ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่ อการเรี ยนการสอน
สื่ อการเรี ยนการสอน หมายถึง ตัวกลางหรื อช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ทกั ษะ ประสบการณ์ จากแหล่ง
ความรู ้ไปสู่ ผเู ้ รี ยน และทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ...ประเภทของสื่ อการเรี ยนการสอน.. สื่ อการเรี ยนการ
สอนแบ่งตามคุณลักษณะได้ 4 ประเภทคือ
1. สื่ อประเภทวัสดุ ได้แก่สไลด์ แผ่นใส เอกสาร ตารา สารเคมี สิ่ งพิมพ์ตา่ ง ๆ และคูม่ ือการฝึ กปฏิบตั ิ
2. สื่ อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ของจริ ง หุ่นจาลอง เครื่ องเล่นเทปเสี ยง เครื่ องเล่นวีดิทศั น์ เครื่ องฉายแผ่นใส
อุปกรณ์และเครื่ องมือในห้องปฏิบตั ิการ
3. สื่ อประเภทเทคนิคหรื อวิธีการ ได้แก่การสาธิ ต การอภิปรายกลุ่ม การฝึ กปฏิบตั ิการฝึ กงาน การจัด
นิทรรศการ และสถานการณ์จาลอง
4. สื่ อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) การนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer presentation) การใช้ Intranet และ Internet เพื่อการสื่ อสาร
(Electronic mail: E-mail) และการใช้ WWW (World Wide Web)
สื่ อการเรี ยนการสอนจาแนกตามประสบการณ์
1. ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย ประสบการณ์ข้ นั นี้ เป็ นรากฐานสาคัญของการศึกษาทั้งปวง เป็ น
ประสบการณ์ที่ผเู้ รี ยนได้รับมาจากความเป็ นจริ งและด้วยตัวเองโดยตรง ผูร้ ับประสบการณ์น้ ีจะได้เห็น ได้จบั ได้ทา ได้
รู ้สึก และได้ดมกลิ่นจากของจริ ง ดังนั้นสื่ อการสอนที่ไห้ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในขั้นนี้ก็คือของจริ งหรื อความเป็ นจริ ง
ในชีวติ ของคนเรานัน่ เอง
2. ประสบการณ์จาลอง เป็ นที่ยอมรับกันว่าศาสตร์ ต่างๆ ในโลก มีมากเกินกว่าที่จะเรี ยนรู ้ได้หมดสิ้ นจาก
ประสบการณ์ตรงในชีวติ บางกรณี ก็อยูใ่ นอดีต หรื อซับซ้อนเร้นลับหรื อเป็ นอันตรายไม่สะดวกต่อการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์จริ ง จึงได้มีการจาลองสิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้นมาเพื่อการศึกษา ของจาลองบางอย่างอาจจะเรี ยนได้ง่ายกว่าและ
สะดวกกว่า
3. ประสบการณ์นาฏการ ประสบการณ์ตา่ ง ๆ ของคนเรานั้นมีหลายสิ่ งหลายอย่างที่เราไม่สามารถประสบได้
ด้วยตนเอง เช่น เหตุการณ์ในอดีต เรื่ องราวในวรรณคดี การเรี ยนในเรื่ องที่มีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ หรื อเรื่ องธรรมชาติ
ที่เป็ นนามธรรม การแสดงละครจะช่วยไปให้เราได้เข้าไปใกล้ความเป็ นจริ งมากที่สุด เช่น ฉาก เครื่ องแต่งตัว เครื่ องมือ
หุ่นต่าง ๆ เป็ นต้น
4. การสาธิต การสาธิตคือ การอธิ บายถึงข้อเท็จจริ งหรื อแบ่งความคิด หรื อกระบวนการต่าง ๆให้ผฟู ้ ังแลเห็น
ไปด้วย เช่น ครู วทิ ยาศาสตร์ เตรี ยมก๊าซออกซิ เจนให้นกั เรี ยนดู ก็เป็ นการสาธิ ต การสาธิ ตก็เหมือนกับนาฏการ หรื อ
การศึกษานอกสถานที่ เราถือเป็ นสื่ อการสอนอย่างหนึ่ง ซึ่ งในการสาธิ ตนี้อาจรวมเอาสิ่ งของที่ใช้ประกอบหลายอย่าง

