
ความหมาย ประเภทและประโยชนข์องส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ตวักลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ทกัษะ ประสบการณ์ จากแหล่ง
ความรู้ไปสู่ผูเ้รียน และท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ...ประเภทของส่ือการเรียนการสอน.. ส่ือการเรียนการ
สอนแบ่งตามคุณลกัษณะได ้4 ประเภทคือ 

1. ส่ือประเภทวสัดุ ไดแ้ก่สไลด ์แผน่ใส เอกสาร ต ารา สารเคมี ส่ิงพิมพต่์าง ๆ และคู่มือการฝึกปฏิบติั 
2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ ไดแ้ก่ของจริง หุ่นจ าลอง เคร่ืองเล่นเทปเสียง เคร่ืองเล่นวดิีทศัน์ เคร่ืองฉายแผน่ใส 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือในหอ้งปฏิบติัการ 

3. ส่ือประเภทเทคนิคหรือวธีิการ ไดแ้ก่การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบติัการฝึกงาน การจดั
นิทรรศการ และสถานการณ์จ าลอง 

4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การน าเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์ 
(Computer presentation) การใช ้Intranet และ Internet เพื่อการส่ือสาร 
(Electronic mail: E-mail) และการใช ้WWW (World Wide Web) 

ส่ือการเรียนการสอนจ าแนกตามประสบการณ์ 

1. ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย ประสบการณ์ขั้นน้ี เป็นรากฐานส าคญัของการศึกษาทั้งปวง เป็น
ประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บมาจากความเป็นจริงและดว้ยตวัเองโดยตรง ผูรั้บประสบการณ์น้ีจะไดเ้ห็น ไดจ้บั ไดท้  า ได้
รู้สึก และไดด้มกล่ินจากของจริง ดงันั้นส่ือการสอนท่ีไหป้ระสบการณ์การเรียนรู้ในขั้นน้ีก็คือของจริงหรือความเป็นจริง
ในชีวติของคนเรานัน่เอง 

2. ประสบการณ์จ าลอง เป็นท่ียอมรับกนัวา่ศาสตร์ต่างๆ ในโลก มีมากเกินกวา่ท่ีจะเรียนรู้ไดห้มดส้ินจาก
ประสบการณ์ตรงในชีวติ บางกรณีก็อยูใ่นอดีต หรือซบัซอ้นเร้นลบัหรือเป็นอนัตรายไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง จึงไดมี้การจ าลองส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นมาเพื่อการศึกษา ของจ าลองบางอยา่งอาจจะเรียนไดง่้ายกวา่และ
สะดวกกวา่ 

3. ประสบการณ์นาฏการ ประสบการณ์ต่าง ๆ ของคนเรานั้นมีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเราไม่สามารถประสบได้
ดว้ยตนเอง เช่น เหตุการณ์ในอดีต เร่ืองราวในวรรณคดี การเรียนในเร่ืองท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัสถานท่ี หรือเร่ืองธรรมชาติ
ท่ีเป็นนามธรรม การแสดงละครจะช่วยไปใหเ้ราไดเ้ขา้ไปใกลค้วามเป็นจริงมากท่ีสุด เช่น ฉาก เคร่ืองแต่งตวั เคร่ืองมือ 
หุ่นต่าง ๆ เป็นตน้ 

4. การสาธิต การสาธิตคือ การอธิบายถึงขอ้เทจ็จริงหรือแบ่งความคิด หรือกระบวนการต่าง ๆใหผู้ฟั้งแลเห็น
ไปดว้ย เช่น ครูวทิยาศาสตร์เตรียมก๊าซออกซิเจนใหน้กัเรียนดู ก็เป็นการสาธิต การสาธิตก็เหมือนกบันาฏการ หรือ
การศึกษานอกสถานท่ี เราถือเป็นส่ือการสอนอยา่งหน่ึง ซ่ึงในการสาธิตน้ีอาจรวมเอาส่ิงของท่ีใชป้ระกอบหลายอยา่ง 



นบัตั้งแต่ของจริงไปจนถึงตวัหนงัสือ หรือค าพดูเขา้ไวด้ว้ย แต่เราไม่เพง่เล็งถึงส่ิงเหล่าน้ี เราจะใหค้วามส าคญักบั
กระบวนการทั้งหมดท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเฝ้าสังเกตอยูโ่ดยตลอด 

