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ค ำน ำ 
 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดไว้ว่า
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความส าคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร
เก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
วิธีการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้ง
ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็นจ านวนมากจึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing)  

ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 เรื่อง เทคนิคการท าสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ  วันที่ 15  
ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบุคลากรใน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน และสามารถน า
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการจัดท าสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 15 ธันวาคม 2561 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ดร.สุภาพร  เพ่งพิศ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 081-751-7884 
E-mail Address       : ajn.supaporn@gmail.com 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 หลักการการผลิตและออกแบบเทคนิคการจัดการสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 เทคนิคการจัดการสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ส าหรับการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการในการถ่ายทอดองค์ความรู้  โดยการจัดสื่อการเรียนการสอนที่นอกเหนือจาก 
ผลงานวิชาการ ต ารา หรือ หนังสือต่าง ๆ เพื่อเป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อเทคนิคต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้สอนที่ต้องถ่ายทอดให้กับผู้เรียนให้ได้รับความรู้โดย
การผ่านสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเป็นการสรุปให้เข้าใจได้ ดังนี้ 

 แนวคิดการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ กระบวนการสร้างความรู้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนและผู้สอนได้มีโอกาสในการสร้างความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน โดยการแสวงหาความรู้จากผู้สอน 
จากการสืบค้น ทบทวนวรรณกรรม การทดลองปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนค้นพบความรู้และประสบการณ์ได้ด้วย
ตนเองได้ ผู้สอนมีหน้าที่สร้างโอกาส บรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และ
แนะน าแหล่งที่จะสามารถเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้  การเรียนรู้มีหลายรูปแบบ เช่น การรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experimental Instruction)    
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) การเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด (Thinking Skills)  การ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี  เป็นต้น ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้จึงน าไปสู่การจัดการสื่อการเรียนการสอน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  ประกอบกับเทคนิคการถ่ายทอดให้เกิดการพัฒนาต่อยอดให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   

 หลักการผลิตสื่อการสอน  หมายถึง  การออกแบบให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน  
ค านึงถึงประโยชน์ในการน าไปใช้งาน  สื่อที่ใช้ในการสอนมีความเข้าใจง่าย  วิธีการใช้ไม่ยุ่งยาก โดยค านึงถึง
ความประหยัดทั้งด้านงบประมาณ และเวลาที่เหมาะสม  ในการผลิตสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
สามารถผลิตสื่อได้หลายประเภท เช่น การใช้บัตรค า การประดิษฐ์ตัวอักษร  ภาพ แผนภูมิ แผนสถิติ สื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์  ที่สามารถสรุปให้เข้าใจได้ง่าย และมีความชัดเจน  การใช้ตัวอักษรในการผลิตสื่อการสอน
เป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้นความมีการเลือกแบบตัวอักษร การเน้นตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร การเว้นวรรค
ช่องไฟให้เหมาะสม หลักในการผลิตสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น คือต้องออกแบบให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย 
เหมาะสมกับผู้เรียน  ผลิตโดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะน าไปใช้งาน  สื่อบางประเภทไม่จ าเป็นต้องแสดง
รายละเอียดมาก  มีวิธีการใช้ไม่ยุ่งยาก  ประหยัด ไม่เสียเวลาในการท าสื่อมากจนเกินไป 

 การออกแบบสื่อการสอน มีการศึกษาองค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ เนื้อหาของสื่อการสอน การสร้างและลักษณะสื่อการสอน คุณภาพสื่อการสอน และการน าสื่อการ
สอนไปใช้ประโยชน์ (เลอลักษณ์  โอทกานนท์ และคณะ, 2560)  ด้านเนื้อหาของสื่อการสอน จะเกี่ยวข้อง
กับความชัดเจนของเนื้อหา มีความครบถ้วยตามวัตถุประสงค์ เข้าใจได้ง่าย สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาไปยัง
วิชาอ่ืน ๆ ได้  ท าให้ผู้เรียนสามารถจดจ า และพัฒนาความคิด ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ซึ่งมีงานวิจัยที่
กล่าวถึงความส าคัญของการออกแบบสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ที่อธิบายถึงสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น สามารถทบวน
บทเรียนซ้ าได้ดี (ณัฐกร สงคราม, 2553) การสร้างและลักษณะสื่อการสอน เกี่ยวข้องกับการท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้จริง  มีความสนุก มีสาระเนื้อหาที่หลากหลาย  การน ากลับมาใช้ได้ใหม่ ความคิด
สร้างสรรค์ ให้เหมาะสมกับรายวิชา โดยใช้สื่อการคิดอย่างสร้างสรรค์  เพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจ  
นอกจากนั้นสื่อที่สอนต้องมีความประหยัดและคุ้มค่า ไม่สิ้นเปลือง  การเลือกสื่อที่เหมาะสมต้องพิจารณาว่า
สื่อนั้นเหมาะสมกับวัย  ระดับสติปัญญา ประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึงความสามารถที่จะเข้าใจและเรียนรู้ได้  
(Dale,1969) ด้านคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน ค านึงถึง สีสัน ความสวยงาม ความประณีต สามารถ
ดึงดูดความสนใจ หากเป็นเป็นวัสดุอุปกรณ์ก็จะต้องมีความคงทน แข็ งแรง และมีขนาดกะทัดรัด  เพ่ือ
เหมาะสมกับการใช้งาน ใช้งานได้ง่าย  สื่อการสอนควรมีความสะดวกและความสามารถในการใช้สื่อการ
สอน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อได้ และเพ่ือเป็นการเกื้อหนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
การผลิตสื่อการสอนจะต้องอยู่ในรูปแบบที่เรียบง่าย และใช้งานได้ง่าย (สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิต
การศึกษา,2555, Erickson and Curl, 1972) ด้านการน าสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ คือ สื่อการสอน
สามารถจับต้องได้ สามารถใช้ในการท ากิจกรรม  สามารถปรับใช้กับผู้เรียนได้หลากหลาย  ประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน มีความหลากหลายสามารถใช้สอนได้หลายเรื่อง สื่อการสอนนั้นจะต้องมีความเป็นไปได้ใน
การเรียนการสอน  สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับสื่อ มีปฏิกิริยาโต้ตอบได้ (สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิต
การศึกษา, 2555) 

