
บทที่  6 
การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

 
 

สื่อการเรียนการสอน 
     ในการเรียนการสอน โดยทั่วไปจะมีองคประกอบที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ ผูสอน  
ผูเรียน และสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนที่ใชกันมาก คือ ภาษาพูด และภาษาเขียน 
ตอมาไดมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ในปจจุบันจะพบวา มีสื่อการเรียนการสอนมากมายหลายชนิด  
เพราะถือวา สื่อการเรียนการสอน คือ มือที่สามของครู ชวยใหครูสอนไดสนุก และมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน บทบาทของสื่อการเรียนการสอนในบทเรียน ก็คือ เปนตัวกลาง ตัวชวย ใน
การใหขอมูลความรูหรือสิ่งบอกกลาวแกผูเรียน แตการใชสื่อการเรียนการสอนใหไดผลนั้น ตอง
ตรงกับจุดประสงคเน้ือหา และกิจกรรมของบทเรียน อีกทั้งยังตองใชอยางประหยัด และคุมคาอีก
ดวย สื่อการเรียนการสอนมีหลายประเภท แตละประเภทมีคุณลักษณะตองใชอยางประหยัด  
และคุมคาอีกดวย สื่อการเรียนการสอนมีหลายประเภท แตละประเภทมีคุณลักษณะเฉพาะในตัว
ของมันเอง ดังนั้น ผูที่รับผิดชอบซ่ึงรวมทั้งผูบริหารและครูผูสอน จําเปนตองมีความรูในเรื่องของ
การเลือกใชสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสม สื่อบางประเภทมีราคาแพง อาจจะหาวิธีการสราง  
และดัดแปลงทรัพยากรในทองถิ่นเปนสื่อ เพ่ือนํามาใชประกอบการสอน รวมทั้งตองเรียนรูการ
เก็บรักษาสื่อตางๆ เปนอยางดีดวย ผูบริหารก็เชนเดียวกัน จะตองมีความรูเร่ืองสื่อการเรียนการ
สอน เพ่ือใหคําแนะนําแกครูผูสอน รวมทั้งจัดหา สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในเรื่องสื่อ
การเรียนการสอน โดยจะเนนในเรื่องหาสาระที่จําเปนสําหรับผูบริหาร และครูผูสอนเก่ียวกับเร่ือง
สื่อการเรียนการสอน โดยจะเนนในเรื่องความหมาย ประเภทของสื่อ ประโยชนของสื่อการเรียน
การสอน การใชสื่อการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน การเก็บรักษา การบริหารส่ือ
การเรียนการสอน บทบาทผูบริหารโรงเรียนกับสื่อการเรียนการสอน (อําภา บุญชวย, 2540, 
หนา 98) 
   สื่อการเรียนรู เปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่จะชวยใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูไดบรรลุ
ตามจุดหมายของหลักสูตร สื่อเปนเครื่องถายทอดความรู ความคิด เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  
คานิยมและประสบการณใหแกผูเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เปน
หลักสูตรแกนกลางของประเทศที่ใชมาตรฐานเปนตัวกําหนดคุณภาพของผูเรียน โดยหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะกําหนดมาตรฐานจะกําหนดมาตรฐานเปนตัวกําหนดคุณภาพของผูเรียน  
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โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูเปนชวงชั้น
สถานศึกษามีบทบาทและภาระหนาที่โดยตรงในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
สภาพปญหา ความพรอม เอกลักษณ ภูมิปญญาทองถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งน้ี
สถานศึกษาจะตองจัดทํารายวิชาในแตละกลุมสาระการเรียนรูใหครบถวนตามมาตรฐานของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บทบาทในการพัฒนาสื่อการเรียนรูจึงเปนส่ิงจําเปนที่สถานศึกษา
จะตองดําเนินการดวย เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรของสถานศึกษา 
 

6.1  ความหมาย 
   ในทางการศึกษาไดมีผูเรียกส่ือตัวกลางแตกตางกันออกไปตามยุคตามสมัย ตามความ
คิดเห็นและตามความเหมาะสมของแตละกรณี เชน อุปกรณการสอน โสตทัศนอุปกรณ  
โสตทัศนูปกรณ สื่อการสอน และสื่อการเรียน ในปจจุบันมักนิยมใชคําวา สื่อการเรียนการสอน 
แตละคําดังกลาวมานี้ลวนหมายถึงตัวกลางท้ังสิ้น แตมีความหมายลึกซึ้งแตกตางกัน กลาวคือ  
สื่อการสอนเนนที่ตัวผูสอน สวนสื่อการเรียนเนนที่ตัวผูเรียน แตเน่ืองจากการเรียนการสอนเปน
กระบวนการที่เกี่ยวของเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน จึงนาจะเรียกตัวกลางที่ใชในการเรียนการสอนวา  
สื่อการเรียนการสอน 
   สื่อการเรียนการสอน แตเดิมน้ันใชคําวา อุปกรณการสอน (Teaching Aids) เนนถึงสิ่ง
ที่นํามาใชชวยประกอบในการสอน แตตอมาพิจารณาเห็นวา สิ่งที่นํามาใชชวยในการสอนนั้น  
สวนใหญตองใชประสาทตา และประสาทหูเพ่ือการรับรู จึงหันมาใชคําวา โสตทัศนอุปกรณหรือ
โสตทัศนูปกรณ (Audio-Visual Aids) 
   ตอมาเม่ือมีการพิจารณารูปแบบของการเรียนการสอนวา เขาลักษณะของกระบวนการ
สื่อความหมาย (Communication Process) มีองคประกอบครบ ไดแก ครูผูสอนซึ่งทําหนาที่เปน
ผูสง เน้ือหาวิชาตามหลักสูตร คือ สาร อุปกรณการเรียนการสอนและวิธีการ คือ สื่อผูเรียน คือ
ผูรับ ซึ่งสื่อที่วาน้ีก็คือตัวกลางนั่นเอง 
   ดวยเหตุและผลดังกลาวขางตน จึงไดมีการนําคําวา สื่อ (Medias) มาใชแทนคําวา 
อุปกรณ และเนื่องจากเนนที่ตัวผูสอนเปนสําคัญ จึงเรียกวา สื่อการสอน (Teaching Medias)  
จนถึงในยุคปจจุบัน การจัดการศึกษาไดหันมามุงเนนที่ตัวผูเรียนเพ่ิมมากขึ้น คําที่ใชเรียกกันวา  
สื่อการเรียน (Learning Medias) จึงเกิดขึ้น 
   อยางไรก็ตาม นักการศึกษาสวนมากยังคงใชคําวา สื่อการสอน และสื่อการเรียน ถา
หากจะพิจารณาใหละเอียดและเขาใจงาย ก็ตองพิจารณาคําเรียกโดยยึดถือ เอาตัวผูใชเปนหลัก  
เชน สิ่งที่ครูผูสอนนํามาชวยสอน เรียกวา สื่อการสอน ไดแก แผนภูมิ รูปภาพ แผนภาพ
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   การเรียนรูอาจเกิดขึ้นไดโดยไมตองมีผูสอน ผูเรียนอาจไดพบเห็น ไดยิน หรือกระทํา
กิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง โดยใชสื่อรูปแบบตางๆ ซึ่งเรียกวา สื่อการเรียน แตเม่ือใดก็ตามที่มี
การสอน จะตองมีการเรียนเกิดขึ้น ถาส่ือการสอนและสื่อการเรียนสอดคลองสัมพันธกัน การ
เรียนการสอนก็จะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายตามที่หลักสูตรตองการ  
เชน ครูใชแผนภูมิอธิบายการสอน เร่ือง อวัยวะสวนตางๆ ของนก ประกอบคําอธิบาย และใน
ขณะเดียวกัน ครูผูสอนไดพิมพภาพลายลักษณคลายนกในแผนภูมิ แจกจายใหผูเรียนคนละแผน  
ผูเรียนฟงคําอธิบายจากครูผูสอน และจดบันทึกคําบรรยายสวนตางๆ ลงในภาพนก กระบวนการ
เรียนการสอนในสภาพเชนน้ี จะชวยใหการเรียนรูดําเนินไปอยางราบร่ืน สะดวก รวดเร็ว และ
เขาใจงาย เราเรียกแผนภูมิวา สื่อการสอน และเรียกภาพนกในกระดาษของผูเรียนวา สื่อการ
เรียน และเนื่องจากส่ิงที่ครูผูสอนนั้น ผูเรียนก็ไดใชประกอบในการเรียนรูไปดวย ดังน้ัน สิ่งที่
ครูผูสอนนํามาใชในกระบวนการสอน จึงนาจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะเรียกวา สื่อการเรียนการ
สอนได 
   สื่อการเรียนการสอน จึงหมายถึง สิ่งที่ชวยในการเรียนรู ที่ครูผูสอนและผูเรียนเปนผูใช  
เพ่ือชวยใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
   1. ทําใหสิ่งที่เขาใจยาก ใหเขาใจงายขึ้น 
   2. เปนการสรางแรงจูงใจ และเราความสนใจ 
   3. ชวยเสริมสรางความคิด และการแกปญหาในการเรียนรูของนักเรียน 
   4. สามารถเอาชนะขอจํากัดตางๆ เก่ียวกับเวลา ระยะทาง และขนาดได เชน 

      4.1 ทําใหสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็ว ดูชาลง เพ่ือศึกษาได 
      4.2 ทําใหสิ่งที่เคลื่อนไหวชา ดูเร็วขึ้น เพ่ือศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลง 
      4.3 สามารถนําส่ิงที่เกิดขึ้นในอดีตมาศึกษาได 
      4.4 สามารถยอยส่ิงใหญใหเล็กลง เพ่ือใหสะดวกแกการศึกษา 
      4.5 ขยายสิ่งเล็กใหใหญขึ้น 
      4.6 ทําส่ิงที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมขึ้น 
      4.7 สามารถนําส่ิงที่อยูไกลมาศึกษาได (อนุศักด์ิ สมิตสันต, 2540, หนา 179-180) 
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ประเภทของสื่อการสอน 
   สื่อการสอนในปจจุบันมีความสําคัญตอหลักสูตรมาก จนมีการพัฒนาเปนวิชาใหม ที่
เรียกวา เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งสวนใหญเก่ียวของกับวัตถุที่ใชสนับสนุนการเรียนรูของ
นักเรียนและชวยการสอนของครูใหดําเนินไปไดสะดวกขึ้น 
   ประเภทของสื่อการสอน จําแนกได 3 ประเภท คือ 