นับตั้งแต่ของจริ งไปจนถึงตัวหนังสื อ หรื อคาพูดเข้าไว้ดว้ ย แต่เราไม่เพ่งเล็งถึงสิ่ งเหล่านี้ เราจะให้ความสาคัญกับ
กระบวนการทั้งหมดที่ผเู ้ รี ยนจะต้องเฝ้ าสังเกตอยูโ่ ดยตลอด
5. การศึกษานอกสถานที่ การพานักเรี ยนไปศึกษานอกสถานที่ เป็ นการสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ เพื่อให้
นักเรี ยนได้เรี ยนจากแหล่งข้อมูล แหล่งความรู ้ที่มีอยูจ่ ริ งภายนอกห้องเรี ยน ดังนั้นการศึกษานอกสถานที่จึงเป็ นวิธีการ
หนึ่งที่เป็ นสื่ อกลางให้นกั เรี ยนได้เรี ยนจากของจริ ง
6. นิทรรศการ นิทรรศการมีความหมายที่กว้างขวาง เพราะหมายถึง การจัดแสดงสิ่ งต่างๆเพื่อให้ความรู ้แก่
ผูช้ ม ดังนั้นนิทรรศการจึงเป็ นการรวมสื่ อต่าง ๆ มากมายหลายชนิด การจัดนิทรรศการที่ให้ผูเ้ รี ยนมามีส่วนร่ วมในการ
จัด จะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์มีส่วนร่ วม และได้รับข้อมูลย้อนกลับด้วยตัวของเขาเอง
7. โทรทัศน์และภาพยนตร์ โทรทัศน์เป็ นสื่ อการสอนที่มีบทบาทมากในปัจจุบนั เพราะได้เห็นทั้งภาพและได้
ยินเสี ยงในเวลาเดียวกัน และยังสามารถแพร่ และถ่ายทอดเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นได้ดว้ ย นอกจากนั้นโทรทัศน์ยงั มี
หลายรู ปแบบ เช่น โทรทัศน์วงจรปิ ด ซึ่ งโรงเรี ยนสามารถนามาใช้ในการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั มี
โทรทัศน์วงจรปิ ด ที่เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง ภาพยนตร์เป็ นสื่ อที่จาลองเหตุการณ์มาให้ผชู้ มหรื อ
ผูเ้ รี ยนได้ดูและได้ฟังอย่างใกล้เคียงกับความจริ ง แต่ไม่สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นได้ ถึงอย่างไรก็ตาม
ภาพยนตร์ ก็ยงั นับว่าเป็ นสื่ อที่มีบทบาทมากในการเรี ยนการสอน เช่นเดียวกันกับโทรทัศน์
8. ภาพนิ่ง การบันทึกเสี ยง และวิทยุ ภาพนิ่ง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาดซึ่ งมีท้ งั ภาพทึบแสงและโปร่ งแสง ภาพ
ทึบแสงคือรู ปถ่าย ภาพวาด หรื อภาพในสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ส่ วนภาพนิ่งโปร่ งใสหมายถึงสไลด์ ฟิ ล์มสตริ ป ภาพโปร่ งใสที่
ใช้กบั เครื่ องฉายวัสดุโปร่ งใส เป็ นต้น ภาพนิ่งสามารถจาลองความเป็ นจริ งมาให้เราศึกษาบนจอได้ การบันทึกเสี ยง
ได้แก่ แผ่นเสี ยงและเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง เทปและเครื่ องบันทึกเสี ยง และเครื่ องขยายเสี ยงตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับเสี ยงซึ่ งนอกจากจะสามารถนามาใช้อย่างอิสระในการเรี ยนการสอนด้วยแล้ว ยังใช้กบั รายการวิทยุและกิจกรรม
การศึกษาอื่น ๆ ได้ดว้ ย ส่ วนวิทยุน้ นั ปั จจุบนั ที่ยอมรับกันแล้วว่า ช่วยการศึกษาและการเรี ยนการสอนได้มาก ซึ่ งไม่
จากัดอยูแ่ ต่เพียงวิทยุโรงเรี ยนเท่านั้น แต่ยงั หมายรวมถึงวิทยุทวั่ ไปอีกด้วย
9. ทัศนสัญลักษณ์ สื่ อการสอนประเภททัศนสัญญลักษณ์น้ ี มีมากมายหลายชนิด เช่น แผนภูมิแผนภาพ แผน
ที่ แผนผัง ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็ นต้น สื่ อเหล่านี้เป็ นสื่ อที่มีลกั ษณะเป็ นสัญลักษณ์สาหรับถ่ายทอดความหมายให้
เข้าใจได้รวดเร็ วขึ้น
