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ค าน า 
 

 รายงานการจัดทําและผลการใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความเป็นมา วิธีการจัดทํา และผลของการนําชุดสื่อ           
การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อันเป็นผลเนื่องมาจากการที่
ผู๎รายงานได๎ศึกษา   และวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                        
ที่ลงทะเบียนเรียนสาระเพิ่ม รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 ซึ่งพบวํา เนื้อหาสาระและ
กระบวนการในการจัดการเรียนรู๎ สื่อ นวัตกรรมที่ใช๎ในหนํวยการเรียนรู๎ เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด             
ไมํนําสนใจและไมํสนองตอบตํอผู๎เรียนเทําที่ควร ทําให๎ผู๎เรียนมีทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคํอนข๎าง
ต่ํากวําหนํวยการเรียนรู๎อ่ืน ๆ ผ๎ูรายงานจึงคิดหาวิธีแก๎ปัญหาโดยการจัดทําสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน            
ชุดสื่อการสอน โปรแกรม Microsoft PowerPoint มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ที่ทําให๎ผู๎เรียนมีทักษะและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและมีเจตคติที่ดีตํอการเรียน  ซึ่งผู๎รายงานได๎ศึกษาค๎นคว๎ารวบรวมข๎อมูล 
ทดลองใช๎และปรับปรุง เพื่อให๎สอดคล๎องกับจุดประสงค์การเรียนรู๎และหลักสูตรที่ให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎
ได๎อยํางมีความสุข และได๎จัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ประกอบการใช๎ครบถ๎วน และเผยแพรํไปยัง
ผู๎เกี่ยวข๎องนําไปเป็นประโยชน์ประกอบการเรียนการสอน 

ผู๎รายงานหวังเป็นอยํางยิ่งวํารายงานการใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการ
ห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตํอครู อาจารย์ ผ๎ูที่เกี่ยวข๎อง และ ผู๎ที่สนใจจะ
นําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะสํงผลตํอคุณภาพของ
ผู๎เรียนตํอไป 
 
 
         นติยา  ฉัตรเมืองปกั 
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ประกาศคุณูประการ 

 
 การจัดทํารายงานฉบับนี้ สําเร็จลงได๎เพราะความรํวมมือและชํวยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย 
ผู๎รายงานจึงขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณทํานผู๎อํานวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม  รองผู๎อํานวยการทั้ง 4 ฝ่าย ที่ได๎ให๎               
การสนับสนุนสํงเสริมจนทําให๎สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี   
 ขอขอบพระคุณ นายภูสิทธิ  ทองเทียนชัย  ข๎าราชการครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช               
บางขุนเทียน ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  และนายภูชิต  แสงบัว  ข๎าราชการครูโรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย ตําแหนํงครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ  ที่ได๎ให๎คําปรึกษา แนะนํา และตรวจสอบ           
ความถูกต๎อง ในการจัดทํารายงานครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ นางสุนันทา  สูรติเทอดสกุล , นางจินดา  อยูํเป็นสุข , นางบูชาศรี  ซื่อสุวรรณ,           
นางภณิดา  ประภายนต์ , นางทับทิมทอง  กอบัวแก๎ว , นางอัจฉรา  ญาณยุทธ และนายประสิทธิ์             
เดํนพัฒนพิทักษ์    คณะครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม ที่ได๎ให๎คําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบความถูกต๎องและ
ชํวยเหลือ ในการศึกษา ค๎นคว๎าและจัดทํารายงานครั้งนี้จนสําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี 
 ขอขอบพระคุณเพื่อนครู และผู๎เกี่ยวข๎องทุกทําน ที่ได๎ให๎ความอนุเคราะห์ ชํวยเหลือในการจัดทํา
รายงาน และขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่มีสํวนชํวยในการศึกษาค๎นคว๎าครั้งนี้ 
 คุณคําและประโยชน์ที่ได๎รับจากรายงานการศึกษาค๎นคว๎าครั้งนี้ ผู๎รายงานขอมอบเป็นสิ่ง               
ตอบแทนพระคุณบิดา มารดา  และคณาจารย์ทุกทํานที่มีสํวนให๎การศึกษาค๎นคว๎าและจัดทํารายงาน 
สําเร็จลุลํวง ไปได๎ด๎วยดี 
 
 
         นติยา  ฉัตรเมืองปกั 
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นิตยา ฉัตรเมืองปัก.  (2550).  รายงานการจัดท าและผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดสื่อการสอน 
            โปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห้องสมุด รหัสวิชา ง 40213  
            เร่ือง การจัดนทิรรศการหอ้งสมุด ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม.  กรุงเทพฯ:   
              โรงเรียนราชวินติ มัธยม.   
 
              การดําเนินการครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพและของ สื่อคอมพิวเตอร์
ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา            
ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 
และหาความพึงพอใจในการเรียนของผู๎เรียนที่มีตํอ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint  
 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม               
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสาระเพิ่มเติมกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จํานวน 25 คน โดยได๎           
มาจาก การสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง  (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช๎ในการดําเนินการ ได๎แกํ 
สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่องการจัดนิทรรศการ
ห๎องสมุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 50 ข๎อเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งมี
คําความยากงํายคําอํานาจจําแนกรายข๎อตั้งแตํ 0.43 ถึง 0.76 คําความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทํากับ 0.79             
แบบประเมินคุณภาพของ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
สําหรับผู๎เชี่ยวชาญมีคุณภาพด๎านเนื้อหามีคําเฉล่ีย 4.53 ในระดับดีมากและด๎านเทคโนโลยีการศึกษา           
มีคําเฉล่ีย 4.44 ในระดับดี  และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนของผู๎เรียนที่มีตํอสื่อคอมพิวเตอร์
ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ จํานวน 
10 ข๎อ มีคําเฉล่ีย 4.02 ในระดับมาก สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล คือ ร๎อยละ คําเฉล่ีย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคําที (t-test dependent) 

ผลการดําเนินการครั้งนี้ พบวํา สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 86.73/88.33 มีความพึงพอใจในการเรียนของผู๎เรียนเทํากับ 4.02 
และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวํา สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint เป็น สื่อการสอนที่มีความเหมาะสมมีประโยชน์ สามารถนําไปใช๎สอนได๎ผลดี  
และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนตํอสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint เรื่องการจัดนิทรรศการห๎องสมุดที่พัฒนาอยูํในระดับมาก  และ ผู๎เรียนที่เรียนโดยใช๎
สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน โปรแกรม Microsoft PowerPoint   รายวิชานิทรรศการ        
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งานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน             
ราชวินิต มัธยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน 

 
โดยสรุป สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชา

นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6             
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนําสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ที่สร๎างขึ้นไปประยุกต์ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืน ๆ ได๎ตาม                
ความเหมาะสม และพัฒนา สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint            
ที่มีคุณภาพตํอไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาถือเป็นกระบวนการสําคัญที่สุดของการพัฒนาคุณภาพของคนและการศึกษาก็ยังเป็น
กระบวนการตํอเนื่องตลอดชีวิตเพราะทุกชํวงเวลาของชีวิตคนนั้นจะเกิดการเรียนรู๎อยูํเสมอ  การจัดการ
ศึกษาในปัจจุบันเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญโดยสํงเสริมให๎ผู๎เรียน                
มีคุณลักษณะในการใฝ่ร๎ูใฝ่เรียน รู๎จักแสวงหาความร๎ู ศึกษาค๎นคว๎าหาความร๎ูจากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ 
มีนิสัยรักการอําน  และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  ซึ่งแนวทางในการจัดการศึกษาดังกลําวเป็นผล           
สืบเนื่องมาจาก  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด  4 มาตรา  22 การจัดการศึกษา
ต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎และ  ถือวําผู๎เรียนมีความสําคัญ
ที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  และมาตรา 24 (3) จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให๎ทําได๎ 
คิดเป็น ทําเป็น รักการอําน  และเกิดการใฝ่ร๎ูอยํางตํอเนื่อง  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา .  2543: 24-27) 
เป็นไปตามแนวทางในการจัดการศึกษาพระราชบัญญัติ และสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ได๎มีความมุํงหมายและหลักการ คือ การจัดการศึกษาต๎องเป็นไป              
เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความร๎ู และคุณธรรม มีจริยธรรม
ในการดํารงชีวิตอยูํ สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 5-11) 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาตินี้เองได๎เป็นแนวทางไปสูํ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544 ซึ่งได๎กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น  กระทรวงศึกษาธิการได๎มี
คําส่ังให๎สถานศึกษาใช๎หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนนํารํองและโรงเรียน
เครือขํายการใช๎หลักสูตรตั้งแตํปีการศึกษา 2545 โดยได๎กําหนดสาระและ มาตรฐานการเรียนรู๎การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการเรียนรู๎ชํวงชั้นทั้ง 8 สาระการเรียนรู๎ ให๎สถานศึกษาได๎จัดทําสาระของหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับแนวทางของหลักสูตร และพัฒนา ผู๎เรียนได๎เต็มตามศักยภาพ 
ผู๎สอนเป็นผู๎ออกแบบการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ซึ่ง
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได๎กําหนดวิสัยทัศน์ของกลุํมวําเป็นสาระที่เน๎น
กระบวนการทํางานและการจัดการอยํางเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร๎างสรรค์  มีทักษะ การออกแบบ
งาน ตลอดจนนําเทคโนโลยีมาใช๎และประยุกต์ใช๎ในการทํางาน นอกจากนี้ยังได๎กําหนด คุณภาพของ
ผู๎เรียนในชํวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ให๎มีทักษะการทํางานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ ทํางาน
เป็นระบบ ทํางานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ เห็นคุณคําของงานอาชีพสุจริต เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเลือกใช๎
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เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางเหมาะสมกับงานและอยํางถูกต๎อง (กระทรวงศึกษาธิการ               
กรมวิชาการ.  2545 : 3-5)  ดังนั้นการจัดการเรียนรู๎ผ๎ูสอนจําเป็นต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีโอกาสที่จะ
แสวงหาเรียนรู๎เรื่องราวตําง ๆ ใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลสารสนเทศในการดําเนินชีวิตและแก๎ปัญหาได๎อยําง
เหมาะสม และอยูํในสังคมโลกได๎อยํางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามามีบทบาทตํอการจัดการศึกษาเพื่อให๎สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2542  ทําให๎ผู๎เรียน และผ๎ูสอนต๎องปรับตัวเองให๎ทันตํอสังคมแหํงการเรียนรู๎ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ซึ่งการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู๎ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งทําให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสเรียนรู๎และศึกษาได๎ด๎วยตนเองเมื่อมี
ความพร๎อมได๎เป็นอยํางดี ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความสะดวก สามารถเรียนรู๎ได๎ตามความต๎องการและ
นํามาใช๎ศึกษาเพิ่มเติมได๎ตลอดเวลา  