   1. สื่อประเภทวัสดุ (Software) บางครั้งเรียกวา (Small Media) เปนส่ือที่ทําหนาที่
เก็บความรูในลักษณะของภาพ เสียงและตัวอักษรในรูปแบบตางๆ ที่ผูเรียนสามารถใชเปนแหลง
ศึกษาความรู วัสดุที่ใชประกอบการเรียนสอนนี้ จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 
       1.1 วัสดุที่เสนอเรื่องราวหรือความรูไดดวยตัวมันเอง โดยไมตองอาศัยเครื่องมือ
หรืออุปกรณใดๆ ในการนําเสนอเรื่องราวได กระดาน ชอลกกระดาน ผาสําลี โปสเตอร 
ภาพเขียน ภาพถาย แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ การตูน ของจริง ของจําลอง บัตรคํา หนังสือเรียน 
เปนตน     
       1.2 วัสดุที่ตองอาศัยเครื่องมือกลไก (Software) เปนตัวนําเสนอเรื่องราวหรือความรู 
ไดแก แผนเสียง เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป เทปบันทึกภาพ 
       สิ่งที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับส่ือประเภทวัสดุ ก็คือ เปนตัวอุมหรือตัวที่เก็บความรูใน
ลักษณะของภาพ เสียง หรืออักษรไวในรูปแบบตางๆ เปนสื่อที่ใหความรูแกนักเรียนอยางสําคัญ
ยิ่ง เปนแหลงความรูที่นักเรียนจะหาประสบการณหรือศึกษาไดอยางกวางขวาง 
   2. สื่อประเภทเคร่ืองมือ หรือโสตทัศนูปกรณ (Hardware) บางครั้งเรียกวา (Big  
Media) ซึ่งเปนตัวกลาง หรือทางผานของความรูที่จะถายทอดไปยังครูและนักเรียนตองอาศัย
วัสดุมาใสในตัวของมัน สื่อประเภทนี้ ไดแก เคร่ืองฉายภาพยนตร เคร่ืองบันทึกเสียง เครื่องฉาย
ขามศีรษะ เคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน โทรทัศนวงจรปด เคร่ืองเลนแผนเสียง เคร่ืองฉาย
สไลด เคร่ืองฉายฟลมสตริป เคร่ืองรับวิทยุ และเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 
   สื่อประเภทนี้สวนใหญเปนตัวกลาง ซึ่งเปนที่อาศัยหรือทางผานของความรูที่จะ
ถายทอดไปยังผูเรียน โดยตัวของมันเองแลวแทบไมมีประโยชนตอการเรียนรูเลย ถาไมมีความรู
ในแบบตางๆ มาปอนผานสื่อเหลาน้ีไปยังผูเรียน เชน เครื่องฉายภาพยนตร ตองมีฟลม
ภาพยนตร เคร่ืองรับวิทยุและโทรทัศนตองการรายการ เคร่ืองชวยสอนตองการบทเรียนสําเร็จรูป 
เปนตน แตอยางไรก็ตาม เราก็ถือวาส่ือประเภทเครื่องมือน้ีมีความสําคัญมากเชนกัน 
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   3. สื่อประเภทเทคนิค หรือวิธีการ (Technique or Method) หมายถึง กิจกรรมทุก
อยางที่ครูหรือนักเรียนจัดขึ้นทั้งในและนอกหองเรียน ในบางครั้งการเรียนการสอนตองอาศัย
เทคนิคบางประการเขาชวย จึงทําใหการเรียนไดผลดี จะใชเพียงวัสดุหรือเคร่ืองมืออยางใดอยาง
หนึ่ง หรือทั้ง 2 อยาง ก็ยังไมเพียงพอ ตองอาศัยสื่อการสอนตอไปน้ี คือ 
       3.1  การเลนละครและหุน 
       3.2  การแสดงบทบาทสมมติ 
       3.3  การสาธิต 
       3.4  การศึกษานอกสถานที่  
       3.5  การแสดงนิทรรศการ 
       3.6  การทดลอง 
       3.7  นิทรรศการ 
       3.8  รายการโทรทัศน 
       3.9  รายการวิทย ุฯลฯ เปนตน 
 

กระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรู 
   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะตางไปจากหลักสูตรที่ผานมาที่สถานศึกษา
จะตองจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเอง บทบาทในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรูตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาจึงเปนภารกิจที่ครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรูจะตองดําเนินการ  
เพราะสื่อการเรียนรูที่มีอยูเดิม หรือมีจําหนายอยูในทองตลาดคงมิอาจจะสนองผลการเรียนรูราย
ป/รายภาค ตามหลักสูตรกลุมสาระตางๆ ของสถานศึกษาไดอยางครบถวน การผลิตและพัฒนา
สื่อการเรียนรูใหสอดรับผลการเรียนรูรายป/รายภาค อาจดําเนินการไดใน 2 ลักษณะใหญๆ คือ 
   1.  การผลิต/จัดทําส่ือการเรียนรูขึ้นใหม 
   2.  การจัดแปลง/ปรับปรุงส่ือการเรียนรูที่จัดทํา/สรางไวแลว 
 

การผลิต/จัดทําสื่อการเรียนรูขึ้นใหม 
   การผลิต/จัดทําส่ือการเรียนรูขึ้นใหม เปนวิธีการไดมาซ่ึงสื่อการเรียนรูที่ครูผูสอน
สามารถกําหนดรูปแบบ สาระการเรียนรูและวิธีนําเสนอสาระการเรียนรูของสื่อชิ้นนั้นไดตาม
ความตองการของผูสอนอยางแทจริง แตครูผูสอนจะตองใชเวลาในการออกแบบและดําเนินการ
ผลิต จัดทําสื่อชิ้นนั้นมากบางนอยบาง ตามแตละชนิดหรือประเภทของสื่อที่จะผลิต การผลิต/
จัดทําส่ือการเรียนรูขึ้นใหม สามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน 
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   1.  หนังสือเรียน เปนส่ือการเรียนรูพ้ืนฐานสําหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งมี
เนื้อหา/สาระครอบคลุมขอบขายสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร หนังสือเรียนที่ดีไม
เพียงแตนําเสนอขอเท็จจริงหรือความรูตางๆ เทาน้ัน แตจะตองใหแนวทางแกผูเรียนใน
การศึกษาความรูเพ่ิมเติมพัฒนาความคิด และการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวันดวย 
   หนังสือเรียนมีลักษณะพิเศษที่จะชวยผูเรียนใหศึกษาทําความเขาใจส่ิงตางๆ เปน
ขั้นตอนทีละเล็กทีละนอยตามลําดับ จนเกิดการเรียนรูสิ่งที่กวางขวางขึ้น การเรียนรูจากหนังสือ
บางบท/หนวยการเรียนรู ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง แตบางบท/หนวยการเรียนรูผูเรียน
ก็จําเปนตองไดรับคําชี้แนะ ชวยเหลือจากผูสอน เพ่ือเสริมเติมเต็มสาระการเรียนรูใหมีความ
สมบูรณ ชัดเจนยิ่งขึ้น รูปแบบของหนังสือเรียน อาจทําในลักษณะของหนวยการเรียนรู เชน  
สาระการเรียนรู กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นปที่ 1 (ป.1) กําหนดสาระไว 4 หนวยการเรียน  
คือ หนวยกายใจสมบูรณ หนวยเพิ่มพูนพลานามัย หนวยปลอดภัยไรพิษและหนวยชีวิตมีคุณคา  
ซึ่งแตละหนวยจะมีสาระแยกเปนเรื่องๆ ไป 
   2. คูมือครู/คูมือการสอน/คูมือการจัดการเรียนรู เปนส่ือที่ใหแนวทางกับครูผูสอน
ในการจัดกระบวนการเรียนรูในแตละสาระการเรียนรูใหเปนไปตามจุดประสงคหรือมาตรฐานการ
เรียนรูของหลักสูตร โดยทั่วไปจะประกอบไปดวยจุดประสงคของบทเรียน เนื้อหา/สาระการ
เรียนรูกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล บางเลมอาจมีสาระ
อ่ืนๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กลาวไปแลว เชน กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม โครงงาน และ
ภาคผนวกหรืออาจจะเสนอหลักการ ทฤษฎี และหรือความรูโดยละเอียดสําหรับครูผูสอน 
   3. ชุดการเรียนการสอน ประกอบดวย สื่อหลายๆ ชนิด จัดรวมไวเปนชุด เชน คูมือ
แนะนําการใชชุดการเรียนการสอน หนังสือเรียน หนังสืออางอิง ใบงาน แบบฝกหัด/แบบฝก
กิจกรรม บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สไลด วัสดุอุปกรณตางๆ ในการทําชุดการเรียนการสอน
อาจจัดทําในรูปแบบที่จะสามารถบูรณาการภายในกลุมหรือระหวางกลุมสาระการเรียนรู  
ตลอดจนบูรณาการกระบวนการใชสื่อแตละชนิดในชุดให เหมาะสมกับกาลเวลาและ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
   4. บทเรียนสําเร็จรูป เปนสื่อที่เหมาะสมสําหรับใหผูเรียนใชเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง
ประกอบดวย สาระการเรียนรูที่ครบถวนและสมบูรณ ผูเรียนสามารถเรียนรูและประเมินผลการ
เรียนไดดวยตนเอง ซึ่งอาจจัดทําในรูปของสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือและสื่อเทคโนโลยี เชน  
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAT) 
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   5. แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ/แบบฝกกิจกรรม เปนสื่อการเรียนรูที่ครูควรเปน
ผูจัดทําขึ้นเอง เพราะครูเปนผูจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน จึงยอมจะทราบดีวาสาระสวน
ใดควรจะมีแบบฝกที่จะชวยเสริมทักษะใหกับผูเรียน 
   6. สื่อเสริมการเรียนรูอ่ืนๆ เปนส่ือที่มีสาระลึกซ้ึงในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงที่ (Theme) 
เชน เรื่องดิน จักรวาล ประเทศเพ่ือนบาน หรืออาจมีสาระรวมหลายๆ เร่ืองเพ่ือการศึกษาคนควา
เพ่ิมเติมผูเรียนสามารถศึกษาคนควาไดตามความสนใจและความสามารถของแตละบุคคล สื่อ
เสริมการเรียนรูนี้อาจจัดทําในรูปของหนังสือ แถบบันทึกภาพพรอมเสียง แถบบันทึกเสียง  
สไลด ซีดีรอม อินเทอรเน็ต (กรมวิชาการ, 2544, หนา 25-37) 
 

กระบวนการผลิตสื่อการเรียนรู 
   การผลิตสื่อการเรียนรูแตละประเภทอาจมีขั้นตอน/วิธีผลิตที่เปนรายละเอียดปลีกยอย
แตกตางกันไป ในที่นี้จะนําเสนอกระบวนการผลิตสื่อการเรียนรูที่สามารถนําไปใชไดกับการผลิต
สื่อการเรียนรูทั่วๆ ไป ซึ่งมีกระบวนการตามขั้นตอนตอไปน้ี 
   1.  กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปของการผลิตสื่อ 
   2.  ศึกษาและกําหนดคุณสมบัติของผูเรยีน โดยพิจารณาวาผูที่จะใชสื่อน้ันคือใคร มี
ความรูและประสบการณเดิมมาอยางไร เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดคุณสมบัติสวน
อ่ืนๆ ของสื่อใหเหมาะสมตอไป 
   3.  กําหนดและวเิคราะหเนื้อหาสาระวาจะตองประกอบดวยเนื้อหาสาระอะไรบาง ทั้งน้ี  
ควรจะตองพิจารณากําหนดเนื้อหาสาระใหสัมพันธกับจุดประสงคทีต่ั้งไว และใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนดวย 
   4.  กําหนดจุดประสงคเชงิพฤติกรรม โดยการตีความและจําแนกแยกยอยจุดประสงค
ทั่วไปใหละเอียดลงไปถึงขัน้ที่ทราบไดวา เม่ือผูเรียนเรียนรูจากส่ือนั้นแลวสามารถทําอะไรไดบาง  
ซึ่งจะเปนแนวทางสําคัญในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตอไป 
   5.  กําหนดรูปแบบและวธิีประเมินผล 
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ขั้นเตรียมการ 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นปฏิบัติการ 
 
 
 
 

แผนภูมิ   แสดงกระบวนการผลิตส่ือการเรียนรู 
 
   6. กําหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเนื้อหา เปนการวางแผนวาจะเสนอเน้ือหาสาระ
ในรูปแบบใด เรียงลําดับหัวขอและเน้ือหาอยางไร มีตัวอยาง มีการนําเร่ือง สรุปเรื่อง หรือ
ทบทวนเรื่องอยางไร ควรมีแบบฝกหัดหรือกิจกรรมแทรกอยูดวยหรือไม ทั้งน้ี ก็เพ่ือที่จะสงเสริม
ใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
   7. กําหนดแหลงขอมูลที่สนับสนุนการจัดทําส่ือการเรียนรู ไมวาจะผลิตส่ือการเรียนรู
ชนิดใด อาจจะเปนส่ิงพิมพหรือสื่อเทคโนโลยี ผูผลิตจะตองกําหนดวาจะหาขอมูลสนับสนุนได
จากแหลงใด เชน แหลงคนควาเก่ียวกับเนื้อหา ภาพประกอบ แผนภูมิ เปนตน 
   8. ยกรางและจัดทําส่ือการเรียนรูตามรูปแบบ และวิธีการที่กําหนดไว   
   9. ทดสอบคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่ผลิตขึ้น โดยนําส่ือตนแบบไปทดลองใชกับกลุม
บุคคลที่เปนตัวแทนของผูเรียนที่จะตองใชสื่อน้ัน ใชสื่อตนแบบน้ีจัดการเรียนการสอนจริงๆ เพ่ือ
ศึกษาขอบกพรองตางๆ สําหรับนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงสื่อใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

1. กําหนดจุดประสงคทั่วไป 
2. ศึกษาและกําหนดคุณสมบัติของผูเรียน 
3. กําหนดและวิเคราะหเน้ือหาสาระ 
4. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤตกิรรม 
5. กําหนดรูปแบบและวิธีประเมินผล 
6. กําหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเนื้อหา 
7. กําหนดแหลงขอมูลที่สนับสนุนการจัดทําส่ือ 

9. ทดสอบคุณภาพของสื่อที่ผลติขึ้น 
ปรับปรุงแกไขตนฉบับ/ตนแบบสื่อใหสมบูรณ 
นําส่ือที่เสร็จสมบูรณแลวไปใชกับกลุมเปาหมาย 

10. 
11. 