 นวัตกรรม และสื่อในการจัดการเรียนการสอน  การจัดการสอนของสถานการศึกษาที่เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะที่จ าเป็น ต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะการอ่าน (Reading)  ทักษะการเขียน (Writing) ทักษะเลขคณิต  
(Arithmetic) ทักษะด้านความคิด (Critical Thinking) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving)   ทักษะ
ด้านการสื่อสารสารสนเทศต่าง ๆ (Communications}information, and media literacy) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพ่ือเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว จึงอาศัยสื่อ
นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่ความทันสมัยไปพร้อม ๆ กัน 
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รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
 เทคนิคการจัดท าสื่อการสอนให้มีประสิทธิ เริ่มต้นจากการผลิตสื่อ การประดิษฐ์ตัวอักษร  การใช้
สีสันที่น่าสนใจ  การใช้ภาพ กราฟ รูปแบบต่าง ๆ การใช้สื่อ online และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือสื่อถึงการ
เรียนที่เข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ  ดังนี้ 
 หลักการผลิตสื่อการสอน  
 (1) ต้องออกแบบให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย และเนื้อหาของการเรียน  
 (2) ผลิตสื่อการสอนให้ค านึงถึงประโยชน์ที่จะน าไปใช้งาน 
 (3) สามารถน าไปใช้ง่ายได้ง่าย มีวิธีการใช้ไม่ยุ่งยาก 
 (4) สื่อบางประเภทไม่จ าเป็นต้องแสดงรายละเอียดมากนัก  
 (5) ค านึงถึงความประหยัดทั้งงบประมาณและเวลาให้เหมาะสม 
 การประดิษฐ์ตัวอักษร ให้มีความสวยงาม สามารถสื่อความหมายได้นั้น ต้องพิจารณารายละเอียด
ต่าง ๆ ได้แก่   
 (1) การเลือกแบบ ลักษณะของตัวอักษรที่สื่อถึงความส าคัญ รูปแบบของตัวอักษร สีที่ใช้ การเน้น
ย้ า ตัวเข้ม ตัวหนาตัวเอียง  
 (2) ขนาดของตัวอักษร ความสัมพันธ์กับระยะความห่างของตัวอักษร ความกว้างของตัวอักษร  
 (3) ช่องไฟ เพ่ือความสวยงามและดูเป็นระเบียบ เรียบร้อย  ต้องมีการก าหนดช่องไฟที่เหมาะสม 
ก่อนที่จะประดิษฐ์ตัวอักษร ควรนับจ านวนตัวอักษรก่อน  จากนั้นหาจุดศูนย์กลาง ในการออกแบบร่างสื่อ
การสอน 
 การจัดท าสื่อการสอนออน์ไลน์ ด าเนินการเรียนรู้ในการจัดท าสื่อการสอนโดยใช้ การสื่ อสาร
ออนไลน์ เช่น เฟชบุ๊ก (Facebook)  ไลน์ (Line)  สมาร์ตโฟน (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) เป็นต้น 
และต้องมีความสามารถด้านทักษะการใช้การสื่อสารออนไลน์ในการเรียนการสอน  เช่น การลงไฟล์ เข้า
กลุ่ม การดาว์นโหลดข้อมูล การตอบโต้ความคิดเห็นต่าง ๆ  การรับรู้นโยบายเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์ที่
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสนองตอบการปฏิบัติการเรียนการสอนบนออนไลน์อีกด้วย 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
  ผลส าเร็จในการจัดท าเอกสารสื่อการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ มีดังนี้ (1) ครอบคลุมเนื้อหา
และครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ (2) สื่อการสอนเกิดการเรียนรู้ได้จริง  มีความคิดสร้างสรรค์ ความแปลก
ใหม่ ต่อยอดองค์ความรู้ได้จากสื่อการสอน (3) คุณภาพของสื่อการสอน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน มี
ความทันสมัย เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ใช้ภาษาท่ีถูกต้อง ความน่าสนใจ  (4) การน าสื่อการเรียนการ
สอนไปใช้ประโยชน์ในการสร้างกิจกรรม ให้กับผู้เรียนได้หลากหลาย ท าให้การด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ มีผลกับการเรียนรู้ เพื่อการจดจ า และสามารถเพ่ิมศักยภาพในการค้นหา ได้
จากสื่อต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะการจัดหาความรู้จากสื่อการสอนออนไลน์ต่าง ๆ ที่ก าลังด าเนินเข้าสู่ยุคดิจิตอล
ท าให้การเรียนรู้ไม่ได้ยากกว่าที่คิด สร้างประโยชน์ให้ผู้ศึกษาสามารถค้นคว้าได้อย่างต่อเนื่อง 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการจัดท าสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       :  6 ธันวาคม 2561  
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ดร.ภคมน  โภคะธีรกุล 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 089 - 2045599 
E-mail Address       : pakamon999@hotmail.com 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
เทคนิคการจัดท าสื่อการสอนโดยค านึงถึงประโยชน์ของการจัดท าสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
 1. เพ่ือให้ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) และเป็นจริงแก่นักศึกษา 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาเรียนได้โดยง่าย และสะดวกข้ึน 
 3. เพ่ือเร้านักศึกษาให้มีความสนใจในบทเรียนอย่างต่อเนื่องตามข้ันตอน และตลอดเวลา 
 4. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 5. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะความสามารถ เนื่องจากได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทดลองและฝึกปฏิบัติ 
(Learning by doing) 
 6. เพ่ือให้นักศึกษากล้าแสดงออกทางความคิด และการแสดงบทบาทอย่างสมควรและโดยสมเหตุสมผลตาม
แนวทางท่ีดีและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม 
 7. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 8. เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน 
 9. เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี (interaction) ระหว่างนักศกึษากับอาจารย์ 
 10.เพ่ือให้ประหยัดเวลา วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย และบุคลากร ในขณะเดียวกันท าให้นักศึกษาจ านวน มาก
เกิดการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า ภายใต้สถานการณ์ที่ดีและได้มาตรฐานอย่างเดียวกัน 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
 1. สื่อนั้นต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน 
 2. เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และเป็นสื่อที่จะให้ผลต่อการเรียนการสอนมากที่สุด ช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดี เป็นล าดับขั้นตอน 
 3. เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน 
 4. สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป 
 5. ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี มีความชัดเจน และเป็นจริง 
 6. มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเองควรคุ้มกับเวลา และการลงทุน 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการจัดท าสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 15 ธันวาคม 2561 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 081-8262345 
E-mail Address       : korbkul@gmail.com  

