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 บทท่ี  11 
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ประเภทเทคโนโลยีส่ือประสม 
 
 
บทนี้จะกล่าวถงึนวตักรรมการจดัการเรยีนการสอนประเภทเทคโนโลยสีือ่ประสม ทัง้น้ี

เพราะปจัจุบนัเทคโนโลยแีละการสือ่สาร (Information and Communication Technology : 
ICT) มคีวามสมัพนัธก์บัมนุษยท์ุกคน ทุกวงการไมเ่วน้แมว้งการการศกึษา โดยเฉพาะ
การศกึษาวทิยาศาสตรซ์ึง่มคีวามสมัพนัธก์บัเทคโนโลยโีดยตรง ดงันัน้ถา้ผูส้อนสามารถน า
ความรูด้า้น ICT มาประกอบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน จะท าใหก้ารเรยีนการสอนน่าสนใจ และ
พฒันาผูเ้รยีนไดด้งัค ากล่าวของอลศิรา ชชูาต ิ  (2549 : หน้า 187) ทีส่รปุประโยชน์ทีเ่กดิจาก
การสอนโดยใช ้ICTเป็นขอ้ๆไวด้งัน้ี 

1. สง่เสรมิการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
2. สง่เสรมิทกัษะกระบวนการคดิขัน้สงู มตีัง้แต่การคดิวเิคราะห ์การคดิสงัเคราะห ์และการ 

คดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
3. สง่เสรมิการพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ 
4. สง่เสรมิความสามารถในการศกึษาและการสบืคน้ขอ้มลู ซึง่น าไปสูก่ารสรา้งความรูแ้ละ 

ความเขา้ใจ 
5. สง่เสรมิการพฒันาทกัษะในการน าเสนอ หรอืการสือ่สารโดยใช ้ICT 
จากประโยชน์ขา้งตน้จะพบวา่การสอนโดยใชส้ือ่ประสมสามารถพฒันาผูเ้รยีนได้

หลากหลายขณะเดยีวกนักส็ามารถบรูณาการเขา้กบัการสอนแบบต่างๆทีเ่ป็นแนวคดิ/ทฤษฎไีด้
ดว้ย เชน่ ใชส้ือ่ประสมรว่มกบัการสอนแบบรว่มมอื เป็นตน้ จงึขอน าเสนอสือ่ประสมในรปูแบบ
ต่างๆเพือ่เป็นแนวทางในการประกอบการพจิารณาเลอืกสอนของผูส้อน ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

การเรยีนรูโ้ดยใชค้อมพวิเตอรบ์ทเรยีนส าเรจ็รปู(Computer  Assisted  Instruction : CAI) 
การเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี(Multimedia) 
การเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสอนทางไกล(Distance Learning / Distance  Education) 
การเรยีนรูโ้ดยใชแ้หล่งขอ้มลูเป็นหลกั(resource – based learning) 
การเรยีนรูโ้ดยใชเ้วบ็ช่วยสอน(Web – Based  Instruction) 
การเรยีนรูโ้ดยใชเ้วบ็เควสท(Webquest) 
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การเรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนิกส(์E – learning) 
การเรยีนรูโ้ดยวตัถุ (Learning Object) 
 

การเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอรบ์ทเรียนส าเรจ็รปู 
 
การใชค้อมพวิเตอรบ์ทเรยีนส าเรจ็รปู(CAI) การสอนแบบน้ีแมไ้มใ่ชเ่รือ่งใหมแ่ต่ มผีูส้อน 

หลายคนยงัไม่เคยไดล้องใช ้ดงันัน้จงึจดัเป็นนวตักรรมของผูส้อนบางคน อกีทัง้การสรา้งหรอื
การหาแหล่งเรยีนรู้ประเภทน้ีก็ไม่ได้ยากเหมอืนแต่ก่อน ท าให้การเรยีนรู้โดยใช้ CAI เป็น
ทางเลอืกอกีทางส าหรบัผูส้อนทีค่ดิจะทดลองใชส้ื่อประสมเพื่อประกอบการสอน ผูส้อนสามารถ
หาสื่อประเภทน้ีไดท้ัง้ในเวบ็ไซต์ และซื้อเป็นบทเรยีนส าเร็จรูปทีม่ผีูท้ าไวโ้ดยการใชง้านจะใช้
แบบเตม็รปูแบบทีจ่ าหน่าย หรอืผูส้อนจะเลอืกเฉพาะหน่วยยอ่ยมาประกอบการเรยีนการสอนก็
ได ้แต่ผูส้อนควรน าบทเรยีนดงักล่าวมาศกึษาใหแ้น่ใจว่าเหมาะสมกบัผูเ้รยีนของตนเอง ทัง้น้ี
เพราะผูส้อนจะคดิสรา้งบทเรยีนตามสภาพที่ตนเองค้นเคยจงึอาจมีบางส่วนของบทเรยีนไม่
สอดคลอ้งกบัผูเ้รยีนทีอ่ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
 

แนวทางการใช้คอมพิวเตอรบ์ทเรียนส าเรจ็รปู 
  

การใชค้อมพวิเตอรบ์ทเรยีนส าเรจ็รปู สามารถท าไดด้งัน้ี 
1. การใช ้CAI ควรใชเ้ป็นการทบทวนบทเรยีน 
2. การใช ้CAIควรใชเ้ป็นการสอนซ่อมเสรมิส าหรบัผูเ้รยีนบางคนทีไ่มส่ามารถเรยีนในหอ้ง 
3. การใช ้CAI ผูส้อนควรแนะน าการใชใ้หผู้เ้รยีนเขา้ใจวธิเีรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
4. การใช ้CAI สามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจบทเรยีนและเสรมิแรงผูเ้รยีนได ้
5. การใช ้CAI สามารถช่วยใหผู้เ้รยีนพฒันาความคดิเชงิเหตุผลได ้

