่ปลกใหม เปนเอกลักษณเฉพาะ โดยอาศัยการชี้นําจากผูสอนนอย
ที่สุด สื่อการสอนจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สามารถตอบสนองผูเรียนไดดีกวาครู โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องทฤษฎีสี 
เปนเนื้อหาในเชิงทฤษฎีมีจุดประสงคการเรียนรูในดานพุทธิพิสัยควบคูไปกบัทักษะพิสัย มีเน้ือหาสาระมาก 
มีเวลาเรียนนอย และตองอาศัยตวัอยางประกอบมาก ทําใหการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ไมคอยนาสนใจ 
เน่ืองจาก มีตัวอยางผลงานนอย และนําเสนอไมเปนระบบ ดังนั้นผูวจัิยจึงไดทําการพัฒนาสื่อการสอนขึ้นมา
ใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใชสื่อที่
เปนระบบ นาสนใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากสื่อไดเอง ตามศักยภาพของแตละบุคคล พรอมทั้งพัฒนา
วิธีการวัดผลประเมินผลประกอบการใชสือ่ใหเหมาะสมมากขึ้น พรอมกันน้ี ไดทําการศึกษาวิจัยการใชสื่อใน
การเรียนการสอนประกอบไปดวย เพ่ือศกึษาถึงประสทิธิผลของการใชสื่อและรูปแบบของการใชสื่อที่
เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ทั้งน้ี จะไดนําผลไปปรบัปรุงแกไขและพัฒนาใหดียิ่งขึ้นสําหรับ
นําไปใชในกระบวนการเรียนการสอน และทําการเผยแพรตอไป  
 
วัตถุประสงค  
              1. เพ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนาสือ่การสอน เรื่องทฤษฎีสี ในรายวิชาศิลปะกับชวีติ 2 (ศ102 )  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
              2. เพ่ือศึกษาประสิทธผิลของการใชสื่อการสอนในการเรยีนการสอน ในรายวิชาศิลปะกับชวีติ 2 
(ศ102 ) ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ในดาน  
                     2.1.1 ความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนจากการใชสื่อ โดยการเปรียบเทียบคะแนน กอน
เรียนกับหลังเรียน  
                     2.1.2 เปรยีบเทียบรูปแบบของการใชสื่อการเรียนการสอน ที่เหมาะสมที่ทําใหผูเรียนเกิด



การเรียนรูไดมากที่สุด จากทั้งหมด 8 ชุด  
2.1.3 ศึกษาเจตคตขิองผูเรยีนจากการใชสื่อการเรียนการสอน  
2.1.4 ศึกษาความสัมพันธระหวางประสทิธิผลของสื่อการเรียนการสอน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน  
ความสําคัญของงานวิจยั  
งานวิจัยครั้งนี ้มุงศึกษาผลของการใชสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นใหม สําหรับใชในกระบวนการเรียนการสอน 
เรื่องทฤษฎีสี ในรายวชิาศลิปะกับชวีติ 2 (ศ102) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพ่ือนําผลมาศึกษาหารูปแบบการ
สอนโดยใชสื่อการสอน ที่มีผลทําใหนักเรยีนเกิดการเรยีนรูไดดี และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูสุด  
ขอบเขตของงานวิจัย  
1. ประชากรทีศ่ึกษา ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่เรียนวชิาศิลปะกับชวีติ 2 (ศ102) ในภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2543  
ทั้งหมด 13 หองเรียน จํานวน 578 คน  
2.ตัวแปรที่ศึกษา  
- ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนที่เรียนโดยใชสื่อ ผลการประเมินการใชสื่อในแตละ
เน้ือหา และเจตคติของนักเรยีนจากการเรียนการสอนโดยใชสื่อ  
- ตัวแปรตน ไดแก สื่อการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนการสอนโดยใชสื่อ  
3. เรื่องที่จะศกึษา  
เปนการศึกษาผลการเรียน และเจตคตขิองนักเรียนที่เรียนโดยใชสื่อ โดยทําการศึกษาเปรียบเทยีบในดาน
ตาง ๆ คือ  
3.1 เปรียบเทยีบผลการเรียนระหวางกอนเรียน กับหลังเรียน  
3.2 เปรียบเทยีบเพ่ือประเมินคาประสิทธภิาพของสื่อการสอน ระหวางผลของแบบฝกแตละชุดกับผลการ
ทดสอบหลังเรียน  
3.3 เปรียบเทยีบผลคะแนนของการเรียนการสอนโดยใชสื่อ จากกลุมกิจกรรม 8 กลุมที่มีลําดับขัน้ตอนการใช
สื่อแตกตางกนั  
3.4 เปรียบเทยีบประสทิธิผลของสื่อการสอนแตละชุด จาก 8 ชุด  
3.5 ศึกษาความสัมพันธระหวางสื่อการสอนแตละชุด  
3.6 ศึกษาเจตคติของนักเรยีนที่เรียนโดยใชสื่อ  
คํานิยามศัพทเฉพาะ  
1. สื่อการสอน เปนสื่อสําหรับใชในการเรยีนการสอน เรื่องทฤษฎีสี ที่ผูวิจัยผลติขึน้ใหม เพ่ือใชในการเรียน
การสอน วิชาศิลปะกับชวีติ 2 (ศ102) เปนลักษณะสื่อการสอนแบบศูนยการเรียน ประกอบดวยภาพตัวอยาง
และขอความ นักเรียนเรียนรูเองจากสื่อพรอมทั้งมีแบบฝกทายบท มีทั้งหมด 8 ชุดผูเรียนศึกษาเปนกลุม ๆ 
ละ 5 -6 คน ใน 1 คาบ นักเรียนตองศกึษาทั้งหมด 2 ชดุ รายละเอียดของเนื้อหามีดังนี้  
1.1 ความเปนมา ความสําคญั และประโยชนของส ี 
1.2 จิตวิทยาเกี่ยวกับส ี 
1.3 แมสีของแสง - แสงสี  



1.4 แมสีวัตถธุาตุ - วงจรสี  
1.5 ลักษณะและคุณสมบตัขิองสี (1)  
1.6 ลักษณะและคุณสมบตัขิองสี (2)  
1.7 ชื่อและชนิดของสี  
1.8 ประเภทของสี  
2. กระบวนการเรียนการสอนโดยใชสื่อ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อการสอนใน  
เน้ือหาเรื่อง ทฤษฎีสี ใชเวลาเรียน 6 คาบ มีรายละเอียดดังนี้  
คาบที่ 1 ทดสอบกอนเรียน และแนะนําวธิกีารใชสื่อ  
คาบที่ 2 - 5 นักเรียนเขากลุมกิจกรรมศกึษาจากสื่อการเรียน คาบเรียนละ 2 ชุด และทําแบบฝกทายบททุก 
ๆ คาบ การแบงกลุม จําแนกตามคะแนนทดสอบกอนเรียน นํามาจัดกลุมคละกัน  
คาบที่ 6 ทําแบบทดสอบหลังเรียน  
3. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน เปนคะแนนทีไ่ดจากการทดสอบหลังเรียน  
4. ประสิทธผิลของสื่อแตละชุด เปนคะแนนเฉลี่ยรวมทีน่ักเรียนทุกกลุมกิจกรรม ทําไดจากแบบทดสอบทาย
บทแตละชุด จํานวน 8 ชุด  
5. ประสิทธผิลของกลุมการเรียน เปนคะแนนเฉลี่ยรวมที่นักเรียนแตละกลุม 8 กลุมทําไดจากแบบทดสอบ
ทายบทรวมทัง้หมด 8 ชุด  
5. เจตคตขิองนักเรียนที่เรยีนโดยใชสื่อ เปนผลที่ไดจากแบบสอบถามประเมินการใชสื่อการเรียนกับนักเรียน
หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  
สมมติฐานของงานวจิัย  
1. ผลการเรียนของนักเรียนหลังจากกระบวนการเรียนการสอนโดยใชสื่อ สูงกวากอนเรียน  
2. ผลการประเมินประสิทธภิาพของสื่อการเรียนการสอนมีประสิทธภิาพตามเกณฑมาตรฐาน  
(70/70 standard)  
3. นักเรียนมีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนการสอนโดยใชสื่อ  
 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ในการวิจัยเพ่ือศึกษาประสทิธิผลของการใชสื่อในกระบวนการเรียนการสอน ตัวแปรที่สําคัญทีส่ดุที่จะทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู  
คือ สื่อการสอน และกระบวนการเรียนการสอนโดยใชสือ่ ที่ผูวิจัยไดทาํการพัฒนาขึ้นโดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  
อยางเปนระบบ สามารถศึกษาตอบสนองและคนพบองคความรูไดดวยตนเอง จากสื่อการเรียนการสอน ใน
การผลิต ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้  
สื่อการสอน  
สื่อการสอน ( Instructional media ) เปนสวนหนึ่งของ การใชเทคโนโลยีการสอน ( Instructional 
technology ) ซึ่ง วิทยา ดํารงเกียรตศิักดิ์  



( 2541) ไดใหความหมายไววา  
เทคโนโลยี ( Technology ) คือ การนําเอาแนวคิด หลกัการ เทคนิค ความรู ระเบยีบวธิี กระบวนการ 
ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร ทั้งในดานสิ่งประดิษฐ และวิธีการปฏิบตัิ มาประยุกตใชในระบบงาน 
เพ่ือใหการทํางานมีผลผลติ ( Productivity) ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ  
( Efficiency) สูงขึ้น ตลอดจนกอใหเกิดความประหยัด ( Economy) ทัง้แรงงานและเวลา  
เทคโนโลยีการสอน ( Instructional technology ) สามารถใหความหมายไดเปนสองอยาง ในความหมาย
ทั่วไป เทคโนโลยีการสอน หมายถึง สื่อซ่ึงเกิดจากวิวฒันาการดานการสื่อสาร และสามารถนํามาใชเพ่ือ
วัตถุประสงคทางการสอน … สวนอีกความหมายหนึ่ง จะกินความกวางกวา เทคโนโลยีการสอนหมายถึง 
วิธีการที่เปนระบบในการออกแบบ การประยุกต และการประเมินผล กระบวนการเรียนการสอนตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว รวมทัง้การใชทรัพยากรมนุษย และสิ่งไมมีชวีิตทั้งหลาย เพ่ือนําไปสูการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  
สื่อการสอน ( Instructional media ) จะมีความหมายแคบกวาเทคโนโลยีการสอน กลาวคือ สื่อการสอน 
หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่บรรจุเน้ือหาในการถายทอดความรู จากผูสอน หรือแหลงความรูไปยังผูเรยีน เพ่ือทําให
ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูตามวตัถปุระสงคทีต่ั้งไว  
สมาคมเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา ไดใหคํานิยามของเทคโนโลยีการศึกษาไวดังนี้ 
( AECT,1977 อางใน ไชยยศ เรืองสุวรรณ ,2533 )  
…เทคโนโลยกีารศึกษาเปนสิ่งซับซอน เปนกระบวนการบูรณาการที่เกี่ยวกบัมนุษย วธิีดําเนินการ 
แนวความคิด เครื่องมือและองคกร เพ่ือการวิเคราะหปญหา การคิดหาวิธีการ การนําไปใช การประเมิน และ
การจัดแนวทางการแกปญหาในสวนที่เกีย่วกับการเรียนรูทั้งมวลของมนุษย …  
นิยามของเทคโนโลยีการศกึษาดังกลาวขางตน เปนทีย่อมรับ นํามาประยุกตใชในหมูของนักเทคโนโลยี
การศึกษากันอยางกวางขวาง และสรุปกนัวาเทคโนโลยีการศึกษานัน้ คือการนําวธิีระบบเขามาใช โดยมี
ขั้นตอน กวาง ๆ 5 ประการ คือ  
1. การวิเคราะห และทําความเขาใจกับปญหา  
2. การเลือกหรือออกแบบแนวทางการแกปญหา  
3. การพัฒนาวิธีการแกปญหา  
4. การทดสอบ ประเมิน และปรบัปรุงวธิกีาร  
5. การนําไปใช และการควบคุมกํากับ  
ขอบขายของเทคโนโลยกีารศึกษา  
เทคโนโลยีการศึกษา มีขอบขายทีป่ระกอบดวยองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน ในการจัดการศึกษา และ
การเรียนการสอน 4  
ประการ คือ ( AECT,1979 อางใน ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533)  
1. การจัดการทางการศึกษา ( Educational Management Function)  
2. การพัฒนาการศึกษา ( Educational Development Function)  
3. ทรัพยากรการเรียน ( Learning Resources )  
4. ผูเรียน ( Learner )  



1. การจัดการทางการศึกษา ( Educational Management Function)  
การจัดการ หรือ การดําเนินการ เปนองคประกอบทีส่าํคัญประการหนึ่งของเทคโนโลยีการศึกษา อาจจะเรียก
ไดวาเปนองคประกอบดาน "การบริหาร" นั้นเอง การจัดการประกอบดวย  
1.1 การจัดการเกี่ยวกบัหนวยงานหรือองคกร ( Organization Management )  
1.2 การจัดการเกี่ยวกบับุคลากร ( Personal Management )  
2. การพัฒนาการศึกษา ( Educational Development Function)  
การพัฒนาการศึกษา เปนองคประกอบสาํคัญอีกประการหนึ่งของเทคโนโลยีการศกึษา ที่ย้ําในเรื่อง
ความสําคัญของวิธีระบบ( Systematic Identification) ดวยการวิเคราะหปญหา การจัดรูปแบบ การ
ดําเนินการ และการประเมนิเพื่อแกปญหาทางการศึกษา การพัฒนาการศึกษาเปนการพัฒนารูปแบบ
องคการ ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนการใชทรัพยากรการเรียนในลักษณะของการสื่อสารสองทาง ( 
Two Way Communication)  
การพัฒนาการศึกษา มีองคประกอบสําคญั 6 ประการ คือ  
2.1 การวิจัย - ทฤษฎี ( Research - Theory )  
2.2 การออกแบบ ( Design )  
2.3 การผลิต ( Production )  
2.4 การประเมิน - การเลือก ( Evaluation - Selection )  
2.5 การชวยเหลือสนับสนุน ( Logistics )  
2.6 การใชและเผยแพร ( Utilization / Dissemination )  
องคประกอบทั้ง 6 ประการนี้ มีความสัมพันธกันอยางมีลําดับขั้นตอน และสัมพันธกับองคประกอบดาน
ทรัพยากรการเรียนดวย เชน การวิจัยจะเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการศึกษา ผลการวิจัยจะนาํไปสูการ
ออกแบบและวางแผน การผลิต และองคประกอบอ่ืน ๆ ของการพัฒนาการศึกษา นอกจากนั้นการวิจัยยัง
เกี่ยวโยงทั้งในเร่ืองการจัดการ ทรัพยากรการเรียน และผูเรียน ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในเทคโนโลยี
การศึกษา  
3. ทรพัยากรการเรียน ( Learning Resources )  
ทรัพยากรการเรียน เปนองคประกอบอีกประการหนึ่งของเทคโนโลยกีารศึกษา ทรพัยกรการเรียนจะเปนสิ่ง
กระตุนและเกือ้หนุนใหผูเรียนอยากเรียน และเรียนได ทรัพยากรการเรียน แบงได 6 ประเภท คือ  
3.1 วัสดุ ( Material ) วัสดุหรือซอฟแวร ไดแก สื่อประเภทสิ้นเปลืองทั้งหลาย ที่จะเก้ือหนุนใหการ  
เรียนการสอนหรือกระบวนการถายทอด ตลอดจนการจัดนิทรรศการความรูตาง ๆ ในระบบการเรียนการ
สอนหรือกระบวนการถายทอด เปนไปอยางมีประสิทธภิาพ เชน รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ เปนตน ทั้งน้ี
รวมทั้งมวนเทป บัตรรายการคอมพิวเตอร เทปโทรทศัน  
ฟลมถายรูป หนังสือ สิ่งพิมพ และของจริงตาง ๆ ดวย  
สื่อวัสดุแบงออกเปน 2 ประเทใหญ ๆ คอื วัสดุที่บันทกึรายการ หรือโปรแกรมเนื้อหาการเรียนไวแลว  
( Recorded Materials ) และวัสดุหรืออุปกรณประกอบ ( Supplies)  
3.2 เครื่องมือ ( Equipment ) หมายถึง สิ่งจะเก้ือหนุน หรืออํานวยความสะดวกตอการใช การผลิตและการ
ถายทอดเนื้อหาเรื่องราว รวมทั้งการจัดนิทรรศการตาง ๆ ในการเรยีนการสอน เชน เครื่องฉายภาพขาม