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

 เทคนิคการจัดท าสื่อการสอนด้วยเทคนิคการเลือกใช้สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 เทคนิคการเลือกใช้สื่อการสอน สื่อการสอนมีอยู่หลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภท   การ
เลือกสื่อการสอนมีความส าคัญมากต่อกระบวนการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามในการเลือกสื่อการสอนพึง
ระลึกไว้เสมอว่า “ไม่มีสื่อการสอนอันใดท่ีใช้ได้ดีที่สุดในทุกสถานการณ”์ ในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อการสอน
ต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกัน ผู้ใช้สื่อไม่ควรยกเอาความสะดวก ความถนัด หรือความพอใจ
ส่วนตัวเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกสื่อการสอนเพราะอาจเกิดผลเสียต่อกระบวนการเรียนการสอนได้  
แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกสื่อการสอนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจและให้ค าแนะน าไว้
หลากหลายมุมมอง 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 

J. Romiszowski (1999) ได้เสนอแนวทางอย่างง่ายในการพิจารณาเลือกใช้สื่อการสอนไว้ว่า ใน
การเลือกสื่อการสอนนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการเลือกสื่อที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา ปัจจัย
เหล่านั้น ได้แก่ 

วิธีการสอน (Instructional Method) การเลือกวิธีการสอนเป็นปัจจัยแรกที่ควบคุมการเลือกสื่อ 
หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นสิ่งที่จ ากัดทางเลือกของการใช้สื่อการสอนในการน าเสนอ เช่น ถ้าเลือกใช้วิธีการ
สอนแบบอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่าง 

งานการเรียนรู้ (Learning Task) สิ่งที่มีอิทธิพลต่อทางเลือกในการเลือกสื่อการสอนอีกประการ
หนึ่งคือ งานการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน เพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จ ากัดหรือควบคุมการเลือกวิธี การสอน 
ตัวอย่างเช่น การฝึกอบรมผู้ตรวจการ หรือทักษะการบริหารงาน 
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ลักษณะของผู้เรียน (Learner Characteristics) ลักษณะพิเศษเฉพาะของผู้เรียนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่
มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเลือกสื่อการสอน ตัวอย่างเช่น การสอนผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ช้า โดยการใช้หนังสือหรือ
เอกสารเป็นสื่อการสอน จะเป็นสิ่งที่ยิ่งท าให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาในกระบวนการเรียนการสอน ผู้เรียน
กลุ่มนี้ควรเรียนรู้จากสื่ออ่ืนๆ ที่ท าการรับรู้และเรียนรู้ได้ง่ายกว่านั้น 