 
การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย 
 
 มลัตมิเีดยี (Multimedia)(กดิานนัท ์ มลทิอง, 2540 : หน้า 255 อา้งองิใน ชยัวฒัน์ สทุธิ
รตัน์, 2552 : หน้า 463 – 464) คอื โปรแกรมซอฟตแ์วรท์ีอ่าศยัคอมพวิเตอรเ์ป็นสือ่ในการ
น าเสนอโปรแกรมประยุกต ์ ซึง่รวมถงึการน าเสนอขอ้ความ สสีนั ภาพกราฟิก (graphic  
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images) ภาพเคลื่อนไหว (animation) เสยีง (sound) และภาพยนตรว์ดีทิศัน์ (full  motion  
video) สว่นมลัตมิเีดยีปฏสิมัพนัธ ์ (interactive  multimedia) จะเป็นโปรแกรมประยกุตท์ีไ่ดร้บั
การตอบสนองจากผูใ้ช ้โดยใชค้ยีบ์อรด์(Keyboard) เมาส ์(Mouse) หรอืตวัชี ้(pointer) เป็นตน้ 
 

แนวทางการใช้บทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย 
 

 เ น่ืองจากมัลติมีเดียเป็นการรวบรวมรูปแบบสื่อต่างๆไว้เป็นหน่ึงเดียวที่หน้า
จอคอมพวิเตอร์จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรยีนรู้โดยผู้เรยีนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที ่
เพราะมลัตมิเีดยีชว่ยเพิม่ชอ่งทางในการรบัรูข้อ้มลูดงันัน้การใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี
ประกอบการเรียนการสอนจึงควรใช้ภายใต้หลักการ และทฤษฎีของการผลิตบทเรียน
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีซึง่สรุปไดด้งันี้ (เสาวนีย ์ สกิขาบณัฑติ, 2528 : หน้า 292 อา้งองิใน 
ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์, 2552 : หน้า 464) 

1.  ความแตกต่างระหา่งบุคคล (Individual  differences) การผลติบทเรยีนคอมพวิเตอร ์
มลัติมเีดีย ต้องสอดคล้องกบัความสามารถ สติปญัญา ความต้องการ ความสนใจ ร่างกาย 
อารมณ์และสงัคมของแต่ละบุคคล 

2. การน าสือ่ประสมมาใช ้(Multi – media approach) ในการน าสือ่ประสมมาใชใ้นการผลติ 
บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีตอ้งพจิารณาเลอืกสื่อใหเ้หมาะสมและเป็นระบบเพื่อใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ทีช่ดัเจน 

3. ทฤษฎกีารเรยีนรู ้(Learning theory) โดยการน าหลกัจติวทิยาทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน 
เรยีนได้ดว้ยตนเอง ประกอบดว้ยการเขา้ร่วมกจิกรรมดว้ยตนเอง การตรวจสอบผลการเรยีน
ดว้ยตนเองและมกีารเสรมิแรงใหผู้เ้รยีนเกดิความภาคภูมใิจ 

4. การใช้วธิวีเิคราะห์ระบบ (System  analysis) โดยจดัเน้ือหาใหส้อดคล้องกบั 
สภาพแวดลอ้มและวยัของผูเ้รยีน โดยทุกสิง่ทุกอยา่งทีจ่ดัไวใ้นบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 
จะต้องสรา้งขึน้อย่างมรีะบบมกีารตรวจสบทุกขัน้ตอน และทุกอย่างจะต้องสมัพนัธ์ สอดคลอ้ง
กนัเป็นอย่างดี มีการทดสอบปรบัปรุงจนมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นที่
เชื่อถอืไดก้่อนน าไปใช ้
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การเรียนรู้โดยใช้การสอนทางไกล 
  

ในยคุโลกไรพ้รมแดน การเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสอนทางไกลมคีวามส าคญัต่อการศกึษา
ของไทยมาก เพราะประเทศไทยมกีระจายการศกึษาไมท่ัว่ถงึ อกีทัง้บุคลากรทางการศกึษาก็
ขาดแคลนในบางวชิาโดยเฉพาะวชิาวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นสาขาวชิาเฉพาะ เชน่ ฟิสกิส ์ เคม ี
ชวีวทิยา ซึง่ยงัมไีมเ่พยีงพอในบางพืน้ที ่ ดงันัน้การสอนทางไกลจงึมคีวามจ าเป็น และเป็นที่
ตอ้งการมากส าหรบัผูเ้รยีนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีข่าดแคลนผูส้อน ดงัจะเหน็ไดจ้ากโครงการการศกึษา
ทางไกลหลายโครงการทีจ่ดัท ากนัอยู ่ ทัง้ในระดบัโรงเรยีนและระดบัอุดมศกึษา เชน่ โครงการ
การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีมไทยคม กรมการศกึษานอกโรงเรยีน กระทรวงศกึษาธกิาร 
การศกึษาทางไกลของทบวงมหาวทิยาลยัหลายมหาวทิยาลยั เชน่ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ฯลฯ เป็นตน้ 
 ไกรมส ์ (Grimes) ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนการสอนทางไกล (Distance 
Learning) หรอื การศกึษาทางไกล (Distance  Education) (Grimes , 1993 : pp.6 – 8) ว่า
เป็นแนวทางทุกๆแนวทางของการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรการเรยีนการสอนปกตทิีเ่กดิขึน้ แต่ใน
กระบวนการเรยีนรูน้ี้ผูส้อนและผูเ้รยีนอยูค่นละสถานทีก่นั 
 

ลกัษณะเฉพาะของการเรียนรู้โดยใช้การสอนทางไกล 
  

คแีกน(Keegan,1986 อา้งองิใน ฤทธชิยั อ่อนมิง่, 2543 : หน้า 14)ไดก้ าหนด
ลกัษณะเฉพาะของการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสอนทางไกลไวด้งัน้ี 

1. เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีผู่ส้อนและผูเ้รยีนอยูต่่างสถานทีก่นั 
2. สถาบนัการศกึษาเป็นผูก้ าหนดขอบเขตและวธิกีารในการบรหิารจดัการ(รวมทัง้การ 

ประเมนิผลการเรยีนของผูเ้รยีน) 
3.  ใชก้ระบวนการทางสือ่ในการน าเสนอเน้ือหาหลกัสตูร และเป็นตวัประสานระหว่าง

ผูส้อนกบัผูเ้รยีน 
4.  สามารถตดิต่อกนัไดท้ัง้ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน และ/หรอื สถาบนัการศกึษากบั