5. การศึกษานอกสถานท่ี การพานกัเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติเพื่อให้
นกัเรียนไดเ้รียนจากแหล่งขอ้มูล แหล่งความรู้ท่ีมีอยูจ่ริงภายนอกหอ้งเรียน ดงันั้นการศึกษานอกสถานท่ีจึงเป็นวธีิการ
หน่ึงท่ีเป็นส่ือกลางใหน้กัเรียนไดเ้รียนจากของจริง 

6. นิทรรศการ นิทรรศการมีความหมายท่ีกวา้งขวาง เพราะหมายถึง การจดัแสดงส่ิงต่างๆเพื่อใหค้วามรู้แก่
ผูช้ม ดงันั้นนิทรรศการจึงเป็นการรวมส่ือต่าง ๆ มากมายหลายชนิด การจดันิทรรศการท่ีใหผู้เ้รียนมามีส่วนร่วมในการ
จดั จะส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสคิดสร้างสรรคมี์ส่วนร่วม และไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัดว้ยตวัของเขาเอง 

7. โทรทศัน์และภาพยนตร์ โทรทศัน์เป็นส่ือการสอนท่ีมีบทบาทมากในปัจจุบนั เพราะไดเ้ห็นทั้งภาพและได้
ยนิเสียงในเวลาเดียวกนั และยงัสามารถแพร่และถ่ายทอดเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนไดด้ว้ย นอกจากนั้นโทรทศัน์ยงัมี
หลายรูปแบบ เช่น โทรทศัน์วงจรปิด ซ่ึงโรงเรียนสามารถน ามาใชใ้นการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัมี
โทรทศัน์วงจรปิด ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีจ าลองเหตุการณ์มาใหผู้ช้มหรือ
ผูเ้รียนไดดู้และไดฟั้งอยา่งใกลเ้คียงกบัความจริง แต่ไม่สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนได้ ถึงอยา่งไรก็ตาม
ภาพยนตร์ก็ยงันบัวา่เป็นส่ือท่ีมีบทบาทมากในการเรียนการสอน เช่นเดียวกนักบัโทรทศัน์ 

8. ภาพน่ิง การบนัทึกเสียง และวิทย ุภาพน่ิง ไดแ้ก่ ภาพถ่าย ภาพวาดซ่ึงมีทั้งภาพทึบแสงและโปร่งแสง ภาพ
ทึบแสงคือรูปถ่าย ภาพวาด หรือภาพในส่ิงพิมพต่์าง ๆ ส่วนภาพน่ิงโปร่งใสหมายถึงสไลด ์ฟิลม์สตริป ภาพโปร่งใสท่ี
ใชก้บัเคร่ืองฉายวสัดุโปร่งใส เป็นตน้ ภาพน่ิงสามารถจ าลองความเป็นจริงมาใหเ้ราศึกษาบนจอได ้การบนัทึกเสียง 
ไดแ้ก่ แผน่เสียงและเคร่ืองเล่นแผน่เสียง เทปและเคร่ืองบนัทึกเสียง และเคร่ืองขยายเสียงตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกบัเสียงซ่ึงนอกจากจะสามารถน ามาใชอ้ยา่งอิสระในการเรียนการสอนดว้ยแลว้ ยงัใชก้บัรายการวทิยแุละกิจกรรม
การศึกษาอ่ืน ๆ ไดด้ว้ย ส่วนวทิยนุั้น ปัจจุบนัท่ียอมรับกนัแลว้วา่ ช่วยการศึกษาและการเรียนการสอนไดม้าก ซ่ึงไม่
จ  ากดัอยูแ่ต่เพียงวทิยโุรงเรียนเท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึงวทิยทุัว่ไปอีกดว้ย 

9. ทศันสัญลกัษณ์ ส่ือการสอนประเภททศันสัญญลกัษณ์น้ี มีมากมายหลายชนิด เช่น แผนภูมิแผนภาพ แผน
ท่ี แผนผงั ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นตน้ ส่ือเหล่าน้ีเป็นส่ือท่ีมีลกัษณะเป็นสัญลกัษณ์ส าหรับถ่ายทอดความหมายให้
เขา้ใจไดร้วดเร็วข้ึน 

10.วจนสัญลกัษณ์ ส่ือขั้นน้ีเป็นส่ือท่ีจดัวา่ เป็นขั้นท่ีเป็นนามธรรมมากท่ีสุด ซ่ึงไดแ้ก่ตวัหนงัสือหรืออกัษร 
สัญลกัษณ์ทางค าพดูท่ีเป็นเสียงพดู ความเป็นรูปธรรมของส่ือประเภทน้ีจะไม่คงเหลืออยูเ่ลย อยา่งไรก็ดี ถึงแมส่ื้อ
ประเภทน้ีจะมีลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมท่ีสุดก็ตามเราก็ใชป้ระโยชน์จากส่ือประเภทน้ีมาก เพราะตอ้งใชใ้นการส่ือ
ความหมายอยูต่ลอดเวลา 
 