ข้อจ ากัดในทางปฏิบัติ (Practical Constrain) ข้อจ ากัดในทางปฏิบัติในที่นี้หมายถึง ข้อจ ากัดทั้ง
ทางด้านการจัดการ และทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทางเลือกในการเลือกใช้วิธีการ
สอนและสื่อการสอน เช่น สถานที่ใช้สื่อการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก ขนาดพ้ืนที่ งบประมาณ เป็นต้น 
ผู้สอนหรือครู (Teacher) สื่อการสอนแต่ละชนิดไม่ว่าจะมีข้อดีอย่างไร แต่อาจไม่ถูกน าไปใช้เพียงเพราะ
ผู้สอนไม่มีทักษะในการใช้สื่อนั้นๆ นอกจากประเด็นในเรื่องทักษะของผู้สอนแล้ว ประเด็นในเรื่องทัศนคติ
ของผู้สอนก็เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสื่อการสอนเช่นกัน 

Jerrold E. Kemp (1989) เสนอว่า นอกจากงานการเรียนรู้หรือสถานการณ์การเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ก าหนดถึงสื่อที่จะเลือกใช้แล้ว สิ่งส าคัญประการต่อมาในการพิจารณาเลือกใช้สื่อการสอนคือ 
คุณลักษณะของสื่อ ซึ่งผู้สอนควรศึกษาคุณลักษณะของสื่อแต่ละชนิดประกอบในการเลือกสื่อการสอนด้วย 
คุณลักษณะของสื่อ (Media Attributes) หมายถึง ศักยภาพของสื่อในการแสดงออกซึ่งลักษณะต่างๆ เช่น 
การเคลื่อนไหว สี และเสียง เป็นต้น 

คุณลักษณะของสื่อท่ีส าคัญ ได้แก่ 
1. การแสดงแทนด้วยภาพ (เช่น ภาพถ่าย ภาพกราฟิก) 
2. ปัจจัยทางด้านขนาด (เช่น การใช้/ไม่ใช้เครื่องฉายเพ่ือขยายขนาด) 
3. ปัจจัยทางด้านสี (เช่น สีสันต่างๆ ขาว-ด า) 
4. ปัจจัยทางด้านการเคลื่อนไหว (เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว) 
5. ปัจจัยทางด้านภาษา (เช่น ข้อความ/ตัวอักษร เสียงพูด) 
6. ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง (เช่น ภาพที่มี/ไม่มีเสียงประกอบ) 
7. ปัจจัยทางด้านการจัดระเบียบข้อมูล (ก าหนดให้ดูทีละภาพตามล าดับ หรือตามล าดับที่ผู้ชม

เลือก) 
 
1. หลักการเลือกสื่อ 

เลือกสื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้สอนควรศึกษาถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ที่หลักสูตรก าหนดไว้ วัตถุประสงค์ในที่นี้หมายถึงวัตถุประสงค์เฉพาะในแต่ละส่วนของเนื้อหาย่อย ไม่ใช่
วัตถุประสงค์ในภาพรวมของหลักสูตร เลือกสื่อการสอนที่ตรงกับลักษณะของเนื้อหาของบทเรียน เนื้อหา
ของบทเรียนอาจมีลักษณะแตกต่างกันไป เช่น เป็นข้อความ เป็นแนวคิด เป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว เป็น
เสียง เป็นสี ซึ่งการเลือกสื่อการสอนควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหา  เลือกสื่อการสอนให้
เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน ลักษณะเฉพาะตัวต่างๆ ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้สื่อการ
สอน ในการเลือกสื่อการสอนต้องพิจารณาลักษณะต่างๆ ของผู้เรียน เช่น อายุ เพศ ความถนัด ความสนใจ 
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ระดับสติปัญญา วัฒนธรรม และประสบการณ์เดิม ตัวอย่างเช่น การสอนผู้เรียนที่เป็นนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาควรใช้เป็นภาพการ์ตูนมีสีสันสดใส  

เลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับจ านวนของผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนการสอน ในการสอนแต่
ละครั้งจ านวนของผู้เรียนและกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนสอน ในห้องก็เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องน ามาพิจารณา
ควบคู่กันในการใช้สื่อการสอน เช่น การสอนผู้ เรียนจ านวนมาก จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ซึ่ง
สื่อการสอนที่น ามาใช้อาจเป็นเครื่องฉายต่าง ๆ และเครื่องเสียง เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็นและได้ยินอย่างทั่วถึง 
ส่วนการสอนผู้เรียนเป็นรายบุคคล อาจเลือกใช้วิธีการสอนแบบค้นคว้า สื่อการสอนอาจเป็นหนังสือบทเรียน
แบบโปรแกรม หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 

เลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมในท่ีนี้อาจได้แก่ อาคาร สถานที่ 
ขนาดพ้ืนที่ แสง ไฟฟ้า เสียงรบกวน อุปกรณ์อ านวยความสะดวก หรือ บรรยากาศ สิ่งเหล่านี้ควรน ามา
ประกอบการพิจารณาเลือกใช้สื่อการสอน ตัวอย่างเช่นการสอนผู้เรียนจ านวนมากซึ่งควรจะใช้เครื่องฉาย
และเครื่องเสียง 

เลือกสื่อการสอนที่มีลักษณะน่าสนใจและดึงดูดความสนใจ ควรเลือกใช้สื่อการสอนที่มีลักษณะ
น่าสนใจและดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของ เสียง สีสัน รูปทรง ขนาด ตลอดจนการ
ออกแบบและการผลิตด้วยความประณีต สิ่งเหล่านี้จะช่วยท าให้สื่อการสอนมีความน่าสนใจและดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียนได้ 

