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10 ประเภทสื่อการเรียนการสอน  
 สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอด องค์ความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ จากแหล่งความร้ไูปสู่ผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ     

ส่ือการเรียนการสอน แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

1. ส่ือการเรียนการสอน แบ่งตามคุณลักษณะ มี 4 ประเภท คือ 
 1.1 สื่อประเภทวัสด ุได้แก่ สไลด์ แผ่นใส เอกสาร ตํารา สารเคมี สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และ  

คู่มือการฝกึปฏิบัติ 

 1.2 ส่ือประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ ของจริง ห่นุจําลอง เครื่องเล่นเทปเสียง เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เคร่ือง  

ฉายแผ่นใส อุปกรณ์และเคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการ 

 1.3 ส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่ การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติการฝึกงาน  

การจัดนิทรรศการ และสถานการณ์จําลอง 

 1.4 สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์  

(Computer presentation) การใช้ Intranet และ Internet เพื่อการสื่อสาร     

(Electronic mail : E-mail) และ การใช้ WWW (World Wide Web) 

2. ส่ือการเรียนการสอน แบ่งตามประสบการณ์การเรียนรู้ 

เอ็ดการ์ เดล (Egger Dele, 1969) ได้แบ่งประเภทของโสตทัศนวัสดุในการเรียนการสอนออก

เป็น ประเภทต่าง ๆ เรียกว่า “กรวยประสบการณ์” (Cone of Experience) โดยการจัดเรียงลําดับ

ประสบการณ์ จาก รูปธรรม มากที่สุด ไปยังประสบการณ์ท่ีเป็นนามธรรม รวม 10 ประเภท ดังน้ี 

ข้ันท่ี 1 ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) 

 ขั้นที่ 2 ประสบการณ์จําลอง (Contrived Experience) 

 ข้ันที่ 3 ประสบการณ์นาฏการการแสดง (Dramatized Experience)    

 ขั้นที่ 4 การสาธิต (Demonstration) 

 ข้ันท่ี 5 การศึกษานอกสถานที่ (Field Trip) 

 ขั้นที่ 6 นิทรรศการ (Exhibition) การจัดป้ายนิเทศ บอร์ดนิทรรศการ    

 ข้ันท่ี 7 ภาพยนตร์และโทรทัศน์ (Motion picture and Television) 

ขั้นที่ 8 การบันทึกเสียง วิทยุและภาพนิ่ง (Recording Radio and Still Picture) 

 ขั้นที่ 9 ทัศนสัญลักษณ์ (Visual Symbol) การ์ตูน แผนที่ แผนภูมิ แผนสถิติ รูปสัญลักษณ์  
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 ขั้นที่ 10 วัจนสัญลักษณ์ (Verbal Symbol) ตัวหนังสือ ตัวอักษร การใช้ต้องคํานึงถึงพื้นความรู้ 

ของผู้เรียนเป็นสําคัญ  

3. สื่อการเรียนการสอน แบ่งตามคุณสมบัติ 
Wilbure Young ได้จัดแบ่ง สื่อการเรียนการสอน แบ่งตามคุณสมบัติ ไว้ดังนี้ 

3.1 ทัศนวัสดุ (Visual Materials) เช่น กระดานดํา กระดานสําลี แผนภูมิ รูปภาพ ฟิล์ม สตริป 

สไลด์ ฯลฯ 

3.2 โสตวัสดุ (Audio Materials) เช่น เครื่องบันทึกเสียง (Tape Recorder) เครื่องรับวิทยุ ห้อง 

ปฏิบัติการทางภาษา ระบบขยายเสียง ฯลฯ 

3.3 โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ 

3.4 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Equipments) เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายฟิล์มสตริป 

เครื่องฉายสไลด์ 

3.5 กิจกรรมต่าง ๆ (Activities) เช่น นิทรรศการ การสาธิต ทัศนศึกษา ฯลฯ  

4. สื่อการเรียนการสอน แบ่งตามรูปแบบ (Form) Louis Shores 
4.1 ส่ิงตีพิมพ์ (Printed Materials) เช่น หนังสือแบบเรียน เอกสารการสอน ฯลฯ 

 4.2 วัสดุกราฟิก เช่น แผนภูมิ (Charts) แผนสถิติ (Graph) แผนภาพ (Diagram) ฯลฯ 

 4.3 วัสดุฉายและเครื่องฉาย (Projected Materials and Equipment) เช่น ภาพยนตร์ สไลด์  

 4.4 วัสดุถ่ายทอดเสียง (Transmission) เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง 

5. สื่อการเรียนการสอน แบ่งตามลักษณะ และการใช้ 

 1. เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ (Hardware) 

 2. วัสดุ (Software) 

 3. เทคนิค หรือ วิธีการ (Techiques or Methods) 

6. สื่อการเรียนการสอน แบ่งตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 มี 3 ประเภท ได้แก ่ 
 6.1 สื่อสิ่งพิมพ ์ได้แก่ หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