ส่ือการเรียนการสอนจ าแนกตามคุณสมบติั  Wilbure Young ไดจ้ดัแบ่งไวด้งัน้ี 
1. ทศันวสัดุ (Visual Materials) เช่น กระดานด า กระดานผา้ส าลี) แผนภูมิ รูปภาพ ฟิลม์สตริป สไลด ์ฯลฯ 
2. โสตวสัดุ (Audio Materisls ) เช่น เคร่ืองบนัทึกเสียง (Tape Recorder) เคร่ืองรับวทิยุ 
หอ้งปฏิบติัการทางภาษา ระบบขยายเสียง ฯลฯ 
3. โสตทศันวสัดุ (Audio Visual Materials) เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์ ฯลฯ 
4. เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ (Equipments) เช่น เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองฉายฟิลม์สตริปเคร่ืองฉายสไลด์ 
5. กิจกรรมต่าง ๆ (Activities )เช่น นิทรรศการ การสาธิต ทศันศึกษา ฯลฯ 
 

ส่ือการเรียนการสอนจ าแนกตามรูปแบบ(Form)Louis Shores ไดแ้บ่งประเภทส่ือการสอนตามแบบไว ้ดงัน้ี 

1. ส่ิงตีพิมพ ์(Printed Materials) เช่น หนงัสือแบบเรียน เอกสารการสอน ฯลฯ 
2 วสัดุกกราฟิก เช่น แผนภูมิ ( Charts) แผนสถิติ (Graph) แผนภาพ (Diagram) ฯลฯ 
3. วสัดุฉายและเคร่ืองฉาย (Projected Materials and Equipment) เช่น ภาพยนตร์ สไลด ์ฯลฯ 
4. วสัดุถ่ายทอดเสียง (Transmission) เช่น วทิย ุเคร่ืองบนัทึกเสียง 
 

ส่ือการเรียนการสอนตามลกัษณะและการใช้ 

1. เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ (Hardware) 

2. วสัดุ (Software) 

3.เทคนิคหรือวธีิการ(Techinques or Methods) 

คุณค่าและประโยชน์ของส่ือการเรียนการสอน 

1. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

1.1 เรียนรู้ไดดี้ข้ึนจากประสบการณ์ท่ีมีความหมายในรูปแบบต่างๆ 
1.2 เรียนรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.3 เรียนรู้ไดง่้ายและเขา้ใจไดช้ดัเจน 

1.4 เรียนรู้ไดม้ากข้ึน 

1.5 เรียนรู้ไดใ้นเวลาท่ีจ ากดั 

2. ช่วยใหส้ามารถเอาชนะขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

2.1 ท าส่ิงนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมมากข้ึน 

2.2 ท าส่ิงซบัซอ้นใหง่้ายข้ึน 
2.3 ท าส่ิงเคล่ือนไหวชา้ใหเ้ร็วข้ึน 



2.4 ท าส่ิงเคล่ือนไหวเร็วใหช้า้ลง 
2.5 ท าส่ิงเล็กใหใ้หญ่ข้ึน 
2.6 ท าส่ิงใหญ่ใหเ้ล็กลง 
2.7 น าส่ิงท่ีอยูไ่กลมาศึกษาได ้
2.8 น าส่ิงท่ีเกิดในอดีตมาศึกษาไดช่้วยกระตุน้ความสนใจของผู ้
2.9 ช่วยใหจ้ดจ าไดน้าน เกิดความประทบัใจและมัน่ใจในการเรียน 

2.10 ช่วยใหผู้เ้รียนไดคิ้ดและแกปั้ญหา 
2.11 ช่วยแกปั้ญหาเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 

คุณค่าของส่ือการเรียนการสอนการเรียนการสอน 

1.ส่ือการเรียนการสอนสามารถเอาชนะขอ้จ ากดัเร่ืองความแตกต่างกนัของประสบการณ์ดั้งเดิมของ
ผูเ้รียน คือเม่ือใชส่ื้อการเรียนการสอนแลว้จะช่วยใหเ้ด็กซ่ึงมีประสบการณ์เดิมต่างกนัเขา้ใจได้
ใกลเ้คียงกนั 
2.ขจดัปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองสถานท่ี ประสบการณ์ตรงบางอย่าง หรือการเรียนรู้ 
3.ท าใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงจากส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
4.ส่ือการเรียนการสอนท าใหเ้ด็กมีความคิดรวบยอดเป็นอยา่งเดียวกนั 