เลือกสื่อการสอนที่มีวิธีการใช้งาน เก็บรักษา และบ ารุงรักษา ได้สะดวก ในประเด็นสุดท้ายของการ
พิจารณา ควรเลือกสื่อการสอนที่มีวิธีการใช้งานได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก และหลังใช้งานควรเก็บรักษาได้ง่ายๆ 
ตลอดจนไม่ต้องใช้วิธีการบ ารุงรักษาที่สลับซับซ้อนหรือมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสูง 
 
2. หลักการใช้สื่อการสอน 

เตรียมตัวผู้สอน เป็นการเตรียมความพร้อมของตัวผู้สอนในการใช้สื่อการสอน โดยการท าความ
เข้าใจในเนื้อหาที่มีในสื่อ ขั้นตอน และวิธีการใช้สื่อ เป็นต้น 
 เตรียมจัดสภาพแวดล้อม เช่น สถานที่ ห้องเรียน ห้อง Lab วัสดุอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ และ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

เตรียมตัวผู้เรียน เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะเรียน อาจมีการทดสอบ มีการอธิบายวิธีการใช้สื่อ 
อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ บอกวัตถุประสงค์ แนะน าหรือให้ความคิดรวบยอดของเนื้อหาในสื่อนั้น ๆ เป็นต้น 
การใช้สื่อให้เหมาะกับข้ันตอนและวิธีการตามที่ได้เตรียมไว้แล้ว และควบคุมการน าเสนอสื่อ เพื่อให้การ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 

การติดตามผล ( Follow Up ) หลังจากการใช้สื่อการสอนแล้ว ควรมีการติดตามผลเพ่ือเป็นการ
ทดสอบว่า ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน และเรียนรู้ จากสื่อท่ีน าเสนอไปนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เช่น การให้ผู้เรียน
ตอบค าถาม อภิปราย ท ารายงาน เป็นต้น เพ่ือผู้สอนจะได้ทราบจุดบกพร่อง สามารถ น ามาแก้ไขปรับปรุง
ส าหรับการสอนในครั้งต่อไป 
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3. ขั้นตอนการใช้สื่อการสอน 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่ก าลังจะเรียนนั้น สื่อที่ใช้ใน

ขั้นนี้จึงเป็นสื่อที่แสดงเนื้อหากว้างๆหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในครั้งก่อน ยังมิใช่สื่อที่เน้นเนื้อหา
เจาะลึกอย่างแท้จริง และควรเป็นสื่อที่ง่ายต่อการน าเสนอในระยะเวลาอันสั้น เช่น ภาพ บัตรค า เป็นต้น 

2. ขั้นด าเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เป็นขั้นที่จะให้ความรู้ เนื้อหาอย่างละเอียด
เพ่ือสนองวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้สอนควรเลือกสื่อให้ตรงกับเนื้อหา และวิธีการสอน ต้องมีการจัดล าดับ
ขั้นตอนการใช้สื่อให้เหมาะและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน การใช้สื่อในขั้นนี้จะต้องเป็นสื่อที่เสนอ
ความรู้อย่างละเอียดถูกต้องและชัดเจนแก่ผู้เรียน เช่น สไลด์ แผนภูมิ วีดีทัศน์ เป็นต้น 

3. ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดลอง
น าความรู้ที่เรียนมาแล้วไปใช้แก้ปัญหาในขั้นฝึกหัดโดยการลงมือฝึกปฏิบัติเองสื่อในขั้นนี้จึ งเป็นสื่อที่เป็น
ประเด็นปัญหาให้ผู้เรียนได้ขบคิดโดยผู้เรียนเป็นผู้ใช้สื่อเองมากที่สุด เช่น ภาพ บัตรปัญหา สมุด แบบฝึกหัด 
เป็นต้น 

4. ขั้นสรุปบทเรียน เป็นการย้ าเนื้อหาบทเรียนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขั้นสรุปควรใช้เวลาเพียงสั้น ๆ สื่อที่สรุปจึงควรครอบคลุมเนื้อหาส าคัญทั้งหมด เช่น 
แผนภูมิ แผ่นโปร่งใส เป็นต้น 

5. ขั้นประเมินผู้เรียน เป็นการทดสอบว่าผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปถูกต้องมากน้อยเพียงใด และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ สื่อในขั้นการประเมินนี้มักจะเป็นค าถามจากเนื้อหาบทเรียนโดยอาจมี
ภาพประกอบด้วยก็ได้ 
 
4. การประเมินผลการใช้สื่อการสอน 

1. ประเมินการวางแผนการใช้สื่อเพ่ือดูว่าสิ่งต่างๆ ที่วางไว้สามารถด าเนินไป ตามแผนหรือไม่ หรือ
เป็นไปเพียงตามหลักการทฤษฎีแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพ่ือการแก้ไข
ปรับปรุงในการวางแผนครั้งต่อไปให้การใช้สื่อการสอนเกิดความสอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้          

2. ประเมินกระบวนการการใช้สื่อ เพ่ือดูว่าการใช้สื่อในแต่ละขั้นตอนประสบปัญหาหรืออุปสรรค
อย่างไรบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไรและมีการเตรียมการป้องกันไว้หรือไม่ เช่น ผู้เรียนได้ยินเสียงของสื่ออย่าง
ชัดเจนทั่วถึง 