10.วจนสัญลักษณ์ สื่ อขั้นนี้เป็ นสื่ อที่จดั ว่า เป็ นขั้นที่เป็ นนามธรรมมากที่สุด ซึ่ งได้แก่ตวั หนังสื อหรื ออักษร
สัญลักษณ์ทางคาพูดที่เป็ นเสี ยงพูด ความเป็ นรู ปธรรมของสื่ อประเภทนี้จะไม่คงเหลืออยูเ่ ลย อย่างไรก็ดี ถึงแม้สื่อ
ประเภทนี้จะมีลกั ษณะที่เป็ นนามธรรมที่สุดก็ตามเราก็ใช้ประโยชน์จากสื่ อประเภทนี้มาก เพราะต้องใช้ในการสื่ อ
ความหมายอยูต่ ลอดเวลา

สื่ อการเรี ยนการสอนจาแนกตามคุณสมบัติ Wilbure Young ได้จดั แบ่งไว้ดงั นี้
1. ทัศนวัสดุ (Visual Materials) เช่น กระดานดา กระดานผ้าสาลี) แผนภูมิ รู ปภาพ ฟิ ล์มสตริ ป สไลด์ ฯลฯ
2. โสตวัสดุ (Audio Materisls ) เช่น เครื่ องบันทึกเสี ยง (Tape Recorder) เครื่ องรับวิทยุ
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ระบบขยายเสี ยง ฯลฯ
3. โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ
4. เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ (Equipments) เช่น เครื่ องฉายภาพยนตร์ เครื่ องฉายฟิ ล์มสตริ ปเครื่ องฉายสไลด์
5. กิจกรรมต่าง ๆ (Activities )เช่น นิทรรศการ การสาธิ ต ทัศนศึกษา ฯลฯ
สื่ อการเรี ยนการสอนจาแนกตามรู ปแบบ(Form)Louis Shores ได้แบ่งประเภทสื่ อการสอนตามแบบไว้ ดังนี้
1. สิ่ งตีพิมพ์ (Printed Materials) เช่น หนังสื อแบบเรี ยน เอกสารการสอน ฯลฯ
2 วัสดุกกราฟิ ก เช่น แผนภูมิ ( Charts) แผนสถิติ (Graph) แผนภาพ (Diagram) ฯลฯ
3. วัสดุฉายและเครื่ องฉาย (Projected Materials and Equipment) เช่น ภาพยนตร์ สไลด์ ฯลฯ
4. วัสดุถ่ายทอดเสี ยง (Transmission) เช่น วิทยุ เครื่ องบันทึกเสี ยง
สื่ อการเรี ยนการสอนตามลักษณะและการใช้
1. เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ (Hardware)
2. วัสดุ (Software)
3.เทคนิคหรื อวิธีการ(Techinques or Methods)
คุณค่าและประโยชน์ของสื่ อการเรี ยนการสอน
1. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

เรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึนจากประสบการณ์ที่มีความหมายในรู ปแบบต่างๆ
เรี ยนรู ้ได้อย่างถูกต้อง
เรี ยนรู ้ได้ง่ายและเข้าใจได้ชดั เจน
เรี ยนรู ้ได้มากขึ้น
เรี ยนรู ้ได้ในเวลาที่จากัด

2. ช่วยให้สามารถเอาชนะข้อจากัดต่าง ๆ ในการเรี ยนรู ้ ได้แก่
2.1 ทาสิ่ งนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
2.2 ทาสิ่ งซับซ้อนให้ง่ายขึ้น
2.3 ทาสิ่ งเคลื่อนไหวช้าให้เร็ วขึ้น

2.4 ทาสิ่ งเคลื่อนไหวเร็ วให้ชา้ ลง
2.5 ทาสิ่ งเล็กให้ใหญ่ข้ ึน
2.6 ทาสิ่ งใหญ่ให้เล็กลง
2.7 นาสิ่ งที่อยูไ่ กลมาศึกษาได้
2.8 นาสิ่ งที่เกิดในอดีตมาศึกษาได้ช่วยกระตุน้ ความสนใจของผู ้
2.9 ช่วยให้จดจาได้นาน เกิดความประทับใจและมัน่ ใจในการเรี ยน
2.10 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้คิดและแก้ปัญหา
2.11 ช่วยแก้ปัญหาเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคล
คุณค่าของสื่ อการเรี ยนการสอนการเรี ยนการสอน
1.สื่ อการเรี ยนการสอนสามารถเอาชนะข้อจากัดเรื่ องความแตกต่างกันของประสบการณ์ด้ งั เดิมของ
ผูเ้ รี ยน คือเมื่อใช้สื่อการเรี ยนการสอนแล้วจะช่วยให้เด็กซึ่ งมีประสบการณ์เดิมต่างกันเข้าใจได้
