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บทคัดย่อ 

     สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางซึ่งมีความส าคัญในกระบวนการเรียนการสอนมี
หน้าที่เป็นตัวน าความต้องการของผู้สอนไปสู่ตัวนักศึกษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้
นักศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  สื่อการสอนได้น าไปใช้ในการเรียนการสอนตลอด  และยังได้รับการพัฒนาไปตาม
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง สื่อการเรียนการ
สอนสามารถช่วยการเรียนการสอนของผู้สอนได้ดีมากซึ่งเราจะเห็นว่าผู้สอนนั้นสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้มากทีเดียว แถมยังช่วยให้ผู้สอนมีความรู้มากข้ึนใน
การจัดแหล่งวิทยาการที่เป็นเนื้อหาเหมาะสมแก่การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายในการสอนช่วย
ผู้สอนในด้านการคุมพฤติกรรมการเรียนรู้และสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้มากทีเดียว สื่อการสอนจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบ เช่น 
การใช้ศูนย์การเรียน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต เป็นต้น ช่วยให้ผู้สอนได้สอนตรง
ตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน และยังช่วยในการขยายเนื้อหาที่เรียนท าให้การสอนง่าย
ขึ้น และยังจะช่วยประหยัดเวลาในการสอนนักศึกษาจะได้มีเวลาในการท ากิจกรรมการเรียน
มากขึ้นจากข้อมูลเราจะได้เห็นถึงประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน ซึ่งท าให้เรามองเห็นถึง
ความส าคัญของสื่อสารมีประโยชน์และมีความจ าเป็นสามารถช่วยพัฒนาการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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Abstract 
 

         Using suitable electronic sources/applications is an essential 
element of teaching and learning processes. These also work as effective 
mechanism changing the students’ behavior in reaching learning objectives. 
Today the technology of electronic  learning sources/applications have vastly 
improved and becoming more advanced, also with the changes of science 
and technology. If used properly, the said sources could increasingly boost 
teaching and learning efficiency as well as gaining more knowledge. Using the 
right sources/applications would also help teachers monitoring learning 
behavior which corresponds with developing creative activities with the use of 
programs, applications on the computer. Moreover, it enables teachers to 
suitably focus on the set objectives, saving classroom teaching time. 

        In brief, the study provided us the importance and benefits of using 
the right electronics sources/applications as a tool to enhance and improve 
the students’ learning processes. 
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บทน า 
  
           ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา และถือว่าการศึกษาเป็น
เครื่องมือส าคัญต่อการพัฒนาในทุกภาคส่วนของประเทศประกอบกับกับความพยายามใน
การที่จะพัฒนาสังคมให้ก้าวสู่สังคมคุณภาพ  สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้การ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการของหน่วยงานในกระทรวง  ศึกษาธิการ
เปลี่ยนแปลงไป และแผนการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2545-2559 ซึ่ งเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ของการจัดการศึกษาของไทย ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 ผนวกกับนโยบายด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาล  แนวทางเพ่ือการ
ปฏิบัติต่างๆ ในการจัดการศึกษาของชาติระดับ และการเปลี่ยนแปลงในสังคมอันเป็นผลมา
จากพัฒนาการของยุคโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลให้การสืบหาค้นคว้าแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้
ทางศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
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พัฒนาการของการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้พัฒนาได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่ง
ใหม่ๆ ของวิทยาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นประกอบกับการใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลัก
ในการผลิตและพัฒนา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอารยประเทศ  การ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการพัฒนาปัจเจกบุคคล และการใช้สื่อการสอนจึง
ถือเป็นหัวใจของการเรียนการสอน หรือสร้างและใช้สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม เพียงไรกับ
เนื้อหาที่สอนขึ้นอยู่กับผู้สอนสามารถวางแผนในเรื่องการจัดการ  เรียนการสอนได้ระบบดี
เพียงใด เช่น การวิเคราะห์และก าหนดขอบข่ายเนื้อหาสาระ  การวิเคราะห์คุณสมบัติและ
ความพร้อมของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อจ ากัดต่างๆ ของสภาพการเรียนการสอน การใช้สื่อ
การเรียนการสอน และสื่อที่เป็นกระบวนการ หรือวิธีการประเด็นต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่งในการก าหนดการเรียนการสอนของครู สื่อการสอนก็คืออุปกรณ์ทางการศึกษาที่
น ามาใช้กับการสอนนั่นเอง สื่อการสอนเป็นองค์ประกอบของระบบการสอน พจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายว่าสื่อการสอน หมายถึง วิธีการ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อในการศึกษา ที่จะท าให้บทเรียนที่ยากและซับซ้อนกลายเป็นเรื่อง
ง่ายต่อความเข้าใจ ก็อาศัยสื่อการสอน เพราะฉะนั้นการใช้สื่อการสอนประกอบจึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ครูผู้สอนจะต้องรู้จักและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ให้หลักการไว้ว่าเพ่ือเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ
มีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ในหมวด 1 ได้กล่าวถึง
ความมุ่งหมาย และหลักการศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถอยู่กับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขและในหมวด 4 แนวการจัด
การศึกษาก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด   ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องจัดให้
เนื้อหาสาระต่าง ๆ และกิจกรรมที่มีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ การประยุกต์ ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกันและ แก ้ไขปัญหากระบวนการดังกล่าวผู้ 
สอนและผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนรู้และ แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
และการศึกษาในยุคต้นหรือระดับแรกของชีวิตเป็นสิ่งส าคัญที่สุด  คือ การศึกษาของเด็กเล็ก 
ซึ่งเป็นระยะแห่งการจดจ า การเรียนแบบ การพัฒนาต่อเนื่องเป็นจุดเริ่มต้นของพ้ืนฐาน
การศึกษาในระดับต่อไปรวมทั้งเป็นการเตรียมตัวที่จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปใน 
อนาคต(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หน้า 7) 
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      ในการเรียนการสอนสิ่งที่จ าเป็นเหนือสิ่งอ่ืนใด เปรียบเหมือนแผนที่เดินทางก็คือ
แผนการสอน แผนการสอนจะเป็นการก าหนด จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา บริบท ขั้นตอน
การเรียนการสอน สื่อ กิจกรรม และการประเมินผลไว้อย่างชัดเจนการเขียนแผนการสอน สิ่ง
ที่ส าคัญมากก็คือการจัดแบ่งเนื้อหาให้สมดุล และก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ จ าเป็นต้องค านึงถึง พิสัยในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
ให้ครอบคลุมด้วย ได้แก่ (http://www.thaiwbi.com/topic/Course_relation/) 

      1. พุทธพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึงความรู้ความเข้าใจการจดจ าในเนื้อหา 
      2. จิตพิสัย (Effective Domain) หมายถึงความมีจิตส านึกที่ดี ความรู้สึกผิดชอบชั่ว

ดี 
      3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึงการฝึกปฏิบัติด้านทักษะ เช่น 