3. ประเมินผลที่ได้จากการใช้สื่อเป็นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยตรงว่า เมื่อเรียนแล้วผู้เรียนสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้หรือไม่ และผลที่ได้นั้นเป็นไปตามเกณฑ์หรือต่ ากว่าเกณฑ์ 
 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
  ผลส าเร็จในการเลือกใช้สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพคือ สามารถช่วยให้ศึกษารับรู้เนื้อหาการเรียน
ได้ชัดเจนขึ้น สนใจในบทเรียนมากขึ้นเพราะสื่อการเรียนการสอนจะเร้าความสนใจ ท าให้ผู้ เรียน
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กระตือรือร้นในเรื่องที่เรียน และมีส่วนร่วมในการเรียน ช่วยประหยัดเวลาเรียน โดยใช้เวลาน้อย แต่
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้มากข้ึน และยังเป็นการลดการบรรยายของผู้สอน แต่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความประทับใจ และจดจ าได้นาน ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้งยังช่วย
ส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาในการเรียนรู้ ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาความคิด สามารถสอนและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้กว้างมากขึ้น สร้างบรรยากาศที่ดีภายในชั้นเรียน ผู้สอนสนุกสนานไปกับการสอน ท าให้
ผู้เรียนมีชีวิตชีวาอีกด้วย 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 
ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการจัดท าสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 08-4004-8448 
E-mail Address       : mac12942@gmail.com 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

 เทคนิคการจัดท าสื่อการสอนผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน 

 การเรียนการสอนยุคใหม่ผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ส าหรับการศึกษาในยุคนี้ นอกจากอาจารย์ผู้สอนจะต้องมั่นใจว่า learning outcomes ของตนเองนั้น
สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้นๆแล้ว อาจารย์ผู้สอนจะต้องเข้าใจใน
กลยุทธ์การเรียนการสอนใหม่ๆ ที่จะฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ ท างานหนัก และมีใจใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
ผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน (collaborative learning) ให้ผู้เรียนช่วยเหลือกันและฝึกการท างานเป็นทีม ผู้เรียนต้องฝึก
อ่านงานที่ได้รับมอบหมายล่วงหน้า และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น(group discussion) นอกจากนี้แล้ว ผู้เรียนยัง
ถูกสอนให้เรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ วิจารณ์ผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  ทั้งหมดนี้จะให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง มีความคิดที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง และเปิดกว้างรับสิ่ งใหม่ๆ มองเห็นและยอมรับถึงความ
แตกต่าง ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งต่างๆในทางที่ดีได้ในอนาคต 
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
  กลยุทธ์การเรียนการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ มีดังนี้ คือ 
 1) Active learning อาจารย์ผู้สอน พยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
ผ่านกิจกรรมหลายๆ ช่องทาง เช่น มีการอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การท าโครงงาน การศึกษาวิจัย ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้ จะฝึกให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวตลอดเวลาในการเรียน และใช้สมองคิดวิเคราะห์ไม่ใช่รับฟังแต่เพียงฝ่าย
เดียว 
 2) Sharing and discussion เนื่องจากทางหลักสูตรมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์
ของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน จึงพยายามส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็น มีการวิเคราะห์วิจารณ์การฝึกสอนของเพ่ือน
ร่วมชั้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ร่วมไปถึงเรียนรู้ข้อผิดพลาดของผู้อ่ืน แต่เปิดใจที่
จะเข้าใจสาเหตุ หรือฝึกท่ีจะชมเชยผู้อ่ืนเมื่อฝึกสอนได้อย่างดี ทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ต้องยึดหลักทฤษฎี
ทางวิชาการเสมอ ไม่ได้แสดงไปตามอารมณ์ของตนเองเพียงอย่างเดียว 
 3) Promote critical thinking ในการเรียนการสอนนั้น อาจารย์ผู้สอนจะให้ feedback หรือค าแนะน า 
เมื่อผู้เรียนได้ท างานแต่ละชิ้นเสร็จสิ้นแล้ว แต่ก่อนจะได้รับ feedback ดังกล่าว ผู้เรียนต้องฝึกหัดที่จะวิเคราะห์ข้อดี 
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ข้อเสียของตนเอง ก่อนที่จะรับ feedback จากอาจารย์ หากเป็นในรายวิชาที่มีการฝึกสอน อาจารย์ผู้สอนจะ
มอบหมายให้เขียน reflections เพ่ือฝึกคิดสะท้อนการท างานของตนเอง 
โดยสรุปแล้ว การเรียนการสอนที่ใช้เพื่อกระตุ้นในเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีดังนี้คือ 
 – การอภิปรายกลุ่ม 
 – การท าโครงงาน 
 – การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 – การท าโครงงานศึกษาวิจัย 
 – การทดลองฝึกสอน 
 – การเขียนรายงาน 
 – การศึกษาดูงาน  
  ทั้งนี้ ในภาคผนวก ผู้ด าเนินการได้จัดท าตัวอย่างแบบแผนการสอนยุคใหม่ ในวิชา ภาควิชาการเงิน วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ให้เป็นตัวอย่างและเป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนการสอนยุคใหม่ไว้ใช้ในรายวิชาต่างๆต่อไป 
 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
 ในระหว่างที่สอน อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาได้พยายามเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดย
มอบหมายงานให้ได้ไปค้นคว้าวิเคราะห์ จากนั้นจึงน ามาเสนอหรืออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน นอกจากนี้การกระตุ้น
ให้ท าโครงงานต่างๆก็ยังน าไปสู่การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองคิด ศึกษา แก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งทักษะเหล่านี้ 
ล้วนน าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งสิ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า กลยุทธ์การเรียนการสอนยุคใหม่ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันนั้น 
ล้วนเป็นวิธีการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง เพ่ือที่จะสามารถน าทักษะและความรู้ดังกล่าวไปใช้ใน
สถานการณ์จริง และสามารถที่จะตรวจสอบกลับไปได้ว่าผู้เรียนประสบความส าเร็จมีความสามารถตามที่ได้ตั้ง 
learning outcomes ไว้หรือไม่ 
       ดังตัวอย่างแบบแผนการสอน ภาควิชาการเงิน ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์โครงการทางการเงิน โดย
โครงการที่ศึกษาจะสอดคล้องกับกิจการหรือความสนใจของนักศึกษา ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งต้องฝึกสร้างบทเรียน การท างานเป็นทีม และฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และฝึกที่จะเรี ยนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่น สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง สร้างรายได้และความส าเร็จได้ในอนาคต 
 