ผูเ้รยีน 
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แนวทางการใช้การสอนทางไกล 
 

 เน่ืองจากการสอนทางไกลจดัท าขึน้เพื่อช่วยใหเ้กดิความเสมอภาคในการเรยีนรูก้บัทุก
คนทุกพืน้ทีด่งันัน้การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสอนทางไกลควรจดัท าอย่างมรีะบบโดยยดึหลกั
ดงัน้ี 

1.  ความเท่าเทยีมกนัทางการศกึษา และ ส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละหาความรูไ้ด้
ตลอดชวีติ 

2.  ส่งเสรมิและใชส้ื่อมวลชนต่างๆในรปูสื่อประสมเพื่อการถ่ายทอดความรู ้ท าใหก้าร
เรยีนรูส้ามารถเขา้ถงึคนทุกกลุ่มทุกสถานที ่

3.  บูรณาการหลกัสูตร เน้ือหา และประสบการณ์ต่างๆในการเรยีนรู ้ใหเ้หมาะสมกบั
ผูเ้รยีนทีห่ลากหลายแตกต่าง 

4.  การจดัระบบในการถ่ายทอดความรูค้วรวางแผน และจดัเตรยีมสือ่การเรยีนรู ้ระบบ
การสอนไวล้่วงหน้า โดยผูช้ านาญหรอืเชีย่วชาญในดา้นเน้ือหาและเทคโนโลย ี
 
การเรียนรู้โดยใช้แหล่งข้อมลูเป็นหลกั 
 
 การเรยีนรูโ้ดยใชแ้หล่งขอ้มลูเป็นหลกั(resource – based learning) จดัเป็นนวตักรรม
การเรยีนรูอ้ย่างหน่ึงซึ่งเกดิขึน้เพราะการหาความรูเ้ปิดกว้างขึน้ท าใหก้ารเรยีนการสอนตาม
หลกัสตูรแกนกลางมตีวัชีว้ดัการเรยีนหลายหวัขอ้ทีเ่น้นย ้าว่าใหผู้เ้รยีนสบืคน้ขอ้มูล ดงันัน้การ
เรยีนรู้โดยใช้แหล่งขอ้มูลจงึมคีวามส าคญัในการเรยีนการสอนปจัจุบนั ความหมายของการ
เรยีนรูโ้ดยใชแ้หล่งขอ้มลูเป็นหลกั (Saskatchewan resource – based learning center,2000 
อา้งองิใน ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์, 2552 : หน้า 93) คอืการเรยีนทีใ่หผู้เ้รยีนมโีอกาสเลอืกส ารวจและ
คน้พบ ซึง่ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้งทางเลอืกในสภาพแวดลอ้มทีม่แีหล่งขอ้มลูสารสนเทศหลากหลาย 
เช่น หนังสอื นิตยสาร ฟิล์ม แถบบนัทกึเสยีง และแถบวดีทิศัน์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ เกม 
แผนที่ แหล่งขอ้มูลชุมชน  พพิธิภณัฑ ์ทศันศกึษา รูปภาพ  สิง่พมิพท์างการศกึษา ของจรงิ 
ของจ าลอง และฐานขอ้มลูต่างๆ 
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องคป์ระกอบของการเรียนรู้โดยใช้แหล่งข้อมลูเป็นหลกั 
 

 การเรยีนรูโ้ดยใชแ้หล่งขอ้มลูเป็นหลกัมอีงคป์ระกอบดงัน้ี(ชยัวฒัน์ สทุธริตัน์ , 2552 :
หน้า 94) 

1. วธิกีารเรยีนการสอน มลีกัษณะดงัน้ี 
1.1 การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เน้นแรงจงูใจภายในของผูเ้รยีนและ 

บทบาทของทีป่รกึษาหรอืผูอ้ านวยความสะดวก 
1.2 การท างานเป็นทมี 
1.3 การเรยีนรูร้ว่มกนั 
1.4 การรว่มมอืในการสอน 

2. กระบวนการคดิ เน้นความสามารถดา้นสารสนเทศ ไดแ้ก่ การเขา้ถงึความรู ้การ 
ประเมนิความรูแ้ละการสรา้งความรู ้

3.  แหล่งขอ้มลู ประกอบดว้ย 
3.1 เน้ือหาความรู ้
3.2 แหล่งขอ้มลูทีม่คีวามหลากหลาย 
3.3 พืน้ทีใ่ชใ้นการเรยีนทีห่ลากหลาย 
3.4 เทคโนโลย ี

แหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายสามารถแบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี (พวา  พนัธุเมธา, 2541:หน้า20- 
24 อา้งองิใน ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์, 2552 : หน้า 96 - 97) 

1.  แหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นสิง่พมิพ ์ เชน่ หนงัสอื สารานุกรม หนงัสอือา้งองิ วทิยานิพนธ ์
สิง่พมิพร์ฐับาล วารสาร  นิตยสาร  หนงัสอืพมิพ ์ จุลสาร กฤตภาค เป็นตน้ 

2. แหล่งขอ้มลูทีไ่มใ่ชส่ิง่พมิพ ์เชน่ สือ่โสตทศันวสัดุ  รวมถงึแหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นสือ่ 
อเิลก็ทรอนิกส ์และแหล่งขอ้มลูบุคคล 

2.1 แหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นสือ่โสตทศันวสัดุ และสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ ภาพ แผนที ่ 
แผนภูม ิ กราฟ  หุน่จ าลอง  ลกูโลก  สือ่โสตทศันูปกรณ์  สือ่ประสม ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู CD 
– ROM และ world  wide  web  เป็นตน้ 

2.2 แหล่งขอ้มลูบุคคล ไดแ้ก่ ขอ้มลูจากผูม้คีวามรูห้รอืภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีอ่าจ 
คน้หารายชื่อทีป่รากฏนามในหนงัสอืประเภทชวีประวตั ิ นามานุกรม หรอืหนงัสอื วารสาร 
เอกสารทีแ่นะน าบุคคลหรอือาจตดิต่อไดโ้ดยตรงหรอืตามเวบ็ไซตต์่างๆ 
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แนวทางการใช้แหล่งข้อมลูเป็นหลกั 
 