ศีรษะ เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสยีง และอุปกรณประกอบตาง ๆ เปนตน  
3.3 เทคนิค ( Techniques ) เปนเฉพาะทีใ่ชในกกระบวนการเรียนการสอน เทคนิคอาจจะสอดแทรกไวในรูป
ของสื่อวัสดุโดยตรง หรืออาจใชรวมกบัการใชสื่อวัสดใุนการเรียนการสอนก็ได เชน การสาธิตการจัด
หองเรียนแบบเปด การใชแบบเรียนโปรแกรม เปนตน เทคนิคทีผ่านการทดสอบ และเปนที่รูจักกันดีวา
จําเปนและมีผลดีตอการเรยีนการสอน มีดังนี้  
3.3.1 เทคนิคทั่วไป ไดแก การสาธิต การสังเกต การอภิปราย นาฏการ การทดลอง  
การบรรยาย การฝกปฏิบตั ิการแกปญหา การสอนแบบโปรแกรม การสอนแบบ  
โครงการ การจัดสถานการณจําลอง และเกม เปนตน  
3.3.2 เทคนิคการใชทรัพยากร ไดแก เทคนิคการจัดหองเรียนแบบตาง ๆ การจัดศึกษา  
นอกสถานที ่ 
3.3.3 เทคนิคการใชเครื่องมือและวัสดุ ไดแก การนําเครื่องมือและวสัดุเขามาใชในการ  
ศึกษาและการเรียนการสอน เชน การใชวิทยุ โทรทัศน บทเรียนดวยตนเอง เครื่อง  
ฉายและเครื่องเสียง เปนตน  
3.3.4 เทคนิคการใชบคุคล ไดแก การสอนเปนคณะ การสัมมนา กลุมสัมพันธ และการ  
สอนเปนรายบุคคล เปนตน  
3.4 การติดตั้งหรืออาคารสถานที่ ( Setting ) เพ่ือใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดดวยดี อาคารสถานที่ทีใ่ช
จัดการเรียนการสอน ควรอํานวยความสะดวกสบายใหแกผูเรียนพอสมควร ไมวาจะเปนขนาดของหองเรียน 
โตะ เกาอ้ี ศูนยทรัพยากรการเรียน หองปฏิบตัิการ หองฉาย หองมืด หองเสียง ตลอดจนสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ สิ่งเหลานี้ควรไดรับการออกแบบและติดตัง้เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอนอยางเหมาะสมดวย  
3.5 เนื้อหาวิชา ( Content ) ไดแก เรื่อง หรือสาระที่จัดไวในโปรแกรมการเรียนการสอน หรือโครงสรางของ
หลักสูตร การจัดโปรแกรมและลําดบัเนื้อหาวิชา ไมวาจะเปนการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนกต็าม ควรจัดใหเหมาะสมบนหลักการของความรู 
จิตวิทยา และการออกแบบสาร  
3.6 บุคคล ( People ) ไดแก คนที่เกี่ยวของกับองคประกอบของการสอน หรือทรัพยากรการเรยีนไดแก  
3.6.1 บุคคลทีจั่ดการเกี่ยวกบัระบบการสอน ที่เกี่ยวของกับการถายทอดสาร ใหแกผูเรียน  
โดยตรง ซึ่งในที่นี้ก็คือ ผูสอนหรือครูในหองเรียน และบุคคล  
3.6.2 บุคลที่เปนทรัพยากรการเรียน เชน นักการศึกษา นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญตาง ๆ  
3.6.3 ทรัพยากรบุคคลอ่ืน ๆ  
4. ผูเรียน ( Learner )  
ผูเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศกึษาอยูในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรยีน เชน 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เปนตน เน่ืองจากเทคโนโลยีการศึกษา เปนศาสตรที่เกี่ยวกับวธิีการปฏบิัติอยางมี
ระบบ เพ่ือสนบัสนุนใหผูเรยีนไดเรียนรูอยางมีประสิทธภิาพตามจุดมุงหมาย และความตองการของผูเรียน 
การนําเทคโนโลยีการศึกษาเขามาใช จึงจําเปนตองมีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตวัผูเรยีน  
ขอมูลเกี่ยวกบัตวัผูเรยีนทีค่วรทราบไดแก รายละเอียดสวนบุคคล ครอบครวั สุขภาพทั้งรางกาย  
จิตใจ การเขาเรียน ผลการเรียน การโยกยาย และความตองการชวยเหลือพิเศษ เปนตน  



การพัฒนาการเรียนการสอน ดวยการนําเอาเทคโนโลยีมาใชนั้น จะตองประกอบดวยการนําเอาวิธีการที่เปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ รวมกับการใชผลิตผลของเทคโนโลยใีนรปูของสื่อการสอน ใหเหมาะสมกับ
ธรรมชาติ การเรียนรู และการสื่อสารของมนุษย โดยสามารถตรวจสอบระบบและผลลัพธ เพ่ือพัฒนาใหถึง
จุดมุงหมายได การจัดระบบการเรียนการสอนมีหลายวิธี ตามผลงานการวิจัยของนักการศึกษาทั้งภายในและ
ตางประเทศ  
 
 
ในการสอนวิชาชีพน้ัน ระบบการสอนจะตองทําใหผูเรยีนมีความสามารถทั้ง 3 ดาน ไดแก ความรูความเขาใจ
และขอมูลของวิชาชีพ ทศันะและจริยะมีตองานในสาขาอาชีพ และทกัษะฝมือในการทํางาน การจัดการเรียน
การสอน ควรยึดแบบใหผูเรยีนเปนศูนยกลาง เพ่ือเปดโอกาสใหทุกคนไดพัฒนาใหถึงความสามารถสูงสุด 
ระบบการสอนแบบนี้ประกอบดวยสวนสาํคัญ 5 ประการ (กฤษมันต วัฒนาณรงค,2536 )  
ไดแก  
1. ผูเรียน ตองมีการวิเคราะหลักษณะผูเรยีนในดานความรูพ้ืนฐาน ความสามารถ ความตองการ ความสนใจ
ในวิชาชีพ โดยประสบการณในการทํางาน วัย และรูปแบบการเรยีนของผูเรียนเปนองคประกอบในการจัด
วิธีการเรียน หรือสถานการณของการเรียน  
2. จุดมุงหมาย การกําหนดจุดมุงหมายใหตรวจสอบและประเมินผลได เรียกวาเปนการตั้งจุดมุงหมายเชิง
พฤติกรรม หรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งเปนการกําหนดจุดมุงหมายใหเฉพาะขึ้น และสามารถตรวจสอบ
ได  
3. สถานการณการเรียน การจัดสถานการณการเรียนเปนการสรางสิ่งแวดลอมการเรียน วธิีการตลอดจนการ
สรางประสบการณใหนักเรียนไดปฏิบตัิ เปนการสรางเงื่อนไขใหนักเรียนมีพฤติกรรม เพ่ือจะไดนําพฤติกรรม
ไปประเมินผลการเรียนรูในขั้นตอไป  
4. แหลงวิชาการ ในกระบวนการสอนแบบนักเรยีนเปนศูนยกลาง แหลงวิชาการเปนปจจัยสําคัญที่จะทําให
การสอนแบบนี้ไดผล แหลงวิชาการเริ่มตนดวยตวัครู หรือบุคคลผูมีความรูในสาขาวิชาตาง ๆ และสื่อการ
สอน รวมทั้งเคร่ืองอํานวยความสะดวกทีจ่ะทําใหการใชทรัพยากรบคุคลและไมใชบุคคล เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  
5. ผลการเรียน การประเมนิผลการเรียนเพ่ือตรวจสอบระบบการสอนและจุดมุงหมาย เปนองคประกอบ
สุดทายของกระบวนการเรยีนการสอน การประเมินผลการเรียนจะชวยใหทราบประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการเรียน เพ่ือหาขอมูลไปปรับปรุงสวนตาง ๆ ในระบบการสอนดวยวิธวีิเคราะหระบบ  
สรุปแลว สื่อการสอน เปนสวนหนึ่งของการใชเทคโนโลยีทางการสอน ทําหนาที่เปนชองทางของการติดตอ ( 
A medium is a channel of communication ) ที่ทําใหมีการนําสารจากผูสงไปยังผูรับ ในชั้นเรียนสื่อจะทํา
หนาที่เปนตวักลางในการถายทอดความรู ความคิด หรือขอมูลตาง ๆ ตามเนื้อหาวิชาที่สอนไปสูผูเรียน ใน
บางสถานการณสื่อยังใชถายทอดสารกลบัไปมาระหวางผูสอนกับผูเรยีนดวย สื่อเปนเพียงสวนหนึ่งของการ
สอนที่มีผูสอนและผูเรยีน อยูในสถานการณและเวลาเดยีวกัน ( Instructor-based )ถาเปนการเรยีนดวย
ตนเองของผูเรียนกับสื่อ ( Self - instruction ) สื่อจะทาํหนาที่ถายทอดและสรางสถานการณการเรียนรูให
เกิดขึ้นแกผูเรยีน อยางไรก็ตามสื่อประเภทใหศึกษาดวยตนเองก็จะตองมี  



ผูสรางขึ้น และทดสอบกอนนํามาใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  
 
ประเภทของสื่อการสอน  
จําแนกไดหลายประเภท ตามลักษณะการใชงาน ไดแก  
1. ประเภทใชเครื่องฉาย ไดแก เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องฉายภาพโปรงใส เครือ่งฉายสไลดเครื่องฉาย
ภาพโทรทัศนสี ฯ ล ฯ  
2. ประเภทไมใชเครื่องฉาย ไดแก ภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนภาพ หุนจําลอง ของจริง ฯ ล ฯ  
3. ประเภทเครื่องเสียง ไดแก เครื่องบันทกึเสียง วิทยุ แผนเสียง และเทปบันทึกเสียง  
แบงตามลักษณะกายภาพ ไดแก  
1. สื่อประเภทวัสดุ ( Software) หมายถึง สื่อที่บรรจุสารหรือความรูอยูในตวั แบงออกได 2 ประเภท คือ  
1.1 สื่อวัสดุทีต่องใชรวมกับอุปกรณอ่ืน จึงจะสามารถถายทอดสารหรือความรูใหผูเรียนได เชน เทปโทรทศัน 
ฟลมภาพยนตร เปนตน  
1.2 สื่อวสัดุทีไ่มตองใชรวมกับอุปกรณอ่ืน ๆ ก็สามารถถายทอดสาร หรือใหความรูแกผูเรียนได เชนแผนภูมิ 
แผนภาพ หุนจําลอง ของจริง เปนตน  
2. สื่อประเภทอุปกรณ ( Hardware) เปนสิ่งที่เปนตัวผานใหสารหรือความรูที่อยูทัง้ภายในวัสดุ และอยูในรปู
ของจริง หรือสถานการณจริงไดถายทอดออกมาใหผูเรียนไดเรียนรู เชน เครื่องรับโทรทัศน เครื่องฉาย
ภาพยนตร เครื่องเลนแผนเสียง เปนตน  
3. สื่อประเภทเทคนิคและวิธกีาร ( Techniques and Methods) เปนสื่อในลักษณะนามธรรม เปน
แนวความคิด หรือกระบวนการจัดระบบและเงื่อนไข หรอืสถานการณในการเรียนรู ซึ่งอาจจะรวมหรือไมรวม
เอาสื่อวัสดุอุปกรณมาประกอบชวยใหกระบวนการดําเนนิไปได เชน การแสดงละคร ทัศนศึกษา การสาธิต  
คุณลักษณะของสื่อการเรียนการสอน  
สื่อในฐานะที่เปนทรัพยากรการเรียนการสอนอยางหนึ่ง แบงออกไดหลายประเภท แนวการแบงประเภทสื่อที่
นิยมกัน คือ การแบงตามประสบการณการเรียน ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ประสบการณรูปธรรม และ
ประสบการณนามธรรม เดล ( Dale, 1969 ) ไดแบงประเภทสื่อการเรียนการสอนตามลักษณะของ
ประสบการณการเรียน เรียกวา กรวยประสบการณ ( Cone of Experience ) ซึ่งออกเปน 11 ประเภท โดย
พิจารณาจากประสบการณการเรียนที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรม ดังนี้  
1. ประสบการณตรงและมีความหมาย ( Direct, Purposeful Experience ) ไดแก สื่อประเภทของจริง และ
สถานการณจริง ซึ่งผูเรียนจะเรียนดวยการลงมือทํา  
2. ประสบการณจําลอง ( Contrived Experience ) ไดแก สื่อประเภทหุนจําลองตาง ๆ ของตัวอยาง ลูกโลก 
และวัสดุสามมิติ เปนตน  
3. ประสบการณนาฏการ ( Dramatized Experience ) เปนประสบการณแสดง หรือการละเลน  
ตาง ๆ สถานการณจําลอง การแสดงบทบาทสมมติ เกม เปนตน  
4. การสาธิต ( Demonstration ) เปนประสบการณการเรียนที่ผูเรียนเรียนรู ดวยการเฝาสังเกตการแสดง 
วิธีการ กระบวนการ  
การปฏิบตัิตาง ๆ ทําใหผูเรยีนสามารถปฏิบัติไดภายหลังจากการเฝาสงัเกตการสาธิตแลว  



5. การศึกษานอกสถานที่ ( Field Trips ) เปนประสบการณการเรียน ที่ผูเรียนเรียนรูจากการออกไปศึกษา
ภายนอกหองเรียน  
6. นิทรรศการ ( Exhibits ) เปนเทคนคิการจัดประสบการณการเรียนหลาย ๆ ลักษณะและหลาย ๆ เรื่อง มา
แสดงรวมกันอยางมีระบบ โดยใชสื่ออ่ืน ๆ ประกอบ  
7. โทรทัศนการศึกษา ( Television )  
8. ภาพยนตร ( Motion Pictures )  
9. การบันทึกเสียง วิทยุและภาพนิ่ง ( Recording, Radio and Still Picture )  
10. ทัศนสัญลกัษณ ( Visual Symbols ) เปนประสบการณการเรียนที่เปนนามธรรมเนื่องจากใชสัญลักษณ
มากขึ้น ทั้งในดานของ สี  
ตัวอักษร ตวัเลข เสน ฯ ล ฯ เชน สื่อกราฟค รวมทั้งสื่อแผนปายตาง ๆ ดวย  
11.วจนสัญลกัษณ ( Verbal Symbols ) เปนประสบการณการเรียนที่เปนนามธรรมสูงสุด ไดแกภาษาพูด
และภาษาเขียน  
บรูเนอร ( Bruner, 1966 ) กลาววา การสอนควรเริ่มจากประสบการณตรง ผานไปยังประสบการณจําลองใน
ลักษณะที่เปนภาพ  
(กึ่งรูปธรรม) เชน รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิและภาพยนตรไปสูสญัลักษณ ซึ่งการเรยีนจากสื่อวัสดุตาง ๆ จะมี
ผลโดยตรงตอการเรียนรูของผูเรียน การเรียนการสอนควรจัดกระทําควบคูไปกบัการใชกระบวนการเรียนรู
แบบจําแนก  
และบูรณาการ ดังนั้น ประสบการณรูปธรรมหรือกึ่งรูปธรรมจะชวยเกื้อหนุนการเรียนรูและจดจําไดนาน 
ตลอดจนชวยใหเขาใจสัญลกัษณหรือสิ่งที่เปนนามธรรมไดดีขึ้น  
สื่อการเรียนการสอน ไมใชเพียงแตจะใหประสบการณที่เปนรูปธรรมแกผูเรียนเทานั้น แตสื่อยังชวย  
ใหผูเรียนไดบรูณาการประสบการณเดิมทัง้หลายเขาดวยกันอีกดวย ดังนั้น การจัดประสบการณที่เปน
รูปธรรมและนามธรรมอยางเหมาะสมในการเรียนการสอน จึงเปนเหตุผลหรือหลักการสําคัญในการใชสื่อเพ่ือ
การเรียนการสอน  
ความสําคัญของสื่อกับเทคโนโลยีการสอน  
ไชยยศ เรืองสุวรรณ ( 2533 ) ใหความสาํคัญของสื่อกับเทคโนโลยีการสอน ที่สามารถสนับสนุนการ
พัฒนาการเรียนการสอนไวหลาย ๆ ประการ ที่สําคัญสรุปได ดังนี้  
1. สื่อ / เทคโนโลยีชวยการสอนของผูสอน การใชสื่อลกัษณะนี้ เปนวิธทีี่เรารูจักและคุนเคยมากที่สุด โดย
ผูสอนจะนํามาใชเพ่ือชวยการสอน การใชสื่อลักษณะนี้ จะชวยใหการสอนมีผลสมัฤทธิ์มากนอยเพียงใดจะ
ขึ้นอยูกับผูสอน ดังนั้น หากผูสอนจะนําสื่อมาใชชวยในการสอน ผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจในเนื้อ
เรื่อง หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบการสอน เทคนิคตางๆ ในการใชสื่อการสอนและการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนเปนอยางดี  
2. สื่อชวยผูเรยีนใหฝกทักษะปฏิบตัิได เปนการจัดสื่อไวในลักษณะหองปฏิบัติการ โดยใหผูเรียน  
เปนผูใชภายใตการดูแล ชี้แนะ ของผูสอน เชน การใหหองปฏิบัติการทางภาษา การเรียนจากบทเรียน 
โปรแกรม ตลอดจนการฝกปฏิบตัิอ่ืน ๆ การทําแบบฝกหัดหรือการคนควาดวยตนเอง เปนตน  
3. ชวยการเรยีนแบบคนพบ สื่อการสอน สามารถชวยการจัดการเรียนการสอนแบบคนพบ หรอืการสอบ