ในปัจจุบันการศึกษาได๎เปลี่ยนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน จากการออกแบบการเรียน
การสอนโดยครูเป็นผู๎ถํายทอดให๎นักเรียน โดยการให๎คําแนะนํา ฝึกฝนให๎ผู๎เรียนสามารถศึกษาค๎นคว๎า 
หาความร๎ูได๎ด๎วยตนเองจากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายและจากแหลํงความร๎ูใหมํ ๆ การที่ผู๎สอน                    
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศมาชํวยในการจัดการเรียนการสอนโดยนําคอมพิวเตอร์ชํวยสอนมาใช๎ใน
กระบวนการเรียนรู๎ ทําให๎ผู๎เรียนมีแหลํงข๎อมูลเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนการเรียนการสอนในการให๎
ทางเลือกแกํครูเพื่อนําเสนอข๎อมูลและให๎ทางเลือกแกํนักเรียนในการเรียน การจัดประสบการณ์เรียนแกํ
ผู๎เรียนอํอน หรือเพื่อปรับแตํงสื่อการเรียนให๎เหมาะสมกับความต๎องการของผู๎เรียน  ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎ฝึก
ปฏิบัติเพื่อให๎เกิดความชํานาญเทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎าสามารถเพิ่มความซับซ๎อนของการเรียนการสอนใช๎
งานงํายและมีคุณภาพสูงสุดโดยใช๎ทรัพยากรน๎อยที่สุด  ในสภาพการณ์และเนื้อหาที่มีความยาว
เหมาะสมกับวุฒิภาวะทางการรับรู๎ของผู๎เรียน  ให๎ผู๎เรียนกับคอมพิวเตอร์มีปฏิสัมพันธ์กัน  มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมอยํางกระตือรือร๎น และผู๎เรียนได๎ทราบผลแหํงการทํากิจกรรมทันที (วัฒนาพร  ระงับทุกข์ . 2544: 
26 – 28) ทําให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ถึงวิธีการเรียน ซึ่งจะนําไปสูํการเป็นผู๎เรียนอิสระ และสํงผลให๎เป็นผู๎เรียนรู๎
ตลอดชีวิต  

ด๎วยเหตุนี้สถานศึกษาจึงได๎มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มี
คุณลักษณะดังกลําวโดยจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนใช๎ห๎องสมุดและแหลํงข๎อมูลความร๎ู
ตํางๆ เพื่อการศึกษาค๎นคว๎า  การให๎ความร๎ู  เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถค๎นคว๎าหาข๎อมูลที่ต๎องการได๎อยําง
ถูกต๎องและรวดเร็ว รวมถึงการจัดกิจกรรมในการสํงเสริมการอํานด๎วย  รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด  
รหัสวิชา  ง 40213  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นวิชาสาระเพิ่มเติม กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีที่ผู๎รายงานได๎จัดทําเป็นหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตั้งแตํปีการศึกษา 2545 เป็นต๎นมา
จนถึงปัจจุบัน  รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด  มํุงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎บรรลุวิสัยทัศน์และคุณภาพของ
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กลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เกิดการเรียนรู๎เป็นไปตามคุณลักษณะของผู๎เรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู๎ที่กําหนด  
สภาพปัญหา 

สําหรับสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาสาระเพิ่มเติม กลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด  รหัสวิชา  ง 40213  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
นั้น รวบรวมโดยผู๎รายงานเมื่อปีการศึกษา 2550 พบวํา 

ปัญหาเกี่ยวกับครูผ๎ูสอน 
1. ครูผ๎ูสอนต๎องปฏิบัติงานห๎องสมุดในหน๎าที่ครูบรรณารักษ์ ซึ่งมีภาระงานมาก ทําให๎การ

เตรียมการสอนน๎อยและขาดการผลิตส่ือการสอนที่มีความนําสนใจและให๎ผู๎เรียนสามารถสร๎างองค์
ความร๎ูด๎วยตนเอง จึงมีผลตํอการพัฒนาและฝึกทักษะทางด๎านการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เนื่องจากลักษณะ
เนื้อหาวิชาที่เรียนทฤษฎีแล๎วยังต๎องมีปฏิบัติ  กระบวนการทํางานที่ให๎ผู๎เรียนลงมือปฏิบัติหรือได๎เห็น
สภาพจริงนั้น จึงจะทําให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎ดี  

2. ครูผ๎ูสอนต๎องใช๎เวลาในการค๎นคว๎าหาข๎อมูลเพื่อนํามาจัดการเรียนการสอน เนื่องจากกลุํม
สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุํมวิชาที่เน๎นการปฏิบัติ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาชํวยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎และค๎นพบศักยภาพของตนเอง ซึ่ง
ครูผ๎ูสอนที่มีเวลาน๎อยจําเป็นต๎องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและผลิตสื่อการสอนให๎ดี 

ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน 
1.  ผู๎เรียนยังขาดความร๎ูและความเข๎าใจพื้นฐานในการจัดนิทรรศการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่อง

การจัดนิทรรศการหนังสือ และการจัดนิทรรศการหมุนเวียน  ที่มีจําเป็นต๎องใช๎ทักษะความร๎ูมาสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันในการเรียนการสอนหรือการฝึกปฏิบัติที่จะทําให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎เป็นอยํางดี 

2. ผู๎เรียนไมํเห็นความสําคัญของรายวิชานิทรรศการห๎องสมุด โดยให๎ความสนใจในรายวิชา         
อ่ืน ๆ ที่มุํงเน๎นการสอบคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอในสถาบันอุดมศึกษาตําง ๆ ทําให๎ผู๎เรียนไมํเกิดความสนใจ
ในบทเรียน รู๎สึกเบื่อหนํายในการเรียน 

3. ผู๎เรียนขาดกิจกรรมในการทบทวนความร๎ู ทําให๎เข๎าใจในสาระการเรียนรู๎น๎อยลง 
4. ผู๎เรียนขาดทักษะในการฝึกฝนด๎านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไมํมีความร๎ูความเข๎าใจ

เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการห๎องสมุดที่ถูกต๎อง และขาดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการจัดกิจกรรมที่ได๎รับ
มอบหมาย  

5. บางคร้ังที่ครูผ๎ูสอนรายวิชาอ่ืนมอบหมายให๎ผู๎เรียนดําเนินการจัดป้ายนิเทศที่ใช๎แสดงความร๎ู 
แสดงบทเรียน แสดงผลงานนักเรียน หรือรายงานกิจกรรมพิเศษตําง ๆ ของโรงเรียน ผ๎ูเรียนไมํเห็นตัวอยําง
ของจริงหรือสื่อตัวอยํางที่ใช๎เป็นแนวทางในการจัดดําเนินงานที่ได๎รับมอบหมาย ทําให๎ไมํสามารถ
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ปฏิบัติงานได๎อยํางถูกหลัก และสวยงาม ต๎องเสียเวลาแก๎ไขปรับปรุงทําให๎สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ
มาก  

ปัญหาด๎านการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานิทรรศการห๎องสมุดมีเนื้อหาจํานวนมาก  ระยะเวลาใน

การเรียนการสอนมีจํากัดและมีน๎อย เพราะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนมาก  ทําให๎เวลาเรียนไมํ
เพียงพอตํอการเรียนรู๎และทักษะในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนขาดความตํอเนื่องไมํสอดคล๎องกับกระบวนการ
ในการค๎นคว๎าหาความร๎ูที่เป็นไปอยํางตํอเนื่องตลอดเวลา  จึงไมํสามารถจัดการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียน
ได๎เห็นสภาพจริง ซึ่งอาจทําให๎ผู๎เรียนบางคนยังไมํเข๎าใจเนื้อหาที่เรียน ทําให๎การเรียนรู๎ของผู๎เรียน เป็นไป
อยํางลําช๎า 