งานช่างการกีฬาเมื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ตามพิสัยข้างต้นได้แล้ว  จึงน าไปใช้เป็น
เกณฑ์การประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อไป 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้ความหมายของสื่อการสอนไว้ว่า 
สื่อการสอน หมายถึง ระบบการน าวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการมาเป็นตัวกลางในการศึกษาแก่
ผู้เรียน ดังนั้น จ าแนกประเภทของสื่อการศึกษา ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
          1. ประเภทวัตถุ (Materiate) ได้แก่ สิ่งที่เป็นสิ่งของทั้งหลาย ทั้งรูปภาพ สัญลักษณ์ 
          2. ประเภทอุปกรณ์ (Eguipment) วีดิทัศน์ โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ 
          3. ประเภทวิธีการ (Methods) เป็นสื่อประเภทกระบวนการ และการกระท า เช่น 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบต่างๆ การสาธิต การทดลอง การจัดนิทรรศการ 
          สื่อ การศึกษา หรือสื่อการเรียนการสอนปัจจุบัน ทั้งที่เป็นสื่อประเภทวิธีการ หรือ
กระบวนการและสื่อที่เป็นวัสดุสิ่งของและเครื่องมือ อาจจ าแนกให้เห็นประเภทตามคุณสมบัติ 
ความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนที่แตกต่างกันได้  อย่างไรก็ตามการ
เลือกใช้สื่อให้สนองจุดมุ่งหมายตัวครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับแนวความคิดทฤษฎีใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน วิธีการเกี่ยวกับการเรียน
การสอนที่ถือตัวครูเป็นศูนย์กลาง ท าให้คุณภาพและประสิทธิภาพของการเรียนรู้ไม่พัฒนา
เท่าท่ีควรซึ่งอิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ สิงหรา (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์
กับการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ค าศัพท์และ
ทักษะการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  พบว่าการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ค าศัพท์และทักษะ
การสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  หลังสูงกว่าก่อนเรียนมีนัยส าคัญทางสถิตที่
ระดับ .01 
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ประกอบกับปัจจุบันการพัฒนาทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีได้เจริญขึ้นอย่างรวด เร็ว  
สภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  การศึกษาจึงจ าเป็นต้องขยาย
ขอบเขต ท าให้จุดประสงค์ของการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป  แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการสอน
เกิดขึ้นมากมาย  แต่สิ่งส าคัญที่ผู้สอนและผู้เรียนให้การยอมรับนั้นคือ กระบวนการในการ
เรียนการสอนและบทบาทของสื่อการเรียนการสอน ผนวกกับการวางแผนการเรียนการสอน
ทุกคนควรจะต้องกระท าก่อนลงมือสอนและในขั้น ตอนการวางแผนการสอนจะท าให้ครู
ทราบได้ว่า สื่อการเรียนการสอนประเภทใดที่สมควรน ามาประกอบบทเรียนให้เกิดคุณค่า
และมี ประสิทธิภาพ ควรใช้เมื่อไร ตอนไหน ควบคู่ก่อนหรือหลัง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการ
เรียนการสอนที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้ปัญหาในการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอน บุญเหลือ ทอง
เอ่ียม และสุวรรณ นาภู กล่าวว่า อาจมาจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้ คือ 
          1. เกี่ยวกับทางโรงเรียน 
          - โรงเรียนไม่มีงบประมาณส าหรับซื้ออุปกรณ์การสอน 
          - อุปกรณ์ท่ีโรงเรียนมีอยู่ ไม่ตรงกับบทเรียน 
          - อุปกรณ์ท่ีทางโรงเรียนมีอยู่ล้าสมัย หรือช ารุด 
          - สภาพห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการใช้อุปกรณ์บางประเภท  เช่น 
ห้องมีแสงสว่างมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับเครื่องฉายบางประเภท 
          2. เกี่ยวกับผู้สอน 
          - ผู้สอนไม่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านโสตทัศนศึกษา 
          - ผู้สอนขาดทักษะในการใช้เครื่องมือบางประเภท 
          - ผู้สอนเกรงว่าเมื่อใช้อุปกรณ์การสอนแล้วจะท าให้เสียเวลาและสอนไม่ทันตาม
หลักสูตร 
          - ผู้สอนไม่เห็นความส าคัญของอุปกรณ์ และคิดว่าตนเองสามารถสอนได้โดยไม่มี
อุปกรณ ์
          - ผู้สอนไม่ยอมอุทิศเวลาในการท าอุปกรณ์และใช้อุปกรณ์ 
          - ผู้สอนคิดว่าเมื่อใช้อุปกรณ์แล้วระเบียบของห้องจะเสียไป 
          - ผู้สอนไม่อยากใช้อุปกรณ์การสอน เพราะราคมแพง กลัวว่าจะต้องรับผิดชอบใน
กรณีท่ีเกิดการช ารุด หรือเสียหาย 
          3. เกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน 
          ผู้บังคับบัญชาไม่ส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์การสอนมากเท่าที่ควร  และบางแห่งก็
ขาดก าลังคน ที่จะท างานด้านนี้โดยเฉพาะจากที่กล่าวมา แล้วทั้งหมดในเรื่องบทบาทของครู
กับสื่อการเรียนการสอน สรุปได้ว่า สื่อการสอนทั้งหลายเป็นเครื่องอ านวยประโยชน์ต่อการ
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เรียนการสอน กล่าวคือ ท าให้บทเรียนน่าสนใจ นักเรียนเกิดความสนุกสนานในบทเรียน และ
ยังช่วยทุ่นเวลาในการสอนอีกด้วย 
          ดังนั้นผู้สอนจะต้องหมั่นตรวจสอบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ 
เช่น ประเภทหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของครูผู้สอน ส่วนการจะพัฒนาไป
จนถึงระดับโตนั้น ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและความรับผิดชอบ สื่อการเรียนการสอนบางอย่าง
อาจต้องปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อยหรือบางประเภทอาจถึงขั้นท าขึ้นใหม่ทั้งหมดก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ครูผู้สอนเท่านั้นที่จะเข้าใจได้ดีที่สุดผู้เขียนเชื่อว่าบทบาทและเทคนิคของครูผู้สอนประกอบ
กับการเลือกใช้สื่อและพัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะสมกับบทเรียนในแต่ละเนื้อหาสาระวิชา 
ย่อมส่งผลต่อผู้เรียนได้ทางหนึ่ง ผลผลิตที่ได้รับคือความภาคภูมิใจของผู้สอนนั้นเอง 