แบบสบืเสาะ ( Inquiry Approach ) ไดเปนอยางดี เชน การใชวิดีโอในการสอนวิทยาศาสตรกายภาพ เพ่ือให
ผูเรียนเฝาสังเกตภาพและเรือ่งราว จนสามารถคนพบขอสรุปหรือหลักการตางๆ ได  
4. การจัดการเกี่ยวกบัการสอน สื่อการเรียนการสอนสามารถชวยใหผูเรียนกับผูสอนมีปฏิสัมพันธหรือ มี
ความสัมพันธใกลชิดยิ่งขึ้น ดังนั้น สื่อและเทคโนโลยีจึงทําใหบทบาทของผูสอนเปลี่ยนไปจากการเปนผูบอก
ความรู มาเปนผูจัดการและรวมกจิกรรมการเรียนการสอน ทําใหสามารถจัดรูปแบบการเรยีนการสอนขึ้นมา
หลายลักษณะ ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัตวัผูเรยีน ปญหาและสื่อตาง ๆ ที่จะจัดขึ้นมาเพื่อการเรียนการสอนนั้น ๆ เชน 
การสอนรายบคุคล การสอนเปนรายกลุม เปนตน  
5. สื่อ / เทคโนโลยีในการสอนแบบเอกัตบุคคล เปนยทุธวิธีการสอนแบบหนึ่งทีก่ําลังไดรับความสนใจ เปน
การสอนที่มุงใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเองหรือเรียนรายบุคคล ภายใตคําแนะนําและการชี้แนะของผูสอน โดย
อาศัยระบบสือ่ที่จัดขึ้นไว เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนตามจุดมุงหมายของตน  
6. การศึกษาพิเศษ สื่อการสอน สามารถจัดขึ้นมาเพื่อชวยใหการศึกษาแกคนพิการ หรือบุคคลที่มีปญหา
ดานอ่ืน ๆ ได ดังนั้น สื่อจึงชวยในการจัดการศึกษาพิเศษได  
การเลือกใชสื่อในการเรียนการสอน  
ในการเลือกใชสื่อประกอบในการเรียนการสอนนั้น จันทรฉาย เตมิยาคาร ( 2533 ) ไดเสนอเกณฑสําหรับ
เลือกสื่อการสอนไวดังตอไปนี้ คือ  
1. เลือกสื่อใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคที่ตั้งเอาไว  
2. เลือกสื่อใหเปนประโยชนตอเน้ือหา  
3. เลือกสื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน  
4. เลือกสื่อที่เราสามารถทดสอบไดวา ถูกตองและเชื่อถอืไดอยางชัดเจน  
5. เลือกสื่อที่มีคุณคาเหมาะสมกับราคา  
6. เลือกสื่อที่เขากันไดกับสิง่แวดลอมที่จะใชสื่อนั้น  
ดังนั้น เม่ือผูสอนทําการพิจารณาเลือกสื่อหรือผลิตสื่อออกมาใช ไมวาจะเปนสื่อประเภทสิ่งพิมพ เครื่องมือ
โสตทศันูปกรณ หรือแมแตจะเปนของจรงิก็ตาม ควรจะใครครวญและระมัดระวังในเร่ืองตอไปน้ี คือ  
1. ไมมีสื่อประเภทใดเลยที่จะเหมาะสมกับทุก ๆ วตัถุประสงคทีต่ั้งไว สื่อประเภทหนึ่งอาจเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคอันหนึ่ง แตไมเหมาะสมกับอีกวัตถุประสงคหนึ่ง  
2. สื่อที่ใชนั้น ควรยึดถือเอาวัตถุประสงคเปนหลัก  
3. ผูใชควรศึกษาใหถองแทถึงวิธใีช คุณสมบัติ ขอจํากดัของสื่อชนิดนั้น ๆ ไวเปนอยางดี  
4. สื่อที่ใชควรเปนสื่อที่เหมาะสมกับขอบเขตของเนื้อหาที่จะใชทําการสอนเทานั้น  
5. สื่อที่ใชตองมีความพอดีกับความสามารถของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองคาํนึงถึงประสบการณเดิม
ของผูเรียนดวย  
6.สื่อการสอนจะเปนสื่อการสอนที่ดีหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับวาสื่อน้ันเปนที่เขาใจงายหรือยาก มีความชัดเจน
เที่ยงตรงในเนื้อหามากนอยเพียงใด  
7. สื่อที่ถูกเลอืกควรตั้งอยูบนฐานของจุดมุงหมายในการเรียนการสอน มากกวาความชอบของ  
ผูสอน  
8. ผลที่ไดจาการใชสื่อน้ันจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับสภาพความเปนไปรอบขาง



ดวย  
และ กฤษมันต วัฒนาณรงค ( 2536 ) ไดเสนอแนวคดิในการพิจารณาสื่อในการเรียนการสอนไววา …สื่อจะ
ใหประโยชนอยางมาก ถามีการใชอยางถกูตองเหมาะสมกับเนื้อหาวชิา เวลา และสถานที่ ในการเลือกสื่อมา
ใชในการเรียนการสอนนั้น ผูสอนตองพิจารณาสิ่งตาง ๆ ดังนี้  
1. จุดมุงหมายของการเรียนการสอน ซึ่งแยกออกเปนจุดมุงหมายทั่วไป และจุดมุงหมายเฉพาะหรือ
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม  
2. วิธีการสอน สื่อจะนําไปใชในขั้นใดของการสอน เชน ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นดําเนินการสอนและกิจกรรม 
ขั้นสรุปบทเรยีน หรือขั้นสรางเสริมประสบการณเพ่ิมเติมนอกเหนือจากจุดมุงหมาย  
3. ธรรมชาตขิองสื่อ สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือก ไดแก ลักษณะเฉพาะของสื่อ ( Attribute ) แตละชนิด แต
ละประเภท จะใหระดับขั้นของความสมจริงในดานรูปธรรมและนามธรรมที่แตกตางกัน ทั้งยังเหมาะสมกับ
สถานทีต่างกันอีกดวย  
4. ฝายชวยเหลือและสงเสรมิการใชสื่อ ( Support or Helpware ) ในการเลือกใชสือ่ Software และ 
Hardware นั้น อีกประการหนึ่งที่สําคัญ คือ การชวยเหลือเม่ือเกิดปญหาการใชทัง้ในดานเทคนคิการทํางาน
ของ Software และHardware เทคนคิการใชใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถกลาวไดวาเปน Helpware ถา
ขาด Helpware แลวโอกาสในการใชสื่อประเภท Software และ Hardware อาจมีอุปสรรคขึ้นได  
 
การวางแผนการระบบการใชสื่อการสอน  
การวางแผนระบบการใชสื่อการสอน (Systematic Planning for the Use of Instructional Media )  
หมายถึง การวางแผนอยางเปนระบบในการใชสื่อในการเรียนการสอน ซึ่ง วิทยา ดํารงคเกียรตศิักดิ์ (2541) 
ไดกลาวถึงการวางแผนการใชสื่ออยางเปนระบบ ตามแบบจําลองที่เรยีกวา ASSURE Model ไว ดังนี้ คําวา 
ASSURE แปลวา ทําใหม่ันใจ แบบจําลอง ASSURE Model จึงเปนกระบวนการเพื่อทําใหม่ันใจวา การใช
สื่อในการสอนจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
ASSURE Model เปนแบบจําลอง ที่มีกระบวนการเปนลําดับขั้นตอนดังนี้ คือ  
1. Analyze Audience Characteristics ขั้นวิเคราะหลักษณะของผูเรยีน  
2. State Objectives ขั้นกําหนดวัตถปุระสงค  
3. Select, Modify,or Design Materials ขั้นคัดเลือก ปรับปรุง ดัดแปลง ออกแบบวสัดุอุปกรณ  
หรือผลิตสื่อการเรียนการสอน  
4. Utilize Materials ขั้นใชวัสดุอุปกรณ หรือใชสื่อในกจิกรรมการเรียนการสอน  
5. Require Audience Response ขั้นการตอบสนองของผูเรียน  
6. Evaluation ขั้นประเมินผล  
1. Analyze Audience Characteristics ขั้นวิเคราะหลักษณะของผูเรยีน  
การวิเคราะหผูเรียนเปนการศึกษารายละเอียดตาง ๆ ที่จําเปนตอการออกแบบระบบการใชสื่อการสอน ที่
สําคัญไดแก การวิเคราะหพฤติกรรมเบือ้งตนและความตองการของผูเรียน ดังนั้น การออกแบบระบบการใช
สื่อการสอนนั้น ผูสอนจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนอยางเพียงพอ ทั้งในดานขอมูลทั่วไป เชน อายุ เพศ 
ระดับชั้นหรือระดับการศึกษา เจตคติ ระบบสังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ และขอมูลเฉพาะ ซึ่งเปนขอมูลที่



เกี่ยวของโดยตรงกับการเรยีนการสอน เชน ผูเรียนมีระดับพฤติกรรมเบื้องตน หรอืประสบการณเดิม ทักษะ 
ความรูพ้ืนฐาน และความสามารถในบทเรียนน้ันเพียงใด ตลอดจนพิจารณาเจตคตขิองผูเรียนทีมี่ตอเน้ือหาที่
จะเรียน รวมทั้งความตองการของผูเรียนในดานอ่ืน ๆ ที่จําเปน การวิเคราะหจะชวยใหผูสอนและนัก
เทคโนโลยีการศึกษา สามารถตัดสินใจเลอืกสื่อ และจุดมุงหมายการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม  
2. State Objectives ขั้นกําหนดวัตถปุระสงค  
วัตถุประสงคในที่นี้ คือจุดมุงหมายในการเรียนการสอนจากสื่อการสอน เม่ือผูเรียนไดเรียนจากระบบสื่อตาง 
ๆ จนจบบทเรยีนแลว ผูเรียนควรจะมีความรู ความสามารถ และเจตคติดานใดบาง จุดมุงหมายการเรียนจะ
ชวยชี้แนะใหผูเรียนไดทราบวา จะตองเรียนรูอะไรบาง ไมวาจะเปนดานความรู ความเขาใจ ทักษะและเจต
คติกต็าม ลักษณะของจุดมุงหมายการเรียนที่ดีควรเปนขอความที่แสดงลักษณะสาํคัญ 3 ประการ คือ  
2.1 วิธีการปฏิบัติ ( Performance ) เปนคําที่แสดงถึงพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได  
2.2 เง่ือนไข ( Conditions ) การกําหนดเงื่อนไขจะทําใหทราบถึงวิธปีฏิบตัิ และสือ่ที่จะตองใชในการเรียน
การสอนดวย  
2.3 เกณฑ ( Criteria ) การกําหนดเกณฑในจุดมุงหมายการเรียนการสอน ควรตัง้อยูบนพื้นฐานของความ
เปนจริง เชน ระดับของความสามารถในกรปฏิบตัิ ระดบัของความรูที่จําเปนเพื่อการศึกษาตอ โดยอาจเปน
เกณฑแบบปริมาณหรือคุณภาพก็ได  
3. Select, Modify, or Design Materials ขั้นคัดเลือก ปรับปรุง ดัดแปลง ออกแบบวัสดุอุปกรณหรือผลิต  
สื่อการเรียนการสอน  
การพิจารณา จัดหา สื่อมาใชเพ่ือประกอบการเรียนการสอนนั้น อาจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งใน 3 
ประการดังนี้ คือ  
3.1 การเลือกใชสื่อที่มีอยูแลว มีเกณฑในการพิจารณาเลือกตามลักษณะดังนี ้ 
3.1.1 ลักษณะของผูเรียน  
3.1.2 ลักษณะของจุดมุงหมายการเรียนการสอน  
3.1.3 วิธีสอน  
3.1.4 สภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอน  
3.2 ดัดแปลงจากสื่อวัสดุที่มีอยูแลว ถาพบวาไมมีสื่อใดที่สอดคลองกับจุดมุงหมายการสอน ผูสอนสามารถนํา
สื่อที่มีอยูแลวมาดัดแปลงปรับปรุงใหเหมาะสม การดัดแปลงสื่อเพ่ือใชในการเรียนการสอน จัดวาเปนงานที่
คอนขางทาทายความสามารถ และความคิดสรางสรรคของผูสอนมาก  
3.3 การออกแบบสื่อใหม บางครั้งอาจจําเปนที่ผูสอนจะตองออกแบบผลิตสื่อใหม เม่ือสื่อที่มีอยูไมตรงกับ
จุดมุงหมายและบทเรียนทีจ่ะสอน นอกจากนั้น ยังไมสามารถดัดแปลงสื่อที่มีอยูแลวไดอีกดวย การผลิตสื่อ
ขึ้นมาใหม ผูสอนควรพิจารณาในเรื่องตอไปน้ี  
3.3.1 จุดมุงหมายการสอน  
3.3.2 ลักษณะทั่วไปของผูเรียน  
3.3.3 คาใชจาย  
3.3.4 ความเชี่ยวชาญดานเทคนิค  
3.3.5 วัสดุอุปกรณ  



