
บทที ่1 ความหมายและประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
   สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือนำข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ในลักษณะต่าง ๆ 
จากผู้ส่งไปยังผู้รับ ให้เข้าใจความหมายได้ตรงกัน ในการเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางนำความรู ้
ในกระบวนการสื่อความหมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เรียกว่าสื่อการเรียนการสอน (Instructional 
Media) 
  สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ทักษะ 
ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในทางการศึกษา มีคำที่มีความหมายแนวเดียวกันกับสื่อการเรียนการสอน เช่น สื่อการสอน 
(Instructional Media or Teaching Media), สื่อการศึกษา (Educational Media), อุปกรณ์ช่วยสอน 
(Teaching Aids) เป็นต้น  
  ในปัจจุบัน นักการศึกษามักจะเรียกการนำสื่อการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆ มารวมกันว่า 
เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ซึ่งหมายถึงการนำเอาวัสดุอุปกรณ ์และวิธีการ 
มาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 
  ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
     สื่อการเรียนการสอนแบ่งตามคุณลักษณะ ได ้4 ประเภทคือ 
  1. สื่อประเภทวัสด ุได้แก่สไลด ์แผ่นใส เอกสาร ตำรา สารเคม ีสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และคู่มือ 
การฝึกปฏิบัต ิ
  2. สื่อประเภทอุปกรณ ์ได้แก่ของจริง หุ่นจำลอง เครื่องเล่นเทปเสียง เครื่องเล่นวีดิทัศน ์
เครื่องฉายแผ่นใส อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
  3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัต ิการฝึกงาน 
การจัดนิทรรศการ และสถานการณ์จำลอง 
  4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร ์ได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร ์
(Computer presentation) การใช้ Intranet และ Internet เพื่อการสื่อสาร (Electronic mail: E-mail) 
และการใช ้WWW (World Wide Web) 
 
     สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์ (Dale’s Cone of Experience) 
  1. ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย ประสบการณ์ขั้นนี ้เป็นรากฐานสำคัญของการศึกษา 
ทั้งปวง เป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับมาจากความเป็นจริงและด้วยตัวเองโดยตรง ผู้รับประสบการณ์นี ้
จะได้เห็น ได้จับ ได้ทำ ได้รู้สึก และได้ดมกลิ่นจากของจริง ดังนั้นสื่อการสอนที่ไห้ประสบการณ์การ 
เรียนรู้ในขั้นนี้ก็คือของจริงหรือ ความเป็นจริงในชีวิตของคนเรานั่นเอง 
.......  2. ประสบการณ์จำลอง เป็นที่ยอมรับกันว่าศาสตร์ต่างๆ ในโลก มีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได ้
หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต บางกรณีก็อยู่ในอดีต หรือซับซ้อนเร้นลับหรือเป็นอันตราย 
ไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงได้มีการจำลองสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมาเพื่อการศึกษา 
ของจำลองบางอย่างอาจจะเรียนได้ง่ายกว่าและสะดวกกว่า 
....... 3. ประสบการณ์นาฏการ ประสบการณ์ต่าง ๆ ของคนเรานั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม ่
สามารถประสบได้ด้วยตนเอง เช่น เหตุการณ์ในอดีต เรื่องราวในวรรณคด ีการเรียนในเรื่องที่มีปัญหา 
เกี่ยวกับสถานที ่หรือเรื่องธรรมชาติที่เป็นนามธรรม การแสดงละครจะช่วยไปให้เราได้เข้าไปใกล ้
ความเป็นจริงมากที่สุด เช่น ฉาก เครื่องแต่งตัว เครื่องมือ หุ่นต่าง ๆ เป็นต้น 
....... 4. การสาธิต การสาธิตคือ การอธิบายถึงข้อเท็จจริงหรือแบ่งความคิด หรือกระบวนการต่าง 
ๆให้ผู้ฟังแลเห็นไปด้วย เช่น ครูวิทยาศาสตร์เตรียมก๊าซออกซิเจนให้นักเรียนด ูก็เป็นการสาธิต การสาธิต 