 การใช้แหล่งขอ้มูลหลกัประกอบการเรยีนรู ้เป็นนวตักรรมที่ผูส้อนนิยมใชใ้นปจัจุบนั
เพราะมคีวามสอดคลอ้งกบัตวัชีว้ ัดแทบทุกหวัขอ้ที่เน้นใหผู้เ้รยีนสบืคน้ขอ้มูล ดงันัน้จงึมแีนว
ทางการใชด้งัน้ี 

1.  ใชเ้ป็นสือ่เสรมิและสือ่เตมิ ในการหาขอ้มลูตามหวัขอ้ทีผู่ส้อนก าหนด โดยใหผู้เ้รยีน
ไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัขอ้มลูสารสนเทศโดยตรง เพือ่ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูด้ว้นตนเอง 

2.  ใชใ้นการสรา้งความรูต้ามหวัขอ้ที่ผูเ้รยีนสนใจ โดยผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะแนวทางใน
การคน้ควา้ 

3. ใชใ้นการแกป้ญัหาตามสถานการณ์ทีผู่ส้อนก าหนด โดยเน้นขอ้มลูสารสนเทศที ่
หลากหลาย 
 การใชแ้หล่งขอ้มลูหลกัในการเรยีนรูจ้ะไมก่ าหนดเวลาการเรยีนอยา่งตายตวั แต่จะมี
ความยดืหยุน่ในดา้นเวลา และสถานทีใ่นการหาความรู ้ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งครบถว้น และ
หลากหลายซึง่เขยีนเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 

 

 
 

ภาพประกอบ    3  การเรยีนรูโ้ดยใชแ้หลง่ขอ้มลูเป็นหลกั 
ทีม่า: ศริพิร  ทวชีาต ิ(2545) อา้งองิใน ชยัวฒัน์ สทุธริตัน์,2552. 
80 นวตักรรมการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  : หน้า 96    

การเรยีนรูโ้ดยใชแ้หลง่ขอ้มลู 
(Resource – based  Learning) 

การสรา้งความรูจ้ากการใชส้ารสนเทศเป็นเครือ่งมอืในการแกป้ญัหา 

กระบวนการทางสารสนเทศ แหลง่ขอ้มลูทีห่ลากหลาย 
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การเรียนรู้โดยใช้เวบ็ช่วยสอน 
 
 การสอนโดยใชเ้วบ็ช่วยสอน (Web – Based  Instruction) (Khan,1997 อา้งองิใน 
ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์, 2552 : หน้า 467) หมายถงึ โปรแกรมการเรยีนการสอนในรปูแบบของสื่อ
หลายมิติ(hypermedia) ที่น าคุณลักษณะและทรพัยากรต่างๆที่มีอยู่ในเวิลด์ไวด์เว็บมาใช้
ประโยชน์ในการจดัสภาพแวดลอ้มทีส่นบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรู ้ 
 

องคป์ระกอบของเวบ็ช่วยสอน 
  

องคป์ระกอบของเวบ็ช่วยสอนอาจใชส้ว่นใดสว่นหน่ึงหรอืใชห้ลายสว่นประกอบกนักไ็ด ้
ดงัน้ี(ชยัวฒัน์ สทุธริตัน์, 2552 : หน้า 469) 

1. ขอ้ความหลายมติ(ิhypertext) เป็นการเสนอเน้ือหาตวัอกัษร ภาพกราฟิกอยา่งงา่ยๆ 
และเสยีง  ในลกัษณะไมเ่รยีงกนัเป็นเสน้ตรง ในสภาพแวดลอ้มของเวบ็นี้ การใชข้อ้ความหลาย
มติจิะใหผู้ใ้ชค้ลกิสว่นทีเ่ป็น “จุดพรอ้มโยง” (hot spot) ซึง่กค็อื “จุดเชื่อมโยงหลายมติ”ิ 
(hyperlink) นัน่เอง โดยอาจเป็นภาพหรอืขอ้ความขดีเสน้ใต ้ เพือ่เขา้ถงึแฟ้มทีเ่ชื่อมโยงกบัจุด
พรอ้มโยงกบัจุดพรอ้มโยงนัน้ แฟ้มน้ีอาจอยูใ่นเอกสารเดยีวกนัหรอืเชื่อมโยงกบัเอกสารอื่นทีอ่ยู่
ในทีห่า่งไกลได ้ การใชเ้วบ็เพจีบ่รรจุขอ้ความหลายมติจิะชว่ยใหผู้เ้รยีนทีม่เีครือ่งคอมพวิเตอรท์ี่
มสีมรรถนะปานกลางบรรจลุงเนื้อหาไดโ้ดยงา่ย เน่ืองจากไมต่อ้งใชโ้ปรแกรมอื่นๆรว่มดว้ย 

2. สือ่หลายมติ ิ(hypermedia) ซึง่เป็นการพฒันาการของขอ้ความหลายมติ ิ(hypertext)  
เป็นวธิกีารในการรวบรวมและเสนอขอ้ความ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสยีง การใชส้ือ่
หลายมติใินเวบ็เพจ บางครัง้อาจท าใหผู้เ้รยีนทีม่เีครือ่งคอมพวิเตอรท์ีม่สีมรรถนะปานกลางไม่
สามารถใชง้านไดส้ะดวกเนื่องจากอาจมภีาพกราฟิกทีม่ขีนาดใหญ่ มภีาพเคลื่อนไหว และมี
เสยีงทีต่อ้งใชโ้ปรแกรมชว่ย เชน่  Java  applet  และ Real  player ซึง่ใชไ้ดก้บัโปรแกรม
คอมพวิเตอรท์ีม่หีน่วยความจ าสงูและการประมวลผลเรว็เทา่นัน้  

3. การสอนโดยใชค้อมพวิเตอรช์ว่ย (Computer  Assisted  Instruction : CAI) และ 
การอบรมใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นฐาน (Computer – based  training : CBT) หรอืทีเ่รยีกรวมกนั
โดยทัว่ไปวา่ “คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน” นบัเป็นรปูแบบพืน้ฐานส าคญัอยา่งหน่ึงของการสอนบน
เวบ็ทัง้น้ีเน่ืองจากโดยทัว่ไปแลว้การสอนโดยใชค้อมพวิเตอรช์ว่ย จะมกีจิกรรมทีเ่สนอในเวลา
จรงิเพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถมกีารโตต้อบกบัโปรแกรมบทเรยีนได ้กจิกรรมน้ีอาจอยูใ่นลกัษณะ 
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ของค าถาม การทดสอบเกม การทบทวน เป็นตน้ 
4. การสือ่สารผา่นคอมพวิเตอร ์(Computer – mediated  communication : CMC) 