แหล่งอ้างอิง 
 1. Hult, Francis M. & David Cassels Johnson (eds.). Research methods in language 
policy and planning: A practical guide. Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2015 
 2. http://sola.kmutt.ac.th/qa/ 
 
 
 

http://sola.kmutt.ac.th/qa/
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการท าสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 15 ธันวาคม 2561  
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ดร.ชัชวาล  แสงทองล้วน 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 08-0254-5256 
E-mail Address       : ajarn_wal@hotmail.com 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

 เทคนิคการท าสื่อการสอนด้วยหลักการเน้นผู้เรียน 
1. การเลือกสื่อการสอนด้วยหลักการเน้นผู้เรียน 
2. ความหมายของสื่อการเรียนการสอน 
3. คุณค่าของสื่อการสอน 
4. ประเภทของสื่อการสอน 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
 - สื่อการสอน หมายถึง วัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการใด ๆ ที่ครู อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่างๆได้น ามา
ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - คุณค่าของสื่อการสอน 
  1. คุณค่าด้านวิชาการ ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ท าให้เรียนรู้ได้
ดีกว่า เข้าใจความหมายสิ่งต่าง ๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  2. คุณค่าด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อเป็นศูนย์รวมความสนใจของผู้เรียนท าให้การเรียนน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น 
  3. คุณค่าด้านเศรษฐกิจการศึกษาช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนได้ช้าเรียนได้เร็วและมากขึ้น ประหยัดเวลา
ในการเข้าใจเนื้อหาได้มากข้ึน 
 - ประเภทของสื่อการเรียนการสอน  
         1. สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่ สื่อเล็ก ซึ่งท าหน้าที่เก็บความรู้ในลักษณะของภาพเสียง และ อักษรใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแหล่งหาประสบการณ์ หรือศึกษาได้อย่างแท้จริงและกว้างขวาง แบ่งออกเป็น 
2 ลักษณะ คือ  
          1.1 วัสดุที่เสนอความรู้ได้จากตัวมันเอง ได้แก่หนังสือเรียนหรือต าราของจริงหุ่นจ าลอง 
รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ ป้ายนิเทศ เป็นต้น  
          1.2 วัสดุที่ต้องอาศัยสื่อประเภทเครื่องกลไก เป็นตัวน าเสนอความรู้ได้แก่ฟิล์มภาพยนตร์ 
แผ่นสไลด์ ฟิล์มสตริป เส้นเทปบันทึกเทป รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ รายการที่ใช้เครื่องช่วยสอน เป็นต้น  
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         2. สื่อประเภทเครื่องมือ หรือโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ สื่อใหญ่ ที่เป็นตัวกลางหรือทางผ่านของความรู้ 
ที่ถ่ายทอดไปยังครูและนักเรียน สื่อประเภทนี้ตัวมันเองแทบไม่มีประโยชน์ต่อการสื่อความหมายเลยถ้าไม่มีใครรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ มาป้อนผ่านเครื่องกลไกลเหล่านี้ สื่อประเภทนี้จึงจ าเป็นต้องอาศัยสื่อประเภทวัสดุ บางชนิดเป็นแหล่ง
ความรู้ให้มันส่งผ่าน ซึ่งจะท าให้ความรู้ที่ส่งผ่านมีการเคลื่อนไหวไปสู่นักเรียนจ านวนมาก ได้ไกล ๆ และรวดเร็ว และ
บางทีก็ท าหน้าที่เหมือนครูเสียเอง เช่น เครื่องช่วยสอน ได้แก่เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่อง
บันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องฉายภาพนิ่งทั้งหลาย 
         3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนไม่จ าเป็นต้องใช้แต่วัสดุ
หรือเครื่องมือเท่านั้น บางครั้งจะต้องใช้เทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ ควบคู่กันไป โดยเน้นที่เทคนิคและวิธีการเป็น
ส าคัญ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนมากที่สุด เช่นการทดลอง การสาธิต บทบาท
สมมุต ิ 