     ดังนั้นการพัฒนาสื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนมีพัฒนาการมายาวนาน เนื่องจากสื่อ
เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ  จากผู้สอนไปยังผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความคิดระหว่างกันและกัน หากสื่อได้รับการออกแบบ  
พัฒนาอย่างดี ก็จะสามารถสร้างความเข้าใจในประเด็นที่ต้องการน าเสนอได้อย่างถูกต้องด้วย
กระแสสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Society) นับว่าเป็นกระแสที่มาแรงมาก 
ประเทศส่วนมากในโลกท้ังที่พัฒนาแล้ว และก าลังพัฒนา ต่างก็ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่มี
การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของประเทศ การศึกษานับเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมผสมผสาน นับตั้งแต่การน าคอมพิวเตอร์
มาใช้เป็นสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน การจัดท าหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ จนก้าวสู่การ
ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อช่วยเสริมการเรียนการสอน ที่เรียกว่า “สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” 
หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ CAI – Computer Aided Instruction เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนามาถึงยุคโลกไร้พรมแดน  ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) การเรียนการสอนก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างมาก โดยมีการน าบริการต่างๆ 
ของอินเทอร์เน็ตมาพัฒนาเป็นสื่อถ่ายทอดวิชาการความรู้สาขาต่างๆ เข้าสู่ระบบ  เพ่ิม
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
(http://www.thailibrary.in.th/2012/11/03/e-learning/) 

     จากอดีตจนถึงปัจจุบันครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการก าหนดอนาคตของคนในชาติ 
เพราะครูเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้เรียนที่สุด ครูจึงมีภาระหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมสร้างเสริม 
สติปัญญา เป็นผู้ให้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และเป็นผู้จุดประกายแห่งการเรียนรู้ 
กระตุ้นการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ ไม่กลัวความล าบากมีความเพียร
พยายามในการ เสาะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งปลูกฝังกล่อมเกลา คุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์ สอนทักษะชีวิตให้สามารถท า งานและด ารงชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นได้ สิ่งส าคัญครูต้องมีจิต เมตตากรุณาผู้ เรียนเป็นพื้นฐาน มีอุดมการณ์ ทุ่มเท เสียสละ มี

