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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
ผูวิจัยไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหา ความตองการใชสื่อการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาล มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนแนวทางและทฤษฎีทั้งในและนอก
ประเทศที่เปนประโยชนตอการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ดังนี้
1. ความหมายของสื่อการเรียนการสอน
2. ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
3. คุณคาและประโยชนของสื่อการเรียนการสอน
4. หลักการใชสื่อการเรียนการสอน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความหมายของสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “Instructional Media” แปลวาสื่อ
การสอนหรือสื่อการเรียนการสอน ซึ่งไดมีนักการศึกษาหลายทาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ใหความหมายของสื่อการเรียนการสอนไว ดังนี้ กิดานันท มลิทอง (2523 : 76) สรุปวา สื่อการเรียน
การสอน หมายถึง ตัวกลางที่ชวยนําและถายทอดความรูจากครูผูสอนหรือจากแหลงความรูไปยัง
เรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคการเรียนที่ตั้งไว เชนเดียวกับชัยยงค พรหมวงศ
(2539 : 13) สรุปไดวา สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณและวิธีการ ที่ใชเปนสื่อกลางใหผูสอน
สามารถสง หรือถายทอดความรู เจตคติและทักษะไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533 : 80) สรุปวา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งตางๆ ที่
ผูสอน และผูเรียนนํามาใชในระบบการเรียนการสอน เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
จุดมุงหมายของการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชนเดียวกับมนตรี แยมกสิกร
(2526 : 29) ไดกลาวไววา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางที่ชวยนําความรูจากผูสอนหรือ
แหลงความรูไปยังผูเรียน เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงค เชิงพฤติกรรมตามที่ตองการ
วาสนา ชาวหา (2525 : 15) สรุปวา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่
เปนตัวกลางนําความรูไปสูผูเรียน และทําใหการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว
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พิมพวรรณ เทพสุมาธานนท (2531 : 29) ไดกลาววา สื่อการเรียนการสอน
หมายถึง ตัวกลางที่ชวยนําความรูจากผูสอนหรือแหลงความรูไปยังผูเรียนเพื่อใหผูเรียนบรรลุ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมตามที่ตองการ
เกอรลัช และอีไล (Gerlach, and Ely, 1982 : 282) อางถึงในกิดานันท มลิทอง
(2540 : 2) ใหความหมายของคําวา สื่อการเรียนการสอนวา สื่อการสอนมีบทบาทเปนกุญแจสําคัญ
ในการวางแผนและการใชการสอนเชิงระบบ สื่อมีความหมายมากไมวาจะเปนบุคคล วัสดุ อุปกรณ
วิธีการ หรือเหตุการณที่สรางเงื่อนไข ซึ่งสามารถทําใหผูเรียนเกิดความรูทักษะและทัศนคติตางๆ
ตามความหมายนี้ อาจารย ตํารา และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนเปนสื่อทั้งสิ้น
บราวน และคนอื่นๆ (Brown and others. 1977 : 5) ไดกลาววา สื่อการเรียนการ
สอน คือ อุปกรณทั้งหลายที่สามารถชวยเสนอความรูใหแกผูเรียนจนเกิดผลการเรียนที่ดี ทั้งที่มี
ความหมายรวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่ไมเฉพาะแตสิ่งที่เปนวัตถุ หรือเครื่องมือเทานั้น
จากความหมายสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อการสอนที่นักการศึกษาไดกลาวไว
ขางตนนั้น สรุปไดวา สื่อการเรียนการสอนหมายถึง วัสดุ อุปกรณ วิธีการ และตัวกลางที่สามารถ
ถายทอดความรูจากผูสอนหรือแหลงความรูตางๆ ไปยังผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดรับรูเรื่องราวหรือ
ความรูไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดประสงคที่วางไว
ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนแตละประเภท แตละชนิดจะมีคุณคาและเกิดประโยชนตอ
ผูเรียนอยางสูงสุดก็ตอเมื่อ ผูสอนสามารถเลือกสื่อการเรียนการสอนแตละประเภทมาใชได
เหมาะสมตรงกับเนื้อหา วัตถุประสงคของหลักสูตร และสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูเ รียนได
กิดานันท มลิทอง (2531 : 79 - 80) ไดจําแนกสื่อการเรียนการสอนตามทรัพยากร
การเรียนรู (Learning resource) เปน 5 รูปแบบ