ก็เหมือนกับนาฏการ หรือการศึกษานอกสถานที ่เราถือเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่ง ซึ่งในการสาธิตนี ้
อาจรวมเอาสิ่งของที่ใช้ประกอบหลายอย่าง นับตั้งแต่ของจริงไปจนถึงตัวหนังสือ หรือคำพูดเข้าไว้ด้วย 
แต่เราไม่เพ่งเล็งถึงสิ่งเหล่านี้ เราจะให้ความสำคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝ้าสังเกต 
อยู่โดยตลอด 
....... 5. การศึกษานอกสถานที ่การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที ่เป็นการสร้างเสริมประสบการณ ์
ชีวิตเพื่อให้นักเรียนได้เรียนจากแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ที่มีอยู่จริงภายนอกห้องเรียน ดังนั้นการศึกษา 
นอกสถานที่จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นสื่อกลางให้นักเรียน ได้เรียนจากของจริง 
....... 6. นิทรรศการ นิทรรศการมีความหมายที่กว้างขวาง เพราะหมายถึง การจัดแสดงสิ่งต่างๆ 
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชม ดังนั้นนิทรรศการจึงเป็นการรวมสื่อต่าง ๆ มากมายหลายชนิด การจัดนิทรรศการ 
ที่ให้ผู้เรียนมามีส่วนร่วมในการจัด จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์มีส่วนร่วม และได้รับ 
ข้อมูลย้อนกลับด้วยตัวของเขาเอง 
....... 7. โทรทัศน์และภาพยนตร์ โทรทัศน์เป็นสื่อการสอนที่มีบทบาทมากในปัจจุบัน เพราะได้เห็น 
ทั้งภาพและได้ยินเสียงในเวลาเดียวกัน และยังสามารถแพร่และถ่ายทอดเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นได้ด้วย 
นอกจากนั้นโทรทัศน์ยังมีหลายรูปแบบ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งโรงเรียนสามารถนำมาใช้ในการเรียน 
การสอนได้เป็นอย่างด ีนอกจากนี้ยังมีโทรทัศน์วงจรปิด ที่เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง 
ภาพยนตร์เป็นสื่อที่จำลองเหตุการณ์มาให้ผู้ชมหรือผู้เรียนได้ดูและได้ฟัง อย่างใกล้เคียงกับความจริง 
แต่ไม่สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นได ้
ถึงอย่างไรก็ตามภาพยนตร์ก็ยังนับว่าเป็นสื่อที่มีบทบาทมากในการเรียนการสอน เช่นเดียวกันกับโทรทัศน ์
....... 8. ภาพนิ่ง การบันทึกเสียง และวิทยุ ภาพนิ่ง ได้แก ่ภาพถ่าย ภาพวาดซึ่งมีทั้งภาพทึบแสงและ 
โปร่งแสง ภาพทึบแสงคือรูปถ่าย ภาพวาด หรือภาพในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ส่วนภาพนิ่งโปร่งใสหมายถึงสไลด ์
ฟิล์มสตริป ภาพโปร่งใสที่ใช้กับเครื่องฉายวัสดุโปร่งใส เป็นต้น ภาพนิ่งสามารถจำลองความเป็นจริง 
มาให้เราศึกษาบนจอได ้การบันทึกเสียง ได้แก ่แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง เทปและเครื่อง 
บันทึกเสียง และเครื่องขยายเสียงตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเสียง ซึ่งนอกจากจะสามารถนำมา 
ใช้อย่างอิสระในการเรียนการสอนด้วยแล้ว ยังใช้กับรายการวิทยุและกิจกรรมการศึกษาอื่น ๆ ได้ด้วย 
ส่วนวิทยุนั้น ปัจจุบันที่ยอมรับกันแล้วว่า ช่วยการศึกษาและการเรียนการสอนได้มาก ซึ่งไม่จำกัด 
อยู่แต่เพียงวิทยุโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงวิทยุทั่วไปอีกด้วย 
....... 9. ทัศนสัญลักษณ ์สื่อการสอนประเภททัศนสัญญลักษณ์นี ้มีมากมายหลายชนิด เช่น แผนภูม ิ
แผนภาพ แผนที ่แผนผัง ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นต้น 
สื่อเหล่านี้เป็นสื่อที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์สำหรับถ่ายทอดความหมายให ้เข้าใจได้รวดเร็วขึ้น 
....... 10.วัจนสัญลักษณ ์สื่อขั้นนี้เป็นสื่อที่จัดว่า เป็นขั้นที่เป็นนามธรรมมากที่สุด ซึ่งได้แก ่ตัวหนังสือ 
หรืออักษร สัญลักษณ์ทางคำพูดที่เป็นเสียงพูด ความเป็นรูปธรรมของสื่อประเภทนี้จะไม่คงเหลืออยู่เลย 
อย่างไรก็ด ีถึงแม้สื่อประเภทนี้จะมีลักษณะที่เป็นนามธรรมที่สุดก็ตาม เราก็ใช้ประโยชน์จากสื่อประเภท 
นี้มาก เพราะต้องใช้ในการสื่อความหมายอยู่ตลอดเวลา 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
.......สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามคุณสมบัติ 
.......Wilbure Young ได้จัดแบ่งไว้ดังนี้ 
....  1. ทัศนวัสด ุ(Visual Materials) เช่น กระดานดำ กระดานผ้าสำล)ี แผนภูม ิรูปภาพ 
ฟิล์มสตริป สไลด ์ฯลฯ 
.... 2. โสตวัสด ุ(Audio Materisls ) เช่น เครื่องบันทึกเสียง (Tape Recorder) เครื่องรับวิทย ุ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ระบบขยายเสียง ฯลฯ 