5.ท าใหเ้ด็กมีมโนภาพเร่ิมแรกอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

6.ท าใหเ้ด็กมีความสนใจและตอ้งการเรียนในเร่ืองต่าง ๆ มากข้ึน เช่นการอ่าน ความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค ์ทศันคติ การแกปั้ญหา ฯลฯ 
7.เป็นการสร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจ 
8.ช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์จากรูปธรรมสู่นามธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 



การสร้างส่ือภาพเคล่ือนไหว 

........ภาพเคล่ือนไหว หมายถึง ภาพกราฟฟิกท่ีมีการเคล่ือนไหวเพื่อแสดงขัน้ตอนหรือปรากฏ การณ์ตา่งๆ ท่ี
เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง เชน่ การเคล่ือนท่ีของอะตอมในโมเลกลุ หรือการเคล่ือนท่ีของลกูสบูของเคร่ืองยนต์ เป็นต้น ทัง้นี ้
เพ่ือสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจงูใจจากผู้ชม การผลิตภาพเคล่ือนไหวจะต้องใช้โปรแกรมท่ีมีคณุสมบตัเิฉพาะ
ทางซึง่อาจมีปัญหาเกิดขึน้อยูบ้่างเก่ียวกบัขนาดของไฟล์ท่ีต้องใช้พืน้ท่ีในการจดัเก็บมากกวา่ภาพนิ่งหลายเทา่นัน่เอง  

....1 ประโยชน์- ง่ายตอ่การใช้งาน- สามารถได้ถึงความรู้สกึ- สร้างเสริมประสบการณ์- เพิ่มขีดความสามารถใน
การเรียนรู้- เข้าใจเนือ้หามากย่ิงขึน้- คุ้มคา่ในการลงทนุ- เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทนุ.....ภาพเคล่ือนไหว คือ ล าดบั

ของภาพนิ่งซึง่ถกูน ามาแสดงผลตดิตอ่กนัอยา่งตอ่เน่ือง โดยทัว่ไปภาพยนตร์มีอตัราการแสดงผล (Frame 

Rate) ท่ี 24 ภาพตอ่วินาที.....ในปัจจบุนัข้อมลูท่ีจดัเก็บเป็นภาพเคล่ือนไหวมี 2 รูปแบบ คือ 
1.....แบบอนาลอก 

2.....แบบดจิิตอล 
........... ซึง่ข้อมลูสองรูปแบบดงักลา่ว เกิดจากกระบวนการสร้างและจดัเก็บท่ีแตกตา่งกนั  ข้อมลูแบบดจิิตอล
จะได้รับความนิยมมากกวา่ เน่ืองจากคณุภาพท่ีสม ่าเสมอตลอดการใช้งาน ตา่งกบัข้อมลูแบบอนาลอกซึง่คณุภาพจะ
สญูเสียไปเม่ือใช้งานเป็นเวลานาน ดงันัน้ในปัจจบุนัข้อมลูแบบอนาลอกจงึมกัถกูแปลงเป็นข้อมลูแบบดจิิตอล  เพ่ือ
สร้างภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบดจิิตอลซึง่มีคณุภาพท่ีสม ่าเสมอกวา่การน าเข้าข้อมลูภาพเคล่ือนไหวสูร่ะบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมลูภาพเคล่ือนไหวอาจถกูสร้างขึน้จากหลายแหลง่ ซึง่มีทัง้แหลง่ท่ีสามารถสร้างข้อมลูภาพเคล่ือนไหว
แบบดจิิตอลได้โดยตรง หรือแหลง่ซึง่สามารถสร้างข้อมลูภาพเคล่ือนไหวแบบอนาลอก ซึง่ข้อมลูท่ีถกูสร้างขึน้จะต้อง
ถกูน ามาแปลงให้เป็นรูปแบบดจิิตอลก่อน จงึจะสามารถน ามาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ เน่ืองจากคอมพิวเตอร์เป็น
อปุกรณ์อิเลกทรอนิกส์แบบดจิิตอล แหลง่ท่ีสามารถสร้างข้อมลูภาพเคล่ือนไหวแบบดจิิตอลได้โดยตรง ได้แก่ กล้อง

ถ่ายภาพวีดีโอแบบดจิิตอล (Digital Video Camera)กล้องส าหรับการประชมุผา่นระบบวีดีโอ 
(Videoconferencing Camera) เป็นต้น...แหลง่ท่ีสามารถสร้างข้อมลูภาพเคล่ือนไหวแบบอนาลอก 