1. คน (People) หมายถึง บุคลากรที่อยูในระบบของโรงเรียน เชน ครูผูบริหาร
ผูชวยสอน ผูแนะแนวการศึกษาหรือผูที่อํานวยความสะดวกในดานตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู
2. วัสดุ (Meterials) หมายถึง วัสดุที่บรรจุเนื้อหาในบทเรียน เชน หนังสือ สไลด
แผนที่ หรือสิ่งตางๆ ที่เปนทรัพยากรในโรงเรียนและไดรีบการออกแบบมาเพื่อชวยอํานวยความ
สะดวก
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3. อาคารสถานที่ (Setting) หมายถึง อาคารที่ใชในการเรียนการสอน เชน อาคาร
เรียน อาคารเอนกประสงค อาคารเฉพาะ สนามกีฬา แปลงเกษตร
4. เครื่องมือและอุปกรณ (Tool and Equipment) เปนทรัพยากรทางการเรียนรูเพื่อ
ชวยในการผลิตหรือใชรวมกับทรัพยากรอื่น
5. กิจกรรม (Activities) เปนการดําเนินงานที่จัดขึ้นเพื่อกระทํารวมกับทรัพยากร
อื่นๆ หรือเปนเทคนิควิธีการพิเศษเพื่อการเรียนการสอน เชน การออกแบบโปรแกรม เกม และการ
จําลอง การจัดทัศนศึกษา
ชัยยงค พรหมวงศ (2529 : 112) ไดแบงสื่อการสอนเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. วัสดุ หมายถึง สิ่งของชวยสอนที่มีการผุพังสิ้นเปลือง เชน ชอลก ฟลม ภาพถาย
สไลดภาพยนตร ฯลฯ
2. อุปกรณ หมายถึง สิ่งชวยสอนที่เปนเครื่องมือ เชน กระดาษดํา กลองถายรูป
เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องรับโทรทัศน ฯลฯ
3. กระบวนการและวิธีการ ไดแก การจัดระบบ การสาธิต การสาธิต การทดลอง
และกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะกิจรรมที่ครูจัดทําขึ้นและมุงใหนักเรียนปฏิบัติ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : ออนไลน) ไดจําแนกสื่อการสอนซึ้ง
เรียกวา “โสตทัศนูปกรณ” ออกเปน 6 ประเภท
1. วัสดุลายเสน มี 9 ชนิด คือ กระดานดํา แผนที่และลูกโลก การตูน โปสเตอร
แผนภาพ แผนสถิติ แผนภูมิ แผนปานสําลี และปายนิเทศ
2. วัสดุมีทรง มี 6 ชนิด คือ ตูอันตรทัศน พิพิธภัณฑโรงเรียน ของเลียนแบบ ของ
จําลอง ของตัวอยาง และของจริง
3. โสตวัสดุ มี 4 ชนิด คือ ระบบเสียง แผนเสียง และวิทยุ
4. ภาพนิ่ง มี 10 ชนิด คือ ภาพผนัง สมุดภาพ ภาพสามมิติ ภาพเขียน รูปภาพ
ภาพถาย ฟลมสตริป สไลด ภาพโปรงแสง และรูปตัดมาจากหนังสือ
5. กิจกรรมรวม แบงเปน 8 ชนิด ไดแก งานที่เปนโครงการ การเลนละคร การ
แสดงบทบาท การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ นิทรรศการ การทดลอง กระบะทราย
6. ภาพยนตรและโทรทัศน
ชนะ กลิภาร (2530 : 14 - 16) ไดจําแนกประเภทสื่อการสอนออกเปน 2 ประเภท
ใหญๆ คือ
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1. สื่ออุปกรณหรือสื่อหนัก (Hardware) คือ อุปกรณเทคนิคทั้งหลาย เชน เครื่อง
ฉายภาพยนตร เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายภาพโปรงแสง เครื่องบันทึกเทป/โทรทัศน และเครื่อง
เรียนดวยคอมพิวเตอร
2. สื่อประเภทวัสดุหรือสื่อเบา (Software) คือ วัสดุในการเรียนรู เชน ฟลม
ภาพยนตร สไลด แผนโปรงแสดง และโปรแกรมสําหรับคอมพิวเตอร เปนตน บางชนิดใชเนื้อหา
และใบงาน
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 4) ไดแบงสื่อการสอนตามลักษณะรูปรางของสื่อไว 4
ประเภท คือ
1. สื่อประเภทเครื่องมือ เปนสื่อที่ไดจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
แขนงวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องฉายตางๆ เครื่องเสียง วิทยุและโทรทัศนรวมทั้ง
แผนปายตางๆ
2. สื่อประเภทวัสดุ หมายถึง สื่อที่ไดจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรเปน
วัสดุ ที่มีการผุผังสิ้นเปลืองไดงาย เชน แผนที่ แผนสถิติ ภาพโฆษณา แผนภูมิ รูปภาพ หุนจําลอง
ของจริง และอื่นๆ
3. สื่อประเภทวิธีการ หมายถึง สื่อประเภทเทคนิค ระบบกระบวนการตางๆ เชน
การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ การทดลอง การแสดงละคร นิทรรศการ
4. สื่อประสม หมายถึง การนําสื่อประเภทตางๆ ทั้งที่เปนเครื่องมือวัสดุและวิธีการ
มาใชรวมกันอยางสัมพันธกัน ในลักษณะที่สื่อแตละอยางสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เชน
บทเรียน โปรแกรม ชุดการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน
เอดการ เดล (Edgar Dale) อางถึงในกิดานันท มลิทอง (2540 : 81 - 82) ไดจดั แบง
สื่อการสอน และการแสดงขั้นตอนของประสบการณการเรียนรูและการใชแตละประเภทใน
กระบวนการเรียนรู โดยพัฒนาความคิดของนักจิตวิทยา บรุนเนอร (Bruner) นํามาสรางเปน “กรวย