 6.2 สื่อเทคโนโลยี ได้แก่ สื่อที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องมือ โสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือที่เป็น

www.krunoomtutor.com/Facebook/Youtube : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID Line : krunoomtutor62

http://www.krunoomtutor.com/Facebook/Youtube


3

เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 6.3 สื่ออื่น ๆ ได้แก่ บุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อธรรมชาติ กิจกรรม กระบวนการ วัสดุ เครื่อง

มือ อุปกรณ์  

7. สื่อการเรียนการสอน สมัยใหม่ 
สื่อ CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ ซีเอไอ (CAI) 

        คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือโปรแกรมช่วยสอน คือสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนอันหนึ่ง CAI คล้ายกับ

สื่อการสอนอื่น ๆ เช่น วิดีโอช่วยสอน บัตรคำช่วยสอน โปสเตอร์ แต่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะดีกว่าตรงที่

ตัวสื่อการสอน ซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์นั้น สามารถโต้ตอบกับนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับคำสั่งเพื่อมา

ปฏิบัติ ตอบคำถามหรือไม่เช่นนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นฝ่ายป้อนคำถาม 

ตัวอย่างของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI 

 1.การสอน (TutorialInstruction)  เป็นโปรแกรมที่เสนอเนื้อหาความรู้เปน็เนื้อหาย่อย ๆ แก่ 

ผูเ้รียนในรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง หรือทุกรูปแบบรวมกัน แล้วให้ผู้เรียนตอบคำถามเมื่อผู้เรียนให้

คำตอบแลว้คำตอบนั้นจะได้รับการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลปอ้นกลับทันทีแต่ถ้าผูเ้รียนตอบคำถามนั้นซ้ำ

และยังผิดอีกก็จะมีการให้เนื้อหาเพื่อทบทวนใหม่จนกว่าผู้เรียนจะตอบถูกแล้วจึงตัดสินใจว่าจะยังคงเรียน

เนื้อหาในบทนั้นอีก หรือจะเรียนในบทใหม่ต่อไป 

  2.การฝึกหัด (Drills and Practice)  เป็นโปรแกรมฝึกหัดที่ไมม่ีการเสนอเนื้อหาความรู้แก่ 

ผูเ้รียนก่อนแต่จะมีการให้คำถามหรือ ปัญหาที่ได้คัดเลือกมาจากการสุ่ม หรือออกแบบมาโดยเฉพาะ 

โดยการนำเสนอคำถาม หรือปัญหานั้นซ้ำแลว้ซ้ำเล่าเพื่อให้ผู้เรียนตอบแล้วมีการให้คำตอบที่ถูกต้อง   

เพื่อการตรวจสอบยืนยันแก้ไขและพร้อมกับให้คำถามหรือปัญหาต่อไปอีก จนกว่าผู้เรียนจะสามารถตอบ

คำถามหรือแก้ปญัหานั้นจนถึงระดับที่น่าพอใจ ดังนั้นในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกหัดนี้ ผู้เรียนจึง

จำเป็นต้องมีความคิดรวบยอดและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราว และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆเป็น

อย่างดีมาก่อน แล้วจึงจะสามารถตอบคำถาม หรือแก้ปัญหาได้ 

 3.การจำลอง (Simulation)  เป็นโปรแกรมที่จำลองความเปน็จริงโดยตัดรายละเอียดต่าง ๆ

หรือนำกิจกรรมที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง มาให้ผู้เรียนได้ศึกษานั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

พบเห็นภาพจำลองของเหตุการณ์ เพื่อการฝึกทักษะและการเรียนรู้ได้ โดยไมต่้องเสี่ยงภัย หรือเสียค่าใช้

จ่ายมากนักโปรแกรมนี้มิใช่เป็นการสอนเหมือนกับโปรแกรมการสอนแบบธรรมดาซึ่งเป็นการเสนอเนื้อหา

ความรู้ แล้วจึงให้ผู้เรียนทำกิจกรรมแต่เป็นเพียงการแสดงให้ผู้เรียนได้ชมเท่านั้น 
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 4. เกมเพื่อการสอน (Instructional Games) โปรแกรมชนิดนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมาก

เนื่องจากเป็นสิ่งที่กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ได้โดยง่ายเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

และช่วยมิให้ผู้เรียนเกิดอาการเหม่อลอยหรือฝันกลางวัน ซึ่งเปน็อุปสรรคในการเรียนเนื่องจากมีการ

แข่งขันจึงทำให้ผู้เรียนต้องมีการตื่นตัวอยู่เสมอ 

 5. การค้นพบ (Discovery)  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของ

ตนเองให้มากที่สุดโดยการเสนอปัญหาใหผู้้เรียนลองผิดลองถูกหรือโดยวิธีการจัดระบบเข้ามาช่วย  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนเพื่อช่วยในการคน้พบจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด 