ได้แก่ กล้องถ่ายภาพวีดีโอแบบอนาลอก (Analog Video Camera) เป็นต้น การน าเข้าข้อมลูภาพ
เคล่ือนไหวจากแหลง่ท่ีสามารถสร้างข้อมลูแบบดจิิตอลได้โดยตรงมีความสะดวกมาก  เน่ืองจากข้อมลูมีรูปแบบเป็น
ดจิิตอล ดงันัน้จงึสามารถสง่ผา่นข้อมลูเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงผา่นทางชอ่งทางการส่ือสารตา่ง  ๆ ในระบบ 

เชน่ IEEE1394 (FireWire) หรือ USB เป็นต้น....................การน าเข้าข้อมลูภาพเคล่ือนไหวจากแหลง่ท่ี
สร้างข้อมลูแบบอนาลอกสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ จ าเป็นท่ีจะต้องมีการแปลงข้อมลูอนาลอกดงักลา่วให้เป็นข้อมลูแบบ
ดจิิตอลเสียก่อน โดยทัว่ไปเม่ือต้องการน าเข้าข้อมลูจากกล้องถ่ายภาพวีดีโอแบบอนาลอก จะต้องท าการสง่ผา่นข้อมลู

ผา่นอปุกรณ์แปลงสญัญาณท่ีเรียกวา่ อปุกรณ์จบัภาพวีดีโอ (Video Capture Device) อปุกรณ์นีจ้ะท า
การแปลงข้อมลูแบบอนาลอกท่ีได้รับจากกล้องถ่ายภาพวีดีโอแบบอนาลอกให้กลายเป็นข้อมลูแบบดจิิตอล  และ
สง่ผา่นข้อมลูดงักลา่วไปยงัระบบคอมพิวเตอร์ตอ่ไป....การตดัตอ่ภาพเคล่ือนไหวในระบบคอมพิวเตอร์ข้อมลูภาพ
เคล่ือนไหวท่ีถกูน าเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ อาจจะไมมี่ความสมบรูณ์เพียงพอ เชน่ อาจขาดเสียงประกอบท่ี



นา่สนใจ หรือ มีภาพท่ีไมต้่องการอยูใ่นภาพเคล่ือนไหวนัน้ ดงันัน้เม่ือน าเข้าข้อมลูภาพเคล่ือนไหวสูร่ะบบคอมพิวเตอร์
แล้ว ขัน้ตอนท่ีส าคญัในการสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบดจิิตอลท่ีสมบรูณ์ คือ การตดัตอ่ภาพเคล่ือนไหว โดยทัว่ไปมี

ซอฟต์แวร์ประยกุต์ตา่ง ๆ มากมายท่ีมีความสามารถในการตดัตอ่ภาพเคล่ือนไหว ได้แก่Microsoft 

Windows Movie Maker iMovie Final Cut Pro เป็นต้น......ซอฟต์แวร์ดงักลา่วมี
ความสามารถ โดยสงัเขป ดงันี-้สามารถท าการตดัสว่นหนึง่สว่นใดของภาพเคล่ือนไหวท่ีไมต้่องการออกไปได้-สามารถ
ท าการตดัสว่นหนึง่สว่นใดของภาพเคล่ือนไหวเพื่อน าไปแทรกยงัสว่นอ่ืน ๆ ได้-สามารถขยาย หรือยอ่ ขนาดของ
ภาพเคล่ือนไหวได้-สามารถเพิ่ม หรือลบ เสียงประกอบในสว่นหนึง่สว่นใดของภาพเคล่ือนไหวได้-สามารถสร้างเทคนิค
พิเศษเม่ือมีการเปล่ียนฉากในภาพเคล่ือนไหวได้......การบีบอดัข้อมลูภาพเคล่ือนไหว และรูปแบบในการจดัเก็บลง

แฟ้มข้อมลูเน่ืองจากข้อมลูภาพเคล่ือนไหวประกอบไปด้วย ภาพแบบ Raster Graphic เป็นจ านวนมาก ดงันัน้
การจดัเก็บภาพเคล่ือนไหวลงในระบบคอมพิวเตอร์ จ าเป็นจะต้องมีพืน้ท่ีส าหรับจดัเก็บข้อมลูเป็นจ านวนมาก ซึง่ส่ือ
แบบเคล่ือนย้ายได้ในปัจจบุนัมีความจไุมเ่พียงพอแก่การจดัเก็บข้อมลูภาพเคล่ือนไหว  เชน่ คอมแพคดสิก์มีความจตุอ่