ประสบการณ” (Cone of Experiences)
1. ประสบการณตรง เปนประสบการณขั้นที่เปนรูปธรรมมากที่สุด โดยการให
ผูเรียนไดรับประสบการณโดยตรงจากของจริง สถานการณจริง หรือดวยการกระทําจริงของตนเอง
เชน การจับตอง การเห็น
2. ประสบการณการรอง เปนการเรียนรูโดยใหผูเรียนจากสิ่งที่ใกลเคียงกับความ
จริงที่สุด เชน ของจําลอง สถานการณจําลอง
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3. ประสบการณนาฏกรรมหรือการแสดง เปนการแสดงบทบาทสมมติหรือการ
แสดงละคร เพื่อเปนการจัดประสบการณใหแกผูเรียนในเรื่องที่มีขอจํากัดดวยยุคสมัย เวลา สถานที่
เชน เหตุการณในประวัติศาสตรหรือเรื่องราวที่เปนนามธรรม
4. การสาธิต เปนการแสดงหรือการกระทําประกอบคําอธิบาย เพื่อใหเห็นลําดับ
ขั้นตอนของการกระทํานั้น
5. การศึกษานอกสถานที่ เปนการใหผูเรียนไดรับและเรียนรูประสบการณ
ภายนอกสถานที่เรียนอาจเปนการเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ หรือการสัมภาษณบุคคลตางๆ
6. นิทรรศการ เปนการจัดแสดงสิ่งของตางๆ การจัดปายนิทรรศการ เพื่อให
สารประโยชน และความรูแกผูชม เปนการใชประสบการณแกผูชมโดยนําประสบการณหลากหลาย
ผสมผสานกันมากที่สุด
7. โทรทัศน เพื่อใหขอมูลความรูแกผูเรียน หรือผูชมที่อยูในหองเรียนหรืออยูทาง
บาน การสอนอาจจะเปนการสอนสด หรือบันทึกลงวีดีทัศนก็ได
8. ภาพยนตร เปนภาพที่บันทึกเรื่องราวเหตุการณลงบนฟลม เพื่อใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณทั้งภาพและเสียง โดยใชประสาทตาและหู
9. การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง ขอมูลที่อยูในสื่อขั้นนี้จะใหประสบการณแก
ผูเรียน ที่ถึงแมจะอานหนังสือไมออก แตก็สามารถจะเขาใจเนื้อหาเรื่องราวที่สอนได
10. ทัศนสัญลักษณ เชน แผนที่ แผนภูมิ หรือเครื่องหมายตางๆ อันเปนสัญลักษณ
แทนความเปนจริงของสิ่งตางๆ หรือขอมูลที่ตองการใหเรียนรู
11. วจนสัญลักษณ เปนประสบการณในขั้นที่เปนนามธรรมมากที่สุด ไดแก
ตัวหนังสือในภาษาเขียน แลชะเสียงของคําพูดในภาษาพูด
จากกรวยประสบการณ เดลไดจําแนกสื่อการสอนออกเปน 3 ประเภท คือ
1. สื่อประเภทวัสดุ (Software) หมายถึง สื่อที่เก็บความรูอยูในตัวเอง ซึ่งจําแนก
ยอยเปน
1.1 วัสดุประเภทที่สามารถถายทอดความรูไดดวยตนเอง โดยไมจําเปนตอง
อาศัยอุปกรณอื่นชวย เชน แผนที่ ลูกโลก รูปภาพหุนจําลอง เปนตน
1.2 วัสดุประเภทที่ไมสามารถถายทอดความรูไดดวยตนเอง โดยไมจําเปนตอง
อาศัยอุปกรณอื่นชวย เชน แผนซีดี ฟลมภาพยนตร เปนตน
2. สื่อประเภทอุปกรณ (Hardware) หมายถึง สิ่งที่เปนตัวกลางหรือตัวผานทําให
ขอมูล หรือความรูที่บันทึกในวัสดุ สามารถถายทอดออกมาใหเห็นหรือไดยิน เชน เครื่องฉายแผน
โปรงใส เครื่องเลนซีดี เปนตน
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3. อาคารสถานที่ (Setting) ตัวตึก ที่วาง สิ่งแวดลอม ฯลฯ ซึ่งมีผลเกี่ยวของกับ
ทรัพยากรรูปแบบอื่นๆ และผูเรียน สถานที่สําคัญในการศึกษา ไดแก ตึกเรียนและสถานที่อื่นๆ ที่
ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนโดยสวนรวม เชน หองสมุด หอประชุม สนามเด็กเลน เปนตน
สวนสถานที่ตางๆ ในชุมชนก็สามารถประยุกตใชเปนทรัพยากรสื่อการเรียนการสอนไดเชนกัน เชน
โรงงาน ตลาด สถานที่ทางประวัตศิ าสตร พิพิธภัณฑ เปนตน
4. เครื่องมือและอุปกรณ (Tools and Equipment) เปนทรัพยากรทางการเรียนรูเพื่อ
ชวยใน การผลิตหรือใชรวมกับทรัพยากรอื่น เชน เครื่องมือดานโสตทัศนูปกรณ เครื่องถายเอกสาร
เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน
5. กิจกรรม (Activities) เปนการดําเนินงานที่จัดทําขึ้นเพื่อกระทํารวมกับ
ทรัพยากรอื่น หรือเปนเทคนิควิธีการพิเศษเพื่อการเรียนการสอน เชน การสอนแบบโปรแกรม เกม
และการจําลอง การจัดทัศนศึกษา ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้มักมีวัตถุประสงคเฉพาะที่มีการใชวัสดุการ
เรียนแตละวิชา
คุณคาและประโยชนของสื่อการเรียนการสอน
กิดานันท มลิทอง (2540 : www.st.ac.th/av/mediavalue.html) ไดกลาวถึงคุณคา
ของสื่อการสอน โดยแบงคุณคาของสื่อเปนสื่อกับผูเรียนและสื่อกับผูสอน ดังนี้
สื่อกับผูเรียน
1. เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเพราะชวยใหเกิดความเขาใจ
เนื้อหา บทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายขึ้นในระยะสั้น และสามารถชวยใหเกิดความคิดรวบยอดใน
เรื่องนั้นไดอยางรวดเร็ว
2. สื่อจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียนทําใหไมรูส ึกเบื่อหนายใน