3.3.6 สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  
3.3.7 เวลา  
4. Utilize Materials ขั้นใชวัสดุอุปกรณ หรือใชสื่อในกจิกรรมการเรียนการสอน  
กิจกรรมการใช หรือการนําเสนอสื่อการเรียนการสอน จะขึ้นอยูกับเทคนิคและวิธกีารเรียนรูของผูเรียน กับวธิี
สอนที่ออกแบบวางแผนไวในระบบการสอน แตมีสิ่งหน่ึงที่ผูสอนไมควรมองขามไป ก็คือ การมีสวนรวมของ
ผูเรียน การใชสื่อการเรียนการสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม หรือไดลงมือกระทํา รวมในกิจกรรม
การเรียนการสอนใหมากที่สุด โดยอาจพิจารณาได 3 ลักษณะ คือ  
4.1 การใชสื่อประกอบการสอนของผูสอน เชน ประกอบคําบรรยาย และการอธบิาย เปนตน  
4.2 การใชสื่อเปนกิจกรรมการเรียนของผูเรียน เชน ชดุการสอน บทเรียนดวยตนเอง เปนตน  
4.3 การใชสื่อรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน เชน เกม สถานการณจําลอง และการสาธิต เปนตน  
5. Require Audience Response ขั้นการตอบสนองของผูเรยีน  
การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุดนั้น ผูเรียนจะตองมีปฏิกิริยาตอบสนอง และมีการเสริมแรง
สําหรับพฤติกรรมการตอบสนองที่ถูกตองอยูเสมอ การใหผูเรียนไดตอบสนองตอสถานการณการเรียน อาจ
กระทําไดดวยวิธีงาย ๆ ไปจนถึงวิธทีี่การที่ซับซอน เชน การสังเกต ไปจนถึงการใหทําโครงการหรือ
ออกแบบสิ่งของตาง ๆ สื่อการสอนแตละประเภทจะใหโอกาสผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนไมหมือนกัน 
และการใหขอมูลยอนกลับในทันที ตอการตอบสนองของผูเรียน จะทําใหแรงจูงใจในการเรียนและการ
เสริมแรงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การอภิปราย การทดสอบยอยและการทําแบบฝกหัด เปนกิจกรรมการ
เรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงพฤตกิรรมตอบสนอง ตอการเรียนการสอนและการเสริมแรงไดเปนอยาง
ดี  
6. Evaluation ขั้นประเมินผล  
การประเมินการเรียนการสอนโดยทั่วไป มักจะเปนการประเมินผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผูเรยีนวา 
ประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายเพียงใด แตการประเมินการใชสื่อการเรียนการสอนนี้ ควรพจิารณาทั้ง 3 
ดาน คือ การะประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน การประเมินสื่อและวธิีใช และการประเมินกระบวนการเรียน
การสอน  
6.1 การประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน เปนการประเมินวาผูเรียนไดเรียนรูตามจดุมุงหมายเพียงใด โดย
อาศัยการตรวจสอบกับเกณฑที่ตั้งไวในจุดมุงหมายการเรียนการสอนเปนการประเมินครบทั้ง 3 ดานคือ 
ความรู ความจํา ทักษะ และเจตคต ิ 
6.2 การประเมินสื่อและวธิกีารใช เปนการประเมินเพือ่ใหทราบวา สื่อการสอนที่นาํมาใชนั้นมีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิลเพียงใด มีสวนใดบางทีค่วรไดรับการปรับปรุงโดยประเมินตั้งแตเริ่มใชสื่อ ผูสอนควรบันทึก
ผลการประเมินสื่อเก็บรวบรวมไว นอกจากนี้อาจไดขอมูลการประเมนิจากการอภิปรายในชั้นเรียน การ
สัมภาษณผูเรยีนรายบุคคล การสังเกตพฤติกรรมผูเรียนหรือการใชแบบสอบถาม การประเมินสื่อและวิธีการ 
จะชวยใหผูสอนไดทราบขอมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น เชน ลักษณะของสื่อ หรือวธิีการที่ผูเรียนชอบหรือไมชอบ เปน
ตน  
6.3 การประเมินกระบวนการเรียนการสอน เปนการประเมินซ่ึงมีจุดมุงหมายของการเรียนการสอนเปน
เกณฑพิจารณา เปนการประเมินทั้งระบบ นับตั้งแตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน สื่อและวธิีการใช 



ตลอดจนผูสอน ซึ่งการปะเมินน้ีเปนกระบวนการตอเน่ือง สามารถกระทําไดตั้งแตกอนการเรียนการสอน 
และระหวางการเรียนการสอน จนถึงหลังการเรียนการสอน การประเมินไมใชขั้นตอนสุดทายของ
กระบวนการเรียนการสอน หากแตอาจเปนจุดเร่ิมตนทีต่อเน่ืองกันไปตลอดกระบวนการ ในการใชสื่อการ
เรียนการสอนอยางมีระบบ  
 
 
การออกแบบการวิจัยสื่อการเรียนการสอน  
การออกแบบการวิจัย หมายถึง การกําหนดเคาโครงของการวิจัยตั้งแตตน จนจบสิ้นกระบวนการ จนได
ผลสรุปอกมา ซึ่งการออกแบบวางแผนขัน้ตอนของการวิจัยนี้แตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของ
วัตถุประสงคการวิจัยแตละประเภท การออกแบบการวิจัยสื่อการเรยีนการสอน อาจแบงออกเปนลักษณะตาง 
ๆ ดังนี้ ( ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533 )  
1. การออกแบบวางแผนการวิจัยเพ่ือประเมินสื่อการเรียนการสอน การวิจัยลักษณะนี้ใชในการประเมิน
คุณภาพ หรือความเหมาะสมของสื่อที่มีอยูแลว มีขั้นตอน และกิจกรรมโดยสังเขป ดังนี้  
1.1 อธิบายความสําคัญและความเปนมาของปญหา เชน การวิจัยเกีย่วกับสื่อสิ่งพิมพประเภทแบบเรียน ก็
ควรกลาวถึงสาเหตุที่จูงใจใหทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ และความจําเปนหรือความสําคัญของการวจัินเรื่องนี้  
1.2 กําหนดวัตถุประสงคการวิจัย  
1.3 ตั้งสมมุตฐิานที่จะทําการทดสอบ (ถาจําเปน ) ในรูปแบบที่ชี้เฉพาะชัดเจนและสามารถปฏบิัติไดในเชิง
พฤติกรรม  
1.4 กําหนดวิธีการที่จะทําการทดสอบสมมุติฐาน ซึ่งประกอบดวย  
1.4.1 การกําหนดรายขอตวัแปรของงานที่จะศึกษา  
1.4.2 กําหนดเงื่อนไข และมาตรฐานของตัวแปรเหลานัน้  
1.4.3 กําหนดเกณฑของการประเมินตัวแปรเหลานั้น  
1.4.4 กําหนดวิธวีัดเพื่อทดสอบหรือประเมินตัวแปรเหลานั้น เชน ใชวิธวีิเคราะหโดยอาศัย  
กลุมโดยอาศัยแบบประเมนิ ใชแบบประเมินกับกลุมตวัอยางที่เกี่ยวของ เปนตน  
1.5 กําหนดวิธีวิเคราะหผลจากการใชแบบประเมินเพ่ือสรุปผลการวิจัย  
2. การออกแบบวางแผนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิจัยนี้ ใชในสถานการณที่ผูวิจัยตองการที่จะ  
สรางสื่อการเรียนการสอนขึน้มาใหมและทดลองใช รวมทั้งติดตามผล การวิจัยในลักษณะนี้แบงออกเปน 2 
ขั้นตอน คือ  
2.1 การทดลองใช จะประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้  
2.1.1 กําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา  
2.1.2 กําหนดตัวแปรของงานที่จะครอบคลุมถึง  
2.1.3 สรางสื่อตนแบบ ทดลองกับกลุมตวัอยางขนาดเล็ก และปรับปรุงสื่อตนแบบ  
2.2 การติดตามผล ในการตติามและประเมินสื่อการเรียนการสอนใหใชขั้นตอนของการวิจัยตามลกัษณะที่ 1  
หลักการกําหนดตัวแปรการวิจัย  



การวิจัยสื่อการเรียนการสอน จําเปนตองมีการวิเคราะหหาตัวแปรของงานวิจัยเพ่ือสะดวกตอการกําหนด
เกณฑ ที่จะนําไปใชในการวิเคราะหเน้ือหาในภายหลงั ตัวแปรอาจไดแก  
1. หลักสูตร อาจใชหลักสตูรเปนตวัแปร กาํหนดคุณลักษณะของสื่อการเรียนการสอน วาสื่อการเรียนการ
สอนสามารถชวยสนองในดานตอไปน้ีอยางไร  
1.1 ความมุงหมายของหลักสูตร  
1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนดแนะไวในหลักสูตรเพียงใด เปนตน  
2. ครูผูสอน พิจารณาวาสื่อการเรยีนการสอนสามารถ  
2.1 เสริมตอการบรรลุผลตามจุดมุงหมายการเรียนการสอนเพียงใด  
2.2 เอ้ือประโยชนตอการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เชน การทดลอง การแกปญหา การ  
สาธิต การอภปิราย การจัดกิจกรรมกลุม ฯลฯ เพียงใด  
3. ตัวผูเรียน ใชเปนตวัแปรเพื่อพิจารณาวาสื่อการเรียนการสอน จะชวยในดานตอไปน้ีไดอยางไร  
3.1 เสริมการเรียนดวยตนเองของผูเรียนเพียงใด  
3.2 เอ้ือประโยชนตอการสรางคุณภาพของผูเรียน ในดานความมีเหตุผล ความคิดริเริ่ม  
สรางสรรค ความชางสังเกต และความจาํของตนเองเพียงใด  
3.3 เสริมลักษณะที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนไดเพียงใด  
3.4 มีเน้ือหา รูปแบบ ความยากงายของสิ่งตาง ๆ สอดคลองกับระดับวุฒิภาวะของผูเรียน  
เพียงใด  
4. การจัดเนื้อหาวิชาในสื่อ โดยเฉพาะสื่อสําหรับอาน (มองเห็น ) เพ่ือพิจารณาวา  
4.1 มีการจัดลําดับเนื้อหาตอเน่ืองดี ( Hierarchy) เพียงใด  
4.2 จัดจากมโนทัศนพ้ืนฐานไปสูการสรปุครอบคลุม ( Generalization) ดีเพียงใด  
4.3 มีความถกูตองตามเนื้อหาวิชาเพียงใด  
4.4 มีการอธิบายใหเขาใจงายเพียงใด  
5. รูปรางลักษณะของสื่อ เชน  
5.1 ขนาดรูปราง  
5.2 ขนาดอักษร  
5.3 จํานวนภาพประกอบ  
5.4 สี และการดึงดูดความสนใจ  
5.5 ความมั่นคงแข็งแรง ทนทาน ฯลฯ  
 
การออกแบบสื่อเพื่อมองเห็นความหมาย  
ในดานการศึกษา การแปลความจากความรู ความคิด และรูสึกซึ่งเปนสาร ( Massage ) ประเภท  
นามธรรม ใหเปนรูปธรรม เชนคําพูด ภาพ อักษรและสัญลักษณ โดยผานสื่อ ( Media ) ที่เหมาะสม เปน
ความสามารถชั้นสูงของวิชาชีพครู การออกแบบสารเพือ่สื่อความหมายดวยคําพูดและตัวหนังสอืไมซับซอน
เทากับการพยายามสื่อความดวยภาพและสัญลักษณทีร่ับรูไดดวยการ  
มองเห็น จากการศึกษาพบวา มนุษยเรียนรูจากการเห็นประมาณ 83 เปอรเซ็นต และจากการไดยินประมาณ 



11 เปอรเซ็นต และยิ่งกวานั้น มนุษยจําจากการไดยินเพียง 20 เปอรเซ็นต แตจําจากการเห็นและไดยิน
รวมกันถึง 50 เปอรเซ็นต ดังนั้น ความสามารถในการออกแบบสื่อประเภททศันวัสดุเพ่ือการสื่อความหมาย 
จึงจําเปนตองทราบขบวนการรับรูความหมายจากการมองเห็น และความสามารถดานการผลิตสือ่ทัศนวัสดุ 
เพ่ือตอบสนองความตองการในการสงสารใหถึงผูรับอยางถูกตอง ( กฤษมันต วัฒนาณรงค, 2536 )  
การเสนอภาพหรือสัญลักษณ ในรูปของทัศนวสัดุแทนความหมายนั้น ตางจากการใชคําพูดหรอืคําบรรยาย 
เพราะคําพูดหรือภาษาที่ใชเปนสัญลักษณ ( Symbol ) และทศันวัสดุนั้นเปนตวัแทน ( Iconic )  
ซึ่งเกิดจากลักษณะและความเขาใจในสวนรวมของสาร ( Massage ) แตละตวั จากหลักการที่ยอมรับวา
มนุษยเรียนรูและเขาใจจากสิ่งที่เปนจริงมากที่สุด และไมมีสื่อใดใหความเปนจริงไดมากเทากับของจริง โดย
แตละสื่อจะสรางลําดับขั้นของความเปนจริงมากนอยตางกัน ฉะนั้น การใชทศันวสัดุใหเหมือนจริงมากที่สุด 
เชน ภาพยนตรจะถายทอดสิ่งที่ตองการบอกแกผูชมไดดีกวาภาพวาด ภาพลายเสน หรือการตูน จริงหรือไม  
สิ่งที่จะบอกไดอยางไมลังเลคือ ภาพถายจะใหความจริงใกลเคยีงกบัของจริง ( Original ) ที่สุดเทานั้น แตจะ
เปนการสื่อความหมายของ Original ไดดีที่สุดหรือไมนั้น ยังตองพิจารณาสิ่งอ่ืน ๆ อีก มีการศึกษาพบวา ใน
บางสถานการณและชนิดของสาร การเสนอของจริงหรือสถานการณจริงจะทําใหการถายทอดสารและการ
รับรูลดลง เพราะรายละเอียดบางอยางในของจริง หรือสถานการณจริงรบกวนขบวนการรับรูและเรียนรู โดย
วัยและสิ่งแวดลอมของผูรับรูหรือผูเรียน จะแปลความหมายตางกันไป จากรายละเอียดของสถานการณจริง
หรือของจริง ทําใหการสื่อความหมายไมตรงกัน การศกึษาของ Dwyer พบวา การนําเสนอที่เหมือนจริงมาก
ที่สุดกับเหมือนจริงนอยสุด ทําใหการแปลความหมายจากการมองเห็นคลาดเคลื่อนได การเสนอสารใหมี
ความจริงอยูระดับกลาง ๆ จะใหผลดีที่สดุและควรใชเปนหลักในการออกแบบทัศนวัสดุเพื่อสื่อความหมาย  
การใชภาพทางการสอน  
การใชภาพทางการสอน ( Using Visual in Instruction ) เปนการใชภาพในการนําเสนอในกระบวนการเรียน
การสอน แบงได 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ภาพที่ผูเรียนดูแลวชอบ กับภาพที่ผูเรียนดูแลวเกิดการเรียนรูและ
เขาใจ ภาพทีผู่เรียนเรียนรูไดมากที่สุดอาจไมใชภาพที่ผูเรียนชอบ ผลการศึกษาจากผูเรียนที่สงูกวา
ประถมศึกษาขึ้นไป พบวา ( กฤษมันต วฒันาณรงค, 2536 )  
1. ผูเรียนชอบภาพสี มากกวาภาพขาว - ดํา  
2. เลือกภาพถายมากกวาภาพวาด  
3. เลือกรูปรางและสีทีเ่หมือนจริง  
4. ผูอายุนอยชอบภาพที่ไมซับซอนมากกวาภาพซับซอน  
5. ผูอายุมาก ชอบภาพซับซอนมากกวาภาพที่งายแกการเขาใจ  
การมองเห็นความหมายจากภาพของผูเรียนมีขบวนการอยู 2 ประการ  
1. Decoding เปนขบวนการที่ผูเรียนมองภาพแลวสามารถแปลความหมายของภาพ ออกมาเปน  
คําพูดหรือตัวหนังสือ โดยบรรยายความหมายและความเขาใจไดอยางถูกตอง ( Learning from Visual ) ใน
การแปลความหมายหรือการถอดรหัสนั้นขึ้นอยูกับวัยและสิ่งแวดลอม ในวัยเด็ก ต่ํากวา 12 ป จะแปลความ
แตละสวนของภาพทีละสวน แตในอายุทีสู่งกวาจะแปลความหมายรวม ๆ ออกมา ฉะนั้น ภาพบางภาพอาจ
ไมสื่อความกับผูมีอายุแตกตางกัน และสิง่แวดลอม ไดแก สังคม วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิหลัง ยังคงมีผล
ตอการแปลความของทัศนวัสดุ ดังนั้น ในสถานการณของการเรียนตองระวังความแตกตางกันของผูเรียน