8. ยกรางและจัดทําส่ือตามรูปแบบและวิธีการที่ 
กําหนดไวในแผน     
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   10.  ปรับปรุงสื่อการเรียนรูตามขอมูลทีไ่ดศึกษาไว 
   11.  นําส่ือที่ปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปใช 
(กรมวิชาการ, 2544, หนา 38-39) 
 

การใชสื่อการเรียนการสอน 
   สื่อการเรียนการสอนมีคุณคาตอการสอนเปนอยางมาก เปนอุปกรณ เปนวิธีการที่ชวย
ใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและนาสนใจ อยางไรก็ตาม สื่อ
การเรียนการสอนแตละชนิดแตละประเภทตางก็มีขอดีและขอจํากัด หาไดเหมาะสมกับการเรียน
การสอนในทุกหัวขอหรือทุกวิชาเสมอไป เพ่ือที่จะใหการใชสื่อการเรียนการสอนไดผลดี คุมคาตอ
การลงทุน จึงควรยึดหลักตอไปน้ี คือ 
   1.  การเลือกสื่อการเรียนการสอน 
   2.  การเตรียมความพรอม 
   3.  การนําเสนอ 
   4.  การสรุปและประเมินผลการใชสื่อ 
   5.  การจัดกิจกรรมตอเน่ือง 
   ซึ่งจะไดกลาวถึงรายละเอียดของแตละหัวขอดังตอไปน้ี 
 

1.  การเลือกสื่อการเรียนการสอน 
   การเลือกสื่อการเรียนการสอน เพ่ือนํามาใชใหเหมาะสมกับจุดมุงหมาย เน้ือหาวิชา 
และสถานการณการเรียนการสอนนั้น กอนที่จะตัดสินใจเลือกส่ือการเรียนการสอนอะไร ครู
จะตองพิจารณาและเขาใจถึงสิ่งตอไปน้ี 
   1.1  จุดมุงหมายของเน้ือหาวิชาและการสอน 
   1.2  รูปแบบและระบบของการเรียนการสอน 
   1.3  ลักษณะของผูเรียน 
   1.4  ประเภท คุณสมบัต ิและหนาที่ของสื่อการเรียนการสอนแตละชนิด 
   1.5  วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 
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1.1  การเลือกสื่อการเรียนการสอนกับจุดมุงหมายของเน้ือหาวิชาและการสอน
จุดมุงหมายของการสอนและจุดมุงหมายของเน้ือหาวิชา เปนส่ิงสําคัญที่ควรคํานึงถึงและ
นํามาพิจารณาในการเลือกสื่อการเรียนการสอน เพ่ือจะไดทราบวาในเนื้อหาที่จะสอน 

คร้ังนี้ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู หรือมีพฤติกรรมขั้นสุดทายอยางไร 
   ระดับจุดมุงหมายทางการเรียนการสอนนั้นอาจแบงไดเปน 3 ระดับ คือ 
   1) ระดับความรู หรือวุฒิปญญา (Cognitive Domain) เปนการเรียนรูดานวิชาการที่ใช
สมองเพ่ือกอใหเกิดปญญาความรู ระดับนี้เปนการเรียนรูเน้ือหาวิชาและรายละเอียดตางๆ หรือ
ความรูที่เปนพ้ืนฐานซึ่งผูเรียนจะตองเขาใจอยางแจมแจงและสามารถที่จะนําไปใชได ไดแก 
ความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การนําไปใช (Application) การวิเคราะห 
(Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) และการประเมิน (Evaluation)  
   2) ระดับของความรูสึกหรือเจตคติ (Affective Domain) เปนการเรียนรูดานความรูสึก
ดานอารมณ เพ่ือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ระดับนี้เปนระดับความรูสึกทางดานจิตใจ  
เชน ความเชื่อ ความซาบซึ้ง อารมณ การประเมินคุณคาสนใจ หรือเก่ียวของกับบุคคลอ่ืน 
   3) ระดับการปฏิบัติหรือทักษะ (Psychomotor Domain) เปนการเรียนรูดานทักษะ  
ไดแก การเคลื่อนไหว การลงมือทํางาน ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการของสมองและจิตโดยเนน
ความเคลื่อนไหวของระบบประสาทและกลามเน้ือ 
   1.2  การเลือกสื่อการเรียนการสอนกับรูปแบบและระบบการเรียนการสอน 
   รูปแบบและระบบการเรียนการสอนก็มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการเลือกใชสื่อการสอน  
เราอาจจัดการเรียนการสอนเปนกลุมใหญ กลุมเล็ก หรือเปนรายบุคคล โดยจัดรูปแบบการเรียน
การสอนในลักษณะตางๆ กัน เชน การสอนเปนคณะ การสอนแบบจุลภาค หรือการสอนแบบ
บรรยาย เปนตน โดยใชระบบการสอนตางๆ เชน ระบบมวลชน ระบบสองทางระบบเปด และ
ระบบปด เปนตน 
   ดังน้ัน ในการจะเลือกใชสื่อชนิดใด จะตองพิจารณาถึงจุดมุงหมายของการเรียนการ
สอน รูปแบบของการเรียนการสอน และระบบการเรียนการสอนไปพรอมๆ กันดวย 
   1.3  การเลือกสื่อการเรียนการสอนกับลักษณะของผูเรียน 
        ลักษณะของผูเรียนที่ควรพิจารณา คือ 
        1)  ลักษณะภายนอกทั่วไป เชน อายุ เพศ และสุขภาพ 
        2)  ลักษณะทางความรูสึกหรือเจตคติ เชน ความเชื่อ ความสนใจ อารมณ ความ
โนมเอียงในการชอบ หรือไมชอบ 
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        3)  ลักษณะทางการศึกษา เชน พ้ืนความรูทั่วไป ประสบการณเดิม ความถนัดใน
การเรียน วิธีการเรียนที่ชอบ 
        4)  สถานะทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม เชน อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ 
และวัฒนธรรม 
   ในการเลือกส่ือการเรียนการสอนนั้น ควรเลือกสําหรับกลุมนักเรียนที่เปนหลักเพียง
กลุมเดียวเทาน้ัน แลวหลังจากน้ันจึงคอยพิจารณากับกลุมผูเรียนที่มีความสําคัญรองลงมา ที่
อาจจะใชสื่อการสอนนั้นๆ ไดดวยหรือไม หรืออาจจะตองใชสื่ออ่ืนที่เหมาะสมกวา 
 
   1.4  การเลือกสื่อการเรียนการสอนกับประเภท คุณสมบัตแิละหนาที่ของส่ือแต
ละชนิด 
   สื่อการเรียนการสอนแตละประเภทแตละชนิด จะมีคุณประโยชนและขอจํากัดตอการ
เรียนการสอนแตกตางกัน ดังน้ัน ครูผูใชจึงตองมีความเขาใจในเรื่องสื่อการสอนตางๆ ใหแจม
แจงวา สื่อชนิดใดเหมาะสมกับประสบการณหรือการเรียนการสอนแบบใด สื่อน้ันๆ มีขอดีและ
ขอจํากัดอยางไรบาง 
 
   1.5  การเลือกสื่อการเรียนการสอนกับวัสด ุอุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก
ที่มีอยู 
   ในการเลือกส่ือการเรียนการสอนนั้นจะตองคํานึงถึง วัสดุ อุปกรณและสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่มีอยูในโรงเรียน หรือในสถานที่นั้นดวย ตัวอยางเชนถาหากโรงเรียนยังไมมีไฟฟาใช  
ครูจะไปเลือกใชสื่อประเภทเครื่องฉาย หรือเคร่ืองเสียงที่ตองใชไฟฟาไมได จําเปนจะตอง
พิจารณา เลือกส่ือชนิดอ่ืนที่เหมาะสมที่สุดมาใชแทน เชน อาจจะเปนภาพชุด ภาพพลิก หรือ
สมุดภาพ หรือเคร่ืองเสียงที่ใชแบตเตอรี่แหง เปนตน 
   ในการเลือกส่ือการเรียนการสอน นอกจากจะพิจารณาถึงสิ่งตางๆ ที่กลาวมาแลวใน 5 
ขอยอยขางตน ในการใชสื่ออยางมีประสิทธิภาพน้ัน ครูผูสอนควรคํานึงถึงเกณฑทั่วไปในการ
เลือกสื่อการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากคําถามตอไปน้ี 
   1. สื่อการเรียนการสอนนั้นมีความสัมพันธกับจุดประสงคเฉพาะ หรือเปนกิจกรรมการ
แกปญหาหรือไม 
   2. เน้ือหาท่ีจะตองใชสื่อความหมายดวยสื่อการเรียนการสอน เปนประโยชนและมี
ความสัมพันธกันระหวางผูเรียน ชุมชน และสังคมหรือไม 
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   3. สื่อการเรียนการสอนนั้นเหมาะแกจุดมุงหมายของการสอน หรือเปาหมายของ
ผูเรียนหรือไม 
   4.  สื่อการเรียนการสอนไดมีการตรวจสอบระดับความยากงายของจุดมุงหมายในการ
สอนเกี่ยวกับความเขาใจ ความสามารถ เจตคต ิและคานิยมหรือไม 
   5.  สื่อการเรียนการสอนนั้นใหความสาํคัญตอประสบการณทางการคิด การโตตอบการ
อภิปราย  และการศึกษาคนควาหรือไม 
   6.  เน้ือหาในการสื่อการเรียนการสอน ชวยแกปญหาและเสริมกิจกรรมของผูเรียน
หรือไม 

  7.  สื่อการเรียนการสอนนั้นเสนอแนวคิดที่มีความสมัพันธกันหรือไม 
   8.  สื่อการเรียนการสอนนั้นใหเน้ือหาความรูเก่ียวกับขนาด อุณหภูมิ น้ําหนัก ความลึก  
ระยะทาง การกระทํา กลิ่นเสียง สี ความมีชีวิตชีวา และอารมณหรือไม 
   9.  สื่อการเรียนการสอนนั้นถูกตองและทันสมัยหรือไม 
   10.  สื่อการเรียนการสอนนั้นสามารถปรับใหเขากับจุดมุงหมายของการสอนที่พึง
ปรารถนาไดหรือไม 
   11.  สื่อการเรียนการสอนนั้นนาสนใจ และใหรสนิยมอันดีหรือไม 
   12.  สื่อการเรียนการสอนนั้น ใชในหองเรียนธรรมดาไดหรือไม 
   13.  เน้ือหาความรูที่ไดจากส่ือการเรียนการสอนนั้นมีมากนอยเพียงใด 
 
   ดังนั้น การที่ครูผูสอนจะเลือกส่ือการเรียนการสอนอะไร จะตองพิจารณาอยางรอบคอบ
ในทุกๆ ดานดังกลาว และควรมีความเขาใจดวยวา ไมมีสื่อการเรียนการสอนชนิดใดดีที่สุด สื่อ
การเรียนการสอนจะดีขึ้นอยูกับวาสื่อที่ใชนั้น ควรเหมาะสมกับเน้ือหา จุดมุงหมายของการสอน  
รูปแบบของการเรียน ลักษณะของผูเรียน และสภาพแวดลอมตางๆ และสถานการณในขณะนั้น 
   การเลือกใชสื่อการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณตางๆ อยางแทจริง
ในการสอน เน้ือหาบางอยาง อาจเลือกส่ือหลายๆ ชนิดโดยนํามาจัดในรูปของสื่อประสม (Multi  
Media)  
   การใชสื่อประสม หมายถึง วิธีการจัดนําเอาสื่อการเรียนการสอนหลายๆ อยางซ่ึงมี
เน้ือหาสาระความรูเก่ียวของกันมาใชรวมกันในการเรียนการสอนคร้ังหนึ่งๆ สื่อการเรียนการสอน
อยางหนึ่งอาจใชเพ่ือเราความสนใจ ในขณะที่สื่อการเรียนการสอนอีกอยางหนึ่งอาจใชเพ่ือ
กอใหเกิดความเขาใจที่ลึกซ้ึง และปองกันการเขาใจความหมายที่ผิดๆ 
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   การเลือกใชสื่อประสมจึงเปนสิ่งที่ควรพิจารณา เพราะเปนการเพ่ิมพูนความรูและ
ประสบการณใหแกผูเรียนมากยิ่งขึ้น ทําใหบทเรียนมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น ทั้งยังเปนการ
สรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหนาสนใจยิ่งขึ้นอีกดวย 