2. เนื้อหาและกระบวนการในการจัดการเรียนรู๎  ขาดสื่อการสอนที่เร๎าความสนใจของผู๎เรียน           
ไมํนําสนใจ และไมํสนองตอบตํอผู๎เรียนเทําที่ควร สํวนใหญํจะเป็น สื่อการเรียนการสอนที่ใช๎เป็นสื่อ
แบบเดิมๆ เชํน เอกสารประกอบการสอน หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ซึ่งเอกสารสิ่งพิมพ์ด๎านการจัดนิทรรศการ
สําหรับศึกษาค๎นคว๎ามีไมํเพียงพอ และใช๎สื่อวัสดุประกอบการสอน เชํนแผํนใส เครื่องฉายข๎ามศีรษะ             
ที่ไมํทันสมัย ขาดความนําสนใจ  ทําให๎ผู๎เรียนไมํสนุกกับการทบทวนความร๎ู  ที่มีสาเหตุมาจากผู๎เรียน          
ขาดสื่อการสอนที่มีการเชื่อมโยงความร๎ูและบูรณาการความร๎ูไปสูํการปฏิบัติ  

3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวําผู๎เรียนขาดแนวคิดและทักษะการฝึกปฏิบัติ ผู๎สอน
มีแนวคิดที่จะให๎ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการจัดนิทรรศการห๎องสมุดและเกิดการเรียนรู๎ที่ยั่งยืน     
มีทักษะในการอํานและแสวงหาความร๎ูด๎วยตนเอง สามารถนําความร๎ูไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน
และประกอบการเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ได๎เป็นอยํางดี 

ปัญหาด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวําเกณฑ์ (เกณฑ์ที่กําหนดคือร๎อยละ 80) 

ตาราง 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด  
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2549 

ปีการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
2549 78.00 79.72 

 ที่มา : งานทะเบียนและวัดผลโรงเรียนราชวินิต มัธยม. (2550, เมษายน) 
 จากรายงานดังกลําวสรุปได๎วํา ผ๎ูเรียนยังมีผลการเรียนไมํเป็นที่นําพอใจตามเกณฑ์ที่กําหนดคือ 
ร๎อยละ 80 จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องได๎รับการแก๎ไข ปรับปรุง ทั้งตัวครูผ๎ูสอน ตัวผู๎เรียน และกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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จากสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ ปัญหาตําง ๆ ดังกลําวข๎างต๎นนี้ สํงผลตํอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน รวมทั้งทัศนคติในการเรียน เชํน เกิดความเบื่อหนําย ไมํอยากเรียน 
หรือไมํเห็นความสําคัญของรายวิชา ผู๎รายงานได๎พบปัญหา จากการสังเกต สอบถาม ตรวจผลงาน        
การปฏิบัติงาน และการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู๎สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู๎เรียนคํอนข๎างต่ํา  หากจะสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความร๎ูความเข๎าใจในเนื้อหารายวิชา       
การจัดนิทรรศการห๎องสมุดแล๎ว ยังต๎องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ ให๎ผู๎เรียน          
มีความร๎ู ความสามารถที่จะนําไปปฏิบัติได๎ จึงจําเป็นที่จะต๎องใช๎สื่อให๎เห็นภาพตามความเป็นจริง 
ผู๎เรียนจึงจะเกิดการเรียนรู๎ และเข๎าใจได๎อยํางถูกต๎อง เพื่อสนองตอบตํอความแตกตํางระหวํางบุคคล
และสํงเสริมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยที่กลําวถึงปัญหาจากการขาดสื่อ            
การเรียนการสอนที่ทันสมัยตรงกับความสนใจและเกิดการเรียนรู๎ได๎ดีมาให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาเป็นแนวทางใน
การดําเนินงาน จึงทําให๎ผู๎เรียนไมํสามารถนําเอาประสบการณ์ไปใช๎ได๎ (นฤมล  ชักนํา .  2548: 2) ซึ่งใน
ปัจจุบันได๎มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเ ทศเข๎ามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การเรียนด๎วยคอมพิวเตอร์ชํวยสอนชํวยให๎ผู๎เรียน        
มีสํวนในการลงมือกระทํากิจกรรมการเรียนเป็นไปตามความสามารถของตนเอง (ทักษิณา สวนานนท์.  
2529: 208) คอมพิวเตอร์ชํวยสอนสามารถที่จะ กระตุ๎นและสร๎างแรงจูงใจในการเรียนได๎ดี นอกจากนี้ 
สามารถลดเวลาในการสอนของครู เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนปกติ (ขนิษฐา ชานนท์.  2532 : 9) และ
สอดคล๎องกับหลักของการเรียนการสอนแบบรายบุคคล  (Individualized instruction) ที่เน๎น                 
การสนองตอบตํอความแตกตํางระหวํางบุคคลและชํวยแก๎ปัญหาการจัดการเรียน การสอนเป็นกลุํมใหญํ
อันเป็นปัญหาสําคัญของการเรียนการสอนอยํางที่เป็นอยูํในปัจจุบันและในอดีตที่ผํานมา  (พรเทพ         
เมืองแมน.  2544: คํานํา) 