http://www.thailibrary.in.th/2012/11/03/e-learning/
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ความจริงใจ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ และมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของชาติ(สุเทพ บุญศิริ, 
2552, หน้า 20) 
      การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการ สอนที่เน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ  การท าวิจัยในชั้น เรียน  การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้จากการส ารวจวุฒิการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปี 2555 พบว่าครู 
อาจารย์ ส่วนใหญ่ที่สอนในระดับอุดมศึกษา ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ที่ไม่ใช่ครุ
ศาสตร์หรือ ศึกษาศาสตร์ และไม่ได้ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนท า ให้อาจเกิด
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ทักษะในการจัดการเรียนการสอนหรือเทคนิควิธีสอนแบบต่างๆ  ซึ่ง
แนวโน้มของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญในเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยอาศัยปรัชญาการสอน  และทฤษฎีการเรียนรู้การ
พัฒนาสื่อประกอบการสอน และการวัดและประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554,หน้า 
21)นอกจากนี้ปัจจุบันสื่อทุกอย่างต้องใช้ภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษเพราะมีบทบาทส าคัญ
ยิ่งและเป็นตัวจักรส าคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกดังงานวิจัยของรัตนา  แสงจันทร์ (2555) ได้ศึกษาผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
ส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการบริการและการท่องเที่ยว  ของ
นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม  พบว่า ผู้สอนใช้วิธีการบรรยายและใช้สื่อ Power Point  
พบว่า นักศึกษาจ านวน 40 คน รู้ความหมายค าศัพท์อังกฤษเพียง 25 ค า จากค าศัพท์ทั้งหมด 
50 ค า  และค าศัพท์ที่รู้มากที่สุดคือ Chain  restaurant คิดเป็นร้อยละ 92.5  และการ
บรรยายและสื่อผสมทางอิเล็กทรอนิกส์พบว่านักศึกษารู้ความหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 60  โดย
ภาพรวมวิธีการสอนผ่านสื่อผสมอิเล็กทรอนิกส์นี้ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ค าศัพท์ได้ดีที่สุด โดย
มุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สารสนเทศเป็นปัจจัย
ชี้น าในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย 
จะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีสมรรถนะทางด้านภาษาเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และจะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีของประเทศในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศเพ่ือให้มีทักษะ
ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจา
ต่อรอง และสร้างความสัมพันธ์อันดีได้ จึงมีความส าคัญ เป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าภาษาอังกฤษ
ส าคัญตรงที ่
         1. ความเจริญก้าวหน้าทาวิทยาศาสตร์มาจากยุโรปและอเมริกาเป็นส่วนใหญ่หาก
ต้องการเข้าใจสิ่งเหล่านี้ต้องมีความรู้เป็นภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเพราะต ารับต าราส่วนมาก
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
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         2. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดการเรียนรู้
ภ าษ า อั งก ฤษ จึ ง เป็ น เค รื่ อ งห ม ายข อ งค น มี ก ารศึ ก ษ าดี อ ย่ า งห ลี ก เลี่ ย ง ไม่ ได้ 
         3. การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศกว้างขวางขึ้นมีข้อจ ากัดและกฏเกณฑ์เข้ามา
เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องอาศัยภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร ท าสัญญาต่างๆ 
         4. ปัจจุบันประเทศไทยก าลังพัฒนาตัวเองไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องใช้
บุคลากรที่มีความรู้ในหลายๆด้านรวมทั้งผู้ช านาญด้านภาษาด้วย 
         5. ในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมือง การทหาร การทูตระหว่างประเทศต้องมี
ความรอบคอบระมัดระวังในการเลือกใช้ค าพูดเพ่ือหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดต่างๆอันเกิดจาก
การใช้ค าไม่เหมาะสม 
         6. นักจิตวิทยาทางภาษาศาสตร์ได้ค้นคว้าและสรุปออกมาว่าคนที่รู้มากกว่าหนึ่งภาษา
มีโอกาสได้พัฒนามันสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษาได้มากกว่าคนที่พูดอยู่ภาษาเดียวและ
คนที่พูดได้ภาษามีโอกาสหารายได้ได้เร็วกว่าและมากกว่าคนที่พูดได้ภาษาเดียวคือภาษาแม่ 
       ดังนั้นการใช้สื่อการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ ดัง
งานวิจัยของอุบลวรรณ  ปรุงวนิชพงษ์  (2551)  ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ  โดยใช้กิจกรรมการอ่านให้คล่อง  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนราชินีบูรณะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ  โดยใช้กิจกรรมการอ่านให้คล่องมีประสิทธิภาพดี   ความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอังกฤษสูงกว่าการใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นอยู่ในระดับดีทุกบทเรียน 
 
บทสรุป 
     การเรียนการสอนสื่อการสอนแต่ละชนิดนั้นมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง  
ผู้สอนสามารถที่จะเอาสื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ทุกระดับชั้น  ตั้งแต่การศึกษาระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าภาษาอังกฤษมาแทรกนั้น  การใช้
สื่อการเรียนการสอนกับนักศึกษายิ่งมีความจ าเป็นและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  
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