การเรียน
3. การใชสื่อจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน และเกิดประสบการณในวิชาที่
เรียน
4. ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมเรียนการสอนมากขึ้น ทําใหผูเรียนมีมนุษย
สัมพันธอันดีในระหวางผูเรียนดวยกัน
5. ชวยสรางเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรู ชวยใหเกิดความคิด
สรางสรรคจากใชสื่อเหลานี้
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6. ชวยแกปญหาเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล โดยการจัดใหมีการใชสื่อ
ในการศึกษารายบุคคล
สื่อกับผูสอน
1. การใชสื่อวัสดุอุปกรณตางๆ ประกอบการเรียนการสอนเปนการสราง
บรรยากาศในการสอนใหนาสนใจยิ่งขึ้น ทําใหผูสอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกวาวิธีการ
ที่เคยใชการบรรยายแตเพียงอยางเดียว และเปนการสรางความเชื่อมั่นในตัวเองใหเพิ่มขึ้นดวย
2. สื่อจะชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานการเตรียมเนื้อหา เพราะอาจใหผูเรียน
ศึกษาเนื้อหาจากสื่อไดเอง
3. เปนการกระตุนใหผูสอนตื่นตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุ เพื่อใชเปน
การสอนตลอดจนคิดคนเทคนิควิธีการตางๆ เพื่อใหการเรียนรูนาสนใจยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม สื่อการ
เรียนการสอนจะมีคุณคาก็ตอเมื่อผูสอนไดนําไปใชอยางเหมาะสมและถูกวิธี ดังนั้นกอนที่จะนําสื่อ
แตละอยางไปใช ผูสอนควรจะไดศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอน ขอดีและขอจํากัด
อันเกี่ยวเนื่องกับตัวสื่อและการใชสื่อแตละอยาง ตลอดจนการผลิตและการใชสื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพการเรียนการสอนดวย ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมาย
และวัตถุประสงคที่วางไว
นิพนธ สุขปรีดี (2521 : 13 - 16) กลาวไววา สื่อการสอน เปนสื่อถายทอดความรู
และความคิดระหวางครูกับนักเรียนเปนเครื่องชวยใหบทเรียนงายขึ้นเพราะสื่อการสอนจะชวยใหครู
สามารถถายทอดขอเท็จจริง ทักษะ ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ และความซาบซึ้งเห็นคุณคาใน
เรื่องราวที่สอนซึ่งจะเปนรากฐานใหเกิดความเขาใจและความจําอยางถาวร นักการศึกษาที่มีชื่อเสียง
ของโลกตางยอมรับและเห็นพองกันวา สื่อการสอนนําเปนอุปกรณการสอนที่ชวยใหการสอน
ไดผลดีขึ้นในดานคุณคาบางประการจากการใชสื่อการสอน ดังนี้
1. คุณคาทางดานวิชาการสรุปไดดังนี้ ผูเรียนที่ไดรับการสอนจากการใชสื่อการ
สอนประกอบการสอนจะไดประสบการณตรง และเรียนไดดีมากกวาผูเรียนที่ไมมีสื่อการสอน
ประกอบการเรียนการสอน
1.1 ลักษณะที่เปนรูปธรรมของสื่อการสอนชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของ
สิ่งตางๆ ไดอยางกวางขวาง เปนแนวทางใหเขาใจสิ่งอื่นๆ ไดดียิ่งขึ้นและยังชวยสงเสริมดาน
ความคิดและการแกปญหาอีกดวย
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1.2 จากการวิจัยสรุปวา สื่อการสอนใหประสบการณที่เปนจริงแกผูเรียน ทํา
ใหผูเรียนเรียนรูอยางถูกตอง ทั้งยังชวยใหผูเรียนจดจําเรื่องราวตาง ๆ ไดมากและจําไดนาน
1.3 สื่อการสอนโดยเฉพาะภาพยนตร จะชวยเรงทักษะในการเรียนรู
2. คุณคาทางดานจิตวิทยาการเรียนรู สรุปไดดังนี้
2.1 สื่อการสอนทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ และเรียนรูในสิ่งตาง ๆ มากขึ้น
เชน การอาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค จินตนาการ ทัศนคติ การแกปญหา และความซาบซึ้งใน
คุณคา
2.2 ทําใหผูเรียนมีมโนภาพเริ่มแรกอยางถูกตองสมบูรณ และกอใหเกิด
ความคิดรวบยอดเปนอยางเดียวกันทั้งมีอิทธิพลตอเจตคติของผูเรียนดวย
2.3 สื่อการสอนเราใหผูเรียนเกิดความพอใจ และยั่วยุใหทํากิจกรรมดวยตนเอง
3. คุณคาทางดานเศรษฐกิจการศึกษา สรุปไดดังนี้
3.1 สื่อการสอนสามารถชวยใหผูเรียนที่เรียนชาใหเรียนไดเร็วและมากขึ้น
สวนผูเรียนฉลาดก็จะเรียนรูไดมากขึ้นไปอีก
3.2 การสอนโดยอธิบายเพียงอยางเดียว เปนการสิ้นเปลืองเวลาที่สุดเพราะ
ผูเรียนลืมงาย ถาใชสื่อการสอนจะชวยขจัดความสิ้นเปลืองนี้ และยังชวยใหผูสอนที่สอนดีอยูแลว
สอนดียง่ิ ขึน้
3.3 สื่อการสอนชวยประหยัดคําพูด และเวลาของผูสอนที่สําคัญยิ่งกวานั้นยัง
ชวยประหยัดเวลาของผูเรียน ทําใหมีเวลาที่จะศึกษาบทเรียนอื่นตอไป
3.4 สื่อการสอนชวยขจัดปญหาเรื่องสถานที่ เวลา และระยะทาง ไดดังนี้
3.4.1 สามารถนําสิง่ ที่เกิดในอดีตมาศึกษาได เชน ภาพยนตร