ใกล้เคียงกัน
2.ขจัดปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องสถานที่ ประสบการณ์ตรงบางอย่าง หรื อการเรี ยนรู้
3.ทาให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่ งแวดล้อมและสังคม
4.สื่ อการเรี ยนการสอนทาให้เด็กมีความคิดรวบยอดเป็ นอย่างเดียวกัน
5.ทาให้เด็กมีมโนภาพเริ่ มแรกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
6.ทาให้เด็กมีความสนใจและต้องการเรี ยนในเรื่ องต่าง ๆ มากขึ้น เช่นการอ่าน ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ทัศนคติ การแก้ปัญหา ฯลฯ
7.เป็ นการสร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจ
8.ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีประสบการณ์จากรู ปธรรมสู่ นามธรรม

การสร้ างสื่อภาพเคลื่อนไหว
........ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพกราฟฟิ กที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขันตอนหรื
้
อปรากฏ การณ์ตา่ งๆ ที่
เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเคลื่อนที่ของอะตอมในโมเลกุล หรื อการเคลื่อนที่ของลูกสูบของเครื่ องยนต์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
เพื่อสร้ างสรรค์จินตนาการให้ เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม การผลิตภาพเคลื่อนไหวจะต้ องใช้ โปรแกรมที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะ
ทางซึง่ อาจมีปัญหาเกิดขึ ้นอยูบ่ ้ างเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ที่ต้องใช้ พื ้นที่ในการจัดเก็บมากกว่าภาพนิ่งหลายเท่านัน่ เอง
....1 ประโยชน์- ง่ายต่อการใช้ งาน- สามารถได้ ถึงความรู้สกึ - สร้ างเสริมประสบการณ์- เพิ่มขีดความสามารถใน
การเรี ยนรู้- เข้ าใจเนื ้อหามากยิ่งขึ ้น- คุ้มค่าในการลงทุน- เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน.....ภาพเคลื่อนไหว คือ ลาดับ
ของภาพนิ่งซึง่ ถูกนามาแสดงผลติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง โดยทัว่ ไปภาพยนตร์ มีอตั ราการแสดงผล (Frame
Rate) ที่ 24 ภาพต่อวินาที.....ในปั จจุบนั ข้ อมูลที่จดั เก็บเป็ นภาพเคลื่อนไหวมี 2 รูปแบบ คือ
1.....แบบอนาลอก
2.....แบบดิจิตอล
........... ซึง่ ข้ อมูลสองรูปแบบดังกล่าว เกิดจากกระบวนการสร้ างและจัดเก็บที่แตกต่างกัน ข้ อมูลแบบดิจิตอล
จะได้ รับความนิยมมากกว่า เนื่องจากคุณภาพที่สม่าเสมอตลอดการใช้ งาน ต่างกับข้ อมูลแบบอนาลอกซึง่ คุณภาพจะ
สูญเสียไปเมื่อใช้ งานเป็ นเวลานาน ดังนันในปั
้ จจุบนั ข้ อมูลแบบอนาลอกจึงมักถูกแปลงเป็ นข้ อมูลแบบดิจิตอล เพื่อ
สร้ างภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบดิจิตอลซึง่ มีคณ
ุ ภาพที่สม่าเสมอกว่าการนาเข้ าข้ อมูลภาพเคลื่อนไหวสูร่ ะบบ
คอมพิวเตอร์ ข้ อมูลภาพเคลื่อนไหวอาจถูกสร้ างขึ ้นจากหลายแหล่ง ซึง่ มีทงแหล่
ั ้ งที่สามารถสร้ างข้ อมูลภาพเคลื่อนไหว
แบบดิจิตอลได้ โดยตรง หรื อแหล่งซึง่ สามารถสร้ างข้ อมูลภาพเคลื่อนไหวแบบอนาลอก ซึง่ ข้ อมูลที่ถกู สร้ างขึ ้นจะต้ อง
ถูกนามาแปลงให้ เป็ นรูปแบบดิจิตอลก่อน จึงจะสามารถนามาใช้ ในระบบคอมพิวเตอร์ ได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ เป็ น
อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์แบบดิจิตอล แหล่งที่สามารถสร้ างข้ อมูลภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลได้ โดยตรง ได้ แก่ กล้ อง
ถ่ายภาพวีดีโอแบบดิจิตอล (Digital Video Camera)กล้ องสาหรับการประชุมผ่านระบบวีดีโอ
(Videoconferencing Camera) เป็ นต้ น...แหล่งที่สามารถสร้ างข้ อมูลภาพเคลื่อนไหวแบบอนาลอก
ได้ แก่ กล้ องถ่ายภาพวีดีโอแบบอนาลอก (Analog Video Camera) เป็ นต้ น การนาเข้ าข้ อมูลภาพ
เคลื่อนไหวจากแหล่งที่สามารถสร้ างข้ อมูลแบบดิจิตอลได้ โดยตรงมีความสะดวกมาก เนื่องจากข้ อมูลมีรูปแบบเป็ น
ดิจิตอล ดังนันจึ
้ งสามารถส่งผ่านข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ได้ โดยตรงผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในระบบ
เช่น IEEE1394 (FireWire) หรื อ USB เป็ นต้ น....................การนาเข้ าข้ อมูลภาพเคลื่อนไหวจากแหล่งที่
สร้ างข้ อมูลแบบอนาลอกสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ จาเป็ นที่จะต้ องมีการแปลงข้ อมูลอนาลอกดังกล่าวให้ เป็ นข้ อมูลแบบ
ดิจิตอลเสียก่อน โดยทัว่ ไปเมื่อต้ องการนาเข้ าข้ อมูลจากกล้ องถ่ายภาพวีดีโอแบบอนาลอก จะต้ องทาการส่งผ่านข้ อมูล
ผ่านอุปกรณ์แปลงสัญญาณที่เรี ยกว่า อุปกรณ์จบั ภาพวีดีโอ (Video Capture Device) อุปกรณ์นี ้จะทา
การแปลงข้ อมูลแบบอนาลอกที่ได้ รับจากกล้ องถ่ายภาพวีดีโอแบบอนาลอกให้ กลายเป็ นข้ อมูลแบบดิจิตอล และ
ส่งผ่านข้ อมูลดังกล่าวไปยังระบบคอมพิ วเตอร์ ตอ่ ไป....การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวในระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลภาพ
เคลื่อนไหวที่ถกู นาเข้ ามาในระบบคอมพิวเตอร์ อาจจะไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ เช่น อาจขาดเสียงประกอบที่

น่าสนใจ หรื อ มีภาพที่ไม่ต้องการอยูใ่ นภาพเคลื่อนไหวนัน้ ดังนันเมื
้ ่อนาเข้ าข้ อมูลภาพเคลื่อนไหวสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
แล้ ว ขันตอนที
้
่สาคัญในการสร้ างภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลที่สมบูรณ์ คือ การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว โดยทัว่ ไปมี
ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ตา่ ง ๆ มากมายที่มีความสามารถในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ได้ แก่ Microsoft
Windows Movie Maker iMovie Final Cut Pro เป็ นต้ น......ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวมี
ความสามารถ โดยสังเขป ดังนี ้-สามารถทาการตัดส่วนหนึง่ ส่วนใดของภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการออกไปได้ - สามารถ
ทาการตัดส่วนหนึง่ ส่วนใดของภาพเคลื่อนไหวเพื่อนาไปแทรกยังส่วนอื่น ๆ ได้ -สามารถขยาย หรื อย่อ ขนาดของ
ภาพเคลื่อนไหวได้ -สามารถเพิ่ม หรื อลบ เสียงประกอบในส่วนหนึง่ ส่วนใดของภาพเคลื่อนไหวได้ - สามารถสร้ างเทคนิค
พิเศษเมื่อมีการเปลี่ยนฉากในภาพเคลื่อนไหวได้ ......การบีบอัดข้ อมูลภาพเคลื่อนไหว และรูปแบบในการจัดเก็บลง