เป็นวธิกีารทีข่อ้มลูหรอืขอ้ความถูกสง่หรอืไดร้บัทางคอมพวิเตอร ์ การใชอ้นิเทอรเ์น็ตจะท าให้
สามารถใชส้มรรถนะทางดา้นน้ีไดย้า่งหลากหลาย เพือ่จุดประสงคด์า้นการเรยีนการสอน เชน่ 
การใชอ้เีมล ์ และการประชุมทางไกลทีผู่เ้รยีนและผูส้อนสามารถสือ่สารกนัไดท้นัท ี รวมถงึการ
สือ่สารกนัระหวา่งผูเ้รยีนกนัเองดว้ย 
 

แนวทางการใช้เวบ็ช่วยสอน 
 
 Parson (1999 อา้งองิใน ชยัวฒัน์ สทุธริตัน์, 2552 : หน้า 471) กล่าววา่สามารถใชเ้วบ็
ชว่ยสอนได ้3 รปูแบบดงัน้ี 

1. วชิาเอกเทศ (Stand – alone course) เป็นวชิาทีเ่น้ือหาและทรพัยากรทัง้หมดจะมกีาร 
น าเสนอบนเวบ็ รวมถงึการสือ่สารกนัเกอืบทัง้หมดระหวา่งผูส้อน และ ผูเ้รยีนจะผา่นทาง
คอมพวิเตอร ์ การใชร้ปูแบบนี้สามารถใชไ้ดก้บัวชิาทีผู่เ้รยีน นัง่เรยีนอยูใ่นสถาบนัการศกึษา 
และสว่นมากแลว้จะใชใ้นการศกึษาทางไกล โดยผูเ้รยีนจะลงทะเบยีนเรยีนและมกีารโตต้อบกบั
ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มชัน้คนอื่นๆ ผา่นทางการสือ่สารบนอนิเตอรเ์น็ต ดว้ยวธิกีารน้ีจะท าให้
ผูเ้รยีนในทุกสว่นของโลกสามารถเรยีนรว่มชัน้กนัไดโ้ดยไมม่ขีดีจ ากดัในเรือ่งของสถานทีแ่ละ
เวลา 

2. การใชเ้วบ็เสรมิ (Web  supported  course) เป็นการทีผู่ส้อน และ ผูเ้รยีนจะพบกนัใน 
สถาบนัการศกึษา แต่ทรพัยากรหลายๆอยา่ง เช่น การอ่านเน้ือหาทีเ่กีย่วกบับทเรยีนและขอ้มลู
เสริม จะอ่านจากเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยการที่ผู้สอนก าหนดมาให้หรือที่ผู้เรียนหา
เพิม่เตมิ สว่นการท างานทีส่ ัง่ การท ากจิกรรม และการตดิต่อสือ่สาร จะท ากนับนเวบ็เชน่กนั 

3. ทรพัยากรการสอนบนเวบ็ (Web  pedagogical  resources) เป็นการน าเวบ็ไซตต์่างๆ 
ทีม่ขีอ้มูลเกีย่วขอ้งกบัเน้ือหาวชิามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของวชิานัน้ หรอืใชเ้ป็นกจิกรรมการเรยีน
ของวิชา ทรัพยากรเหล่า น้ีจะอยู่ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ ภาพกราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว เสยีง การตดิต่อระหวา่งผูเ้รยีนกบัเวบ็ไซต ์ฯลฯ โดยจะดจูากเวบ็ไซตต์่างๆ 
 

การเรียนรู้โดยใช้เวบ็เควสท 
 

 การเรยีนรูโ้ดยใชเ้วบ็เควสท (Webquest)(Dodge,1995 อา้งองิใน ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์,  
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2552 : หน้า 473) เป็นกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นกระบวนการสบืเสาะเป็นหลกั (Inquiry 
– oriented  activities) โดยแหล่งขอ้มลูสว่นใหญ่อยูบ่นระบบอนิเทอรเ์น็ต โดยผูส้อนไดท้ าการ
คดัเลอืกมาแลว้วา่เป็นเวบ็ไซตท์ีเ่หมาะสม เน้นประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิในชวีติประจ าวนั เป็น
สิง่ทีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนรู ้และปฏบิตัไิดจ้รงิตามความเหมาะสมของเดก็แต่ละระดบั 
 

ส่วนประกอบหลกัของเวบ็เควสท 
  

สว่นประกอบหลกัของเวบ็เควสท (ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์, 2552 : หน้า 475 – 478) มดีงัน้ี 
1. ชื่อเวบ็เควสท 
2. บทน าและจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
3. งานมอบหมาย 
4. กระบวนการและขัน้ตอนการท างาน 
5. แหล่งขอ้มลู 
6. การประเมนิผล 
7. การสรุป 
8. สว่นขอ้มลูส าหรบัผูส้อน 
การเรยีนรูโ้ดยใชเ้วบ็เควสทมรีะยะเวลาในการท ากจิกรรมทัง้สัน้และยาว คอืผูเ้รยีนสามารถ 

ท ากจิกรรมใหเ้สรจ็ไดใ้นระยะเวลา 1 – 3 คาบเรยีน หรอืนาน 1 เดอืนกไ็ดแ้ลว้แต่เน้ือหาและ
จุดประสงคก์ารเรยีน 
 

แนวทางการใช้เวบ็เควสท 
 
ชยัวฒัน์ สทุธริตัน์(2552 : หน้า 474) ไดเ้สนอแนวทางในการจดัการเรยีนรูโ้ดยเวบ็

เควสทไวด้งัน้ี 
1. เลอืกหวัเรือ่งทีม่คีวามส าคญักบัผูเ้รยีน และเป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนสนใจ เหมาะสมกบัผูเ้รยีนใช้ 