ดวย  
2. Encoding นอกจากจะสามารถแปลความหมายจากภาพที่เห็นแลว จะตองมีการสรางภาพขึ้นเพื่อการสื่อ
ไดดวย ความสามารถในการสรางทัศนวัสดุหรือภาพเพื่อเปนตวัแทนของความรู ความคิด และความรูสึกที่
ตองการถายทอดใหกับผูรบัรูมีความสําคัญสําหรับผูสอนอยางมาก ความสามารถในการออกแบบทศันวัสดุ
เพ่ือสื่อความหมายที่ดีนั้น ตองมีการฝกอยางสม่ําเสมอ ใหทันสมัยกับกับเทคโนโลยีการผลติวสัดุที่เปลี่ยนไป
ดวย การฝกออกแบบสื่อเพ่ือมองเห็นความหมายใชหลกัการคลายกบัการฝกการพูดและการเขยีน กลาวคือ 
ในการฝกพูดหรือเขียน ผูเรียนจะตองรูจักการจัดลําดับกอนหลัง และรวบรวมใหเปนเรื่องตามหัวขอหรือ
จุดมุงหมาย ความสามารถทางดานการมองเห็นความหมาย ( Visual Literacy ) มีความสําคัญเทากับ
ความสามารถทางการอานและการเขียน ( Print Literacy ) ในการเรียนการสอนดวยสื่อสมัยใหม นอกจาก
ความสามารถดานการอานและเขียนแลว ความสามารถในการมองเห็นความหมายจะเปนสวนสาํคัญในการ
ใชสื่อ ทั้งในปจจุบันและอนาคต  
การออกแบบภาพ ( Designing Visual )  
ยังไมมีกฎเกณฑใด ๆ ที่แนนอนในการออกแบบภาพ ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัจุดประสงคของผูออกแบบ สิ่งทีควร
คํานึงในการออกแบบภาพนั้น พอสรุปเปนขอ ๆ ไดดังนี้ ( กฤษมันต วัฒนาณรงค, 2536 : 75 )  
1. Unity เปนการสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของภาพ ในดานความคิดและการวางรูป การเสนอ
ความคิดเดียว ( One idea at a time ) ในภาพหนึ่งยังเปนที่ยอมรับ ไมวาเนื้อหาในภาพจะแสดงลักษณะ ที่
แตกตางกันอยางไร และโดยรวมของภาพยังคงใหความคิดที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  
2. Line เสนใชเปนเครื่องนําสายตาและเนนสวนสําคญั ลักษณะของเสนแตละชนิดจะใหความรูสกึตาง ๆ กัน 
เชน  
2.1 เสนนอน ( Horizontal Line ) ใหความรูสึกราบเรียบ สงบและออนโยน  
2.2 เสนตั้ง ( Vertical Line ) ใหความรูสกึม่ันคง แข็งแรง  
2.3 เสนเฉียง ( Diagonal Line ) ใหความรูสึกเคลื่อนไหว  
2.4 เสนโคง ( Curve Line ) ใหความรูสกึเคลื่อนไหว นุมนวล  
3. Shape เปนรูปรางที่เกิดจากเสนมาบรรจบกันทําใหเกิดภาพ มี 2 มิติ  
4. Form เปนรูปทรงที่มี 3 มิติ แสดงใหเห็นความลึก หนา เกิดจากการแสดงลักษณะพื้นผวิหรือการใหแสง - 
เงา  
5. Arrangement การจัดวางรูปและคําบรรยาย มีหลายลักษณะ โดยมากจะใหอยูในลักษณะตวัอักษร C, O, 
S, Z, L, T และ U นอกกจานี้ การใชเสนหรือทิศทางเพื่อนําสายตาไปสูจุดสําคัญของภาพ ก็มีความสําคัญทาํ
ใหการจัดวางรูปแบบของภาพนาสนใจ  
6. Balance เปนการสรางความสมดุลจากการจัดวางรูปแบบ ถาเปนความสมดุลกันในแนวนอนหรือแนวตั้ง
เรียกวาเปนแบบ Formal แตถาเปนสมดลุจากการใชเสน สี แสง - เงา หรือรูปทรงตาง ๆ เรียกวาเปนความ
สมดุลแบบ Informal  
7.Colour การใชสีในทัศนวสัดุหรือในภาพ จะทําใหเกดิผล 4 ประการ คือ  
7.1 ใหความรูสึกที่เปนจริงโดยการใชสีที่เหมือนจริง  
7.2 แสดงความเหมือนและความแตกตาง  



7.3 แสดงสวนสําคัญ  
7.4 สรางอารมณใหกับผูชม  
8. Interaction การใหผูเรียนมีสวนรวมกับทัศนวัสดุที่สรางขึ้นในรูปแบบตาง ๆ การเติมภาพ การสับเปลี่ยน
ภาพ หรือการตอบคําถาม ทําใหผูเรียนไดตอบสนองกับทัศนวัสดุทีท่ําหนาที่เปนตัวเรา สามารถทําใหเกิด
การเรียนรูและความสนใจใหกับผูเรียนได  
9. Lettering Visual การใชตัวอักษรมีขอควรพิจารณาดังนี้  
9.1 สีตัวอักษรควรจะตัดกบัสีพ้ืน เพ่ือเพ่ิมการมองเห็นที่ดี  
9.2 ขนาดตวัอักษรใชในหองเรียน ขึ้นอยูกับระยะหางจากผูอานถึงตัวอักษร โดยควรเริ่มที ่ 
ความสูง 0.25 นิ้ว ในระยะหาง 8 ฟุต และจะเพ่ิมขึ้นทุก ๆ 0.25 นิ้ว ในทุกระยะ 8 ฟุต  
สําหรับหองเรียนขนาด 64 ฟุต ตวัอักษรควรมีขนาด 2 นิ้ว ขนาดดังกลาวนี้เปนขนาด  
ต่ําสุดที่ควรจะนํามาใชใหเกิดการมองเห็นที่ดี  
9.3 ระยะหางระหวางตวัอักษร ไมมีการกําหนดแนนอน ใหพิจารณาตามความเหมาะสม  
9.4 แบบของตัวอักษร แตละแบบจะใหความรูสึกที่แตกตางกัน การเลือกแบบอักษรตองให สมัพันธกับสารที่
จะถายทอดมากที่สุด  
การประเมินสื่อการเรียนการสอน  
การประเมินสือ่การเรียนการสอน มักจะควบคูไปกับวิธกีารประเมินไปดวย การประเมินสื่อ เปนการพิจารณา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน ดังนั้น การประเมินสื่อ จึงเร่ิมตนดวยการกาํหนดปญหา
หรือคาํถาม เชนเดียวกบัการวิจัย เชน สือ่การเรียนการสอนที่ใช มีประสิทธผิลเพยีงใด สื่อจะสามารถ
ปรับปรุงการสอนไดดีเพียงใด คุมคาในแงผลการเรียนรูหรือไม ตองใชเวลาในการใชสื่อมากเพียงใด คุม
หรือไม เปนตน โดยเฉพาะเมื่อมีการใชสื่อน้ันเปนครั้งแรก ควรจะมีการประเมินสื่อน้ันเพื่อปรับปรุงในการใช
ครั้งตอไป การประเมินดวยตัวผูสอนเอง อาจใชแบบประเมินงาย ๆ โดยใชแบบประเมินสื่อทั่วไป หรือใช
แบบประเมินเฉพาะสื่อก็ได การประเมินสือ่ อาจทําไดดวยการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน การอภิปรายระหวางผูสอนแบผูเรียนเก่ียวกับสื่อการเรียนการสอน ก็เปนแนวทาง
หนึ่งในการประเมินสื่อ ทั้งน้ีผูประเมินควรมีแบบประเมิน เพ่ือชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล นํามาวิเคราะห
ผลการประเมินตอไป การประเมินสื่ออาจทําไดหลายวธิีที่นิยมกัน มี 5 วิธี คือ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ,2533)  
1. การประเมินโดยผูสอน ผูสอนที่คัดเลอืกใหเปนผูประเมินสื่อ ควรเปนผูที่มีประสบการณในการสอน เคยรับ
การฝกอบรมจนมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับการผลิต และการใชสื่อการสอน และมีประสบการณในการใช
สื่อการสอนมาเปนอยางดี ผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญเกีย่วกับสื่อ อาจจัดเปนผูชํานาญได  
2. การประเมินโดยผูชํานาญ ในที่นี้ หมายถึง ผูชํานาญดานสื่อการเรียนการสอนและมีประสบการณดานการ
ประเมินดวย ดังนั้น ผูชาํนาญอาจเปนผูสอน เปนอาจารยในมหาวิทยาลัยที่สอนในสาขาวชิาสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา รวมถงึอาจารยดานการวัดผลประเมินผลที่มีความรูความสามารถดานสื่อการเรียนการ
สอน เปนตน  
3. การประเมินโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ เปนกลุมบคุคลที่หนวยงานแตงตั้งขึ้นมาเพื่อประเมินสื่อ คลาย
กับกรรมการตรวจรบัวสัดุครุภัณฑ แตจะมุงประเมินถงึคุณลักษณะ ประสิทธิภาพการใช และคณุลักษณะ
ดานอ่ืน ๆ ของสื่อการเรียนการสอน  



4. การประเมินโดยผูเรียน ผูเรียนเปนผูรบัและเรียนรูจากสื่อ ดังนั้น การใหผูเรียนไดมีโอกาสประเมินสื่อ จึง
ชวยใหไดขอคิดในการปรบัปรุงสื่ออยางเหมาะสมกับผูเรียน การประเมินสื่อโดยผูเรียนควรจัดทําขึ้นทันที 
เม่ือใชสื่อแลว และใหประเมินเฉพาะตัวสือ่ ไมใหเอาวิธสีอนของผูสอนเขามาเกี่ยวของ อยางไรก็ตาม การ
ประเมินสื่อโดยผูเรียนอาจมีปญหาอยูบาง ในแงของประสบการณของผูเรียนยังนอย ผูสอนควรชีแ้จงเกณฑ
หรือหัวขอการประเมิน ใหผูเรียนเขาใจกอนที่จะใหประเมิน  
5. การประเมินประสิทธิภาพของสื่อ เปนอีกวิธีหนึ่ง เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของสื่อ สื่อที่จะตองไดรับการ
ประเมินประสทิธิภาพ สวนใหญเปนสื่อที่ผลิตขึ้นมาตามหลักการของการสอนแบบโปรแกรม การประเมินสื่อ
โดยวิธีนี้ จะคาํนึงถึงจุดมุงหมายของสื่อการเรียนการสอน และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
ภายหลังจากที่เรียนจากสื่อน้ันแลว วิธปีระเมินประสทิธภิาพของสื่อ ทําได 2 วิธ ี 
5.1 ประเมินโดยอาศัยเกณฑ การประเมนิประสิทธิภาพของชุดการสอน เปนการตรวจสอบหรือประเมิน
ประสิทธิภาพของชุดการสอน ที่นิยมประเมินจะเปนชุดการสอนสําหรับกลุมกิจกรรม หรือชุดการสอนที่ใชใน
ศูนยการเรียน โดยใชเกณฑมาตรฐาน 90/90 ( 90/90 Standard ) เปนเกณฑประเมินสําหรับเนือ้หาประเภท
ความรู ความจํา และใชเกณฑมาตรฐาน 80/80 สําหรับเนื้อหาที่เปนทักษะ ความหมายของตัวเลขเกณฑ
มาตรฐานดังกลาวมีความหมายดังนี้คือ 90 ตัวแรก หมายถึงคารอยละของประสิทธภิาพในดานกระบวนการ
ของชุดการสอน ซึ่งประกอบดวยผลของการปฏิบตัิภารกิจตาง ๆ เชน งาน และแบบฝกของผูเรียน โดยนํา
คะแนนที่ไดจากการวัดผลภารกิจทั้งหลาย ทั้งรายบุคคลและกลุมยอยทุกชิ้นมารวมกัน และคํานวณหาคา
รอยละเฉลี่ย สวน 90 ตัวหลัง นั้นหมายถึง คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน  
( Post-test ) ของผูเรียนทุกคน นํามาคํานวณหาคารอยละเฉลี่ย ก็จะไดคาตัวเลขทั้งสอง เพ่ือนําไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑมาตรฐานตอไป  
สําหรับการกําหนดเกณฑมาตรฐานนั้น จันทรฉาย เตมิยาคาร ( 2533 ) เสนอวา การกําหนดเกณฑ จะเปน
เทาใดนั้น ใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความพอใจ แตโดยปกติเน้ือหาที่เปนความรูมักจะตั้งเอาไวที่ 80/80, 
85/85, 90/90 สวนเนื้อหาทีเ่ปนทักษะอาจตั้งไวต่ํากวานี้ คือ 75/75 ทั้งน้ีหลังจากประเมินประสทิธิภาพแลว
ผลลัพธควรใกลเคียงกบัเกณฑที่ตั้งเอาไว มีขอแมวา ตองไมต่ํากวาเกณฑเกินกวา 2.5 %  
5.2 ประเมินโดยไมไดตั้งเกณฑไวลวงหนา เปนการประเมินประสทิธภิาพของสื่อ ดวยการเปรียบเทียบผล
การสอบของผูเรียน ภายหลังจากที่เรียนจากสื่อน้ันแลว ( Post - test ) วาสูงกวากอนเรียน ( Pre - test )
อยางมีนัยสําคัญหรือไม หากผลการเปรยีบเทียบพบวา ผูเรียนไดคะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญ ก็แสดงวา สื่อน้ันมีประสิทธภาพ  
เครื่องมือการประเมินสื่อ  
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เพ่ือการประเมินสื่อทําไดหลายลกัษณะ เชน  
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( Achievement Test ) เปนเครื่องมือวดัความรูของผูเรียน
ภายหลังการเรียนจากสื่อแลว  
2. แบบทดสอบวัดความถนดั ( Aptitude Test ) เพ่ือวัดสมรรถภาพของผูเรียนภายหลังที่เรียนรูจากสื่อ  
3. แบบสอบถาม ( Questionnaire ) เปนเคร่ืองมือที่ใชในการสํารวจ ซึ่งเครื่องมือน้ีจะประกอบดวยขอความ
หรือคําถามตาง ๆ เกี่ยวกบัสื่อ หรืออาจมีชองวางใหเติมขอความดวยก็ได เครื่องมือลักษณะนี้ใชประเมินได
กับทุกกลุม  



4. แบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale ) สามารถใชประกอบในแบบสอบถามได สามารถนําไปใช
ในการรวบรวมขอมูล เพ่ือประเมินดานเหตุการณ ความคิดเห็นและเจตคติของผูเรียนได ซึ่งผูออกแบบ
ประเมินลักษณะนี้ตองใหนยิามของศัพทเฉพาะหรือขอความดานเทคนิคที่ใชในการประเมินใหชัดเจน 
ไมเชนนั้นขอมูลที่ไดอาจผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนได  
5. แบบจัดอันดับ ( Ordinal Scale ) เปนการพิจารณาคุณคาของสื่อในการสอนจุดมุงหมายหนึ่งวา  
สื่อใดจะเหมาะสมที่สุด แลวเรียงอันดับความสําคัญของสื่อ  
6. การบันทึกแบบไดอารี่ ( Diary) เปนเทคนิคอยางหนึ่งในการประเมิน อาจจะบันทึกเกี่ยวกับการใชสื่อน้ัน 
ๆ ทุกครั้งที่มีการใช เพ่ือทราบผลของการใชสื่อการเรียนการสอน  
7. การสังเกต ( Observe ) เปนการเฝาดผูลที่เกิดขึ้นจากการใชสื่อการสอน ตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ
ใชสื่อการเรียนการสอน  
8. การสัมภาษณ ( Interview ) เปนการซักถามและพดูคุยกับทั้งผูผลิต ผูใชและผูเรียน เกี่ยวกบัสื่อ  
นั้นเพื่อนําขอมูลมาประกอบพิจารณา ในการประเมินสือ่  
เน่ืองจากการประเมินมีหลายรูปแบบและหลายวธิี นอกจากนั้น การประเมินยังมีความมุงหมายเพ่ือการ
ปรับปรุงใหดีขึ้น ไมใชเปนการตรวจสอบเทานั้น ดังนั้นเครื่องมือและเทคนิคการรวบรวมขอมูลจึงมักใชหลาย 
ๆ รูปแบบคละกัน และจัดใหมีการประเมินอยางตอเน่ือง  
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ  
อภิญญา แกวชื่น ( 2528 ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทยีบพัฒนาการ ทางความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการคิดที่เปนการตูนลอของจริงกับการตูนโครงสราง  
โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่กําลังศึกษา ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2527 
โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร อ. ตะพานหนิ จ.พิจิตร โดยการสุมตวัอยางงาย (SIMPLE 
RANDOM SAMPLING) จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรยีนที่ใชแบบฝกเสริมทักษะการคิดที่เปน
การตูนลอของจริงมีพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคแตกตางจากนักเรียนที่ใชแบบฝกเสริม  
ทักษะการคิดที่เปนการตูนโครงราง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนที่ใชแบบฝกเสริมทักษะการคิดที่
เปนการตูนลอของจริงมีพัฒนาการ ทางความคิดสรางสรรคที่แสดงออกโดยภาษาและรูปภาพสูงขึ้น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ ระดับ .01 นักเรียนที่ใชแบบฝกเสริมทักษะการคิดที่เปนการตูนโครงรางมีพัฒนาการ
ทาง ความคิดสรางสรรคที่แสดงออกโดยภาษาและรปูภาพสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ ระดับ .01  
นนทพร พรประยุทธ ( 2528 ) ไดทําการวิจัยศึกษาผลการรับรูอักษรสีบนพื้นขาวและอักษรขาวบนพื้นสี โดย
ใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 2 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวธิีการ สุมแบบหลาย
ขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปวา ผลการรับรู จากการดูอักษรสีแดง สีน้ําเงิน สีเขียว และสีดําบนพื้นขาว ใน
สถานการณปกติโดยใชบัตรคําแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเม่ือ เปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของ
คะแนน พบวาผลการรับรูจากการดูอักษรสีน้ําเงินบน พ้ืนขาวสูงสุด และผลการรับรูจากการดูตัวอักษรสีเขยีว 
สีดํา และสีแดง ใหผลการรบัรูรองลงมาตามลําดับ ผลการรับรูจากการดูตัวอักษรขาวบนพื้นสีแดง สีน้ําเงิน สี
เขียว และสีดํา ในสถานการณปกติโดยใชบัตรคําแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเม่ือ 
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนน พบวาผลการรับรูจากการดูตัวอักษรขาวบน พ้ืนเขียวสูงสุดและผลการรับรู
จากการดูตัวอักษรขาวบนพืน้สีแดง สีดํา และสีน้ําเงิน ใหผลการรับรูรองลงมาเปนลาํดับ สําหรับผลการรับรูที่