 
2.  การเตรียมความพรอม 
   เม่ือไดตัดสินใจวา จะเลือกใชสื่อการเรียนการสอนประเภทใดแลว ครูผูสอนจะตอง
เตรียมการตางๆ ใหพรอม เพ่ือใหการเรียนการสอนดําเนินไปสูเปาหมายที่ตองการ ในการเตรียม
ความพรอมนั้นจะตองเตรียมในทุกๆ ดาน กลาวคือ  
   2.1  การเตรียมตัวครูผูสอน 
   2.2  การเตรียมผูเรียน 
   2.3  การเตรียมหองเรียน 
   2.4  การเตรียมสื่อใหพรอมกอนนําไปใช 
   12ดังรายละเอียด ตอไปน้ี 
   2.1  การเตรียมตัวครูผูสอน 
         1)  พิจารณาจุดมุงหมาย และเนื้อหาของบทเรียนที่จะสอน 
         2)  พิจารณาความตองการ และความสนใจของผูเรียน 
         3)  พิจารณาถึงสิ่งที่อาจจะเปนปญหาในการสอน พรอมทั้งแนวทางแกไขปญหา 
         4)  เตรียมแผนการสอน 
         5)  จัดหาหรือทําส่ือการเรียนการสอน 
   2.2  การเตรียมผูเรียน 
        1) ตรวจสอบคุณลักษณะของผูเรียนวา มีพ้ืนฐานความรูเดิมเปนอยางไร มีความ
สนใจ ความถนัดอยางไร 
        2) อธิบายใหผูเรียนทราบลวงหนาวาจะสอนอะไร เม่ือไหรและแจงใหผูเรียนเตรียม
บางสิ่งบางอยางมาดวยตนเอง เชน เตรียมกระดาษกราฟ เชือก เศษผา หรืออ่ืนๆ 
        3) อธิบายใหผูเรียนทราบลวงหนาวา จะตองมีสวนรวมในระหวางการใชสื่อการ
เรียนการสอนอยางไรบาง เชน คอยสังเกตหรือฟงตรงที่สําคัญ การหาคําตอบและคําศัพทใหมซึ่ง
ครูบอกหรือเขียนไวใหทราบลวงหนา 
        4) อธิบายใหผูเรียนเขาใจวา กิจกรรมที่ตองปฏิบัติหลังจากการใชสื่อการเรียนการ
สอนประกอบแลว มีอะไรบาง 
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   2.3  การเตรียมหองเรียน 
         1) เตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะตองใชรวมกับสื่อการเรียนการสอนที่เลือกไว 
เชน สายไฟ หมอแปลง แผงติดภาพ โตะสาธิต ฯลฯ 
         2) ตรวจสภาพของหองที่จะใชสื่อการเรียนการสอนลวงหนา การจัดที่นั่ง การตั้ง
จอ และเครื่องฉาย ที่จายกระแสไฟฟา ระยะทางจากผูดูกับจอ การควบคุมแสงสวางในหอง ฯลฯ 
         3) เตรียมเคร่ืองมือตางๆ ที่จําเปน เชน เคร่ืองฉาย เคร่ืองบันทึกเสียง โตะตั้ง
เคร่ืองฉาย จอ ปลั๊กไฟ และหลอดสํารอง ฯลฯ 
         4) จัดบรรยากาศของหองใหสะดวกสบาย เชน การถายเทอากาศ การควบคุม
อุณหภูมิ การควบคุมแสงสวางและอ่ืนๆ 
   2.4  การเตรียมส่ือใหพรอมกอนนําไปใช 
         1) เตรียมส่ิงจําเปนที่จะตองใชควบคูกับสื่อการเรียนการสอน เพ่ือความคลองตัว
ในการใช และเสริมสรางความเขาใจใหแกผูเรียน 
         2) ตระเตรียมและทดลองใชสื่อการเรียนการสอนเปนอยางดี กอนใชในหองเรียน  
หากกระทําไดควรทดลองใชในสถานที่ที่จะใชสื่อน้ันจริงๆ 
         3) เตรียมอุปกรณ หรือส่ืออ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือแจกแกนักเรียน เชน คําบรรยาย
ประกอบการสอน และเตรียมจํานวนใหเพียงพอกับผูเรียน 

        4) ถาจําเปนตองมีผูชวยในการฉายหรือบริการอ่ืนๆ ควรจะไดมีการซักซอมความ
เขาใจกันเสียกอน 
         5) จัดเรียงลําดับการเรียนการสอนที่จะใชไวลําดับกอนหลังที่ตองการและวางไวใน
ที่ที่เหมาะสม และอยูในสภาพเรียบรอย 
 

3.  การนําเสนอ 
   เม่ือเตรียมทุกอยางพรอมแลว มาถึงขั้นตอนของการนําเสนอการเรียนการสอนใน
หองเรียน คือ การใชสื่อประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอน มีหลักการที่ครูควรระลึกถึง ดังนี้ 
   3.1  ไมมีสื่อการเรียนการสอนใด จะทําหนาที่แทนครไูดโดยสมบูรณ 
   3.2  สื่อจะทําหนาที่เพียงชวยครใูนการจัดกิจกรรม และประสบการณการเรียนรูเพ่ือ
สนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   3.3  การใชสื่อในการเรียนการสอน จะตองใชใหเหมาะสมกับวิธีสอน จุดมุงหมาย
จังหวะเวลา จิตวิทยาการเรียนรู และบุคลิกภาพของครูประกอบกัน 
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   เม่ือครูผูสอนไดตระหนักในหลักทั้ง 3 ประการดังกลาวแลวขางตน และนําไปใชควบคู
กับแนวปฏิบัติดังตอไปน้ี ก็จะชวยเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนรูใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น 
กลาวคือ 
   1)  นําส่ือการเรียนการสอนออกใชตามที่กําหนดไวในแผนการสอน โดยใหผูเรียนได
เห็น ไดยิน หรือมีกิจกรรมรวมดวยอยางทั่วถึงกัน 
   2)  ใชเทคนิคของการเสนอสื่อที่ดีและถูกตอง เชน ฉายภาพใหอยูกลางจอ การปรับ
ความชัดของภาพ การปรับระดับเสียง อยายืนบังผูเรียนและอ่ืนๆ 
   3)  พยายามพิจารณาหรือสังเกตปฏิกิริยาของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนการสอนนั้น  
เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงในการใชคราวตอไป 
   4)  ใชสื่อการเรียนการสอนใหอยูภายในเวลาที่กําหนดไว 
 
   ในหลักการขอน้ี ครูจะตองมีความสามารถหลายประการ อาทิเชน 
   ก.  ตองสามารถใชเคร่ืองมือที่มีอยูในโรงเรียนได 
   ข.  ตองสามารถรูขอบกพรอง หรือการทํางานที่ไมปกติของเคร่ืองมือ 
   ค.  ตองมีความสามารถที่จะบอกไดวา ความมืดของหองขนาดไหน เหมาะสําหรับ
เคร่ืองฉายประเภทใด 
   ง.  ตองสามารถจัดวางสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง เชน จอ ที่นั่ง ลําโพง และเครื่องมือ  
เพ่ือใหนักเรียนที่มีสวนรวมใหมากที่สุด 
   จ.  รูจักเลือกจังหวะในการเสนอสื่อที่เหมาะสม 
   ฉ.  ตองสามารถหยิบจับ และแสดงสิ่งตางๆ ไดอยางคลองแคลว ไมเคอะเขินเฉือ่ยชา 
 

4.  การสรุปและประเมินผลการใชสื่อ 
   หลังจากการใชสื่อการเรียนการสอนเสร็จส้ินแลว ครูผูสอนควรตั้งคําถามเพื่อสรุปเปน
ตอนๆ อธิบายในสิ่งที่ผูเรียนยังสงสัยหรือไมเขาใจแจมแจง และอาจทดสอบความเขาใจถา
เห็นสมควร 
   ครูผูสอนควรมีการประเมินการใชสื่อการเรียนการสอน โดยประเมินจากองคประกอบ 3 
ประการ คือ 
   4.1  ครู 
   4.2  นักเรียน 
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   4.3  สื่อการเรียนการสอน 
 

  ทั้งน้ี เพ่ือจะไดทราบวา การเรียนการสอนไดชวยใหผูเรียนเรียนรูมากนอยเพียงใดและ
เพ่ือปรับปรุงการผลิต และการใชสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   สวนวิธีการประเมินสื่อการเรียนการสอนนั้น อาจทําไดหลายวิธี เชน 
   ก.  ประเมินโดยการสังเกตเม่ือทํากิจกรรม 
   ข.  ประเมินโดยการอภิปราย 
   ค.  ประเมินโดยการทดสอบ 
   ง.  ประเมินโดยการรายงานสรุป 
   สําหรับการประเมินผลส่ือการเรียนการสอน นอกจากจะทําโดยการสังเกต การ
อภิปราย การทดสอบและการรายงานสรุปแลว อาจใชวิธีตั้งคําถาม เพ่ือพิจารณาดูวา ผูเรียนได
บรรลุถึงพฤติกรรมที่ตองการหรือไม มากนอยเพียงใด 
 

5.  การจัดกิจกรรมตอเนื่อง 
   แมภายหลังการเรียนการสอน การสรุป และประเมินผลจะสําเร็จเสร็จส้ินไปแลวก็ตาม
ทั้งครูผูสอนและผูเรียนควรรวมกันแสวงหาวิธี เพ่ือที่จะใหผูเรียน ซึ่งเปนผลผลิตของหลักสูตรและ
เปนเปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษานั้น ไดใชความรู ความเขาใจ ที่ไดเรียนไปนั้น
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันตอไป 
   กิจกรรมตอเน่ืองจึงเปนส่ิงจําเปนที่จะใหผูเรียนไดกระทํา หลังจากการใชสื่อการเรียน
การสอนแลว กิจกรรมดังกลาว ไดแก 
   5.1  การอภิปราย 
   5.2  การศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 
   5.3  การทํารายงาน 
   5.4  การตอบคําถาม 
   5.5  การศึกษานอกสถานที่ 
  ฯลฯ 
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   นอกจากแนวปฏิบัติในการใชสื่อการเรียนการสอน 15 ประการ ดังกลาวแลว ยังมีขอ
ควรคํานึงถึงสําหรับการใชสื่อการเรียนการสอนอีก 8 ประการ ดังตอไปน้ี 
   1.  ไมมีสื่อการเรียนการสอนใดที่เหมาะสมกับทุกจุดมุงหมายของเนื้อหาวิชา 
   2.  ควรใชสือ่การเรียนการสอนใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
   3.  ผูใชจะตองคุนเคยกับเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน 
   4.  สื่อการเรียนการสอนจะตองเหมาะสมกับรูปแบบของการสอนและกลุมกิจกรรม 
   5.  สื่อการเรียนการสอนจะตองเหมาะสมกับสมรรถภาพและวธิีการเรียนของผูเรียน 
   6. สื่อการเรียนการสอนจะดีหรือไมขึ้นอยูที่สื่อน้ันใหความเปนรูปธรรม และอยูที่
ประโยชนในการใชใหเหมาะสมกับการสอน 
   7. สภาวะแวดลอมในการใชสื่อการเรียนการสอนมีอิทธิพลสําคัญตอผลที่จะไดรับ ควร
จัดส่ิงแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกใหเหมาะกับการใชสื่อการเรียนการสอนนั้น 
   8. การใชสื่อการเรียนการสอนควรมีการทดสอบกอน และมีคูมือ อธิบายวิธีใชอยาง
เหมาะสม การจัดระบบการใชสื่อการเรียนการสอนใหถูกตอง และเขาใจกระบวนอยางดีแลว จะ
ชวยใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
   การผลิตสื่อโรงเรียนโดยทั่วไปมี 3 แบบ คือ 
   1. นักเรียนจัดทําสวนมากนักเปนกิจกรรมการศึกษา เพ่ือสงเสริมประสบการณการ
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน เชน การแสดงละคร การถายรูป ศิลปะ ฯลฯ เปนตน 
   2. ครูจัดทํา เพ่ือใชในกิจกรรมการศึกษา หรือเพื่อการเรียนการสอนของครูแตละคน
โดยเฉพาะ 
   3. ครูเทคโนโลยีทางการศกึษาในศูนยบริการในโรงเรียนเปนผูจัดทาํ 
 
   สําหรับในโรงเรียนประถมศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอน อาจหาไดจากแหลง
ตางๆ ดังนี้ 
   1.  สื่อที่หาไดจากส่ิงแวดลอม เชน หาไดจากสวนของพืช สัตว ธรรมชาต ิ
   2.  สื่อที่ดัดแปลงจากวัสดุเหลือใช เชน หุน ถุงกระดาษ ภาพจากนิตยสาร ขวดเพาะ
เมล็ดพืช สิ่งประดิษฐจากกลองกระดาษ สงประดิษฐจากขวดพลาสตกิ สิ่งประดิษฐจากกระดาษ
หนังสือพิมพ ฯลฯ เปนตน 
   3.  สื่อที่ผลติหรือสรางขึ้น เชน บัตรคาํ และแถบประโยค สมุดภาพ แผนปายสําลี ปาย  
นิเทศ ฯลฯ เปนตน 
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   4.  สื่อสําเร็จรูปที่ครูจัดหามา เชน แผนที่ ลูกโลก ปรอท เคร่ืองชั่งน้ําหนัก โทรทัศน 
ฯลฯ เปนตน (อดิศักด์ิ  อนุตรโรจน, 2540, หนา 200-201) 
 

การเก็บรักษาและบริการสื่อการเรียนการสอน 
   1.  การเก็บรักษา 
   เม่ือมีการผลิตสื่อ เพ่ือใชในการเรียนการสอนแลว ก็ควรจะมีการเก็บรักษา เพ่ือจะได
ทําใหสื่ออยูในสภาพที่ดี และใชไดนานๆ การเก็บรักษาสื่อบางประเภท เชน แผนที่ ภาพพลิก 
บัตรคํา แถบประโยค แผนภูมิ หากเปนเคร่ืองมือหรืออุปกรณ มักจะมีวิธีการเก็บรักษาระบุไว  
ดังน้ัน การเก็บรักษาควรศึกษาจากคูมือ หลังการใชสื่อแลว ควรเก็บรักษาใหพรอมที่จะใชในคร้ัง
ตอไป สื่อบางชนิดตองเก็บในที่มิดชิด เพ่ือปองกันแปลง หรือหนูกัดได และเมื่อส่ือเกิดการชํารุด  
เสียหายควรรูจักวิธีซอมแซมใหอยูในสภาพดีดวย 

  2.  การจัดและบริการส่ือการเรียนการสอน 
   เม่ือโรงเรียนมีการผลิตสื่อ อาจจัดหาหรือจัดซ้ือ ทําใหมีสื่อการเรียนการสอนมากมาย
หลายชนิด ผูบริหารโรงเรียนจึงควรที่จะคิดริเร่ิมจัดหอง หรือศูนยสื่อการเรียนการสอนใน
โรงเรียนขึ้น เพ่ือบริการแกครูผูสอน หลักการจัดและบริการศูนยสื่อการเรียนการสอน มีขอควร
พิจารณา ดังนี้  
        2.1  จัดส่ือแตละประเภทใหเปนระเบียบ 
        2.2  ทําสัญลักษณของสื่อแตละประเภท 
        2.3  วางระเบียบเร่ืองการใชสื่อ 
        2.4  ทําคูมือการใชสื่อแตละประเภท 
        2.5  ทําบัตรรายการสือ่ทุกชิ้น 
        2.6  สื่อประเภทอุปกรณการบริการประจําที ่
        2.7  จัดตารางบริการสื่อประเภทอุปกรณ เพ่ือความสะดวกในการเลือกเวลาของ
ผูรับบริการ 
        2.8  ตรวจสอบ ดูแล ซอมแซมสื่อใหอยูในสภาพเรียบรอยเสมอ 
 

บทบาทผูบริหารโรงเรียนกับสื่อการเรียนการสอน 
   ในฐานะที่ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่รับผิดชอบตอกิจการทั้งปวงของโรงเรียน การที่จะ
ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพไดนั้น เร่ืองสื่อการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญ ซึ่ง
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   1.  เปนผูริเร่ิม 
   ผูบริหารนอกจากจะทํางานในโรงเรียนแลว ยังติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกมากมาย ทําใหไดรับความรู ความกาวหนาทางการศึกษา ผูบริหาร ที่มีประสิทธิภาพ  
มักจะมีโลกทัศนที่กวางไกล จึงมักเปนผูที่ขวนขวายศึกษาหาความรู สดับตรับฟง และรับรู
ความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดังน้ัน เม่ือเห็นวามีสื่อการเรียนการสอนบางอยาง ที่สามารถ
นํามาใชปรับปรุงการเรียนการสอนไดดี ผูบริหารจึงควรเปนผูริเริ่มนํามาใชในโรงเรียน โดย
จะตองประชุมปรึกษาหารือ เสนอแนวความคิด และขอความคิดเห็นจากคณะครู ซึ่งครูอาจจะ
คัดคาน หรือเห็นชอบก็ได ผูบริหารเปนบุคคลที่จะชวยใหครูเห็นความสําคัญ และมีเจตคติที่ดีตอ
การใชสื่อการเรียนการสอน 
   2.  เปนผูสนับสนุน 
   ในกรณีที่ครูไดเสนอแนวความคิดเก่ียวกับสื่อการเรียนการสอนใหมๆ ผูบริหารควรจะ
เปนผูสนับสนุนชวยเหลือใหครูสามารถใชสื่อน้ันๆ ได โดยสะดวกราบรื่น ซึ่งจะชวยใหครูมี
กําลังใจในการสอน วิธีการท่ีผูบริหารจะสนับสนุนได ก็คือ ใหคําแนะนําปรึกษา และจัดสรร
ทรัพยากรที่ตองการให นอกจากน้ี ควรกระตุนใหครูขวนขวายศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม สงเสริม
ครูไปรับการอบรมตามโอกาสอันควร หรือจัดทําเอกสาร วารสาร ที่เก่ียวของกับการเรียนการ
สอนบริการใหแกครู 
   3.  เปนผูประสานงาน 
   บทบาทสําคัญอีกประการหนึ่งของผูบริหารโรงเรียน คือ การเปนผูประสานงาน ซึ่งทํา
หนาที่ประสานงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภายในโรงเรียนนั้น ผูบริหารตอง
ประสานงานกับทุกฝาย เชน ครูประจําชั้น ครูประจําวิชา บุคลากรฝายตางๆ การประสานงานที่ดี  
จะชวยใหเกิดความเขาใจ ความรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน สวนการประสานงานภายนอก
โรงเรียนเก่ียวกับเร่ืองสื่อการเรียนการสอน ผูบริหารอาจติดตอกับหนวยงานทางการศึกษา เชน  
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู หนวยงานเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือขอความรูความชวยเหลือทาง
เทคนิควิธีการตลอดจนการขอยืมใชอุปกรณ การขอความชวยเหลือทั้งดานวัตถุและบุคคล เปน
ตน 
   4.  เปนผูประเมินผล 
   บทบาทในการประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอนของผูบริหาร ก็มีความสําคัญไม
ยิ่งหยอนกวาบทบาททั้ง 3 ที่กลาวมาแลว ผูบริหารจะตองทําหนาที่วางแผนการประเมินผลการ
ใชสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนวา ไดผลดีเพียงไร มีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง บรรลุ
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   สื่อการเรียนการสอน เปนอุปกรณและวิธีการที่ชวยใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สนุก และนาสนใจ ซึ่งอาจจะเรียกไดวา สื่อการเรียนการสอนเปนมือที่
สามของครู การใชสื่อการเรียนการสอนใหไดผล สื่อน้ันตองตรงกับจุดประสงค เน้ือหา และ
กิจกรรมของบทเรียนอีกทั้งยังใชอยางประหยัดและคุมคาส่ือการเรียนการสอนนี้มีอยูมากมาย
หลายชนิดซ่ึงครูสามารถสราง และจัดทําส่ือไดจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น หรือจากเศษวัสดุ
เหลือใชมาดัดแปลงทําเปนส่ือการเรียนการสอนได การเก็บรักษาสื่ออยางถูกหลักวิธี จะชวยให
การใชสื่อมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนคุมคา การเก็บรักษาจึงควรจัดทําอยางเปนระบบ 
   การบริหารส่ือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยูกับบทบาท 4 ประการของ
ผูบริหาร คือ เปนผูริเร่ิม เปนผูสนับสนุน เปนผูประสานงาน และเปนผูประเมินผล หากผูบริหารรู
บทบาทของตนเองแลว ก็ยอมจะชวยใหการบริหารงานวิชาการในภาพรวมเปนไปดวยดี  
(อําภา  บุญชวย, 2537, หนา 107-109) 
 

นวัตกรรม  (Innovation)  คืออะไร? 
  หลายทานคิดวานวัตกรรมคือส่ิงประดิษฐใหมๆ ใชหรือไม ซึ่งคําตอบน้ีถูกตอง แตใน

ความคิดของผูเขียนนวัตกรรมคือ ความคิด และ/หรือส่ิงประดิษฐใหมที่ดีกวาระบบเดิม พิสูจนได
ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและอยูระหวางการเผยแพร 
   ดังน้ันนวัตกรรมคอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสาร จึงมีเกณฑในการพิจารณาอยู 5 ประเด็น  
คือ 
   1. ตองเปนความคิดและ/หรือส่ิงประดิษฐใหมในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ
และ/หรือของโลกระดับใดระดับหน่ึงก็ถือวาเปนนวัตกรรมระดับน้ัน 
   2. ตองสามารถพิสูจนไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรวาดีกวาเดิม เชน แสดงผลเร็ว
กวาเดิม ราคาถูกกวาเดิม ประหยัดทรัพยากรในการผลิตและการใชกวาเดิม มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพดีกวาเดิม 
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   3. อยูระหวางการเผยแพร และยังไมแพรหลาย เพราะถาใชแพรหลายเรียกวา  
เทคโนโลยีการส่ือสาร 
   4. ใชคอมพิวเตอรเปนเครือ่งมือในระบบการสื่อสาร 
   5. ความคิดและสิ่งประดิษฐที่เปนตนแบบสถานการณจําลองหรือการทดลอง รวมถึง
การใชสถานการณจริง ถือไดวาเปนนวัตกรรม (นิพนธ  สุขปรีด, ม.ป.ป., หนา 42-43) 
 