3.4.2 สื่อการสอนชวยนําสิ่งที่อยูไกลเกินไป มาศึกษาได
3.4.3 ชวยทําสิ่งที่เคลื่อนไหวชาใหเร็วไดได และทําสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็ว
ใหชาลงได เชน ภาพยนตร สามารถแสดงใหเห็นการเจริญเติบโตของพืชไดในระยะเวลาสั้นๆ ได
กมล และมานิต เวียสุวรรณ (2540 : 43) กลาวถึง คิตเตอร (Kinder) ให
ความเห็นเกี่ยวกับคุณคาของสื่อการสอนวา
1. สื่อการเรียนการสอน สามารถเอาชนะขอจํากัดเรื่องความแตกตางกันของ
ประสบการณดั้งเดิมของผูเรียน คือเมื่อใชสื่อการเรียนการสอนแลว จะชวยใหเด็กซึ่งมี
ประสบการณเดิมตางกันเขาใจไดใกลเคียงกัน
2. ขจัดปญหาเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ ประสบการณตรงบางอยางหรือการเรียนรู
3. สื่อการเรียนการสอนทําใหเด็กมีความคิดรวบยอดอยางเดียวกัน
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4. ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรงจากสิ่งแวดลอมและสังคม
5. ทําใหเด็กมีนโนภาพเริ่มแรกอยางถูกตองและสมบูรณ
6. ทําใหเด็กมีความสนใจและตองการเรียนในเรื่องตางๆ มากขึ้น เชน การอาน
ทัศนคติ การแกปญหา ความคิดริเริ่มสรางสรรค
7. เปนการสรางแรงจูงใจและเราความสนใจ
8. ชวยใหผูเรียนมีประสบการณจากรูปธรรมสูนามธรรม
ชัยยงค พรหมวงศ (2529 : 113) กลาวถึง คุณคาของสื่อการสอนไววา
1. การเพิ่มจํานวนผูเรียนนั้น สื่อการเรียนการสอนมีความสําคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเพื่อใหเพียงพอแกความตองการของผูเรียน
2. สื่อการเรียนการสอนชวยทําใหผูสอนสอนไดดีขึ้นและชวยใหการสอนบรรลุ
เปาหมาย
3. สื่อการเรียนการสอนสําเร็จรูป ชวยใหผูเรียนที่อยูในสภาพเสียเปรียบ หรือผู
ยากไรสามารถเรียนไดทัดเทียมกับผูที่มีฐานะดีกวา
ชัยยงค เรืองสุวรรณ (2526 : 139-140) สรุปคุณคาของสื่อการสอนไดดังนี้
1. ชวยเพิ่มพูนประสบการณของผูเรียน
2. ทําใหเนื้อหาวิชาความรูที่สอนมีความหมายตอผูเรียนมากขึ้น
3. เราความสนใจของผูเรียน ทําใหครูสามารถสอน และทํากิจกรรมการเรียนการ
สอนไดกวางขวางมากขึ้น
4. เปนเครื่องชี้แนะการตอบสนองของผูเรียน
5. สามารถเอาชนะขีดจํากัดตางๆ ทางกายภาพได
6. ทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ เชน การแกปญหา
7. เปนเครื่องมือสําหรับครูในการวินิจฉัยผลการเรียน และชวยในการสอซอม
เสริม
นอกจากนี้ยังไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณคาของสื่อการเรียนการสอนในดาน
กายภาพ ดังนี้
1. เปนแหลงความรู
2. เปนสิ่งที่สามารถจัดใหสัมผัสและรับรูไดโดยงาย
3. เปนสิ่งที่สามารถเสนอตัวตอผูเรียนได
จากทัศนะของนักเทคโนโลยี และนักการศึกษาที่กลาวขางตน สรุปไดวาสื่อการ
เรียนการสอนมีคุณคาและประโยชนตอการเรียนการสอน ดังนี้
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1. เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงา ยขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และสามารถชวยใหเกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
2. สื่อจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน ทําใหเกิดความสนุกและ
ไมเบื่อหนายตอการเรียน
3. การใชสื่อจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน และเกิดประสบการณรวมกันใน
วิชาทีเ่ รียน
4. ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ทําใหเกิดมนุษย
สัมพันธอันดีระหวางผูเรียนดวยกันเอง และกับผูสอนดวย
5. ชวยสรางเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรูชวยใหผูเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรคจากการใชสื่อเหลานี้
6. ชวยแกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล โดยการจัดใหมีการใชสื่อใน
การศึกษารายบุคคล
7. การใชสื่อวัสดุอุปกรณตางๆ ประกอบการเรียนการสอน เปนการชวยให
บรรยากาศในการสอนนาสนใจยิ่งขึ้น ทําใหผูสอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกวาวิธีการที่
เคยใชบรรยากาศแตเพียงอยางเดียว และเปนการสรางความเชื่อมั่นในตัวเองใหมากขึ้นดวย
8. สื่อจะชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานการเตรียมเนื้อหาเพราะบางครั้งอาจ
ใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อไดเอง
9. เปนการกระตุนใหผูสอนตื่นตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหมๆ เพื่อ
ใชเปนสื่อการสอน
10. คิดคนเทคนิควิธีการตางๆ เพื่อใหการเรียนรูนาสนใจยิ่งขึ้น
หลักการใชสื่อการเรียนการสอน