แผน่เพียง700 MB แผน่ DVD มีความจตุอ่แผน่เพียง 4.7-21 GB เทา่นัน้.........ดงันัน้การบีบอดัข้อมลูจงึเข้า
มามีสว่นส าคญัในการจดัเก็บข้อมลูลงส่ือชนิดตา่ง ๆ การบีบอดัข้อมลูภาพเคล่ือนไหวนัน้มีความแตกตา่งกบัการบีบ
อดัข้อมลูภาพนิ่งมาก เน่ืองจากการน าเทคนิคการบีบอดัข้อมลูของภาพนิ่ง มาประยกุต์ใช้กบัภาพนิ่งแต่ละล าดบัซึง่
เป็นสว่นประกอบของภาพเคล่ือนไหวนัน้ ไมส่ามารถท าการบีบอดัข้อมลูได้มากพอท่ีจะจดัเก็บข้อมลูลงในส่ือบนัทกึ
ข้อมลูชนิดตา่ง ๆ ได้ ดงันัน้เทคนิคการบีบอดัข้อมลูท่ีใช้กบัภาพเคล่ือนไหว จงึมีการน าความสมัพนัธ์ของภาพนิ่งแตล่ะ
ล าดบัซึง่เป็นสว่นประกอบของภาพเคล่ือนไหวมาใช้ในการบีบอดัข้อมลูด้วย หลกัการคือ สว่นประกอบในภาพสว่นใดท่ี
ไมมี่ความเปล่ียนแปลงในภาพนิ่งแตล่ะล าดบั สว่นประกอบในภาพสว่นนัน้จะถกูจดัเก็บลงในส่ือบนัทกึข้อมลูเพียงครัง้
เดียว รูปแบบการบีบอดัข้อมลูและรูปแบบในการจดัเก็บข้อมลูลงในแฟ้มข้อมลูท่ีเป็นมาตรฐาน  และได้รับความนิยมมี

ดงันี.้...AVI (Audio Video Interface)– เป็นรูปแบบมาตรฐานบนระบบปฏิบตักิาร Microsoft 

Windows เม่ือผู้ใช้ต้องการแสดงภาพเคล่ือนไหวซึง่ถกูจดัเก็บในรูปแบบAVI สามารถท าได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์
Microsoft Media Player แฟ้มข้อมลูรูปแบบนีจ้ะมีสว่นตอ่ขยายของแฟ้มข้อมลูเป็น.

aviQuicktime Movie– เป็นรูปแบบมาตรฐานบนระบบคอมพิวเตอร์จากบริษัทApple Computer 

เม่ือผู้ใช้ต้องการแสดงภาพเคล่ือนไหวซึง่ถกูจดัเก็บในรูปแบบ Quicktime Movie สามารถท าได้โดยการใช้
ซอฟต์แวร์Quicktime Player ซึง่ท างานบนระบบปฏิบตักิารได้หลายระบบ เชน่Microsoft 

Windows Unix MacOS แฟ้มข้อมลูรูปแบบนีจ้ะมีสว่นตอ่ขยายของแฟ้มข้อมลูเป็น.movMPEG 

(Moving Picture Experts Group)– เป็นรูปแบบมาตรฐานท่ีใช้กนัทัว่ไปบนระบบปฏิบตักิารตา่ง ๆ 
และนิยมใช้กบัเคร่ืองเลน่ภาพเคล่ือนไหว เพ่ือการรับชมภาพเคล่ือนไหวโดยตรงกบัเคร่ืองรับโทรทศัน์ เม่ือต้องการ

รับชมภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบนีส้ามารถท าได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Media Player หรือ 
Quicktime Player บนระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าต้องการรับชมภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบนีผ้า่นทางเคร่ืองเลน่
ภาพเคล่ือนไหวภาพเคล่ือนไหวดงักลา่วจะอยูใ่นรูปแบบของ VideoCD และ DVDโดยมาตรฐานท่ีใช้ในการบีบ



อดัและจดัเก็บข้อมลูคือ MPEG-1 และ MPEG-2 ตามล าดบั แฟ้มข้อมลูรูปแบบนีจ้ะมีสว่นตอ่ขยายของ
แฟ้มข้อมลูเป็น .mpg หรือ .mpegRealMedia– เป็นรูปแบบในการรับชมภาพเคล่ือนไหวผา่นทางระบบ