นวัตกรรมการศึกษา 
  การนํานวัตกรรมมาใชในวงการศึกษาเรียกวา “นวัตกรรมการศึกษา” (educational  

innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่ชวยใหการศึกษาและการเรียนการสอนประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกวาเดิม เกิดแรงจูงในการเรียนดวย
นวัตกรรมเหลาน้ัน ทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนไดอีกดวย ในปจจุบันมีการใชนวัตกรรม
การศึกษามากมายหลายอยาง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใชกันแพรหลายแลวและที่กําลังเผยแพร อาทิ
เชน  
   1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในลักษณะสื่อหลายมิติบรรจุลงแผนซีดี/ดีวีดี หรือ
นําเสนอบนเว็ปไซตบนอินเทอรเน็ต 
   2. การใชเคร่ืองวิชวลไลเซอร (Visualizer) เพ่ือเสนอเนื้อหาบทเรียนจากส่ิงพิมพและ
แผนโปรงใส แทนการใชเคร่ืองฉายภาพทึบแสงและเครื่องฉายขามศีรษะ ทั้งยังสามารถใชเปน
กลองถายภาพเคลื่อนไหวภายในหองเรียนไดดวย 
   3. การใชเคร่ืองแอลซีดี (LCD) ถายทอดเนื้อหาบทเรียนจากคอมพิวเตอรขึ้นจอภาพ
ขนาดใหญ เพ่ือใหสามารถเห็นไดอยางทั่วถึงภายในหอง 
   4. อินเตอรเน็ตเพ่ือการศึกษาในลักษณะการสอนบนเว็บ การสืบคนขอมูล ฯลฯ 
   5. การเรียนในลักษณะอีเลิรนนิงแบบประสานเวลาและไมประสานเวลา 
   6. ความเปนจริงเสมือนเพ่ือการศึกษาในการสํารวจ การสรางและใชมโนทัศนดาน
นามธรรม เชน การจัดแปลนหองในดานสถาปตยกรรม ฯลฯ จะเห็นไดวานวัตกรรมเหลาน้ี มีทั้ง
รูปแบบของวัสดุ อุปกรณ และวิธีการเพ่ือนํามาใชในการเรียน การสอน ซึ่งก็คือการนําเทคโนโลยี
สมัยใหม มาใชในวงการศึกษานั่นเอง เม่ือนํานวัตกรรมการศึกษาเหลาน้ีมาใชและเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวางแลว จะเรียกวาเปนเทคโนโลยีการศึกษา 
   ความเหมาะสมและความคุมคาของการนํานวัตกรรมมาใชในประเทศที่กําลังพัฒนาซ่ึง
มีทรัพยากรที่จํากัดไมเทากันในแตละทองที่นั้น เปนสิ่งที่เราตองพิจารณากันอยางรอบคอบ  
เพราะมิฉะน้ันแลวจะเปนการสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน ตัวอยางหน่ึงมีใหเห็นกันอยูในขณะนี้  
คือ การนําคอมพิวเตอรมาใชในวงการศึกษา ทั้งในดานการบริหารการเรียนการสอนของ
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ลําดับขั้นการยอมรับนวัตกรรม 
   เม่ือมีการนํานวัตกรรมการศึกษามาประยุกตใชในการเรียนการสอน จากผลการวิจัย 
พบวาจะมีลําดับขั้นการบูรณาการนวัตกรรมอยู 5 ลําดับ ซึ่งผูสอนที่ใหมตอพัฒนาการของ
เทคโนโลยีจะยอมรับและนํานวัตกรรมนั้นมาใช (Sandholtz, Ringstaff, and Dwyer, 1997  
อางอิงใน Bitter, and Pierson, 2002 : 116) ไดแก 
   1. ข้ันเริ่มตน (entry stage) เปนขั้นแรกที่ผูสอนไดรับการแนะนําใหรูจักและใช
นวัตกรรม ในขั้นน้ีผูสอนอาจรูสึกยากลําบากในการใชนวัตกรรมเนื่องจาก เปนส่ิงทาทายที่จะใช
ใหเกิดประโยชนไดอยางแทจริง ผูสอนอาจเกิดการตอตานเพราะไมมีความสามารถอยาง
เพียงพอในการใชนวัตกรรมนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเปนเพราะปญหาดานเทคนิค
วิธีการใชงาน เปนผลใหคนบางคนอาจเกิดความทอถอยและเลิกใชงานไปเลยก็ได 
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   2.  ข้ันนํามาใชงาน (adoption stage) หากผูสอนเร่ิมเคยชินและผานขั้นเริ่มตนมาได
แลวจะเปนขั้นของการมีทัศนคติที่ดีตอนวัตกรรมและนํามาประยุกตใชงาน ผูสอนจะนํานวัตกรรม
มาบูรณาการใชในการเรียนการสอนและเรียนรูจากความผิดพลาดบางประการที่อาจเกิดขึ้นไดใน
บางกรณีเพ่ือพยายามแกไขใหถูกตองตอไป  
   3.  ข้ันปรับใหเหมาะสม (adaptation stage) เม่ือผูสอนสามารถใชนวัตกรรมไดอยาง
มีประสิทธิภาพแลวจะเริ่มพัฒนาตนเองในการปรับปรุงการใชนวัตกรรมน้ันใหเหมาะสมกับเนื้อหา
บทเรียนและวิธีการเรียนการสอนในแตละวิชาได   
   4.  ข้ันจัดสรรอยางเหมาะสม (appropriation stage) เปนขั้นที่ผูสอนจัดสรรการใช
งานนวัตกรรมนั้นใหเหมาะสมกับการทํางานประจําวันและบูรณาการการเรียนการสอนทั้งในวิชา
และระหวางวิชา รวมถึงเริ่มรับเทคโนโลยีใหมที่มีเพ่ิมเติมเขามาแตละวิชาได   
   5.  ข้ันประดิษฐกรรม (invention stage) ในขั้นน้ีไมเพียงแตผูสอนจะยอมรับและใช
นวัตกรรมนั้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว ยังสามารถแบงปนความรูในนวัตกรรม
และรวมสื่อสารใชงานกับผูสอนคนอ่ืนๆ ไดดวย มีการสรางเว็บไซตบทเรียน การสรางหุนยนต 
ฯลฯ ในขั้นสุดทายน้ีผูสอนจะใชประโยชนจากนวัตกรรมนั้นเพ่ือสรางองคความรูใหม รวมถึง
บทบาทหนาที่เปนที่ปรึกษาทางวิชาการ ผูอํานวยความสะดวก ผูพัฒนาคอรสวิชา และเปน
แหลงขอมูลสารสนเทศใหกับผูอ่ืนไดอยางเต็มศักยภาพ (Kook, 1997 อางถึงใน Bitter, and 
Pierson; 2002 : 116) (กิดานันท  มลิทอง, 2548, หนา 17-19) 
 

เทคโนโลยกีารศึกษาคืออะไร 
   เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) เปนการรวบรวมคําที่มีความหมาย
สมบูรณของคําสองคําเขาดวยกัน คือ “เทคโนโลยี” และ “การศึกษา” เราทราบแลววา  
เทคโนโลยีหมายถึงการนําความรูหรือศาสตรตางๆ มาประยุกตเปนระบบเพื่อใชปฏิบัติในการ
แกปญหา การศึกษาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตางๆ อันเนื่องมาจากประสบการณและ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะตองเปนที่ยอมรับของสังคม 
   สภาเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ ไดใหคําจํากัดความของเทคโนโลยีการศึกษาวา  
เปนการพัฒนาและประยุกตระบบเทคนิคและอุปกรณใหสามารถนํามาใชในสถานการณไดอยาง
เหมาะสม เพ่ือสรางเสริมกระบวนการเรียนรูของคนใหดียิ่งขึ้น 
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   ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาที่เราใชกันทั่วๆ ไป หมายถึง การระดับสรรพ
ความรูที่มีเหตุผล พิสูจนได มาประยุกตใหเปนระบบที่ดี สามารถนําไปใชในสถานการณจริงเพื่อ
แกปญหาใหบรรลุจุดมุงหมาย (เปาประสงค) ของการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพที่สุดดวยการใช
ทรัพยากรอยางประหยัด 
   เทคโนโลยีการศึกษาเปนระบบซึ่งในอดีตของตางประเทศจัดอยูในระดับเทคโนโลยี
จักรกล เทคโนโลยีการศึกษาของตางประเทศขณะนี้ไดพัฒนาใหอยูในระดับเทคโนโลยี
สังคมศาสตร ปจจุบันประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาจากระดับเทคโนโลยีธรรมชาติให
เทคโนโลยีการศึกษากลับลงมาสูเทคโนโลยีสังคมศาสตรและสังคมศาสตรและพยายามเขาสู
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่อเอาอยางในตางประเทศในอดีต และหลักฐานยืนยันวาเทคโนโลยี
การศึกษาของไทยในอดีตเปนเทคโนโลยีธรรมชาติจะดูไดตั้งแตคร้ังพุทธกาลสมเด็จพระพุทธ
สัมมาสัมพุทธเจา เสด็จปฐมเทศนาแกปญจวัคคียทั้ง 5 ในปาอิสิปตนมฤคทายวันโดยพระพุทธ
องคไดทรงวิเคราะหดวยญาณพบวา ปญจวัคคียเปนผูที่เสมือนบัวปริ่มนํ้าพรอมที่จะชูดอกเหนือ
น้ํา หรือถากลาวในทางพฤติกรรมศาสตรปจจุบันก็คือปญจวัคคียทั้ง 5 เปนผูไดรับการประเมินวา
มีความพรอม (Readiness) ที่จะรับรูในศาสตรที่พระพุทธองคจะแสดงธรรม ในยุคตอมาพอขุน
รามคําแหงมหาราช ผูซึ่งนักเทคโนโลยีการศึกษาไดยกยองวาเปนบิดาแหงเทคโนโลยีไทย  
พระองคทรงสรางศิลาจารึกและเปนระบบภาษาไทยที่พัฒนามาใชในปจจุบันเพ่ือเปนเครื่องมือ
เทคโนโลยีการศึกษา ในขณะเดียวกันถาจะศึกษาใหลึกซึ้งแลวระบบการใหคําปรึกษา แนะนํา
ประชาราษฎรของพอขุนรามคําแหงมหาราชน้ัน พระองคทรงส่ังสอนความเมตตากรุณา แก
ประชาชนของพระองคมากกวาใชวัตถุจากท่ีกลาวมานี้จะเห็นวาเทคโนโลยีการศึกษาไทยไดมีมา
เปนเวลานานแลว แตเปนเทคโนโลยีแบบธรรมชาติ และหลักฐานสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษา
ไทยปจจุบัน คือ สวนโมกข อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งทานพุทธทาสภิกขุไดใชสถานที่
รมรื่นอันเปนธรรมชาติเพ่ือแสดงธรรมและเผยแพรการศึกษา 
   โดยสรุปเทคโนโลยีการศึกษาไมไดหมายความแตเพียงเครื่องมือวัสดุอุปกรณ เทาน้ัน  
แตเปนระบบที่ทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมายของการศึกษาตามปรัชญา นโยบายและแผนการ
ศึกษาชาติดวยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางประหยัดที่สุดเทคโนโลยี การศึกษายังเกี่ยวของกับ
ระบบการศึกษาทั้งระบบซึ่งประกอบดวยระบบยอยตางกัน เปน 2 รูปแบบ คือ เทคโนโลยี
การศึกษาในแนวตั้ง เราหมายความถึงเทคโนโลยีปฐมวัยศึกษา เทคโนโลยีประถมศึกษา
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และเทคโนโลยีอุดมศึกษา 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ    แสดงการแบงเทคโนโลยีการศึกษาในแนวตัง้ 
 

  การแบงเทคโนโลยีการศึกษาตามแนวนอนจะแบงได 3 ระบบ คือ 
   1.  เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา 
   2.  เทคโนโลยีการบริการการศึกษา 
   3.  เทคโนโลยีการเรียนการสอน 
 
   1.  เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา หมายถึง การบริหารที่ทําใหระบบการศึกษา
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการใชทรัพยากรอยางประหยัดระบบบริหารการศึกษา
ดังกลาวอาจจะประกอบดวยระบบยอยตางๆ เชน ระบบธุรการ ระบบการเงิน ระบบพัสดุ ระบบ
การบริหารวิชาการ ระบบความสัมพันธชุมชน ระบบกิจการนักเรียน ระบบอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมและระบบบุคลากรการศึกษา 
 
   2.  เทคโนโลยีการบริการการศึกษา หมายถึง การบริการที่ทําใหระบบการศึกษา
บรรลุเปาหมายอยางประสิทธิภาพดวยการใชทรัพยากรอยางประหยัดซ่ึงอาจจะประกอบดวย
ระบบสารนิเทศการศึกษา ระบบสื่อการศึกษาระบบสิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษา ระบบให
คําปรึกษาแนะแนว ศูนยวิชาการโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 
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   3. เทคโนโลยีการเรียนการสอน หมายถึง การเรียนการสอนที่ทําใหระบบการศึกษา
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพดวยการใชทรัพยากรการเรียนการสอนอยางประหยัด เชน  
ระบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศาสตร และวิชาการคอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  แสดงความสมัพันธขององคประกอบเทคโนโลยีการศึกษาในแนวนอน 
 