หลักในการใชสื่อการเรียนการสอนนั้นไดมีนักการศึกษาเสนอแนวคิดไวตางๆ
กันดังนี้
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 1470) ไดเสนอขอคิดในการนํากรวยประสบการณ
ของเอดการเดล (Edgar Dale) ไปใช 5 ประการดังนี้
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1. สื่อประสบการณตางๆ ในกรวยประสบการณนั้น ไดจัดแบงตามลําดับ
ประสบการณเรียนรู ดังนั้นเราจะเริ่มใชสื่อประสบการณของผูเรียนเปนสําคัญ และในบางกรณีอาจ
ใชสื่อประสบการณหลายๆ อยางพรอมๆ กันก็ได
2. สื่อประสบการณตางๆ ในกรวยประสบการณไมอาจนําเสนอโดยแบงแยกจาก
กันไดอยางเด็ดขาด ดังนั้นประสบการณทุกขั้นจึงมีคุณคาตอการเรียนการสอนไมแตกตางกันสวน
ประสบการณขั้นใดจะเอื้อประโยชนตอการเรียนรูมากที่สุด ยอมขึ้นอยูกับตัวผูเรียนเปนสําคัญ
3. ในการเรียนรูมโนทัศนใหม ที่ไมมีพื้นฐานมากอน ประสบการณตรงจะชวย
ไดมากในเรื่องความรูความเขาใจที่ถูกตองสมบูรณ
4. ในประเด็นที่ตองพิจารณาตัวผูเรียนและเนื้อหาเรื่องราวที่จะศึกษา ไมจริงเสมอ
ไปที่ประสบการณขั้นสูง เหมาะกับผูใหญ และขั้นลางๆ เหมาะกับเด็กๆ
5. การใชกรวยประสบการณเพื่อการสอนนั้น เพื่อใหมีทางเลือกแกผูสอนในการ
พิจารณาเลือกประสบการณที่เหมาะสมกับตัวผูเรียน จุดมุงหมาย และเนื้อหา
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533 : 88) สรุปวา หลักการใชสื่อหรือนําสื่ออาจพิจารณา
ได 3 ลักษณะดังนี้
1. การใชสื่อประกอบการเรียนการสอนของผูสอน เชน ประกอบคําบรรยาย
และการอธิบาย เปนตน
2. การใชสื่อเปนกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน เชน ชุดการสอน บทเรียนดวย
ตนเอง เปนตน
3. การใชสื่อรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน เชน เกม สถานการณจําลอง และ
การสาธิต เปนตน
กิจกรรมการใชสื่อการเรียนการสอน จะขึ้นอยูกับเทคนิคและวิธีการเรียนของ
ผูเรียนกับวิธีสอน แตสิ่งหนึ่งที่ผูสอนไมควรมองขามไป ก็คือ การมีสวนรวมของผูเรียน การใช
สื่อการเรียนการสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมากที่สุด
Brown and other (1985 : 64-69 อางถึงใน กิดานันท มลิทอง, 2526 : 89-90)
การใชสื่อการสอนนั้นอาจจะใชเฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการสอน หรือจะใชในทุก
ขั้นตอนก็ได ดังนี้
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่กําลังจะ
เรียนนั้น สื่อที่ใชในขั้นนี้จึงเปนสื่อที่กวางๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรียนในครั้งกอน ยังมิใชสื่อ
ที่เนนเนื้อหาเจาะลึกอยางแทจริง เชน ภาพ บัตรคํา หรือบัตรปญหา เปนตน
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2. ขั้นดําเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เปนขั้นสําคัญในการเรียน
เพราะเปนขั้นที่จะใหความรูเนื้อหาอยางละเอียดเพื่อสนองวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูสอนตองเลือกสื่อ
ใหตรงกับเนื้อหาวิธีการสอนหรืออาจจะใชสื่อประสมก็ได ตองมีการจัดลําดับขั้นตอนการใชสื่อให
เหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อในขั้นนี้จะตองเปนสื่อที่เสนอ
ความรูอยางละเอียดถูกตอง และชัดเจนแกผูเรียน เชน ภาพยนตร สไลด แผน โปรงแสง
แผนภูมิ เทปเสียง หรือชุดการสอน เปนตน
3. ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ เปนการเพิ่มพูนประสบการณตรงแกผูเรียนเพื่อให
ผูเรียนไดทดลองนําความรูดานทฤษฎี หรือหลักการที่เรียนมาแลวไปใชแกปญหาในขั้นฝกหัด โดย
การลงมือฝกปฏิบัติเอง สื่อในขั้นนี้จะเปนสื่อที่เปนประเด็นปญหาใหผูเรียนไดขบคิด โดยผูเรียน
เปนผูใชสื่อเองมากที่สุด เชน ภาพ บัตรคํา เทปเสียง สมุดแบบฝกหัด หรือชุดการสอน เปนตน
4. ขั้นสรุปบทเรียน เปนขั้นของการเรียนการสอนเพื่อการย้ําเนื้อหาบทเรียนให
ผูเรียนมีความเขาใจที่ถูกตอง และตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวดวย ขั้นสรุปนี้ควรใชเพียง
ระยะเวลาสั้นๆ เชนเดียวกับขั้นนํา สื่อที่ใชสรุปจึงควรครอบคลุมเนื้อหาสําคัญทั้งหมดโดยยอ และ
ใชเวลานอย เชน แผนภูมิ แผนโปรงแสง เปนตน
5. ขั้นประเมินผูเรียนเปนการทดสอบวาผูเรียนสามารถเรียนรู หรือเขาใจในสิ่งที่
เรียนไปถูกตองมากนอยเพียงใด และบรรลุตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไวหรือไม สื่อใน
ขั้นนี้มักจะเปนคําถามจากเนื้อหาที่เรียน โดยอาจมีภาพประกอบดวย ก็ได อาจจะนําบัตรคําหรือสิ่ง
ตางๆ ที่ใชในขั้นกิจกรรมการเรียนถามอีกครั้ง และอาจเปนการทดสอบโดยการปฏิบัติจากสื่อหรือ