เปนคูสีเดียวกนัเม่ือเปรียบเทียบคาเฉลีย่ของคะแนน พบวา อักษรสีน้ําเงินบนพืน้ขาวใหผลการรับรู ดีกวา
อักษรขาวบนพื้นสีน้ําเงิน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนคาเฉลีย่ของคะแนนในการรบัรูตวัอักษร
ของคูสีอ่ืน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 
สมชาย มิตรมูลพิทักษ ( 2534 ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โดย ใชสื่อ อาร ไอ ที กับนักเรียนทีส่อนโดยวิธีปกติ โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ปการศกึษา 2533 ของโรงเรียนที่ใชสื่อการสอน RIT กับนักเรียนที่ใชการสอนปกต ิ 
จํานวนรูปแบบละ 173 คน ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จ.สุรินทร ผลการวิจัยสรุปวานกัเรียนที่สอน
โดยใชสื่อ RIT มีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่สอนโดยวิธีปกติอยางมีนัยสาํคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .05  
เกษมศรี พรหมภิบาล ( 2537 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการสอนวชิาการออกแบบ 1 โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมตวัอยางที่ใชในการ
วิจัย คือนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีล่ง ทะเบียนเรียนวิชา ศ 013 การออกแบบ 1 ปการศึกษา 
2537 จํานวน 2 โรงเรียนคอื นักเรียนหญิงโรงเรียนสายน้ําผึ้ง จํานวน 20 คนและนักเรียนชายโรงเรียน
กรุงเทพ คริสเตียนวิทยาลัย จํานวน 14 คน โดยใชวธิีสุมตัวอยางอยางงาย  
ผลการวิจัยพบวา ผลของการสอนวิชา ศ013 การออกแบบ1เรื่องทฤษฎีองคประกอบศิลป โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามสมมตฐิาน ที่ตั้งไวคือ สูงกวาเกณฑที่กําหนด และ
ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกวิชา ศ 013 การ ออกแบบ1 เรื่องทฤษฎี
องคประกอบศิลป อยูในระดับที่ดีมาก มีความกระตือรือรนสนุกสนานตอการเรียน เห็นประโยชนของการใช
เทคโนโลยสีมัยใหมในการสอน สําหรับบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกนี้ที่เรียนเขาใจมากที่สุด คือ 
เรื่องสี  
ดวงรัตน ศรีวงษดล ( 2530 )สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ได
ทําการศึกษาวิจัยประสทิธภิาพของการเรียนการสอน ชุดสื่อวิชาชิ้นสวนเครื่องกล ที่มีการพัฒนาขึ้น จากการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน กับหลังเรียน และประเมินประสิทธภิาพของสื่อ โดยใชเกณฑ
มาตรฐาน 70/70 โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับประโยควิชาชีพชั้นปที่ 2 - 3 แผนกชางกลโรงงาน
และชางเชื่อม จากวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ 8 แหง ผลการวิจัยสรปุวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน หลังเรียน 
สูงกวากอนเรียน สําหรับประสิทธิภาพของสื่อ พบวา ผลสัมฤทธิ์ระหวางบทเรียนสงูกวาเกณฑ แตผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนยังต่าํกวาเกณฑทีก่ําหนดไว  
กิ่งกาญจน ภัทรพิศาล ( 2534 ) ไดทําการวิจัยศึกษาประสิทธิภาพของสไลดมัลตวิิชั่นประกอบเสียงวิชา
วิทยาศาสตร เรื่องการสืบพนัธุสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชลกันยานุกลู จํานวน 50 คน ผลการวิจัยพบวา สไลดมัลตวิิชั่นประกอบเสียงที่
ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 80.30/95.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว และ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลงัเรียน สูงกวากอนเรียนมากกวารอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดบั .01  
พูลทรัพย นาคนาคา ( 2539 ) ไดพัฒนาสื่อการเรียนเพื่อทักษะการอานหนังสือและวารสารภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ โดยใชกลุมตวัอยางเปนนักศึกษาปรญิญาตรีปที่ 1 สถาบันราชภฏั  
สวนสุนันทา จํานวน 4 หองเรียน เปนสาขาวิชาศิลปศาสตร 2 หองเรียนและสาขาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 



2 หองเรียน รวม 144 คน จัดกลุมทดลองและกลุมควบคุมแบบลาตินสแควร ( LS-2 ) ใชเวลาในการทดลอง 
1 ภาคเรียน ผลการวิจัยสรปุวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของกลุมทดลอง สูงกวากลุมควบคุม ซึ่งเรียนกับสื่อ
ปกติ และผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของสื่อตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 พบวา สื่อการเรยีนดังกลาวมี
ประสิทธิภาพผานเกณฑทีก่ําหนดไวทุกหนวยการเรียน นอกจากนั้นผลการวเิคราะหขอมูลตอบสนองของ
ผูเรียนในกลุมทดลอง ยังไดผลสอดคลองกับผลการทดสอบขอมูลเชิงปริมาณกลาวคือ นักศึกษาในกลุม
ทดลอง สามารถเรียนไดผลดีทุกหนวยการเรียน และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนดวยความสนุกสนานและ
สนใจ  
 
 

บทที่ 3  
วิธีดําเนินงานวิจัย  
ประเภทของงานวิจัย 

งานวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Research ) โดยใชการทดลองแบบมีการควบคุมตวัแปร 
และสอบกอน - หลัง การทดลอง ( Control Group Pre - test / Post - test Design )  
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวชิาศิลปะกับชวีิต 2 ( ศ 102 ) ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2543 ของโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลยั เชียงใหม 13 หองเรียน จํานวน 576 คน จัดแบงเปน
กลุมตวัอยางในการทดลอง 8 กลุม กลุมละ 72 คน เปนการสุมแบบแบงชั้น โดยนําผลคะแนนจาก
แบบทดสอบกอนเรียน ( Pre - test ) มาจัดกลุมที่มีคะแนนระดับตาง ๆ คละกันไปทุกกลุม  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้มี 4 ชนิด ซึ่งแตละชนิดมีรายละเอียดดังน้ี คือ  
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใชเปนทั้งแบบทดสอบกอน
เรียน (Pre - test ) และหลังเรียน  
( Post - test ) เปนแบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ เพ่ือวัดผลการเรียนรูตาม
เน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู และใชเปรียบเทียบผลการเรียนกอนเรียนกับหลงัเรียน นอกจากนี้ ยังใช
ประเมินประสทิธิภาพของสือ่การสอนที่ผลิตขึ้นดวย  
2. แบบทดสอบระหวางเรียน เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูของแต
ละบทเรียน ถอืเปนแบบทดสอบทายบท เปนแบบอัตนยั มีทั้งหมด 8 ชุดแตละชุดมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ทําการทดสอบในระหวางการเรียนรูจากสื่อแตละชุด ผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบระหวางเรยีนจะใชในการ
ประเมินประสทิธิภาพ ของสื่อการสอน ตามเกณฑมาตรฐาน 70/70  
3. แบบสอบถามประเมินผลการใชสื่อ เปนแบบสอบถามเพื่อใชในการประเมินการใชสื่อการเรียน โดยเก็บ
ขอมูลจากนักเรียน  
ทุกกลุม ๆ ละ 1 คน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือศึกษาถึงผลการใชสื่อและเจตคติในการ
เรียนรูจากสื่อของนักเรียน แบบสอบถามมีทั้งแบบประมาณคา และแบบสอบถามปลายเปด  
การหาคุณภาพของเครื่องมือ  



การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวจัิย มีขั้นตอน ดังนี้  
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใชเปนทั้งแบบทดสอบกอน
เรียน (Pre - test ) และหลังเรียน  
( Post - test ) เปนแบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ เพ่ือวัดผลการเรียนรูตาม
เน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู และใชเปรียบเทียบผลการเรียนกอนเรียนกับหลงัเรียน นอกจากนี้ ยังใช
ประเมินประสทิธิภาพของสือ่การสอนที่ผลติขึ้นดวย ขัน้ตอนของการผลิตและหาคุณภาพของเครื่องมือ มี
ดังนี้  
1.ขั้นจัดทําเครื่องมือ มีวิธีการดําเนินการดังนี้  
1.1 ศึกษาเนือ้หา และจุดประสงคการเรียนรูของแตละบทเรียนทั้ง 8 หนวย  
1.2 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ของแตละหนวย  
1.3 กําหนดเนื้อหาที่จะวัดทั้ง 8 หนวย  
1.4 กําหนดตารางโครงสราง ระบุน้ําหนักแตละจุดประสงคและเนื้อหา  
1.5 กําหนดจํานวนขอ คะแนนรายขอ และประเภทเครือ่งมือ  
1.6 เขียนขอความ จัดพิมพ ในชั้นแรก จัดทําทั้งหมด 60 ขอ  
2. ขั้นทดลองใช มีวธิีการดําเนินการ ดังนี้  
2.1 ทดลองใหกลุมตวัอยาง เปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 5 คน เปน  
ผูพิจารณาดานขอความ ความเขาใจในการใชภาษา เวลาที่ใชตอบคําถาม จากนั้นนํา  
มาพิจารณาปรับปรุง เพ่ิมเติม  
2.2 นําไปทดลองสอบกับนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 45 คน จากนั้นนําผล  
การทดสอบมาทําการวิเคราะห หาคาความยาก( p ) และอํานาจจําแนกรายขอ ( r )  
2.3 พิจารณาขอสอบที่มีความยากงาย และอํานาจจําแนกพอเหมาะ จํานวน 40 ขอนํามาวิเคราะหหาคา
ความเชื่อม่ัน ( Realibility) ของแบบทดสอบโดยใชสตูร KR-20 จากแบบทดสอบทั้งหมดที่เลือกนํามา
วิเคราะห ไดคาความเชื่อม่ัน = 0.7028 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน = 2.7065 และมีอํานาจจําแนก
โดยการทดสอบคาสถติิ F-Test มีนัยสําคัญทางสถติิที ่.01 ( ตาราง )  
2. แบบทดสอบระหวางเรียน เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูของแต
ละบทเรียน ถอืเปนแบบฝกหัดประจําบท เปนแบบอัตนยั มีทั้งหมด 8 ชุด ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดไปพรอม
กับการเรียนรูจากสื่อแตละชุด ซึ่งจะมีลักษณะเปนใบคาํถาม ใหนักเรียนในแตละกลุมแบงกันทําคนละ 1 ขอ
ตอ 1 ชุด ผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบระหวางเรียนจะใชในการประเมินประสทิธิภาพ ของสื่อการสอน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 70/70 แบบทดสอบนี้ใชในการเรยีนการสอนไมสามารถนําไปทดลองใชได แตได
พิจารณาใหมีความตรงตามเนื้อหา ( Content Validity ) และสอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัดมากที่สุด มี
กระบวนการผลิตเชนเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน แตไมไดนาํไปทดลองใช  
3. แบบสอบถามประเมินการใชสื่อการเรียน เปนแบบสอบถามชนิดประมาณคา (Rating Scale) โดย
สอบถามเกี่ยวกับการใชสื่อทั้งหมด 8 ชุดๆ ละ 6 ขอ สอบถามทั่วไป 9 ขอ รวม 57 ขอ และแบบปลายเปด
สอบถามความคิดเห็นดานตาง ๆ อีก 4 ขอ จากนั้นทําการหาคุณภาพเครื่องมือ โดยใหผูเชี่ยวชาญทํา
จํานวน 4 คนพิจารณาตามเนื้อหา จุดประสงคของการเรียนรูและวตัถุประสงคของการวิจัย เพ่ือใหมีความ



ตรงตามเนื้อหา ( Content Validity ) จากนั้นนําไปใหนักเรียนจํานวน 3 คน ทดลองตอบแบบสอบถาม แลว
นํามาปรับปรุงบางขอ และจัดพิมพเพ่ือนําไปใชตอไป การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ทําการเก็บ
รวมรวมจากนกัเรียนแตละกลุมกิจกรรม โดยใหนักเรียนกลุมละ 1 คน เปนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด
หองเรียนละ 8 กลุม จํานวน 13 หองเรียน จะไดขอมูลทั้งหมด 104 ชุด นํามาวิเคราะหตอไป  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ตามขั้นตอน ดังนี้  
1. ทําการตรวจและใหคะแนนในกระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคน ทุกแบบวัด  
2. นําคะแนนของนักเรียนทุกคน ที่ไดจากแบบวัดทุกฉบับ บนัทึกลงในแบบบันทกึคะแนน  
3.นําขอมูลในแบบบันทึก บนัทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือทําการวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows Release 7.5  
4. ทําการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนน ของกลุมทดลอง ในดาน  
4.1 เปรียบเทยีบคะแนนทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน  
4.2 เปรียบเทยีบคะแนนประเมินประสทิธภิาพของสื่อการสอน โดยใชเกณฑมาตรฐาน 70/70  
4.3 เปรียบเทยีบคะแนนทดสอบระหวางเรียนของสื่อทัง้ 8 ชุด  
4.4 เปรียบเทยีบคะแนนทดสอบระหวางเรียนของแตละกลุมกิจกรรม 8 กลุม  
4.5 เปรียบเทยีบคะแนนทดสอบหลังเรียน ของแตละกลุมกิจกรรม 8 กลุม  
4.6 วิเคราะหคาเฉลีย่ของความคิดเห็นแบบประมาณคาจากแบบประเมินการใชสือ่  
4.7 วิเคราะหคาความถีข่องความคิดเห็นปลายเปด จากแบบประเมนิการใชสื่อ  
4.8 วิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการทดสอบระหวางเรียน การทดสอบหลังเรียน  
สถิตทิี่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก การทดสอบคาเฉลี่ย T-test การทดสอบสมมติฐาน F-test การวิเคราะหคา
ความแปรปรวนแบบทางเดียว ( Oneway - Anova) และ วเิคราะหความสัมพันธระหวางตวัแปร  
แบบ Pearson Product Moment Correlation Coefficient  
เกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย  
เม่ือทําการวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ยไดแลว คาเฉลีย่ที่ไดออกมาสามารถนํามาแปลผลได ดังนี้ ( ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ, 2533)  
คาเฉลีย่ การแปลความหมาย  
1.00 - 1.49 นอยมาก / นอยที่สุด  
1.50 - 2.49 นอย  
2.50 - 3.49 ปานกลาง  
3.50 - 4.49 มาก  
4.50 - 5.00 มากที่สุด  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation = S.D. ) จะแสดงใหทราบถึงลักษณะกลุมความคิดเห็นของผู
ประเมิน ดังนี้  
ถา S.D. = 0 หมายถึง ผูประเมินมีความเห็นสอดคลองกัน  