อินเตอร์เน็ตรูปแบบหนึง่ ซึง่มีลกัษณะเป็น Streaming คือ สามารถควบคมุการเลน่ภาพได้ เชน่ การเลน่ภาพ 

การเดนิหน้า การถอยหลงั การหยดุเลน่ชัว่คราว ซึง่ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการรับชมภาพเคล่ือนไหวรูปแบบนี ้คือ ซอฟต์แวร์ 

Real Player ซึง่ท างานบนระบบปฏิบตักิารได้หลายระบบ เชน่Microsoft WindowsUnix 

MacOS แฟ้มข้อมลูรูปแบบนีจ้ะมีสว่นตอ่ขยายของแฟ้มข้อมลูเป็น .rmASF- เป็นรูปแบบในการรับชม
ภาพเคล่ือนไหวผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตและมีคณุลกัษณะเป็น Streaming เชน่กนั ซึง่ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการ

รับชมภาพเคล่ือนไหวรูปแบบนี ้คือ ซอฟต์แวร์ Microsoft Media Player ซึง่ท างานบนระบบปฏิบตักิาร 
Microsoft Windows แฟ้มข้อมลูรูปแบบนีจ้ะมีสว่นตอ่ขยายของแฟ้มข้อมลูเป็น .asf 

 

บทท่ี 5 การสร้างส่ือด้วยคอมพิวเตอร์ 

.....การสร้างส่ือการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ .......คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน CAI เป็นกระบวนการเรียนการ
สอน โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอเนือ้หาสาระองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

1. เสนอสิ่งเร้าให้กบัผู้ เรียน ได้แก่ เนือ้หา ภาพนิ่ง ค าถาม ภาพเคล่ือนไหว 
2. ประเมินการตอบสนองของผู้ เรียน ได้แก่ การตดัสิน ค าตอบ 

3. ให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือการเสริมแรง ได้แก่ การให้รางวลัหรือคะแนน 

4. ให้ผู้ เรียนเลือกสิ่งเร้าล าดบัตอ่ไปรูปแบบตา่งๆของคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

1. เพ่ือการสอน สอนเนือ้หาใหมแ่ก่ผู้ เรียน 
2. ประเภทแบบฝึกหดั เพ่ือฝึกความแมน่ย า 
3. ประเภทสถานการณ์จ าลอง เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ทดลองปฏิบตักิบัสถานการณ์จ าลอง 

4. ประเภทเกมการสอน เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน 
5. ประเภทการค้นพบ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสทดลองกระท าสิ่งตา่งๆจนสามารถสรุปได้ด้วยตนเอง 
6. ประเภทแก้ปัญหา ฝึกให้ผู้ เรียนรู้จกัคดิ ตดัสินใจ 

7. ประเภทเพ่ือการทดสอบ ใช้ประเมินการสอนของครูประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

1. สร้างแรงจงูใจในการเรียน ดงึดดูความสนใจ 
2. ชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนือ้หาได้เร็ว 

3. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
4. สามารถรับรู้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้อยา่งชดัเจน 
5. ประหยดัเวลาและงบประมาณในการเรียนการสอน 



บทท่ี 6 การสร้างส่ือ 2 มิติ 
การออกแบบ (two-dimensional design).....เป็นการออกแบบบนระนาบรองรับ เชน่ กระดาษ 
แผน่ใส ผ้าใบ ผนงัคอนกรีต เป็นต้น ซึง่ตรวจสอบมิตไิด้เพียงความกว้างของความยาวไมมี่ความหนาให้ตรวจสอบได้
ในการออกแบบสองมิตสิามารถจ าแนกมิตขิองการรับรู้ได้ 2 ประการ คือ 

...(1).มิตท่ีิตรวจสอบได้.....เป็นการออกแบบให้มีรูปร่างตา่งๆ โดดยใช้สว่นประกอบของการออกแบบสามารถรับรู้
และตรวจสอบมิตกิว้างยาวผิวหน้าของระนาบรองรับได้ 

...(2).มิตท่ีิตรวจสอบไมไ่ด้.....เป็นการออกแบบสองมิติ แตใ่นการรับรู้ด้วยสายตาและความรู้สกึดเูหมือนภาพสาม
มิตแิตต่รวจสอบไมไ่ด้ด้วยการจดั เปรียบเทียบได้กบัภาพถ่ายของโต๊ะซึง่สามารถรับรู้ได้วา่มีความกว้าง ความยาวและ
ความหนา แตภ่าพท่ีปรากฏมีเพียงความกว้างและความยาวเทา่นัน้ มิตท่ีิตรวจสอบไมไ่ด้นีเ้รียกวา่มิตมิายา หรือมิติ