การกระทําของผูเรียนเพื่อทดสอบดูวาผูเรียนสามารถมีทักษะจากการปฏิบัติอยางถูกตองครบถวน
หรือไม
อีริคสันและเคิรล (Erickson and Curl, 1972 : 163-170) ไดกลาวถึง หลักการใช
สื่อการเรียนการสอนโดยทั่วไปไววา การใชสื่อเพื่อเกื้อหนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น ครูควรยึดหลักการสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. หลักการเลือก (Select) ในการเลือกสื่อครูควรมีความสามารถพื้นฐานตางๆ
ในการเลือกสื่อ ดังนี้
1.1 สามารถเขียนจุดมุงหมายในการเรียนการสอนไดอยางชัดเจน
1.2 มีความรอบรูในเรื่องของแหลงสื่อการสอนเปนอยางดี
1.3 สามารถเลือกหาสื่อที่เหมาะสมกับจุดมุงหมายของการสอนที่เขียนขึ้นมา
1.4 สามารถคาดคะเนไดวาประสบการณการเรียนรูทั้งหลายอันเนื่องมาจากสื่อ
การสอนนั้นๆ จะมีผลตอการเรียนรูของผูเรียนอยางไรบาง
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1.5 สามารถนําสื่อตางๆ มาสัมพันธกับการเรียนการสอนและปญหาตางๆ ใน
การเรียนการสอนได ไมวาจะเปนการสอนแบบกลุมหรือแบบเอกัตตบุคคลก็ตาม
1.6 สามารถเลือกสื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนและกระตุนใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองได
1.7 สามารถเลือกสื่อตางๆ ใหเหมาะสมกับวิธีการสอนแบบตางๆ ได
1.8 มีความสามารถในการพิจารณาคุณภาพ และความเหมาะสมของสื่อตอ
ผูเ รียนได
1.9 สามารถเตรียมและวางแผนการใชสื่อการสอนได
1.10 สามารถผลิตสื่อการสอนแบบงายได
1.11 สามารถผลิตสื่อการสอนที่ซับซอน เชน ชุดการสอน รายการโทรทัศน
เมื่อจําเปน
2. หลักความพรอม (Readiness) ความสามารถพื้นฐานในการสรางความพรอม
ใหแกผูนักเรียนมีดังนี้
2.1 พัฒนาแผนการสรางความพรอมเฉพาะอยาง
2.2 แนะนําผูเรียนเพื่อเปนการเราใหเกิดความตองการเรียนรูจากสื่อที่ครูเลือก
มา
2.3 สรางกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสื่อการสอน
2.4 เลือกหาวิธีสอนที่เหมาะสม ที่จะนําไปสูการใชสื่อการเรียนการสอนนั้น
2.5 ใชแหลงการเรียนอื่นๆ เพื่อสรางความพรอมใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน
3. หลักการควบคุม (Control) ครูควรมีความสามารถและทักษะพื้นฐาน ดังนี้
3.1 สามารถใชเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษาได
3.2 สามารถปองกันและแกไขขอของของเครื่องมือตางๆ ได
3.3 สามารถจัดสภาพของหองเรียนไดดี ถาเปนการฉายก็สามารถจัดสภาพการ
ฉายไดดี
3.4 สามารถติดตั้งเครื่องมือตางๆ ไดดี
3.5 ติดตั้งวัสดุตาง ไดอยางเหมาะสม สะดวกตอการใชและติดตามผลและเปด
โอกาสใหผูเรียนไดเขาไปมีสวนรวมไดเปนอยางดี
3.6 สามารถวางแผนกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมในการใชสื่อการเรียนการ
สอนใน หองเรียนไดเปนอยางดี
4. หลักการปฏิบัติ ครูควรมีความรูและทักษะพื้นฐาน ดังนี้
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4.1 เลือกกิจกรรมการสอนที่กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนอยากรู ตาม
จุดมุงหมายของการเรียนการสอน
4.2 ใชคําถามเปนตัวกระตุนและชี้แนะ
4.3 ใชการอภิปรายเพื่อนําไปสูเนื้อหาและการสรางมโนมติ
4.4 จัดกลุมผูเรียนใหเหมาะสมและสรางกิจกรรมทาทายในการแกปญหา
4.5 ใชสื่ออยางมีลําดับ
4.6 จัดดําเนินการดานการจัดสภาพการณตางๆ ในการใชสื่อเพื่อการเรียนรู
4.7 สามารถจัดกลุมกิจกรรมใหผูเรียนหาความรูจากสื่อตางๆ ได เชน จัดปาย
นิเทศ จุดมุมวิชาและการคนควารายงานเพิ่มเติม เปนตน
5. หลักการประเมินผล (Evaluation) ครูควรประเมินผลทั้งจากตัวสื่อและจากการ
ใชสื่อการสอนของครูเอง
จากหลักการขอนี้จะทําใหครูทราบวา สื่อนั้นมีคุณคาตอการเรียนการสอนมาก
นอยเพียงใด และครูเองมีเทคนิคในการสื่อการสอนนั้นดีพอหรือไม ดังนั้น ในเรื่องนี้ครูควรมี
ความรูความสามารถทักษะพื้นฐานในการวัดและประเมินผลการสอนของตัวเอง และสื่อการสอน
ตามจุดมุงหมายของการสอนเพื่อปรับปรุงในโอกาสตอไป
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จักรา สุวานิโช (2530 : 82) ไดทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะหสภาพและความ
ตองการศูนยสื่อการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
ปญหาการใชบริการและการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูอาจารยสวนใหญคือ
มีอุปกรณใหมเพียงพอขาดงบประมาณในการจัดซื้อ หรือผลติตสื่อการเรียนการสอนตามความ
ตองการสวนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดานโสตทัศนศึกษา คือไมมีหองที่เหมาะสม
สําหรับการใชสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ ครูอาจารยในโรงเรียนจึงขาดความสนใจที่จะผลิตสื่อ
การเรียนการสอนสําหรับใชประกอบการสอนและยังขาดงบประมาณ ในการดําเนินงานดานโสต
ทัศนศึกษาดวย
ปรีชา ทัพพักุล ณ อยุธยา (2533 : 84) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปญหาและ
ความตองการในการใชสื่อการสอนของครูชางไฟฟากําลังในวิทยาลัยเทคนิคสังกัดกรมอาชีวศึกษา
พบวาปญหาการบริการสื่อการสอนในวิทยาลัยอยูในระดับมากทั้งสิ้น เรียงลําดับไดดงั ตอไปนี้ คือ
การบริการขาวสารดานเทคโนโลยีใหมๆ ปรับปรุงวัสดุสื่อการสอนที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ใหบริการขาวสารทางวิชาการ บริการยืมสื่อการสอนเผยแพรเทคนิควิธีการสอนใหมๆ เผยแพร
ความรูใหมๆ เกี่ยวกับสื่อการสอน การผลิตสื่อการสอนและจัดทําคูมือแหลงวัสดุสื่อการสอน
รวมทั้งการใหคําปรึกษาในการผลิตและใชสื่อการสอน
วัฒนาวรรณ จันทรกุล (2536 : 57) ไดศึกษาคนควาเรื่อง ปญหาและความ
ตองการเกี่ยวกับการผลิต และการใชสื่อการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวาครูสวนใหญไมมีเวลาในการผลิตสื่อเนื่องจากตองรับ
ภาระหนาที่อื่นๆ ประกอบขาดงบประมาณที่จะสนับสนุนในดานวัสดุอุปกรณ และวัสดุสิ้นเปลือง
ขาดบุลากรที่มีความรูหรือความชํานาญในการผลิต สื่อการสอนที่ครูผลิตขึ้นมาสวนใหญไมไดผาน
การทดลองใชจึงขาดคุณภาพ นอกจากนี้พบวา สื่อมีจํานวนไมเพียงพอกับจํานวนไมเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียนขาดการนิเทศการใชสื่อ
ครองศักดิ์ แยมประยูร (2539 : 103 - 105) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพ
ปญหาและความตองการการใชสื่อการเรียนการสอนใยวิทยาลัยการอาชีพ กรมอาชีวศึกษา พบวา
ปญหาและความตองการการใชสื่อการสอนในหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร
ระยะสั้นดาน การผลิตสื่อการสอน การเตรียมและการจัดหาสื่อการสอน การบริการสื่อการสอน
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงการใชสื่อการสอนอยูในระดับปานกลาง แตมีปญหา
มากที่สุด คือ ปญหาไมมีเวลาในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และสําหรับความตองการการใช
สื่อการสอนอยูในระดับปานกลาง สื่อการสอนประเภทวัสดุที่ตองการมากที่สุดไดแก ของจริง
เอกสาร ตําราเรียน ของตัวอยาง แผนใส รูปภาพตางๆ เปนตน
พุฒิชดา ไชยพันธุ (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพปญหา และ
ความตองการในการผลิต และการใชสื่อการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวภาพใต 2 วิทยาเขต
นาทวี ผลการวิจัยพบวา สภาพการใชสื่อการสอนของอาจารยจําแนกตามแผนก พบวา แผนกชาง
ยนตรมีการใชสื่อประเภทวัสดุชนิดของจริงมากที่สุด สําหรับแผนกชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
พานิชยการและแผนกสามัญพื้นฐาน มีการใชสื่อประเภทวัสดุชนิดเอกสาร ตําราเรียน มากที่สุด
สวนสื่อประเภทอุปกรณแผนกชางยนตรใช ชุดอุปกรณของจริงประกอบสอนมากที่สุดสําหรับชวง
อิเล็กทรอนิกส และแผนกสามัญพื้นฐานใชเครื่องคอมพิวเตอรชุดอุปกรณฝกประกอบการสอนใน
รายจุดประสงค และชุดอุปกรณของจริงประกอบการสอนมากที่สุด และแผนกพานิชยการใชชุด
สาธิตประกอบการสอนมากที่สุด
จากงานวิจัยที่กลาวมา จะเห็นไดวา สภาบันทางการศึกษาตางๆ กําลังใหความ
สนใจกับการศึกษาปญหาและความตองการใชสื่อการเรียนการสอน เนื่องจากสื่อการเรียนการสอน
เปนประโยชนตอการศึกษาอยางมากและมีแนวโนมเขามามีบทบาทตอการศึกษาของไทยในอนาคต
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หากมีการนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสมโดยอาศัยการออกแบบและการวางแผนอยางเปน
ระบบ
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเห็นวาการศึกษาปญหาและความตองการใชสื่อการเรียนการ
สอนเปนประเด็นหนึ่งที่นาสนใจในการทําวิจัย เพื่อไดใหเห็นถึงภาพรวมของปญหาและความ
ตองการใชสื่อการเรียนการสอนของครูสังกัดเทศบาลเมืองปตตานีโดยเลือกทําการศึกษากับครู
สังกัดเทศบาลเมืองปตตานี เพื่อเปนแนวทางในกานวางแผนดําเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาการใช
สื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานีใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
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