ค าถามทีส่ าคญัทีจ่ าเป็นตอ้งไดค้ าตอบจรงิๆ ซึง่ผูส้อนตอ้งใหผู้เ้รยีนท าความเขา้ใจปญัหาก่อน 
หลงัจากนัน้กต็ัง้สมมตฐิาน และหาแนวทางแกไ้ขปญัหา ซึง่จะท าใหผู้เ้รยีนรูส้กึวา่ก าลงัเผชญิ
กบัสภาพปญัหาจรงิไมใ่ชอ่ะไรทีเ่กดิขึน้เพยีงในหอ้งเรยีนเทา่นัน่ และเมือ่ผูเ้รยีนน าไดต้ดิต่อกบั
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บุคคลอื่นในชุมชนหรอืแหล่งต่างๆตามทีก่จิกรรมก าหนด กจ็ะถอืวา่ผูเ้รยีนไดม้สีว่นรว่มใน
ชุมชนแหง่การเรยีนรู ้(community  of  learning) 

2. ใชแ้หล่งขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ ทีผู่ใ้หญ่ทีต่อ้งการแกป้ญัหาจรงิใชเ้ชน่กนั เชน่ ฐานขอ้มลูระดบั 
โลก รายงานสถานการณ์ปจัจุบนั และผูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่างๆ  ไมใ่ชค่น้ควา้จากเพยีงต ารา 
หรอื Encyclopedia เทา่นัน้ 

3. ก าหนดบทบาทและหน้าทีใ่หผู้เ้รยีนรบัผดิชอบในกลุ่มของตนเอง การตอ้งรบัผดิชอบ 
เฉพาะหน้าที ่ ท าใหผู้เ้รยีนเป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเรือ่ง และมสีว่นรว่มในการเรยีนเรือ่งนัน้ๆ
อยา่ง กระฉบักระเฉง (active  involvement) 

4. การน าค าตอบและแนวทางในการแกป้ญัหาขงผูเ้รยีนขึน้เผยแพรบ่นเวบ็ ทีค่นทัว่โลก 
สามารถวจิารณ์ หรอืใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (feed back) ได ้ ถอืเป็นการประเมนิผลทีก่ระตุน้ให้
ผูเ้รยีนท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ตม็ความสมารถ เพือ่ใหง้านออกมาดทีีส่ดุ ไมใ่ชเ่ป็นเพยีง
การท างานสง่ผูส้อนเทา่นัน้ แต่เป็นงานทีท่ าสง่และเสนอคนทัว่โลกได ้

5. หวัใจส าคญัของเวบ็เควสท คอื การใหผู้เ้รยีนไดเ้ผชญิปญัหาทีต่อ้งการทกัษะการคดิขัน้ 
สงูในการตอบปญัหา ผูเ้รยีนจะตอ้งเปลีย่นขอ้มลูทีไ่ดร้บัเป็นรปูแบบอื่น เชน่ แผนทีค่วามคดิ 
(concept  map) แผนทีก่ารจดักลุ่ม (cluster map) หรอืน าขอ้มลูไปใชใ้นการเปรยีบเทยีบ 
ตัง้สมมตฐิาน หรอืแกป้ญัหานัน้ๆ นอกจากนัน้เวบ็เควสท ยงัใชห้ลกัการจดัโครงสรา้งเพือ่
สนบัสนุนการเรยีนรู ้ (scaffolding) ทีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนพฒันาทกัษะการคดิทีด่ขี ึน้ โดยการแบ่งงาน
ออกเป็นงานยอ่ยๆเป็นล าดบัขัน้ ใหผู้เ้รยีนปฏบิตัติามเป็นล าดบั ตามระดบัขัน้ของการคดิ ตาม
แนวทางทีผู่ใ้หญ่ใชป้ฏบิตัจิรงิในชวีติประจ าวนั 

6. การแบ่งงานเป็นกลุ่มยอ่ย และมอบหมายงานเป็นกลุ่ม ใหแ้กป้ญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิใน 
ชวีติประจ าวนั ซึง่เป็นงานทีผู่เ้รยีนไมส่ามารถแกไ้ขไดโ้ดยล าพงั จะท าใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝนทกัษะ
การท างานร่วมกับผู้อื่น รวมทัง้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบงานที่ได้ร ับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ 

7. เน้ือหาวชิาในเวบ็เควสทตอ้งเป็นการบรูณาการความรูห้ลากหลายวชิา ในการแกไ้ข 
ปญัหา และตอบค าถาม การใชเ้น้ือหาวชิาใดวชิาหน่ึง อาจจะไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาไดห้มด 
ยกเวน้เวบ็เควสทนัน้ ออกแบบมาเพือ่สอนวชิานัน้ๆโดยตรง 
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การเรียนรู้ทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 
 การเรยีนรูท้างอเิลก็ทรอนิกส(์E – learning) (แกว้ตา  คงอยู,่ 2546 : หน้า 12) 
หมายถงึ การเรยีนเน้ือหาหรอืสารสนเทศส าหรบัการสอนหรอืการอบรม ซึง่ใชก้ารน าเสนอดว้ย
อกัษร ภาพน่ิง ผสมผสานกบัการใชภ้าพเคลื่อนไหว วดีทิศัน์ และเสยีง โดยอาศยัเทคโนโลยี
ของเวบ็(Web technology) ในการถ่ายทอดเน้ือหา รวมทัง้ใชเ้ทคโนโลยรีะบบการจดัการคอรส์ 
(Course  management  system) ในการบรหิารจดัการงานสอนดา้นต่างๆ เชน่ การจดัใหม้ี
เครือ่งมอืการสือ่สารต่างๆ เชน่ e – mail , web – board  ส าหรบัตัง้ค าถามหรอืแลกเปลีย่น
แนวคดิระหวา่งผูเ้รยีนดว้ยกนัหรอื วทิยากร การจดัใหม้แีบบทดสอบหลงัจากเรยีนจบเพือ่
วดัผลการเรยีน 
 