ลวง (illussion) 

.....(2.1) วิธีทศันียภาพสิน เป็นการใช้เส้นแสดงขนาดสดัสว่น ซึง่สมัพนัธ์กบัการมองเห็นจริงๆ คือสิ่งท่ีอยูใ่กล้
กวา่สิ่งท่ีอยูไ่กล เชน่เดียวกบัการเขียนทศันียภาพ 

.....(2.2) วิธีทศัยภาพบรรยากาศ เป็นการสร้างบรรยากาศให้พร่ามวั โดยเฉพาะท่ีอยูล่กึเข้าไปทางด้านลา่ง ดู
เหมือนมีหมอกปกคลมุอยู่ ท าให้สิ่งท่ีอยูใ่กล้ดชูิด สิ่งท่ีอยูไ่กลดไูมช่ดั 
.....(2.3) วิธีมองจากด้านบน เป็นการแสดงความใกล้ไกลด้วยวิธีการมองจากด้านบนหรือมองจากท่ีสงูลงมา 
สิ่งท่ีใกล้จะอยูด้่านลา่งของพืน้ฐานและสิ่งท่ีอยูไ่กลจะอยูด้่านบนพืน้ลา่ง 

.....(2.4) วิธีทศัยภาพสี เป็นการแสดงความตืน้ลกึโดยการใช้น า้หนกัของสี น า้หนกัแก่และน า้หนกัออ่น สามารถ
แสดงความใกล้หรือไกลได้ด้วยกนัทัง้คู่ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัในการใช้ซึง่ต้องอาศยัประสบการณ์ในการมองเห็นเป็นส าคญั 

.....(2.5) วิธีบงัซ้อนกนั เป็นการแสดงความตืน้ลกึด้วยการทบักนั บงักนัหรือซ้อนทบักนั  สิ่งท่ีถกูทบัหรือไกลกนัท่ี
ทบั 

.....(2.6) วิธีเอ็กซ์เรย์ เป็นการแสดงความตืน้ลกึหรือใกล้ไกลด้วยความโปร่งใส เหมือนกบัพิมพ์เอ็กซ์เรย์ทาง
การแพทย์ แตบ่างครัง้ไมอ่าจจะสรุปให้เป็นท่ีแนน่อนได้วา่สิ่งท่ีอยูใ่กล้หรืไกลกวา่กนั 

......ส าหรับการจดัภาพในงานออกแบบสองมิติ ถ้าจะให้ได้ผลสมบรูณ์ควรค านงึถึงสิ่งท่ีส าคญั2 ประการคือ 

.....(1) ขอบภาพ เป็นการจดัภาพให้สว่นประกอบในภาพสมัพนัธ์กนัเองและสดัสว่นประกอบทัง้หมดสมัพนัธ์กบั
ขอบภาพด้วย 
.....(2) บริเวณวางท่ีราบเรียบ เป็นการจดัภาพให้เกิดความใกล้ไกลบนพืน้ท่ีเรียบ ซึง่อาจใช้วิธีทบัซ้อนกนัหรือวิธี
อ่ืนๆ แตไ่มค่อ่ยนิยมให้เหมือนจริงตามธรรมชา 

 

 



บทท่ี 8 การสร้างส่ือ 3 มิติ 
ส่ือวสัด ุ3 มิตวิสัด ุ3 มิต ิหมายถึง ส่ือท่ีผลิตจากวสัดท่ีุมีความกว้าง ความยาว ความหนาหรือลกึ ผู้ เรียนสามารถ

รับรู้ได้หลายมมุมอง และการรับสมัผสัตา่งๆ สามารถรับรู้ได้ตามความเป็นจริงประเภทของส่ือวสัด ุ3 มิติ 
1.หุน่จ าลอง ควรมีเทคนิคในการเลือกให้ตรงกบัจดุมุง่หมายของเนือ้หา 
2.ของจริง ควรมีลกัษณะตรงกบัวตัถปุระสงค์ เนือ้หา และธรรมชาตขิองผู้ เรียน 

3.ป้ายนิเทศ ช่ือเร่ืองต้องมีลกัษณะเป็นข้อความสัน้ๆ ข้อความเนือ้หา ค าเชิญชวน ค าแนะน านา่สนใจ 

4.ตู้อนัตรทศัน์ ส่ือ 3 มิตเิลียนแบบธรรมชาต ิกระตุ้นความสนใจ วสัดปุระกอบฉากสอดคล้องเป็นเร่ืองเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 