 6. การแก้ปัญหา (Problem-Solving)  เป็นการให้ผู้เรียนฝึกการคิด การตัดสินใจโดยมีการ

กำหนดเกณฑ์ให้ แล้วให้ผู้เรียนพิจารณาไปตามเกณฑ์นั้นโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหาแบ่งได้เป็น 2 ชนิด 

คือ โปรแกรมที่ให้ผู้เรียนเขียนเองและโปรแกรมที่มีผู้เขียนไว้แล้วเพื่อช่วยผู้เรียนในการแก้ปัญหาโดยที่

คอมพิวเตอร์จะช่วยในการคิดคำนวณ และหาคำตอบที่ถูกต้องให้ 

 7. การทดสอบ (Tests)  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทดสอบมิใช่เปน็การใช้เพียงเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อวัดความรูข้องผู้เรียนเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้สอนมีความรู้สึกที่เป็น

อิสระจากการผูกมัดทางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทดสอบได้อีกด้วย 

8. สื่อการเรียนการสอน แบ่งตามทรัพยากรการเรียนรู้ 
	 ทรัพยากร หมายถึงสิ่งทั้งปวงที่มคี่า ทรัพยากรการเรียนรู้ (learning resources) จึงหมายถึงทุก

สิ่งที่มีอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือสิ่งที่คนประดิษฐ ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียนรู้ 

โดนัลด ์พี. อีลี (Donald P. Ely ) ได้จาแนกสื่อการ เรียนการสอนตามทรัพยากรการเรียนรู้ 5 รูปแบบ 

โดยแบ่งได้เป็นสื่อที่ออกแบบขึ้นเพื่อ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา (by design) และสื่อที่มีอยู่ทั่วไปแล้วนำ

มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน ได้แก่  

 8.1 คน (People) 

 8.2 วัสดุ (Materials) 

 8.3 อาคารสถานที่ (Setings) 

 8.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment) 
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9. สื่อการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา 
 การจำแนกสื่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยยึดวัตถุประสงค์การเรียน การสอน และ

วิธีการสอน หรือเทคนิคการสอนที่ใช้ในระดับอุดมศึกษาเป็นเกณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  

 วิธีสอน/เทคนิคการสอน : การศึกษาด้วยตนเอง การอภิปรายกลุ่ม การบรรยาย  

 สื่อการเรียนการสอน : เอกสาร/ตำรา/สิ่งพิมพ์ ของจริง หุ่นจำลอง สื่อโปรแกรม เทป วิทยุ สไลด์ 

แผ่นใส เทปวีดิทัศน์ภาพยนตร ์สื่อประสม คอมพิวเตอร์ : E-mail, CAI  

จิตพิสัย (Affective Domain)  

 วิธีสอน/เทคนิคการสอน : การฝึกปฏิบัติ การวิจัย การอภิปรายกลุ่ม การศึกษานอกสถานที่  

 สื่อการเรียนการสอน : คู่มือฝึกปฏิบัติ เอกสาร/ตำรา/สิ่งพิมพ์ ของ จริง หุ่นจำลอง สถานที่ศึกษา

ดูงาน และ ฝึกงาน สื่อประสม  

ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

  วิธีสอน/เทคนิคการสอน : การสาธิต สถานการณ์จำลอง การปฏิบัติใน ห้องปฏิบัติการ  

การฝึกงาน  

 สื่อการเรียนการสอน : อุปกรณป์ระกอบการสาธิต ของจรงิ หุ่นจำลอง คู่มือฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์ 

และ เครื่องมือปฏิบัติการ สถานทีฝ่ึกปฏิบัติงาน สื่อประสม คอมพิวเตอร์ : Simulation, CAI  

10. สื่อการเรียนการสอน แบง่ประเภทการสอน โรเบิร์ต อี. ดี. ดีฟเฟอร์ 
 1. วัสดุที่ไม่ตอ้งฉาย ได้แก่ รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ของจริง ของตัวอย่าง หุ่นจำลอง แผนที่ 

กระดาษสาธิต ลูกโลก กระดานชอล์ค กระดานนิเทศ กระดานแม่เหล็ก การแสดงบทบาท นิทรรศการ 

การสาธิต และการทดลองเป็นต้น 

 2. วัสดุฉายและเครื่องฉาย ได้แก่ สไลด์ ฟิล์มสตริป ภาพโปร่งใส ภาพทึบ ภาพยนตร์ และเครื่อง

ฉายตา่ง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ และฟิล์มสตริป เครื่องฉายกระจกภาพ เครื่องฉาย

ภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องฉายภาพจุลทัศน์ เป็นต้น 

 3. โสตวัสดุและเครื่องมือ ได้แก่ แผ่นเสียง เครื่องเล่นจานเสียง เทป เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง

ขยายเสียง และวิทยุ เป็นตน้
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