.... 3. โสตทัศนวัสด ุ(Audio Visual Materials) เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ 

.... 4. เครื่องมือหรืออุปกรณ ์(Equipments) เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายฟิล์มสตริป 
เครื่องฉายสไลด ์
.... 5. กิจกรรมต่าง ๆ (Activities )เช่น นิทรรศการ การสาธิต ทัศนศึกษา ฯลฯ 
 
สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามรูปแบบ (Form) 
  Louis Shores ได้แบ่งประเภทสื่อการสอนตามรูปแบบไว ้ดังนี ้
... 1. สิ่งตีพิมพ ์(Printed Materials) เช่น หนังสือแบบเรียน เอกสารการสอน ฯลฯ 
....2. วัสดุกกราฟิก เช่น แผนภูม ิ( Charts) แผนสถิต ิ(Graph) แผนภาพ (Diagram) ฯลฯ 
....3. วัสดุฉายและเครื่องฉาย (Projected Materials and Equipment) เช่น ภาพยนตร์ สไลด ์ฯลฯ 
....4. วัสดุถ่ายทอดเสียง (Transmission) เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง 
 
สื่อการเรียนการสอนตามลักษณะและการใช้ ในทางเทคโนโลยีการศึกษา 
........1. เครื่องมือหรืออุปกรณ ์(Hardware) หรือสื่อใหญ ่(Big Media) หมายถึง สิ่งที่เป็นอุปกรณ์ทาง 
เทคนิคทั้งหลายที่ประกอบด้วยกลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งไม่ใช่สิ่งสิ้นเปลือง ได้แก ่เครื่องฉาย 
ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด ์เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายภาพ 
จากคอมพิวเตอร ์เครื่องรับโทรทัศน ์เครื่องเล่นซีด/ีดีวีด ีเครื่องเสียง รวมทั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทาง 
เทคนิคอื่น ๆ ที่เป็นทางผ่านของความรู ้เช่น เครื่องฉายจุลชีวะ เครื่องคอมพิวเตอร ์เป็นต้น 
........2. วัสด ุ(Software) หรือสื่อเล็ก (Small Media) ซึ่งเป็นวัสดุที่เก็บความรู้ในลักษณะของภาพ 
เสียง และตัวอักษร ในรูปแบบต่าง ๆ โดยจำแนกได ้2 ประเภทคือ  
  ก. วัสดุที่ต้องอาศัยเครื่องมืออุปกรณ ์(Hardware) เพื่อการนำเสนอเรื่องราว ข้อมูล 
หรือความรู้ออกมาสื่อความหมายแก่ผู้เรียน ได้แก ่ฟิล์ม แผ่นใส เทปบันทึกเสียง แผ่นซีด/ีดีวีด ี
วัสดุบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร ์เป็นต้น 
  ข. วัสดุที่เสนอความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ เช่น เอกสาร 
ตำรา หนังสือ คู่มือ รูปภาพ แผนภาพ ของจริง ของตัวอย่าง หุ่นจำลอง เป็นต้น 
     3. เทคนิคหรือวิธีการ (Techniques or Methods) การสื่อความหมายในการเรียนการสอน 
บางครั้งไม่อาจทำได้ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์หรือวัสด ุแต่จะต้องอาศัยเทคนิคหรือวิธีการ เพื่อการให้เกิด 
การเรียนรู้ หรือใช้ทั้งวัสดุอุปกรณ์และวิธีการไปพร้อม ๆ กัน แต่เน้นที่วิธีการเป็นสำคัญ เช่น การสาธิต 
ประกอบการใช้เครื่องมือเครื่องจักร การทดลอง การแสดงบทบาท การศึกษานอกสถานที ่การจัด 
นิทรรศการ เป็นต้น ดังนั้นเทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าว จึงจัดวา่เป็นสื่อการเรียนการสอนอีก 
ประเภทหนึ่ง แต่สื่อประเภทนี้มักจะใช้ร่วมกับสื่อ 2 ประเภทแรก จึงจะได้ผลด ี 