แนวทางการใช้การเรียนรู้ทางอิเลก็ทรอนิกส ์
  

ถนอมพร  เลาหจรสัแสง (2545 : 16 – 17 อา้งถงึใน แกว้ตา  อยูค่ง, 2546 : หน้า 13) 
กล่าววา่สามารถใช ้E – learning ประกอบการเรยีนรูไ้ด ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. สือ่เสรมิ (Supplementary) หมายถงึ การน า E – learning ไปใชใ้นลกัษณะสือ่เสรมิ 
เน้ือหาทีจ่ะปรากฏในลกัษณะ E – learning แลว้ผูเ้รยีนยงัสามารถศกึษาเนื้อหาเดยีวกนัน้ีใน 
ลกัษณะอื่นเช่นเอกสารประกอบการสอนจาก วดีทิศัน์ ฯลฯ การใช ้E – learning ในลกัษณะน้ี
เท่ากบัว่าผูส้อนเพยีงแต่ต้องการจดัหาทางเลอืกใหม่อกีทางหน่ึงส าหรบัผูเ้รยีนในการเขา้ถึง
เน้ือหาเพือ่ใหป้ระสบการณ์พเิศษเพิม่เตมิแก่ผูเ้รยีนเทา่นัน้ 

2. สือ่เตมิ(Complementary) หมายถงึการน า E – learning ไปใชใ้นลกัษณะเพิม่เตมิจาก 
วธิกีารสอนในลกัษณะอื่นๆ เชน่ นอกจากการบรรยายในหอ้งเรยีนแลว้ ผูส้อนยงัออกแบบ
เน้ือหาใหผู้เ้รยีนเขา้ไปศกึษาเนื้อหาเพิม่เตมิจาก E – learning 

3. สือ่หลกั (Comprehensive  Replacement) หมายถงึการน า E – learning ไปใชใ้น 
ลกัษณะแทนทีก่ารบรรยายในหอ้งเรยีนผูเ้รยีนจะตอ้งศกึษาเน้ือหาออนไลน์ ในปจัจุบนั E – 
learning สว่นใหญ่ในต่างประเทศจะไดร้บัการพฒันาขึน้เพือ่วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นสือ่หลกั
ส าหรบัแทนครใูนการสอนทางไกล ดว้ยแนวคดิทีว่า่มลัตมิเีดยีทีน่ าเสนอทาง E – learning สาม
รถชว่ยในการถ่ายทอดเน้ือหาไดใ้กลเ้คยีงกบัการสอนจรงิของผูส้อนโดยสมบรูณ์ได ้
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ประโยชน์ของการเรียนรูท้างอิเลก็ทรอนิกส ์
 
 ถนอมพร  เลาหจรสัแสง (2545 : 4 อา้งถงึใน แกว้ตา  อยูค่ง, 2546 : หน้า 12 – 13) 
สรปุประโยชน์ของ E – learning ไวด้งัน้ี 

1. E – learning  ชว่ยใหก้ารจดัการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้เพราะการถ่ายทอด 
เน้ือหาผา่นทางมลัตมิเีดยีสามารถท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้กีวา่การเรยีนจากสือ่เพยีงยา่ง
เดยีวหรอืการสอนทีเ่น้นบรรยาย เน่ืองจาก E – learning ไดร้บัการออกแบบและผลติมาอยา่งมี
ระบบจงึท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในเวลาทีเ่รว็กวา่ 

2. E – learning ชว่ยท าใหผู้ส้อนสามารถตรวจสอบความกา้วหน้าพฤตกิรรมการเรยีนรู ้
ของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งละเอยีดและตลอดเวลา เน่ืองจาก E – learning มกีารจดัหาเครือ่งมอื
(Course management  tool) ทีส่ามารถท าใหผู้ส้อนตดิตามการเรยีนของผูเ้รยีนได ้

3. E – learning ชว่ยท าใหผู้เ้รยีนสามารถควบคุมการเรยีนของตนเองไดเ้น่ืองจากการ 
น าเอาเทคโนโลย ีHypermedia มาประยุกตใ์ช ้ซึง่ลกัษณะการเชื่อมโยงขอ้มลูไมว่า่จะเป็นในรปู
ของขอ้ความ ภาพน่ิง เสยีง กราฟิก วดิโีอ ภาพเคลื่อนไหวทีเ่กีย่วกนัเขา้ไวด้ว้ยกนัในลกัษณะที่
ไมเ่ป็นเชงิเสน้ (Non – linear) ท าให ้Hypermedia สามารถน าเสนอเน้ือหาในรปูแบบ ใยแมง
มุมไดด้งันัน้ผูเ้รยีนจงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลูใดก่อนหรอืหลงักไ็ดโ้ดยไมต่อ้งเรยีงล าดบัและเกดิ
ความสะดวกในการเขา้ถงึของผูเ้รยีนอกีดว้ย 

4. E – learning ชว่ยท าใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดต้ามจงัหวะของตน (Self – paced 
learning) เน่ืองจากการน าเสนอเน้ือหาในรปูแบบของ Hypermedia เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
สามารถควบคุมการเรยีนรูข้องตนในดา้นของล าดบัการเรยีนได ้ (Sequence) ตามพืน้
ฐานความรู ้ ความถนดั และความสนใจของตนเอง นอกจากน้ีผูเ้รยีนยงัสามารถเลอืกเรยีน
เน้ือหา เฉพาะบางสว่นทีต่อ้งการทบทวนไดโ้ดยไมต่อ้งเรยีนในสว่นทีเ่ขา้ใจแลว้ ซึง่ถอืวา่
ผูเ้รยีนไดร้บัอสิระในการควบคุมการเรยีนของตนเอง จงึท าใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามจงัหวะของ
ตนเอง 

จากความรูใ้นการเรยีนรูโ้ดยใชส้ื่อประสมแบบต่างๆจะพบว่ามขีอ้จ ากดัของสื่อแต่ละ
ชนิดแตกต่างกนัไปดงันัน้ในการเลือกใช้สื่อชนิดใดผู้สอนควรด าเนินการในด้านต่างๆเพื่อ
ป้องกนัปญัหาหรอือุปสรรคท์ีอ่าจเกดิจาการใช ้ICT ซึง่สรุปไดด้งัน้ี (อลศิรา ชชูาต ิ,2549 : หน้า 
196) 