แฟ้มข้ อมูลเนื่องจากข้ อมูลภาพเคลื่อนไหวประกอบไปด้ วย ภาพแบบ Raster Graphic เป็ นจานวนมาก ดังนัน้
การจัดเก็บภาพเคลื่อนไหวลงในระบบคอมพิวเตอร์ จาเป็ นจะต้ องมีพื ้นที่สาหรับจัดเก็บข้ อมูลเป็ นจานวนมาก ซึง่ สื่อ
แบบเคลื่อนย้ ายได้ ในปั จจุบนั มีความจุไม่เพียงพอแก่การจัดเก็บข้ อมูลภาพเคลื่อนไหว เช่น คอมแพคดิสก์มีความจุตอ่
แผ่นเพียง700 MB แผ่น DVD มีความจุตอ่ แผ่นเพียง 4.7-21 GB เท่านัน.........ดั
้
งนันการบี
้
บอัดข้ อมูลจึงเข้ า
มามีสว่ นสาคัญในการจัดเก็บข้ อมูลลงสื่อชนิดต่าง ๆ การบีบอัดข้ อมูลภาพเคลื่อนไหวนันมี
้ ความแตกต่างกับการบีบ
อัดข้ อมูลภาพนิ่งมาก เนื่องจากการนาเทคนิคการบีบอัดข้ อมูลของภาพนิ่ง มาประยุกต์ใช้ กบั ภาพนิ่งแต่ละลาดับซึง่
เป็ นส่วนประกอบของภาพเคลื่อนไหวนัน้ ไม่สามารถทาการบีบอัดข้ อมูลได้ มากพอที่จะจัดเก็บข้ อมูลลงในสื่อบันทึก
ข้ อมูลชนิดต่าง ๆ ได้ ดังนันเทคนิ
้
คการบีบอัดข้ อมูลที่ใช้ กบั ภาพเคลื่อนไหว จึงมีการนาความสัมพันธ์ของภาพนิ่งแต่ละ
ลาดับซึง่ เป็ นส่วนประกอบของภาพเคลื่อ นไหวมาใช้ ในการบีบอัดข้ อมูลด้ วย หลักการคือ ส่วนประกอบในภาพส่วนใดที่
ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในภาพนิ่งแต่ละลาดับ ส่วนประกอบในภาพส่วนนันจะถู
้ กจัดเก็บลงในสื่อบันทึกข้ อมูลเพียงครัง้
เดียว รูปแบบการบีบอัดข้ อมูลและรูปแบบในการจัดเก็บข้ อมูลลงในแฟ้มข้ อมูลที่เป็ นมาตรฐาน และได้ รับความนิยมมี
ดังนี ้....AVI (Audio Video Interface)– เป็ นรูปแบบมาตรฐานบนระบบปฏิบตั กิ าร Microsoft
Windows เมื่อผู้ใช้ ต้องการแสดงภาพเคลื่อนไหวซึง่ ถูกจัดเก็บในรูปแบบAVI สามารถทาได้ โดยการใช้ ซอฟต์แวร์
Microsoft Media Player แฟ้มข้ อมูลรูปแบบนี ้จะมีสว่ นต่อขยายของแฟ้มข้ อมูลเป็ น.
aviQuicktime Movie– เป็ นรูปแบบมาตรฐานบนระบบคอมพิวเตอร์ จากบริษัท Apple Computer
เมื่อผู้ใช้ ต้องการแสดงภาพเคลื่อนไหวซึง่ ถูกจัดเก็บในรูปแบบ Quicktime Movie สามารถทาได้ โดยการใช้
ซอฟต์แวร์ Quicktime Player ซึง่ ทางานบนระบบปฏิบตั กิ ารได้ หลายระบบ เช่น Microsoft
Windows Unix MacOS แฟ้มข้ อมูลรูปแบบนี ้จะมีสว่ นต่อขยายของแฟ้มข้ อมูลเป็ น .movMPEG
(Moving Picture Experts Group)– เป็ นรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ กนั ทัว่ ไปบนระบบปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ
และนิยมใช้ กบั เครื่ องเล่นภาพเคลื่อนไหว เพื่อการรับชมภาพเคลื่อนไหวโดยตรงกับเครื่ องรับโทรทัศน์ เมื่อต้ องการ
รับชมภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบนี ้สามารถทาได้ โดยใช้ ซอฟต์แวร์ Microsoft Media Player หรื อ
Quicktime Player บนระบบคอมพิวเตอร์ ถ้ าต้ องการรับชมภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบนี ้ผ่านทางเครื่ องเล่น
ภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวจะอยูใ่ นรูปแบบของ VideoCD และ DVDโดยมาตรฐานที่ใช้ ในการบีบ

อัดและจัดเก็บข้ อมูลคือ MPEG-1 และ MPEG-2 ตามลาดับ แฟ้มข้ อมูลรูปแบบนี ้จะมีสว่ นต่อขยายของ