 - การเลือกสื่อการสอนกับเทคนิคการจัดท าสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ   

 ในการเลือกสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนนั้น ผู้สอน
จ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบในการเลือกสื่อได้แก่ จุดมุ่งหมายของการสอน รูปแบบและระบบของการเรียนการ
สอนลักษณะของผู้เรียน เกณฑ์เฉพาะของสื่อ วัสดุอุปกรณ์และตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีอยู่นอกจากนี้ยัง
ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของสื่อกับคุณสมบัติเฉพาะและจุดประสงค์ของการเรียนการสอน  
ในการเลือกสื่อด้วยวิธีระบบนั้น กูดแมน ได้เสนอวิธีการเลือกไว้ตามล าดับดังนี้  
         1. พิจารณาดูว่าในจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ก าหนดให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมโดยการดู การฟัง 
หรือการกระท า  
        2. พิจารณาดูคุณลักษณะของผู้เรียน (อายุ ระดับชั้น ระดับสติปัญญา พัฒนาการทางการอ่าน
ลักษณะทางร่างกาย พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ) จะบ่งบอกได้ว่าสามารถใช้สื่อกับเด็กคนนั้นหรือกลุ่ม
นั้นได้บ้าง  
         3. พิจารณาดูว่ามีสื่ออะไรบ้าง ที่จะสามารถน ามาใช้เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ และใช้กับ
กลุ่มผู้เรียนที่มีลักษณะตามที่ต้องการดังกล่าวแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุด  
         4. พิจารณาวิธีการน าเสนอที่จะใช้ได้อย่างเหมาะสม และในการน าเสนอนั้นมีสื่ออะไรบ้าง จะต้อง
เตรียมเครื่องมือประเภทใดในการน าเสนอครั้งนั้น  
        5. น าเสนอเครื่องมือ โดยการส ารวจดูว่าเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษาที่คาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการเรียนครั้งนี้ที่มีอยู่ในสถานศึกษาหรือไม่ ถ้าไม่มีจะซื้อหรือหามาด้วยวิธีใด  
         6. การวิเคราะห์สื่อและส ารวจสื่อที่ต้องการ โดยการวิเคราะห์สื่อในสถานศึกษาว่ามีอะไรบ้างที่
เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนเนื้อหานั้น ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้  
         7. วิเคราะห์ขีดความสามารถของหน่วยงานผลิตสื่อที่ไม่ให้บริการหรือไม่มีขายได้หรือไม่ ถ้าผลิตเอง
ได้ต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่ามีงบประมาณท่ีจะใช้ในการผลิตหรือไม่และได้มาจากไหน  
         8. พิจารณาดูว่าสื่อต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้กับวิธีการน าเสนอนั้น ๆ มีความเหมาะสมทั้งในแง่คุณภาพ
และราคาเพียงใดแล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญส าหรับการเลือก  
         9. เลือกวิธีการและสื่อที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเลือกตัวเลือกที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม  
         10. เลือกสื่อหรือผลิตสื่อที่ต้องการ ในขั้นนี้ ผู้ใช้จะได้สื่อที่ต้องการ แต่ถ้าสื่อนั้นไม่มีจะน าไปผลิต
ด้วยวิธีการระบบ จะเห็นได้ว่า ในกระบวนการใช้วิธีการระบบในการเลือกสื่อ จะมีข้ันตอนที่ผูกพันกับการผลิตสื่ออยู่
ด้วย การเลือกและจัดหาสื่อการเรียนการสอน  
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ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R  
 จากการจัดการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้สอนได้น า
สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ซ่ึงตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนไม่จ าเป็นต้องใช้แต่วัสดุหรือเครื่องมือเท่านั้น 
บางครั้งจะต้องใช้เทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ ควบคู่กันไป โดยเน้นที่เทคนิคและวิธีการเป็นส าคัญ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนมากท่ีสุด เช่นการทดลอง การสาธิต บทบาทสมมุติ  
 โดยการให้นักศึกษาหลักสูตร M.B.A. แบง่เป็นกลุ่มๆ แล้วมีการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน ด้วยการ
วิเคราะห์เรื่องต้นทุนการผลิต และมีการสาธิตการปฏิบัติจริง โดยมีหัวข้อให้นักศึกษาเลือกผลิตสินค้าหรือบริการชนิด
ใดชนิดหนึ่งมากลุ่มละ 1 ชนิดแล้วมีการวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น มีอะไรบ้าง รายรับจากการขาย และ
ก าไร/ขาดทุนจากการวิเคราะห์ และมีปัจจัยอะไรที่ท าให้ประสบความส าเร็จของการประกอบธุรกิจดังกล่าว ฯ 
 ผลลัพธ์ นักศึกษาในกลุ่มต่างมีมีส่วนร่วมและวิเคราะห์ มีการน าสินค้าจริงมา สาธิตให้เห็นภาพเพ่ือให้เห็น
ภาพจริงของวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต ต้นทุน รายรับ และก าไร นักศึกษามีความสุขกับการน าเนอและมีรูปแบบการ
น าเสนอท่ี ไม่น่าเบื่อ มีความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการ น าเสนอ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการ
สอน 
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