0 < S.D.< 1 หมายถึง ผูประเมินมีความเห็นคอนขางเหมือนกัน  
S.D.> 1 หมายถึง ผูประเมินมีความคิดเห็นแตกตางกนั  
เกณฑในการแปลความหมายคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ  
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชเกณฑในการแปลความหมายคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธ ของเบสทและคาหน ( 
อางใน ประโชติ เอ่ียมวัน, 2538 ) ซึ่งไดแบงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไวดังนี ้ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระดับความสัมพันธ  
.00 - .19 ต่ํามาก  
.20 - .39 ต่ํา  
.40 - .59 ปานกลาง  
.60 - .79 สูง  
.80 - 1.00 สูงมาก  
สรุปผลการวจิัย  
1 ความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนจากการใชสื่อ โดยการเปรียบเทียบคะแนน กอนเรียนกับหลังเรียน  
ในการเรียนรูจากสื่อการเรียน สามารถศกึษาวานักเรียนเกิดการเรียนรูจากสื่อไดดีขึ้น โดยการเปรียบเทียบ
ผลคะแนนจากแบบทดสอบกอนเรียน ( Pre-test ) กับ แบบทดสอบหลังเรียน ( Post-test) ของนักเรียน
ทั้งหมด 578 คน แบบทดสอบมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน ผลการวเิคราะห พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
หลังเรียนของนักเรียน สูงกวาการทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
2 เปรียบเทียบรูปแบบของการใชสื่อการเรียนการสอน ที่เหมาะสมทีท่ําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด 
จากทั้งหมด 8 ชุด  
2.1 เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของกลุม โดยนําผลคะแนนของแตละกลุมทั้ง 8 กลุมของทุกหองเรียน 13 หอง 
มารวมกัน คิดเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม จากน้ัน วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม โดยการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  
( Oneway - Anova ) จากการวิเคราะห พบวา นักเรยีนในกลุมที่ 1 มีคะแนนเฉลีย่สูงที่สุด รองลงมาคือกลุม
ที่ 8 กลุมที่ 2 และกลุมที่ 7 กับกลุมที่ 4 ตามลําดับ กลุมที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ กลุมที่ 5 จากการ
ทดสอบสมมตฐิาน ที่ได คือ 0.423 นอยกวา คา F ที่ไดจากตาราง แสดงวา คาเฉลี่ยของแตละกลุมมีความ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ นั่นคือ แตละกลุม ทําคะแนนจากการทดสอบระหวางเรียนไดไม
แตกตางกัน  
2.2 เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบระหวางเรียน โดยนําผลคะแนนของแตละแบบฝกหัดทั้ง 8 ชุด 
ของทุกกลุมมารวมกันคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบแตละชดุ จากนั้น วิเคราะหเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางชุด โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว( Oneway - Anova )  
จากตาราง จะพบวาแบบฝกหัดชุดที่นักเรียนทําคะแนนไดสูงสุดคือ ชุดที่ 4 รองลงมาคือชุดที่ 7 ชุดที่ 2 และ
ชุดที่ 8 ตามลาํดับ ชุดที่นักเรียนทําคะแนนไดนอยที่สุดคือ ชุดที่ 6 จากการวิเคราะห จะพบวา คาสถิติ F 
จากการทดสอบสมมติฐาน ที่ได คือ 43.715 มากกวา คา F ที่ไดจากตาราง แสดงวา คาเฉลี่ยของแตละ
แบบฝกหัดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 นั่นคือ คะแนนที่ไดจากแบบฝกหัดแตละชุดมี
ความแตกตางกัน โดยจะพบวา สามารถจําแนกกลุมทีมี่คาเฉลี่ยแตกตางกันได 4 กลุม คือ  



กลุมแรกเปนแบบฝกหัดชดุที่ 6, 1 และ 3 มีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
กลุมที่ 2 เปนแบบฝกหัดชดุที่ 1, 3, 5 และ 8 มีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
กลุมที่ 3 เปนแบบฝกหัดชดุที่ 2 และ 7 มีคะแนนเฉลีย่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ .05  
กลุมที่ 4 เปนแบบฝกหัดชดุที่ 7 และ 4 มีคะแนนเฉลีย่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ .05  
3 ศึกษาเจตคติของผูเรียนจากการใชสื่อการเรียนการสอน  
การศึกษาเจตคติของนักเรยีนจากการใชสือ่การเรียนการสอน โดยใชแบบสอบถามประเมินการใชสื่อ กับ
นักเรียนหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน แบบสอบถามแยกถามเกี่ยวกับสื่อแตละชุดๆ ละ 6 หัวขอ ถาม
สรุปทั่วไปทุกชุด 9 หัวขอ และสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปด 4 หัวขอ จากการรวบรวมขอมูลปรากฎ
ผลไดดังน้ี  
3.1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อแตละชุด ๆ ละ 6 หัวขอ และนาํมาทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ 
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว หัวขอที่ประเมินมีดังนี้  
 
3.1.1 ความนาสนใจของสื่อแตละชุด จากการวิเคราะห จะพบวาสื่อชดุที่ 4 มีความนาสนใจมากที่สุด 
รองลงมาคือชุดที่ 5 ชุดที่ 6 กับชุดที่ 7 ตามลําดับ และชดุที่ 2 มีความนาสนใจนอยที่สุด แตโดยเฉลี่ยทุกชุดมี
คุณภาพอยูในระดับมาก ทุกชุดและแตละชุดมีความนาสนใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
3.1.2 ความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อแตละชุดจากการวิเคราะหจะพบวาสื่อชุดที่นักเรียนไดรับ
ความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระมากที่สดุคือชุดที่ 8 รองลงมาคือชุดที่ 4, 5 และ6 ตามลําดับ แตโดยเฉลี่ย
ทุกชุดมีคุณภาพอยูในระดับมาก ทุกชุด และแตละชุดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที ่.05  
3.1.3 เนื้อหาสาระของสื่อแตละชุดงายตอการทําความเขาใจจากการวิเคราะห จะพบวาสื่อชุดทีมี่เน้ือหาสาระ
งายแกการทําความเขาใจมากที่สุด คือชุดที่ 8 รองลงมาคือชุดที่ 4, 6 และ5 ตามลําดับ แตโดยเฉลี่ยทุกชุดมี
คุณภาพอยูในระดับมาก ทุกชุด และแตละชุดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
3.1.4 ความชดัเจน เหมาะสมของภาพประกอบของสื่อแตละชุด จากการวิเคราะห จะพบวาสื่อชดุที่มี
ภาพประกอบที่ชัดเจนเหมาะสมมากที่สุดคือชุดที่ 2 รองลงมาคือชุดที่ 1, 5 และ6 ตามลําดับ แตโดยเฉลี่ยทุก
ชุดมีคุณภาพอยูในระดับมาก ทุกชุด และแตละชุดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05  
3.1.5 ขอความถูกตอง ชัดเจน งายตอการทําความเขาใจของสื่อแตละชุด จากการวิเคราะหจะพบวา สื่อชุดที่
มีขอความความถูกตอง ชัดเจน ดูงายที่สุดคือชุดที่ 7 รองลงมาคือชุดที่ 1, 2 และ3 ตามลําดับ แตโดยเฉลี่ย
ทุกชุดมีคุณภาพอยูในระดับมาก ทุกชุด และแตละชุดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที ่.05  
3.1.6 ความเหมาะสมของแบบฝกหัดของสื่อแตละชุด จากการวิเคราะห จะพบวาแบบฝกหัดชดุที่มีความ
เหมาะสมที่สดุคือชุดที่ 3 รองลงมาคือชุดที่ 5, 1 และ7 ตามลําดับ ซึ่งผูตอบมีความเห็นไมคอยสอดคลองกัน 
แตโดยเฉลี่ยทกุชุดมีคุณภาพอยูในระดับมาก ทุกชุด และแตละชุดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ 
.05  
3.2 สอบถามความคิดเห็นทั่วไปสรุปรวมทั้ง 8 ชุด จํานวน 9 ขอ วิเคราะหจากคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเปรยีบเทียบกับเกณฑ จากการวิเคราะหจะพบวา แตละหัวขอที่ประเมิน นักเรียนมีความคิดเห็นอยู
ในระดับ มากเกือบทั้งหมด ยกเวนหัวขอระยะเวลาในการเรียนรูจากสือ่ จะอยูในระดับปานกลาง สวนใหญมี



ความคิดเห็นคอนขางสอดคลองกัน แตในหัวขอการจดักลุมการเรียน มีความคิดเห็นคอนขางแตกตางกันอยู
บาง ( S.D.>1)  
3.3 สอบถามความคิดเห็นทั่วไป แบบปลายเปด มีทั้งหมด 4 หัวขอ นํามาวิเคราะหแจกแจงความถี่ตามความ
คิดเห็นของผูตอบ มี 4หัวขอ ดังนี้  
3.3.1 จุดเดนของสื่อการเรียนที่ใช จากการวิเคราะห จะพบวา สวนใหญจะมีความคิดเห็นวาจุดเดนของสื่ออยู
ที่ มีสีสันสวยงาม มีภาพประกอบที่ชัดเจน เหมาะสมกับเนื้อหา ดึงดูดความสนใจ และนาสนใจมาก รองลงมา
เปนเนื้อหาสาระดี มีรายละเอียด เขาใจงาย ตัวหนังสือมองเห็นชัด เปนระเบยีบเรยีบรอย มีความแปลกใหม 
และสื่อความหมายไดดีชัดเจน และจัดแบงประเภทของเนื้อหาไดเหมาะสม  
3.3.2 จุดที่ควรปรับปรุง แบงเปน  
3.3.2.1 ตัวสื่อ - อุปกรณ จากการวิเคราะหจะพบวาจุดที่ควรปรับปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเน้ือหาสาระใหมาก
ขึ้น มีรายละเอียดมากขึ้น และทําใหเขาใจไดงายมากขึ้น สวนอ่ืน ๆ นั้นดีอยูแลว ที่ควรปรับปรุงตอมาคือ 
ตัวหนังสือบางแหงไมชัดเจนอานยาก ควรมีเอกสาร หรือมีหนังสือเรียนประกอบ และทําใหม่ันคง แข็งแรง
มากขึ้น เวลาตั้งจะไดไมลม และควรใหมีขนาดเล็กลง นอกจากนี้ก็มีควรเพิ่มรูปภาพ กับตวัอยางใหมากขึ้น 
แบบฝกหัดควรใหงายกวานี ้และจํานวนสือ่ควรเพิ่มมากขึ้นอีก  
3.3.2.2 ระบบการเรียนการสอน จากการวิเคราะห จะพบวาระบบการเรียนการสอนที่ควรปรบัปรุงคือ 
ตองการใหอธบิายเนื้อหามากขึ้น และละเอียดขึ้นอีก พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบดวย นอกนั้นดีอยูแลว อีก
จุดหนึ่งคือ เวลาในการเรยีนมีนอย ใชเวลาในการศึกษาจากสื่อไมพอเพียง เน้ือหาบางสวนเขาใจยาก และ
ตองเสียเวลาในการจัดโตะเปนกลุม ๆ การแบงกลุมไมคอยเหมาะสม และควรมีหองเรียนวชิาศลิปะ  
3.3.3 ขอเสนอแนะในการใชสื่อการเรียนการสอน จากการวิเคราะห จะพบวาสวนใหญเสนอแนะวา ควร
อธิบายการทํางาน และเนื้อหา ใหละเอียดมากขึ้นอีก ควรมีเน้ือหาและภาพประกอบมากขึ้น สวนอ่ืน ๆ ดีอยู
แลว ควรใชแบบนีต้ลอดเพราะนาสนใจ แตควรทําใหเขาใจไดงายขึน้ ควรใหเวลาในการศึกษา และทํางาน
มากขึ้น มีแนวคิดในการผลติและใชสื่อทีแ่ปลกใหม หน่ึงกลุมควรไดหนึ่งหัวขอในหนึ่งชั่วโมงเพื่อความเขาใจ
มากขึ้น ในการศึกษาควรจะอานใหตรงจุดประเด็น พรอมทั้งมีการนําเสนอของทุกกลุมที่ไดศึกษามาใน
ชั่วโมง มีการถามของกลุมนั้นและใหอีกกลุมตอบ  
3.3.4 บทบาทของครูในการใชสื่อชุดนี้ในการเรียนการสอน จากการวิเคราะห จะพบวา ความคดิเห็นของ
นักเรียนเกี่ยวกับบทบาทของครูคือ ครูควรอธิบายใหนกัเรียนไดเขาใจเกี่ยวกับสื่อ และงานที่มอบหมายให
นักเรียนทําใหมาก และทั่วถงึทุกกลุม ทุกเนื้อหา อยางละเอียด ชัดเจน และคอยใหคําแนะนําเม่ือนกัเรียนไม
เขาใจ ที่ผานมากครูบอกรายละเอียดไดดีมาก เวลาไมเขาใจก็อธิบายได แนะนําดี ทําใหเขาใจงาย และครู
ควรเปนผูสรุปอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเรียนครบทุกชุดแลว เพ่ือใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น ทําใหนักเรียนไดใช
ความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อน ใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ทําใหความคิดกวางไกลขึ้น  
 
4 ศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธผิลของสื่อการเรียนการสอน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
จากการวิเคราะห จะพบวา คะแนนจากการทดสอบระหวางเรียน เปนรอยละ 70.29 เปนไปตามเกณฑแต
คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนมีเพียงรอยละ 46.11 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว  
ในการศึกษาวา ผลจากการเรียนการสอนโดยใชสื่อ มีความสัมพันธกับการทดสอบหลังเรียนหรือไม และ



คะแนนจากการทดสอบกอนเรียนมีความสัมพันธกับคะแนนระหวางเรียน และคะแนนหลังเรียนหรือไม 
ศึกษาไดจากการทดสอบหาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ ระหวางคะแนนจากการทดสอบกอนเรียน คะแนน
ระหวางเรียน และคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนแตละกลุม โดยใชสตูร Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient จากการวิเคราะหจะพบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนมีความสมัพันธกับ
คะแนนกอนเรียน กับคะแนนระหวางเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง  
สถิตทิี่ .01 แตมีความสัมพันธอยูในระดบัคอนขางต่ํา และคะแนนทดสอบระหวางเรียนมีความสมัพันธกับ
คะแนนกอนเรียนแบบผกผนั  
อภิปรายผล  
1. ผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที.่01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่
กําหนดไวแสดงวา สื่อการเรียนการสอนที่ใช มีผลใหนกัเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น จริง แต
ถาพิจารณาจากคะแนนเฉลีย่แลว จะพบวา คะแนนเฉลีย่จากการทดสอบหลังเรียน สูงกวากอนเรียนไมมาก
นกั ประมาณ 3.2 % และไมถึง 50 % ของจํานวนคะแนนทั้งหมด การที่นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบ
หลังเรียนเพ่ิมสูงขึ้นนอยมาก โดยวิเคราะหจากการรวบรวมขอมูลการประเมินการใชสื่อของนักเรยีน พบวา
อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจาก  
1.1 นักเรียนมีเวลาในการเรยีนรูจากสื่อ นอยเกินไป ทําใหศึกษาเนื้อหาและทําความเขาใจในเนื้อหาจากสื่อ
ไดไมทั่วถึง  
1.2 การสรุปทบทวน เน้ือหาบทเรียนทาํไดไมเต็มที่ เนื่องจากมีเวลาเรียนจํากัด ทําใหนักเรียนเขาใจใน
เน้ือหาไมชัดเจนเพียงพอ  
1.3 นักเรียนสวนใหญไมไดมีการจดบันทึกเนื้อหา เพ่ือนําไปทบทวนภายหลัง และในชั่วโมงเรียนก็มีเวลาไม
พอที่จะใหนักเรียนจดบันทกึไดมากนัก  
1.4 แบบทดสอบหลังเรียน ไดเพ่ิมเติมเน้ือหาบางสวนเขาไป มากกวาแบบทดสอบกอนเรียน ซึ่งทําให
แบบทดสอบหลังเรียน มีความยากสูงกวากอนเรียนอยูบาง ทําใหนักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบไดนอย  
1.5 เนื้อหาบางสวนจากสื่อ อาจจะยากเกินไป หรือเปนที่เขาใจไดยาก เน่ืองจากเปนเนื้อหาใหมสําหรับ
นักเรียน ซึ่งมีพ้ืนฐานความรูเรื่อง ทฤษฎสีีคอนขางนอย  
2. ประสิทธผิลของสื่อการเรียนเปรียบเทยีบกับเกณฑมาตรฐาน 70 / 70 ผลปรากฏวาประสิทธภิาพดาน
กระบวนการ (E1) จากคะแนนทดสอบระหวางบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด แตประสิทธิภาพ
ดานผลผลติ (E2) จากการทดสอบหลังเรียน ปรากฎวาต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่
กําหนดไว แสดงวา สื่อการเรียนที่ใชยังตองมีการปรับปรุง สาเหตุทีท่ําใหสื่อการเรียนมีประสิทธิภาพต่ํากวา
เกณฑที่กําหนด คาดวาเกิดจากปญหาในขอที่ 1 ที่ไดกลาวมาแลว  
สําหรับประสทิธิภาพดานกระบวนการ ซึง่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดนั้น เปนคะแนนที่ไดจากการ
ทดสอบระหวางเรียน ในขณะที่นักเรียนกําลังศึกษาจากสื่อแตละชุด และทําแบบฝกหัดไปดวยซึง่ขณะนั้น 
นักเรียนยังจดจําเนื้อหาไดดีอยู และสามารถซักถามปญหา หรือขอสงสัยกับครูผูสอนได นอกจากนี้ คะแนน
ทดสอบระหวางเรียนยังเปนคะแนนกลุม ซึ่งนักเรียนสามารถปรึกษาหารือ ซักถาม และตรวจสอบความ
ถูกตองระหวางกลุมได ทําใหนักเรียนมีคะแนนทดสอบระหวางเรียน จากการทําแบบฝกหัดทายบทมีคะแนน
สูงตามเกณฑที่กําหนด  