แฟ้มข้ อมูลเป็ น .mpg หรื อ .mpegRealMedia– เป็ นรูปแบบในการรับชมภาพเคลื่อนไหวผ่านทางระบบ
อินเตอร์ เน็ตรูปแบบหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น Streaming คือ สามารถควบคุมการเล่นภาพได้ เช่น การเล่นภาพ
การเดินหน้ า การถอยหลัง การหยุดเล่นชัว่ คราว ซึง่ ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการรับชมภาพเคลื่อนไหวรูปแบบนี ้ คือ ซอฟต์แวร์
Real Player ซึง่ ทางานบนระบบปฏิบตั กิ ารได้ หลายระบบ เช่น Microsoft WindowsUnix
MacOS แฟ้มข้ อมูลรูปแบบนี ้จะมีสว่ นต่อขยายของแฟ้มข้ อมูลเป็ น .rmASF- เป็ นรูปแบบในการรับชม
ภาพเคลื่อนไหวผ่านทางระบบอินเตอร์ เน็ตและมีคณ
ุ ลักษณะเป็ น Streaming เช่นกัน ซึง่ ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการ
รับชมภาพเคลื่อนไหวรูปแบบนี ้ คือ ซอฟต์แวร์ Microsoft Media Player ซึง่ ทางานบนระบบปฏิบตั กิ าร
Microsoft Windows แฟ้มข้ อมูลรูปแบบนี ้จะมีสว่ นต่อขยายของแฟ้มข้ อมูลเป็ น .asf

บทที่ 5 การสร้ างสื่อด้ วยคอมพิวเตอร์
.....การสร้ างสื่อการเรี ยนการสอนด้ วยคอมพิวเตอร์ .......คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน CAI เป็ นกระบวนการเรี ยนการ
สอน โดยใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ ในการนาเสนอเนื ้อหาสาระองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
1. เสนอสิ่งเร้ าให้ กบั ผู้เรี ยน ได้ แก่ เนื ้อหา ภาพนิ่ง คาถาม ภาพเคลื่อนไหว
2. ประเมินการตอบสนองของผู้เรี ยน ได้ แก่ การตัดสิน คาตอบ
3. ให้ ข้อมูลย้ อนกลับเพื่อการเสริมแรง ได้ แก่ การให้ รางวัลหรื อคะแนน
4. ให้ ผ้ เู รี ยนเลือกสิ่งเร้ าลาดับต่อไปรูปแบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
1. เพื่อการสอน สอนเนื ้อหาใหม่แก่ผ้ เู รี ยน
2. ประเภทแบบฝึ กหัด เพื่อฝึ กความแม่นยา
3. ประเภทสถานการณ์จาลอง เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทดลองปฏิบตั กิ บั สถานการณ์จาลอง
4. ประเภทเกมการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรี ยน
5. ประเภทการค้ นพบ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสทดลองกระทาสิ่งต่างๆจนสามารถสรุปได้ ด้วยตนเอง
6. ประเภทแก้ ปัญหา ฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั คิด ตัดสินใจ
7. ประเภทเพื่อการทดสอบ ใช้ ประเมินการสอนของครูประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
1. สร้ างแรงจูงใจในการเรี ยน ดึงดูดความสนใจ
2. ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และสามารถเข้ าใจเนื ้อหาได้ เร็ว
3. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
4. สามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ อย่างชัดเจน
5. ประหยัดเวลาและงบประมาณในการเรี ยนการสอน

บทที่ 6 การสร้ างสื่อ 2 มิติ
การออกแบบ (two-dimensional design).....เป็ นการออกแบบบนระนาบรองรับ เช่น กระดาษ
แผ่นใส ผ้ าใบ ผนังคอนกรี ต เป็ นต้ น ซึง่ ตรวจสอบมิตไิ ด้ เพียงความกว้ างของความยาวไม่มีความหนาให้ ตรวจสอบได้
ในการออกแบบสองมิตสิ ามารถจาแนกมิตขิ องการรับรู้ได้ 2 ประการ คือ