1. การวางแผนการสอนและการก าหนดเป้าหมายการเรยีนรูใ้หช้ดัเจน 
2. ศกึษา ท าความเขา้ใจสื่อ ขอ้มลูขา่วสารทีป่รากฏบนเวบ็ไซต ์รวมทัง้การรูจ้กัเวบ็ไซต์ 
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ต่างๆ โดยเฉพาะเวบ็ไซตท์ีต่อ้งการใหน้กัเรยีนไดศ้กึษา 
3. ก าหนดบทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนใหช้ดัเจนในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนที ่

ควบคูไ่ปกบัการใช ้ICT 
4.  ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนตามแผนทีว่างไวแ้ละใชค้ าถามในขัน้ตอนๆของ

กจิกรรม 
5.  ประเมนิการจดัการเรยีนการสอนบทเรยีน รวมทัง้ประเมนิสือ่ ICT ทีน่ ามาใชใ้นการ

สอนแต่ละครัง้ เพือ่พจิารณาขอ้ด ี ขอ้จ ากดั และแนวทางทีจ่ะน ามาใชใ้นการเรยีนการสอนใน
ครัง้ต่อไป 
 
การเรียนรู้โดยวตัถ ุ 

 
สสวท. ไดใ้หค้วามหมายของ Learning Object :LO (สถาบนัสง่เสรมิการสอน

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี, 2549 : Online)ไวว้า่เป็นสือ่การเรยีนรูด้จิติอล ทีอ่อกแบบเพือ่ ให้
ผูเ้รยีนบรรลุผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั อยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ โดยแต่ละเรือ่ง จะน าเสนอ
แนวคดิหลกัยอ่ยๆ ผูส้อนสามารถเลอืกใช ้Learning Object ผสมผสานกบัการจดัการเรยีนการ
สอนแบบอื่นๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย 

สสวท. มเีป้าหมายในการผลติ Learning Object คุณภาพสงู ซึง่มคีุณลกัษณะต่อไปน้ี
(สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี, 2549 : Online) 

- เน้ือหา กจิกรรม การน าเสนอเหมาะสมกบัผูเ้รยีน (อาย ุความสนใจ ความรูเ้ดมิ) ถูกตอ้ง 
มุง่ใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้  

- ผูเ้รยีนมโีอกาสเลอืกและตดัสนิใจ ล าดบัการน าเสนอเน้ือหาและกจิกรรมเอือ้ใหเ้กดิการ
เรยีนรู ้ 

- ผู้เรียนได้ปฏิบตัิกิจกรรม ไม่เพียงแต่รบัข้อมูล (สืบเสาะค้นหา แก้ปญัหา แปล
ความหมายขอ้มลู พฒันา สรา้ง น าเสนอชิน้งาน)  

- มีการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม และ  
feedback ทีเ่หมาะสมและมปีระโยชน์  
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-  ผู้เรยีนเรยีนรู้จากสถานการณ์ที่สอดคล้องกบัชวีติจรงิ และใช้ความรู้ในบรบิทที่
หลากหลาย  

จากเป้าหมายขา้งตน้ สสวท.เหตุผลทีต่อ้งผลติ Learning Object   3 ขอ้ ดงัน้ี 

1. สะดวกต่อการคน้หา จดัเกบ็ แจกจา่ย  

2. ผูส้อนและผูเ้รยีนมสีือ่การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยคีุณภาพสงู  

3.  Object น าไปสูค่วามหลากหลายในการใชง้าน ผสมผสานกบักจิกรรมการเรยีนรูใ้น
รปูแบบต่างๆ  

กระบวนการผลติ Learning Object ของ สสวท(สตยิา ลงัการพ์นิธุ ์, 2551 : หน้า99 – 103) 
-  ก าหนดเรือ่ง มกีระบวนการวเิคราะหค์วามเหมาะสม 
-  เคา้โครง (Design Brief) ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั แนวความคดิหลกั /รอง 

ลกัษณะผูเ้รยีนกจิกรรมการเรยีนรู ้
-  รา่ง (Design Specification) storyboard ส าหรบัผลติ prototype 
-  Prototype เป็น software ทีผ่ลติโดยประหยดัเวลา แรงงาน และงบประมาณมาก

ทีส่ดุ เพือ่ทดสอบวา่กจิกรรมการเรยีนรูท้ีอ่อกแบบมาสามารถท าใหผู้เ้รยีนบรรลุผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั 
หรอืไม ่

-  การทดสอบในโรงเรยีน จดัท ารายงานเพือ่เสนอแนะแกไ้ข 
-  ตน้ฉบบั (Functional Specification) storyboard ฉบบัสมบรูณ์ ทีผ่ลติโดยบรษิทั 
-  Beta เป็น software ฉบบัสมบรูณ์ 
-  ทดสอบเชงิเทคนิค ขัน้สดุทา้ย 

 
แนวทางการใช้การเรียนรู้โดยวตัถ ุ
 
ผูส้อนสามารถเลอืกใช ้Learning Object ผสมผสานกบัการจดัการเรยีนการสอนแบบ 

อื่นๆ ไดอ้ย่างหลากหลาย โดยพจิารณาถงึบรบิทของชัน้เรยีน ความพรอ้มของอุปกรณ์
สารสนเทศความเขา้ใจและทกัษะทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีน นอกจากน้ียงัสามารถใชส้อน
ซ่อมเสรมิในกรณีทีผู่เ้รยีนขาดเรยีนหรอืตอ้งการศกึษาดว้ยตนเองไดด้ว้ย 
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สรปุ 
 
 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนประเภทเทคโนโลยีสื่อประสมที่ใช้ในวิชา
วทิยาศาสตรไ์ดม้กีารพฒันาใหห้ลากหลายมากขึน้และมกีารประยุกต์ใชค้วบคู่กบัวธิกีารสอน
แบบต่างๆไดด้ว้ยดงัตวัอยา่งทีจ่ะกล่าวในบทถดัไป 
 
แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงใชน้วตักรรมประเภทเทคโนโลยสีือ่ประสมจดัการเรยีนการสอนวชิาฟิสกิส ์
2. จงใชน้วตักรรมประเภทเทคโนโลยสีือ่ประสมจดัการเรยีนการสอนวชิาเคม ี
3. จงใชน้วตักรรมประเภทเทคโนโลยสีือ่ประสมจดัการเรยีนการสอนวชิาชวีวทิยา 

 
 

 