ในสวนของรูปแบบของการใชสื่อ ปรากฎผลวา ไมมีความแตกตางกนัของกลุมการเรียนที่มีลําดบัขั้นตอนของ
การเรียนรูเน้ือหาจากสื่อที่มีลําดับขั้นตอนแตกตางกัน เน่ืองจากเนื้อหาที่เรียนสวนใหญจัดเปนสวน ๆ เปน
เน้ือหาที่มีเร่ืองเฉพาะและจบในตัวเอง มีสวนเกี่ยวของอางอิงกับเนื้อหาสวนอ่ืน ๆ นอย แตถาพจิารณาถึง
ความยากงายของแบบฝกหัดพบวา มีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ .01 หมายถึงแบบฝกหัด
ของแตละชุดสื่อการเรียน มีความยากงายแตกตางกัน โดยแบงความยากงายออกได 4 กลุมคือ กลุมที่มี
ความยากใกลเคียงกัน คือ แบบฝกหัดชดุที่ 6, 1 และ 3 กลุมที่มีความยากรองลงมาคือ ชุดที่ 1, 3 , 5 และ 8 
กลุมที่คอนขางงาย คือ ชุดที่ 2 และ 7 กลุมที่งายที่สุด คือ ชุดที่ 7 และ 4 แบบฝกหัดชุดที่มีความยาก เปน
ขอคําถามที่ถามในลักษณะการนําไปใช การประยุกตใชในสถานการณอ่ืน ๆ ซึ่งเปนความสามารถในการคิด
ระดับขั้นสูงกวาความรู ความจํา ความเขาใจ ทําใหนกัเรียนทําคะแนนไดคอนขางนอย เน่ืองจากไมสามารถ
อธิบายในลักษณะดังกลาวไดดีพอ ซึ่งโดยทั่วไปนักเรียนยังมีความสามารถในการคิดขั้นสูง ในขัน้การ
นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห จนถึงประเมินคา ไมมากนัก  
3. เจตคติจากการใชสื่อการเรียน โดยวิเคราะหจากแบบสอบถามประเมินการใชสือ่ของนักเรียน นักเรียนมี
ความคิดเห็นวา สื่อการเรียนที่ใชมีความนาสนใจอยูในระดับมาก ทุกชุด แตละชุดทําใหนักเรียนไดรับความรู 
ความเขาใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นกวาเดมิมาก สวนใหญมีเน้ือหาสาระที่งายตอการทําความเขาใจ 
ภาพประกอบมีความสวยงาม มีขอความประกอบทีถู่กตอง ชัดเจนเหมาะกับเนื้อหามาก อานงาย มอง
เห็นชัด และแบบฝกหัดประจําบทมีความยากงายที่เหมาะสมมาก นักเรียนไดรับการแนะนําการใชสื่อที่
ชัดเจนมาก รูปแบบของสื่อแปลกใหมและเราความสนใจของนักเรียนมาก เน้ือหาสาระตรงกบัความสนใจของ
นักเรียนมาก การจัดกลุมการเรียนก็มีความเหมาะสมมาก เน้ือหาสาระที่ได สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน
ไดดี สวนเวลาที่ใชในการเรยีนนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นระดับปานกลาง เนื่องจากเห็นวามีเวลานอย
เกินไป  
จุดเดนของสื่อการเรียน อยูที่มีสีสันสวยงาม มีภาพประกอบที่ชัดเจน เหมาะสมกับเนื้อหา ดึงดูดความสนใจ 
และนาสนใจมาก รองลงมาเปนเนื้อหาสาระดี มีรายละเอยีด เขาใจงาย ตัวหนังสือมองเห็นชัด เปนระเบียบ
เรียบรอย มีความแปลกใหม และสื่อความหมายไดดีชัดเจน และจัดแบงประเภทของเนื้อหาไดเหมาะสม  
จุดที่ควรปรบัปรุงมากที่สุด คือ เพ่ิมเน้ือหาสาระใหมากขึ้น มีรายละเอียดมากขึ้น และทําใหเขาใจไดงายมาก
ขึ้น สวนอ่ืน ๆ นั้นดีอยูแลว ที่ควรปรับปรุงตอมาคือ ตัวหนังสือบางแหงไมชัดเจนอานยาก ควรมเีอกสาร 
หรือมีหนังสือเรียนประกอบ และทําใหม่ันคง แข็งแรงมากขึ้น เวลาตัง้จะไดไมลม และควรใหมีขนาดเล็กลง 
นอกจากนี้ก็มีควรเพิ่มรูปภาพ กับตวัอยางใหมากขึ้น แบบฝกหัดควรใหงายกวานี ้และจํานวนสือ่ควรเพิ่ม
มากขึ้นอีก  
ระบบการเรียนการสอนที่ควรปรับปรุงคือ ตองการใหอธิบายเนื้อหามากขึ้น และละเอียดขึ้นอีก พรอมทั้ง
ยกตวัอยางประกอบดวย นอกน้ันดีอยูแลว อีกจุดหนึ่งคอื เวลาในการเรียนมีนอย ใชเวลาในการศึกษาจากสื่อ
ไมพอเพียง เน้ือหาบางสวนเขาใจยาก และตองเสียเวลาในการจัดโตะเปนกลุม ๆ การแบงกลุมไมคอย
เหมาะสม และควรมีหองเรียนวิชาศิลปะ  
ขอเสนอแนะในการใชสื่อการเรียนการสอน นักเรียนเสนอแนะวาควรอธิบายการทํางาน และเนื้อหา ให
ละเอียดมากขึน้อีก ควรมีเน้ือหาและภาพประกอบมากขึ้น สวนอ่ืน ๆ ดีอยูแลว ควรใชแบบน้ีตลอดเพราะ
นาสนใจ แตควรทําใหเขาใจไดงายขึ้น ควรใหเวลาในการศึกษา และทาํงานมากขึ้น มีแนวคิดในการผลิตและ



ใชสื่อที่แปลกใหม หนึ่งกลุมควรไดหนึ่งหัวขอในหนึ่งชั่วโมงเพ่ือความเขาใจมากขึ้น ในการศึกษาควรจะอาน
ใหตรงจุดประเด็น พรอมทั้งมีการนําเสนอของทุกกลุมทีไ่ดศึกษามาในชั่วโมง มีการถามของกลุมน้ันและให
อีกกลุมตอบ  
สําหรับบทบาทของครูในการใชสื่อชุดนี้ในการเรียนการสอน ความคดิเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทของ
ครูคือ ครูควรอธิบายใหนักเรียนไดเขาใจเกี่ยวกับสื่อ และงานที่มอบหมายใหนักเรยีนทําใหมาก และทัว่ถึง
ทุกกลุม ทุกเนื้อหา อยางละเอียด ชัดเจน และคอยใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนไมเขาใจ ที่ผานมาครูบอก
รายละเอียดไดดีมาก เวลาไมเขาใจก็อธบิายได แนะนําดี ทําใหเขาใจงาย และครคูวรเปนผูสรุปอีกครั้งหนึ่ง 
หลังจากเรียนครบทุกชุดแลว เพ่ือใหนักเรยีนเขาใจมากขึ้น ทําใหนักเรียนไดใชความคิดเห็นของตนเองกับ
เพ่ือน ใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ทาํใหความคิดกวางไกลขึ้น  
4. คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ จากการวิเคราะหจะพบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนมีความสัมพันธกับคะแนน
กอนเรียน กับคะแนนระหวางเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 แตมีความสัมพันธอยูในระดบัคอนขางต่ํา 
และคะแนนทดสอบระหวางเรียนมีความสมัพันธกับคะแนนกอนเรียนแบบผกผัน แสดงวาถาคะแนนจาก
แบบทดสอบกอนเรียนต่ํา มีแนวโนมวาคะแนนระหวางเรียนจะสูงขึน้ สวนแบบทดสอบหลังเรียนมี
ความสัมพันธกับทั้งคะแนนกอนเรียน และหลังเรียน นัน่คือ ถานักเรยีนมีคะแนนกอนเรียนสูง คะแนนหลัง
เรียนก็จะสูงขึน้ และถานักเรียนมีคะแนนระหวางเรียนสูง คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนก็จะสูงดวย แตวา 
ความสัมพันธของคะแนนตาง ๆ ยังอยูในระดับต่ํา สาเหตุที่ความสัมพันธของคะแนนคอนขางต่าํอาจ
เน่ืองมาจาก คะแนนที่นํามาวิเคราะหหาคาความสัมพันธ เปนคะแนนของกลุมการเรียน ซึ่งมาจากคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนในแตละกลุมไมไดเปนคะแนนของนักเรียนเปนรายบคุคล จึงอาจทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนได  
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาสื่อการเรียนการสอน  
1.เน่ืองจากสื่อการเรียนเรื่องทฤษฎีสีชิ้นน้ี เปนงานทีพั่ฒนาขึ้นมาใหม ดังนั้น จึงมีจุดที่ตองปรับปรุงอยูอีก
หลายประการ ขอควรปรบัปรุงที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห สามารถสรุปประเด็นสาํคัญ ๆ ได
ดังนี้  
1.1 ปรับปรุงกระบวนการในการเรียนการสอน โดยใหนักเรียนมีเวลาในการศึกษาจากสื่อมากขึ้นกวาเดิม 
หรือเพ่ิมเวลาในการทบทวนเนื้อหาใหมากขึ้น  
1.2 ปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมมากขึ้น อาจตัดเนื้อหาที่ยากเกินไป และไมคอยจําเปนออกบาง  
1.3 ปรับปรุงวธิีการเรียนรูจากสื่อ โดยหาวิธีการที่ทําใหนักเรียนสามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเองเปน
สวนใหญ และทดลองใชกระบวนการเรียนการสอนโดยใชสื่อหลาย ๆ แบบ ที่จะใหผลดีที่สุด  
1.4 แนะนําวธิกีารเรียนรูจากสื่อ โดยอธิบายใหนักเรียนมีความเขาใจในวธิีการเรียนรูมากขึ้น  
1.5 ปรับปรุงแบบฝกหัดของแตละชุด ใหมีความยากงายที่เหมาะสมมากขึ้น  
1.6 มีเวลาในการสรุปบทเรยีนอยางเพียงพอ เพ่ือความเขาใจทีถู่กตองของเนื้อหาที่นักเรียนยังสบัสนหรือไม
เขาใจ และ ควรมีเอกสารประกอบการเรยีนใหนักเรียนไดทบทวนอกีครั้งหนึ่ง  
ขอเสนอแนะในการใชสื่อในการเรียนการสอน  
สื่อการเรียนการสอน เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งครูผูสอนควรไดมีการ
นํามาใชในการเรียนการสอนเปนประจําอยางตอเน่ือง สื่อที่ดีจะเปนผูชวยที่ดีของครู สื่อที่นาสนใจจะทําให



นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน แตครตูองไมลมืวา การเรียนการสอนที่ดี และมีความหมาย  
( Meaningful Action) เกิดจากปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน หรือนักเรียนกับนักเรียน ไมใช
ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับสื่อ ครูยังคงตองมีบทบาทในการเรียนการสอนอยูมาก ถึงแมวารปูแบบการ
เรียนการสอนจะเปลี่ยนไปและเนนผูเรียนเปนสําคัญมากขึ้น และครูยงัคงเปนผูมีบทบาทมากเสมอในการ
เรียนการสอน ดังนั้น บทบาทของครูกับสือ่ควรอยูในลักษณะทีค่รู เปนผูเลือกใชสื่อ ใชสื่อเปนผูชวยเหลือใน
การเรียนการสอน มากกวาที่จะใหสื่อเปนผูสอนเอง โดยที่การเลือกใชสื่อจะตองขึน้อยูกับ วิธสีอน ภารกิจ
ของนักเรียน และลักษณะในการเรียนรูของนักเรียนแตละคน ไมมีสื่อชนิดใดที่ดีที่สดุ และใชสอนไดทุกเรื่อง 
หรือใชสอนไดตลอดไป แตสือ่ที่ดีทุกชิ้น ควรกระตุนความสนใจของผูเรียน และตอบสนองผูเรียนไดตามที่เขา
ตองการ เปนผูชวยที่ดีในการสอนของครู และการเรียนรูของนักเรียน  
ขอเสนอแนะในการทําวิจยัตอไป  
ในการศึกษาวจัิยเกี่ยวกบัสือ่การสอนนั้น นอกจากการผลิตและพัฒนาสื่อการสอนขึ้นมาใชแลว ครูควรได
พัฒนารูปแบบวธิีการเรียนการสอน หรือกระบวนการเรียนการสอนประกอบไปดวย โดยพัฒนาวิธีการใชให
ครบกระบวนการในการเรียนการสอน คือ กําหนดวัตถปุระสงค เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอนและการ
วดัผลประเมินผล ใหสอดคลองกัน หัวขอวจัิยเกี่ยวกบัสือ่การสอนที่ควรกระทําไดแก  
1. การวิจัยเปรียบเทยีบสื่อการสอนหลาย ๆ ชนิด โดยอาจเปนสื่อชนิดตาง ๆทีมี่อยูแลว หรือมีการปรับปรุง 
ดัดแปลงขึ้น ที่จะใหเกิดผลตอผูเรียนในลกัษณะตาง ๆ กัน ในกรณีนี้ ไมใชเปนการเปรียบเทียบวาสื่อชนิด
หนึ่ง ดีกวาสื่ออีกชนิดหนึ่ง แตเปนการศกึษาวา สื่อชนิดใด ที่จะเหมาะสมกับการเรียนรูแบบใดบาง  
2. การวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการสอนแบบใหม เพ่ือใชประกอบในกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม  
ซึ่งสื่อลักษณะนี้จะเปนสื่อทีน่ักเรียนมีความสนใจมาก และสื่อชนิดนี้จะเปนนวัตกรรมที่สามารถเผยแพรให
เกิดประโยชนในวงกวางได  
3.การวิจัยเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของสื่อการสอน เปนการวิจัยเพ่ือประเมินวาสื่อที่ใชมีประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑและตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอนหรือไม สามารถทําการวิจัยประเมินไดทั้งสื่อที่มีอยูแลว สือ่
ที่จัดหามาใหม หรือสื่อที่ผลิตขึ้นมาใหม รวมทั้งสามารถใชประเมินความคุมคาตอการลงทุนในการจัดหาสื่อ
การสอนแบบตาง ๆ มาใช  
 