...(1).มิตทิ ี่ตรวจสอบได้ .....เป็ นการออกแบบให้ มีรูปร่างต่างๆ โดดยใช้ สว่ นประกอบของการออกแบบสามารถรับรู้
และตรวจสอบมิตกิ ว้ างยาวผิวหน้ าของระนาบรองรับได้
...(2).มิตทิ ี่ตรวจสอบไม่ได้ .....เป็ นการออกแบบสองมิติ แต่ในการรับรู้ด้วยสายตาและความรู้สกึ ดูเหมือนภาพสาม
มิตแิ ต่ตรวจสอบไม่ได้ ด้วยการจัด เปรี ยบเทียบได้ กบั ภาพถ่ายของโต๊ ะซึง่ สามารถรับรู้ได้ วา่ มีความกว้ าง ความยาวและ
ความหนา แต่ภาพที่ปรากฏมีเพียงความกว้ างและความยาวเท่านัน้ มิตทิ ี่ตรวจสอบไม่ได้ นี ้เรี ยกว่ามิตมิ ายา หรื อมิติ
ลวง (illussion)
.....(2.1) วิธีทศั นียภาพสิน เป็ นการใช้ เส้ นแสดงขนาดสัดส่วน ซึง่ สัมพันธ์กบั การมองเห็นจริงๆ คือสิ่งที่อยูใ่ กล้
กว่าสิ่งที่อยูไ่ กล เช่นเดียวกับการเขียนทัศนียภาพ
.....(2.2) วิธีทศั ยภาพบรรยากาศ เป็ นการสร้ างบรรยากาศให้ พร่ามัว โดยเฉพาะที่อยูล่ กึ เข้ าไปทางด้ านล่าง ดู
เหมือนมีหมอกปกคลุมอยู่ ทาให้ สิ่งที่อยูใ่ กล้ ดชู ิด สิ่งที่อยูไ่ กลดูไม่ชดั
.....(2.3) วิธีมองจากด้ านบน เป็ นการแสดงความใกล้ ไกลด้ วยวิธีการมองจากด้ านบนหรื อมองจากที่สงู ลงมา
สิ่งที่ใกล้ จะอยูด่ ้ านล่างของพื ้นฐานและสิ่งที่อยูไ่ กลจะอยูด่ ้ านบนพื ้นล่าง
.....(2.4) วิธีทศั ยภาพสี เป็ นการแสดงความตื ้นลึกโดยการใช้ น ้าหนักของสี น ้าหนักแก่และน ้าหนักอ่อน สามารถ
แสดงความใกล้ หรื อไกลได้ ด้วยกันทังคู
้ ่ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ในการใช้ ซงึ่ ต้ องอาศัยประสบการณ์ในการมองเห็นเป็ นสาคัญ
.....(2.5) วิธีบงั ซ้ อนกัน เป็ นการแสดงความตื ้นลึกด้ วยการทับกัน บังกันหรื อซ้ อนทับกัน สิ่งที่ถกู ทับหรื อไกลกันที่
ทับ
.....(2.6) วิธีเอ็กซ์เรย์ เป็ นการแสดงความตื ้นลึกหรื อใกล้ ไกลด้ วยความโปร่งใส เหมือนกับพิมพ์เอ็กซ์เรย์ทาง
การแพทย์ แต่บางครัง้ ไม่อาจจะสรุปให้ เป็ นที่แน่นอนได้ วา่ สิ่งที่อยูใ่ กล้ หรื ไกลกว่ากัน
......สาหรับการจัดภาพในงานออกแบบสองมิติ ถ้ าจะให้ ได้ ผลสมบูรณ์ควรคานึงถึงสิ่งที่สาคัญ 2 ประการคือ
.....(1) ขอบภาพ เป็ นการจัดภาพให้ สว่ นประกอบในภาพสัมพันธ์กนั เองและสัดส่วนประกอบทังหมดสั
้
มพันธ์กบั
ขอบภาพด้ วย
.....(2) บริเวณวางที่ราบเรี ยบ เป็ นการจัดภาพให้ เกิดความใกล้ ไกลบนพื ้นที่เรี ยบ ซึง่ อาจใช้ วิธีทบั ซ้ อนกันหรื อวิธี
อื่นๆ แต่ไม่คอ่ ยนิยมให้ เหมือนจริงตามธรรมชา

บทที่ 8 การสร้ างสื่อ 3 มิติ
สื่อวัสดุ 3 มิตวิ สั ดุ 3 มิติ หมายถึง สื่อที่ผลิตจากวัสดุที่มีความกว้ าง ความยาว ความหนาหรื อลึก ผู้เรี ยนสามารถ
รับรู้ได้ หลายมุมมอง และการรับสัมผัสต่างๆ สามารถรับรู้ได้ ตามความเป็ นจริงประเภทของสื่อวัสดุ 3 มิติ
1.หุน่ จาลอง ควรมีเทคนิคในการเลือกให้ ตรงกับจุดมุง่ หมายของเนื ้อหา
2.ของจริง ควรมีลกั ษณะตรงกับวัตถุประสงค์ เนื ้อหา และธรรมชาติของผู้เรี ยน
3.ป้ายนิเทศ ชื่อเรื่ องต้ องมีลกั ษณะเป็ นข้ อความสันๆ
้ ข้ อความเนื ้อหา คาเชิญชวน คาแนะนาน่าสนใจ
4.ตู้อนั ตรทัศน์ สื่อ 3 มิตเิ ลียนแบบธรรมชาติ กระตุ้นความสนใจ วัสดุประกอบฉากสอดคล้ องเป็ นเรื่ องเดียวกัน