   ดังนั้นเทคโนโลยีการศึกษาสามารถแบงตามความคิดน้ีได 12 ประเภท คือ 
   (1 ) เทคโนโลยีการบริหารปฐมวัยศึกษา (2) เทคโนโลยีการบริการการศึกษาระดับ
ปฐมวัยศึกษา (3) เทคโนโลยีการเรียนการสอนระดับปฐมวัยศึกษา (4) เทคโนโลยีการบริหาร
ประถมศึกษา (5) เทคโนโลยีการบริการการศึกษาระดับประถมศึกษา (6) เทคโนโลยีการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา (7) เทคโนโลยีการบริหารมัธยมและอาชีวศึกษา (8) เทคโนโลยีการ
บริการการศึกษาระดับมัธยมและอาชีวศึกษา (9) เทคโนโลยีการเรียนการสอนระดับมัธยมและ 
อาชีวศึกษา (10) เทคโนโลยีการบริหารอุดมศึกษา (11) เทคโนโลยีการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา (นิพนธ สุขปรีดี, ม.ป.ป., หนา 22-26) 
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ความสําคญัของเทคโนโลยีการศึกษา 
   ดวยความเอื้อประโยชนของเทคโนโลยีการศึกษาในตัวอยางที่กลาวมาแลว จะเห็นได
วาเทคโนโลยีการศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งในวงการศึกษา ทําใหทุกประเทศในโลกนํา
เทคโนโลยีการศึกษามาใชเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพประสิทธิ-ผลทางการศึกษาทั้งในดานการ
บริหารจัดการและการเรียนการสอน 
 
   ประเทศไทย 
   สําหรับประเทศไทย รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญโดยการบรรจุเทคโนโลยี เพ่ือ
การศึกษาไวในหมวด 9 ของพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.2542 เพ่ือใหสถาบันการศึกษาตางๆ 
ดําเนินการในการใชเทคโนโลยีการศึกษาอยางเต็มสมรรถภาพ นอกจากน้ี รัฐบาลไทยไดทําการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยเนน การใชไอซีทีเพ่ือปฏิรูปการเรียนรูใหมีคุณภาพดีกวาเดิม โดยจะมีการ
ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตในโรงเรียนไทยใหกาวสูสังคมแหงความรูอยางแทจริง 
   การตระหนักถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัด
การศึกษา ทําใหมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยดังจะเห็นไดจากตัวอยาง เชน 
     โครงการศึกษาสายสามัญดวยระบบทางไกลผานดาวเทียม โดยใชโรงเรียนวังไกล
กังวล เปนสถานที่ใชในการเรียนการสอนและถายทอดสดผานดาวเทยีมไปยังโรงเรียนเครือขาย
ทั่วประเทศ 
     โครงการหนึ่งอําเภอโรงเรียนในฝน โดยคัดเลือกอําเภอละ 1 โรงเรียนใหมีการใช
ไอซีที เปนสื่อหรือเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนการสอน 
     สถาบันการศึกษาตางๆ ในระดับอุดมศึกษา เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดจัดใหมีหลักสูตรอีเลิรนนิงเพื่อเปนมหาวิทยาลัยออนไลน 
     โครงการหองเรียนไอที เพ่ืออบรมใหนักเรียนไดพัฒนาความรูและทักษะในการใช
คอมพิวเตอรและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต 
     โครงการสรางความรูบนเวบ็เพ่ือเปนแหลงการเรียนรูและแหลงการคนหาความรู 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   สหรัฐอเมริกา เปนอีกประเทศหนึ่งที่เห็นความสําคัญย่ิงของเทคโนโลยีการศึกษา โดยที่
รัฐบาลไดสนับสนุนในการนําเทคโนโลยีมาใชในโรงเรียนตั้งแตทศวรรษ 1950 เปนตนมา หลาย
หนวยงาน เชน องคการนาซา (NASA) และมูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติ (National Science  
Foundation) ไดใหเงินอุดหนุนทางดานเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงใหความสนับสนุนอุปกรณ
และรายการโทรทัศนการศึกษา การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการใชคอมพิวเตอรชวยสอน การ
จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา การจัดตั้งเครือขายโทรคมนาคมและการวางแผนดานเทคโนโลยี
การศึกษา เครือขายการศึกษาทางไกล การใหความชวยเหลือทางดานเทคโนโลยีแกผูพิการใน
การเรียนรู รวมถึงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ นอกจากน้ีไดมีการจัดตั้งสมาคมเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา (AECT) ขึ้นเพ่ือทําหนาที่เปนแกนกลางในการศึกษาคนควาวิจัยในดานน้ี และ
สมาคมเทคโนโลยีในการศึกษาระหวางประเทศ (International Society for Technology in 
Education : ISTE) เพ่ือดําเนินงานพัฒนามาตรฐานในการใชเทคโนโลยีสําหรับผูสอน ผูเรียน
และเพื่อความเขาใจที่ถูกตองรวมกันในเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษา โดยทางสมาคมไดจัดตั้ง
โครงการเรียกวา National Education Technology Standards for Teachers (NETS.T) ซึ่งเปน
สวนของการเตรียมครูในการใชเทคโนโลยีทั้งในปจจุบันและในอนาคต ทั้งน้ีเน่ืองจากยุคสมัยมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจึงเปนภารกิจสําคัญของครูผูสอนจะตองเรียนรูเทคโนโลยีเพ่ือเสริม
สมรรถนะการสอนของตนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
   ระหวาง พ.ศ. 2536-2544 สมัยของประธานาธิบดีบิลล  คลินตัน และรองประธานาธบิดี 
อัล กอร เปนระยะของการจุดประกายดานเทคโนโลยีการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเดนชัดขึ้น ใน พ.ศ. 2539 ประธานาธิบดีคลินตัน 
ประกาศใหมีการเชื่อมตอหองเรียนทุกหองในสหรัฐอเมริกาเขากับทางดวนสารสนเทศ “ดวย
คอมพิวเตอรและซอฟตแวรชั้นดีพรอมดวยครูที่ไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดี” ครูและ
นักเรียนทุกคนจะมีคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใชในหองเรียน และใน  พ.ศ. 2541 มีการใชโปรแกรม 
E-Rate (Education-Rate Program) โดยรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณกวา 5 พันลานเหรียญเพ่ือ
จุดมุงหมายในการเพ่ิมการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในโรงเรียน และหองสมุดทั่วประเทศ โดยให
โรงเรียนและหองสมุดสามารถจายคาเชื่อมตออินเทอรเน็ตในอัตราลดหยอนโดยขึ้นอยูกับระดับ
รายไดของนักเรียนในชุมชนหรือที่ตั้งของโรงเรียนวาอยูชานเมืองหรือชนบท ปรากฏวาในป พ.ศ. 
2545 โปรแกรม E-Rate  ประสบผลสําเร็จเปนอยางดีเน่ืองจากสามารถพัฒนาโครงสราง
เครือขายและการเขาถึงอินเทอรเน็ตของโรงเรียนตางๆ ไดอยางทั่วถึง และ 99 เปอรเซ็นตของ
โรงเรียนรัฐบาลมีการตออินเทอรเน็ตเรียบรอยแลว และ 94 เปอรเซ็นตมีการใชบรอดแบนดใน
การเชื่อมตอ (http://nces.ed.gov/surveys/frss/publications/2004011) จากรายงานของสภา

http://nces.ed.gov/surveys/frss/publications/2004011
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พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา  
   การใชเทคโนโลยีการศึกษามีมานานมากแลว โดยอาจนับยอนไปในสมัยที่นักบวชของ
ชนเผาทําการจัดระเบียบองคความรูดวยการประดิษฐภาพหรือสัญลักษณเพ่ือบันทึกและ
ถายทอดความรูสูชนรุนหลัง อันทําใหเปนที่ประจักษชัดวาเทคโนโลยีการศึกษานับเปนผลผลิตที่
สําคัญของสายธารแหงประวัติศาสตรอันยิ่งใหญที่ประกอบดวยการลองผิดลองถูก การปฏิบัติ  
และการแสดงออกอยางสรางสรรคและความเชื่อม่ันอยางไมธรรมดาของบุคคล (Paul Saetter  
อางถึงใน Roblyer and Edwards; 2000 : 2) 
   นักการศึกษาที่นําเทคโนโลยีมาใชในวงการศึกษาตั้งแตสมัยกอนคริสตกาลและนับเปน
นักเทคโนโลยีการศึกษาพวกแรกคือ กลุมโซฟสต (The Elder Sophists) ไดใชการสอนแบบ
บรรยายเพื่อสอนมวลชน ตอจากน้ันไดมีนักการศึกษาดานน้ีอีกหลายทานที่เร่ิมมีบทบาทใน
เทคโนโลยีการศึกษา เชน คอมีนิอุส (Comenius) ซึ่งไดรับการยกยองวาเปนบิดาของโสตทัศน
ศึกษาทานแรก ผูเห็นความสําคัญของภาพและเปนผูเร่ิมใชภาพประกอบบทเรียนในหนังสือ  
“The Orbis Pictus”  แลงแคสเตอร (Lancaster) ผูริเร่ิมการจัดสภาพหองเรียนและใชสื่อการสอน
ราคาเยาหรือหลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยาหลายทาน ที่สามารถนํามาใชในเทคโนโลยี
การศึกษาไดเปนอยางดี เชน เฟรอเบล (Froebel) ใชจิตวิทยาในการสอนเด็กและเปนผูตั้ง
โรงเรียนอนุบาลขึ้นเปนแหงแรก ดิวอี (Dewey) ผูคิดทฤษฎีประสบการณเพ่ือใชในการเรียนรู  
และสกินเนอร (Skinner) ผูคิดทฤษฎีการวางเงื่อนไขเชิงปฏิบัติ นักเทคโนโลยีการศึกษา  
นักจิตวิทยา และนักวิทยาศาสตรเหลาน้ีเปนผูนําหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชใน
เทคโนโลยีการศึกษา และลวนมีสวนชวยในการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาทั้งสิ้น 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.ets.org/research/ictliteracy/ictreport.pdf
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สื่อโสตทัศน : จุดเร่ิมของการใชเทคโนโลยกีารศึกษาในปจจุบัน 
   สําหรับนักการศึกษาสวนมากแลว เม่ือกลาวถึงเทคโนโลยีการศึกษามักจะนึกถึงการนํา
วัสดุอุปกรณซึ่งเปนสื่อประเภทภาพและเสียงรวมถึงเทคนิควิธีการมาใช เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการเรียนการสอน เรียกไดวาเปนการนําส่ือโสตทัศน (audio - visual aids)  
มาใชนั่นเอง 
 
   ประวัติศาสตรความเปนมาของการใชสื่อการเรียนการสอนในลักษณะสื่อโสตทัศนเร่ิมมี
ตั้งแต พ.ศ. 2448 โดยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ ทางการศึกษาแหงเมืองเซนตหลุยส (St.Louis  
Education Museum) ในประเทศสหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑทางการศึกษานี้ตั้งขึ้นมาเพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมโปรแกรมการเรียนการสอนของระบบโรงเรียน โดยการใชรถมาบรรทุกส่ือ
การเรียนการสอน เชน แผนภูมิ รูปภาพ แผนที่ แลนเทิรนสสไลด ฯลฯ ไปยังโรงเรียนตางๆ  
นอกจากสื่อเหลาน้ีแลว ในชวงทศวรรษ 1920s ยังมีการใชภาพยนตรเปนส่ือการสอนในชวง
ระยะเวลาดังกลาวดวย ตอมาในชวง พ.ศ. 2468-2478 มีการใชวิทยุและโทรทัศนในการเรียนการ
สอนทั้งในโรงเรียนและเพื่อการศึกษามวลชน 
 
   ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองส้ินสุดลง การเพ่ิมจํานวนของนักเรียนในโรงเรียนมีผล
สงใหโรงเรียนตางๆ ตองปรับกลยุทธการดําเนินงานแบบเกามาสูวิธีการทันสมัยในการศึกษาโดย
การใชสื่อสารประเภทตางๆ และมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น การใช
โสตทัศนูปกรณเพ่ือการเรียนการสอนที่มีมากขึ้นเปนความคิดสืบเน่ืองมาจากประสบการณทาง
การทหารในสงครามโลกคร้ังที่สอง โดยวงการทหารของสหรัฐอเมริกาเปนหนวยงานหนึ่งที่
พัฒนาวัสดุ อุปกรณและเทคนิควิธีการตางๆ เพ่ือนํามาใชในการฝกอบรมระหวางสงคราม  อาทิ
เชน กองทัพเรือใชภาพยนตรในการฝกอบรมเทคนิควิธีการแบบตางๆ การใชเคร่ืองฉายภาพ
ขามศีรษะ (ที่เรียกกันวาเครื่องฉายแผนโปรงใส) ซึ่งระยะแรกเรียกวาเครื่อง viewgraph นํามาใช
ในการสอนแผนที่แกทหารแทนเคร่ืองฉายภาพทึบแสงที่มีขนาดใหญเทอะทะและมีขอจํากัดใน
การใชงาน นอกจากนี้วงการทหารสหรัฐอเมริกายังไดสนับสนุนการทํางานของสกินเนอรและของ
คราวเดอรและคณะ (Crowder, and Others) ในการพัฒนาการสอนแบบโปรแกรม โรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษของทางการทหารมีการเร่ิมใชหองปฏิบัติการภาษา สิ่งสําคัญอีกอยางหน่ึงที่แสดง
วาวงการทหารสหรัฐอเมริกามีสวนสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา คือ การพัฒนา
รูปแบบการออกแบบการสอน โดยในป พ.ศ. 2511 กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาไดขอให
ผูเชี่ยวชาญทั้งในวงการศึกษาและวงการอุตสาหกรรมจัดการฝกอบรมโดยวิธีระบบ (System  
approach) เพ่ือการพัฒนาและการจัดการโดยโปรแกรมของการฝกอบรมจะเนนใหผูเขารับการ
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   ความคิดในการใชโสตทัศนูปกรณและการพัฒนาตางๆ เหลาน้ีเปนที่ยอมรับและนํามาใช
อยางแพรหลายในวงการศึกษาระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา อาทิเชน การใช
บทเรียนแบบโปรแกรมดวยเครื่องชวยสอน (teaching machine) เปนสื่อบรรจุบทเรียนตาม
แนวคิดพ้ืนฐานหลักจิตวิทยาของสกินเนอร ซึ่งในระยะตอมามีการนําหลักการเรียนรูดานจิตวิทยา
มาใชผสมผสานในเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือเพ่ิมสัมฤทธิผลการเรียนรูแกผูเรียน ดังเชนการใชหลัก
จิตวิทยาของบรุนเนอร (Bruner) กลาเซอร (Glaser) และกาเย (Gagne) ซึ่งในปจจุบันไมเพียงแต
มีความสําคัญในแงมุมตางๆ ของการประมวลความรูความเขาใจในสารสนเทศเทาน้ัน แตยังเปน
สวนสําคัญในบริบทของการสอนและการใชในการเรียนรูรายบุคคลไดอยางดียิ่ง  นอกจากนี้ยังมี
การใชโทรทัศนวงจรปดเพ่ือใหการศึกษามวลชน มีการจัดการศึกษาผูใหญ การวิเคราะหงานการ
พัฒนาระบบการสอน รวมถึงมีการนําหลักการและทฤษฎีการสื่อสาร  (communications theory) 
มาใชดวย พัฒนาการในเรื่องตางๆ เหลาน้ีไดเอ้ือประโยชนใหวงการศึกษาเปนอยางยิ่ง 
 
   จากสื่อโสตทัศนสูยุคคอมพิวเตอร 
   นอกจากพัฒนาการตางๆ ในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สองกลาวมาแลว ยังมีการ
คนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาทางดานวัสดุ อุปกรณ และเทคนิควิธีการสอนแบบตางๆ เพ่ิมมากขึ้น มี
การใชสื่อประสมในลักษณะการใชสื่อรวมกันในทศวรรษ 1950s โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในวงการศึกษาเปนคร้ังแรก เม่ือประมาณ พ.ศ. 2502 ในชวงระยะเวลานี้
มหาวิทยาลัยใหญหลายแหงในสหรัฐอเมริกานําคอมพิวเตอรมาใชในงานดานบริหาร เชน ดาน
การบัญชีและการเก็บขอมูลเก่ียวกับผูเรียน ขณะเดียวกันก็มีผูนําคอมพิวเตอรมาใชเก่ียวกับการ
วิจัยการเรียนการสอน การวิจัยทางดานน้ีโครงการหนึ่ง ไดแก โครงการเพลโต (PLATO) ที่
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มในป พ.ศ. 2503 โดยมีวัตถุประสงคในการ
ออกแบบการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน อยางไรก็ตาม คอมพิวเตอรที่นํามาใชในวง
การศึกษาระยะแรกยังเปนเมนเฟรมคอมพิวเตอรซึ่งมีขนาดใหญมาก จึงยังไมเหมาะสําหรับการ
ใชสอนในหองเรียน 
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   ในชวงทศวรรษ 1970s-1980s ไดมีนวัตกรรมหลายรูปแบบซึ่งเหมาะแกการนํามาใชใน
การเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการประดิษฐไมโครโพรเซสเซอรใสในคอมพิวเตอร จึงทํา
ใหเคร่ืองมีขนาดเล็กลงแตสมรรถนะสูง เรียกวา ไมโครคอมพิวเตอร และสามารถตั้งโตะได จึง
เรียกอีกชื่อหน่ึงวา “คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ” (desktop computer) และเริ่มนํามาใชในโรงเรียน
เปนคร้ังแรกใน พ.ศ.2520 นับเปนระยะของการนําส่ือระบบดิจิทัลมาใชในวงการศึกษา 
 
   ในระยะปลายทศวรรษ 1980s ไดมีการใชเทคโนโลยีการศึกษาหลายอยางเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชคอมพิวเตอรเอกเทศ (stand-alone computer) คอมพิวเตอรเปนส่ือ 
การเรียนการสอนที่เปนเทคโนโลยีระดับสูง เม่ือนํามาใชในการเรียนการสอนทําใหมีการโตตอบ
กันไดระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร ในลักษณะที่เรียกวา “การโตตอบ” (interaction)  
เชนเดียวกับการเรียนการสอนระหวางครูกับนักเรียนที่อยูในหองเรียนปกติ นอกจากน้ี  
คอมพิวเตอรยังมีความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลที่ผูเรียนปอนเขาไปไดในทันที ซึ่งเปน
การชวยเสริมแรงใหแกผูเรียน ทําใหมีการใชการสอนใชคอมพิวเตอรชวย (computer-assisted  
instruction : CAI) ที่เรียกกันวา “คอมพิวเตอรชวยสอน” หรือ “ซีเอไอ” อยางแพรหลาย ลักษณะ
บทเรียนซีเอไอไดอาศัยแนวความคิดจากทฤษฎีการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองซึ่ง
พัฒนามาจากบทเรียนแบบโปรแกรมนั่นเอง โดยผูเรียนสามารถเรียนรูจากโปรแกรมบทเรียน
รูปแบบตางๆ ไดแก การสอน การฝกหัด การจําลอง เกมเพ่ือการสอน การคนพบ การแกปญหา 
และเสียง ประกอบในลักษณะของสื่อประสม (multimedia) และสื่อหลายมิติ (hypermedia) ทําให
ผูเรียนสนุกไมเบื่อหนายในการเรียน 
 
   กาวสูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ถึงแมการใชคอมพิวเตอรในลักษณะคอมพิวเตอรชวยสอน จะสรางความแปลกใหม
ใหกับวงการศึกษาก็ตาม แตเปรียบเทียบไมไดเลยกับความนาตื่นเตนเราใจของการใช
คอมพิวเตอรในเครือขายอินเทอรเน็ต ถึงแมอินเทอรเน็ตจะมีขึ้นมาตั้งแต พ.ศ. 2512 ก็ตาม แต
ในระยะแรกยังใชในขอบเขตจํากัด จนกระทั่งปลายป พ.ศ.2533 ไดมีการพัฒนาเวิลดไวดเว็บ 
และในป พ.ศ.2536 ไดมีผูคิดคนโปรแกรม Mosaic เพ่ือใชคนดูเว็บในลักษณะกราฟก  
เวิลดไวดเว็บเปนแนวคิดที่บรรจุเทคโนโลยีตางๆ ที่จําเปนเพ่ือทําใหอินเทอรเน็ตเปนสิ่งที่นาใช
งานมากขึ้น การสืบคนบนเว็บจะเต็มไปดวยขอไดเปรียบของเทคโนโลยีเหลาน้ี เพ่ือชวยให
อินเทอรเน็ตงายสะดวกในการใชงาน ซึ่งรวมถึงความสามารถของการเชื่อมโยงหลายมิติของเว็บ
และความสามารถทางดานสื่อประสม จึงทําใหการสืบคนบนเว็บในลักษณะกราฟฟกเปนที่นิยมใช
กันอยางแพรหลาย 
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   องคประกอบสําคัญในการใชอินเทอรเน็ต คือ การใชคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมการ
สื่อสารความเร็วสูงโดยใชทางดวนสารสนเทศ (information superhighway) ทั้งน้ีเน่ืองจากในชวง
ปลายทศวรรษ 1990s มีการใชระบบการสื่อสารโทรคมนาคม รูปแบบตางๆ เพ่ิมมากขึ้น เชน 
เสนใยนําแสง ดาวเทียมสื่อสาร การส่ือสารบรอดแบนด การส่ือสารไรสาย การประชุมทางไกลทํา
ใหเทคโนโลยีทั้งสองน้ีรวมเรียกกันวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and  
Communications Technology : ICT) คือ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดการ
ฐานขอมูล ประมวลขอมูลใหเปนสารสนเทศ รวบรวมและจัดเก็บอยางเปนระบบเพื่อคนคืน
นําไปใชประโยชนไดตอไป และใชเทคโนโลยีการส่ือความเร็วสูงเพ่ือสงผานสารสนเทศไดอยาง
รวดเร็ว ทําใหพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาตั้งแต พ.ศ.2536 เปนตนมาจนปจจุบันมีการใช
อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บกันอยางแพรหลาย ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสอนออนไลนในการศึกษาทางไกล ทําใหเปนยุคที่การเรียนการสอน
สามารถทําไดทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง 
   การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในวงการศึกษาปจจุบันจะมีการใช
ในลักษณะสิ่งแวดลอมจริงและสิ่งแวดลอมเสมือนหลากหลายรูปแบบและวิธีการ ตัวอยางเชน  
    การนําเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชเปนสื่อในการกระจายขอมูลความรู 
    การใชเครือขายเฉพาะท่ี อินทราเน็ต และเอ็กซทราเน็ตในสถาบันการศึกษาเพื่อ
เชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ และใชในหองเรียนเพ่ือการสอนและตรวจสอบการทํางานของผูเรียน 
    การใชคลื่นไมโครเวฟและการสอนบนเว็บ (web-based instruction) โดยมีการใช
อีเมลและเว็บบอรดรวมดวย 
    การสอนทางไกลในลักษณะอีเลิรนนิง (e-learning) ในลักษณะหองเรียนเสมือนดวย
การสอนสดบนอินเทอรเน็ต จากสถาบันแหงหนึ่งไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ   
    การศึกษาทางไกลในมหาวิทยาลัยเสมือนและโรงเรียนเสมือน 
 
   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหปจจุบัน จึงเปนการนําเทคโนโลยีมาใช
ในการปฏิรูปการเรียนการสอน ใหผูเรียนเปนจุดศูนยกลางของการเรียนหรือเปนสําคัญ เปนการ
เปลี่ยนบทบาทของผูเรียนจากผูรับแตเพียงฝายเดียวมาเปนผูกระตือรือรน รวมถึงการมีสวนรวม
ในการเรียน ขณะเดียวกันผูสอนยอมเปลี่ยนจากเปนจุดศูนยกลางของการเรียนการสอนมาเปนผู
คอยชี้แนะ ผูสนับสนุนใหความรวมมือ และบางครั้งจะเปนผูเรียนรูรวมไปกับผูเรียนดวย     
(กิดานันท  มลิทอง, 2548, หนา 12-16) 
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