จากคุณลักษณะและประโยชน์ของการนําส่ือคอมพิวเตอร์ชํวยสอนเข๎ามาใช๎ในการสํงเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชานิทรรศการห๎องสมุด จะชํวยให๎ผู๎เรียนสนใจการเรียนรู๎ในเนื้อหาวิชา
มากขึ้น ผู๎รายงาน จึงตัดสินใจเลือกสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอนโปรแกรม  Microsoft Power Point   ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่ใช๎งานงําย ไมํมีข๎อจํากัดเหมือนอินเตอร์เน็ตที่ผู๎เรียนต๎องมีใช๎กันทุกคน ในการใช๎งานโปรแกรม  
Microsoft Power Point สามารถใช๎กับเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ ก็ได๎ ผ๎ูที่ไมํเคยใช๎งานมากํอนสามารถเรียนรู๎ได๎
ไมํยาก และเป็นโปรแกรมที่สามารถจะนําเสนอเนื้อหาที่เป็นเสียง  ตัวอักษร  ภาพ ภาพกราฟิก  ที่เข๎าใจงําย
และเร๎าความสนใจ  จัดเป็นสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรียกวํา ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft 
PowerPoint เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด  รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213   
เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองตามอัธยาศัยสามารถเรียนซ้ําเพื่อทบทวนได๎ สามารถเรียนรู๎ได๎
ทุกเวลา จึงชํวยแก๎ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะในการค๎นคว๎าให๎สอดคล๎องกับ
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กระบวนการในการค๎นคว๎าหาความร๎ู และสร๎างเจตคติที่ดีในการศึกษาค๎นคว๎าของผู๎เรียนได๎ รวมถึงเป็น
การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูอีกด๎วย  

จากเหตุผลดังกลําว เพื่อให๎การเรียนการสอนของรายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด                   
มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ๎ูรายงานจึงได๎ดําเนินการจัดสร๎างพัฒนาส่ือคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  เรื่อง  การจัด
นิทรรศการห๎องสมุด มาใช๎ประกอบในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอนเป็น
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่จะสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ใชเ๎ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนํามาประยุกต์ใช๎
ในการทํางาน  นอกจากจะใช๎ในการจัดแสดงบทเรียนเนื้อหาสาระใดเนื้อหาสาระหนึ่งให๎กับผู๎เรียนแล๎ว ยังเป็นแนวทาง          
ในการแสดงผลงานของผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝนการจัดนิทรรศการห๎องสมุด ได๎มีโอกาสวางแผนการทํางานรํวมกัน             
ได๎มีโอกาสทํางานเป็นกลุํม และได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติงาน  รวมทั้งให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการทํางาน เห็นคุณคํา
และมีเจตคติที่ดีตํอ งาน อันจะนําไปสูํการเป็นผู๎เรียนที่สามารถชํวยเหลือตนเอง และพ่ึงตนเองได๎ตาม
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง คํานึงถึงความประหยัดรู๎จักดัดแปลงใช๎วัสดุเหลือใช๎ในการทํางาน ร๎ูจัก
และมีสํวนชํวยรณรงค์รักษาสิ่งแวดล๎อม รู๎จักแสวงหาความร๎ูอยํางเทําทันตํอสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ของโลก สังคม เศรษฐกิจและการเมือง สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว๎เป็นอยํางดี นอกจากนี้
ยังเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการค๎นคว๎าหาข๎อมูลตํางๆ  ตระหนักและเห็นถึงจําเป็นและ
ความสําคัญของห๎องสมุดในฐานะที่ห๎องสมุดเป็นแหลํงการเรียนรู๎ที่สําคัญ ประกอบกับเป็นการให๎ความร๎ู
เกี่ยวกับการสํงเสริมการอํานแกํผู๎ใช๎บริการห๎องสมุด เป็นการสํงเสริมปลูกฝังให๎มีนิสัยรักการอํานและ 
การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตให๎กับผู๎เรียน และให๎ผู๎เรียนสามารถนําความร๎ูไปประยุกต์ใช๎ประโยชน์
ในชีวิตประจําวัน และประกอบการเรียนรายวิชาอ่ืนได๎เป็นยํางดี   
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อพัฒนาส่ือคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 
 2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ             
การสอน โปรแกรม Microsoft PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง           
การการจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กํอนและหลังการเรียน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการ
ห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด๎วยสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน 
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ความส าคัญของการด าเนินการ 
1. พัฒนาส่ือคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft PowerPoint รายวิชา

นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 

2. สามารถแก๎ปัญหาการเรียนการสอนวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ในด๎านการเรียนการสอน  สื่อที่ใช๎ประกอบการสอน  ตลอดจนความสามารถ
ทางการเรียนของผู๎เรียน  

3. เป็นแนวทางในการผลิต สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft 
PowerPoint ในวิชานิทรรศการงานห๎องสมุดในเรื่องอ่ืนๆ ตํอไป 
    
ขอบเขตของการด าเนินการ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

     1.1 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ได๎แกํ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1               
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม รายวิชานิทรรศการงาน
ห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เป็นนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น 25 คน    
 1.2 กลุํมตัวอยํางใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ได๎แกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                  
ปีการศึกษา 25 50 โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม รายวิชานิทรรศการ               
งานห๎องสมุด รหัสวิชา  ง 40213 จํานวน 25 คน ได๎มาโดยการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง  (Purposive 
sampling) เพื่อทดลองใช๎ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint   ที่สร๎างขึ้น โดยแบํงเป็น  3 กลุํม ดังนี้ 

1. การทดลองครั้งที ่1 สุํมนักเรียนมา 3 คน  
2. การทดลองครั้งที ่2 สุํมนักเรียนมา 15 คน  
3. การทดลองครั้งที ่3 กลุํมตัวอยํางนักเรียนที่เรียนทั้งสิ้น 25 คน  

2.  ขอบเขตของเน้ือหา   
      ขอบเขตของเนื้อหาการจัดนิทรรศการห๎องสมุด ที่ใช๎ในการจัดทําสื่อคอมพิวเตอร์ชํวย

สอน  ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา              
ง 40213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด๎วยเนื้อหาสาระ ดังนี้ 
       เรื่องที่ 1 การจัดนิทรรศการ 
       เร่ืองที่ 2 การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 
       เร่ืองที่ 3 การจัดนิทรรศการหนังสือ 
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 3. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ  
ระยะเวลาที่ใช๎ในการดําเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ระหวํางเดือนมิถุนายน-

กันยายน  2550  
 
ค าจ ากัดความที่ใช้ในการศึกษา 

1. สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint   หมายถึง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งที่เป็น CD รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู๎รายงานสร๎างขึ้นโดยใช๎คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการนําเสนอบทเรียนด๎วยรูปแบบ
ของภาพ  เสียง  เสียงบรรยาย  ข๎อความ ตัวอักษรทั้งที่เป็นภาพนิ่ง  และภาพเคลื่อนไหว                         
โดยสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอนนี้สามารถแสดงผลวัดผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎
ได๎ด๎วยตนเอง เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด  

2. การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint   
หมายถึง  การสร๎างสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด  ที่ผํานการประเมิน
คุณภาพจากผู๎เชี่ยวชาญทั้งทางด๎านเนื้อหาและด๎านเทคโนโลยีการศึกษาและปรับปรุงแก๎ไข                 
ตามคําแนะนําของผู๎เชี่ยวชาญแล๎วนําไปทดลองกับกลุํมตัวอยํางจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ 
 3. ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint  หมายถึง ผลการเรียนรู๎จากสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่ผู๎รายงานสร๎างขึ้น ให๎มี                   
คําประสิทธิภาพตามเกณฑ์  85/85 

       8 5  ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียจากการทําแบบฝึกหัด/ใบงานระหวํางเรียน                
ด๎วยสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอนได๎ถูกต๎องคิดเป็นคะแนนไมํต่ํากวําร๎อยละ 85 
       8 5  ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียน ด๎วยสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอนได๎ถูกต๎องคิดเป็นคะแนนไมํต่ํากวําร๎อยละ 85 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์
การเรียนรู๎ และผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังที่เรียนจากสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่อง  การจัดนิทรรศการ
ห๎องสมุด  ซึ่งวัดได๎จากคะแนนที่ได๎จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู๎รายงานสร๎าง
ขึ้นและหาคุณภาพแล๎ว 

5. ความพึงพอใจของผู้เรียน  หมายถึง  ความร๎ูสึกหรือความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตํอ
การเรียนผํานสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft PowerPoint รายวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด โดยใช๎แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจที่ผู๎รายงานสร๎างขึ้น 
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 6. ผู้เรียน   หมายถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2550 
 
สมมติฐานของการด าเนินการ 
 1. สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ที่สร๎างขึ้นสามารถใช๎สอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 85/85 
 2. ผู๎เรียนที่เรียนโดยใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213   เรื่อง   การจัดนิทรรศการห๎องสมุด    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของผู๎เรียนที่เรียนด๎วยสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  
Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการ
ห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2550 อยูํในระดับมาก 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีความร๎ูความเข๎าใจ  เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด  
 2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรายวิชา นิทรรศการงานห๎องสมุด และร๎ูแนวทางการประกอบ
อาชีพ 
 3. มีส่ือคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการ
งานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6   
 4.  เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา นิทรรศการงานห๎องสมุด ในหนํวย          
การเรียนรู๎อ่ืน ๆ  
 5.  ใช๎เป็นแนวทางสําหรับครูและผ๎ูเกี่ยวข๎องกับการศึกษาในการนําเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัด              
การเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําและผลการใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน              

ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40212 
เรื่องการจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ผ๎ูรายงานได๎ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  ดังนี้ 

1.   การจัดสาระการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544   

1.1 ความสําคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

1.2 วิสัยทัศน์และคุณภาพของผู๎เรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
1.3 สาระและขอบขํายของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

2.  เนื้อหาวิชาการจัดนิทรรศการห๎องสมุด 
2.1   การจัดนิทรรศการ 

 2.2  การจัดนิทรรศการห๎องสมุด  
 2.3 การจัดนิทรรศการหนังสือ  

        3 .  ชุดการสอน 
3.1 ความหมายของชุดการสอน 
3.2 ประเภทของชุดการสอน 
3.3 องค์ประกอบของชุดการสอน 
3.4 ขั้นตอนในการสร๎างชุดการสอน 
3.5 ประโยชน์ของชุดการสอน 
3.6 จิตวิทยาที่นํามาใช๎ในชุดการสอน 
3.7 ข๎อดีของชุดการสอน 
3.8 ข๎อจํากัดและปัญหาของชุดการสอน 

4.  คอมพิวเตอร์ชํวยสอน 
4.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ชํวยสอน 
4.2 คุณลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอร์ชํวยสอน 
4.3 ประเภทของคอมพิวเตอร์ชํวยสอน 
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4.4 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชํวยสอน 
4.5 การเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช๎ในการเรียนการสอน 
4.6 การสร๎างบทเรียนทางคอมพิวเตอร ์
4.7 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  
4.8 จิตวิทยาการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช๎คอมพิวเตอร ์

          5 .  แนวทางในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน 
5.1 ปัจจัยที่ควรคํานึงในการสร๎างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน 
5.2 วิธีระบบสําหรับการสร๎างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน 
5.3 รูปแบบในการออกแบบระบบการสอน 
5.4 เทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยในการเรียนการสอน 
5.5 แนวทางการนําคอมพิวเตอร์มาชํวยในการเรียนการสอน 

            6. คอมพิวเตอร์ชํวยสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
6.1 พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
6.2 การทํางานของ Microsoft PowerPoint 
6.3 สื่อการสอนในลักษณะของ Microsoft PowerPoint 
6.4 หลักการพัฒนาสื่อ Microsoft PowerPoint 
6.5 ประโยชน์ของ Microsoft PowerPoint 

        7.  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยและพัฒนาชุดการสอนและสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  
7.1 งานวิจัยในประเทศ 
7.2 งานวิจัยตํางประเทศ 

 
1.  การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                    
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 

1.1  ความส าคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  มีโครงสร๎างหลักสูตรประกอบด๎วย  2 สํวน 
คือ สํวนที่เป็นสาระการเรียนรู๎ และสํวนที่เป็นกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน สําหรับสํวนที่เป็นสาระการเรียนรู๎
แบํงเป็นสาระการเรียนรู๎พื้นฐาน (บังคับ) และสาระการเรียนรู๎เพิ่มเติม (เลือก)  ซึ่งประกอบด๎วย 8 กลุํม
สาระการเรียนรู๎ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตํางประเทศ ในแตํละกลุํมสาระ
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การเรียนรู๎  กระทรวงศึกษาธิการได๎กําหนดขอบเขตสาระของสาระการเรียนรู๎พื้นฐาน เพื่อให๎สถานศึกษา
นําไปกําหนดรายละเอียดตํอไปสําหรับขอบเขตสาระของสาระการเรียนรู๎เพิ่มเติมรายละเอียดตํอไป 
สําหรับขอบเขตสาระของสาระการเรียนรู๎เพิ่มเติม  สถานศึกษาสามารถกําหนดขึ้นได๎เองตามสภาพ 
ความต๎องการของผู๎เรียน ผ๎ูปกครอง ชุมชน และท๎องถิ่น แตํทั้งนี้ไมํวําจะเป็นรายวิชาของสาระ               
การเรียนรู๎พื้นฐาน หรือรายวิชาของสาระการเรียนรู๎เพิ่มเติม จะต๎องประกอบด๎วยหนํวยการเรียนรู๎   
หลาย ๆ หนํวย  ซึ่งหนํวยการเรียนรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีประกอบด๎วย
งานหรือหัวข๎อเรื่องตามสภาพจริง และจะต๎องมีการบูรณาการความร๎ูให๎เป็นความสามารถ เพื่อให๎เกิด
คุณงามความดีข้ึนในจิตใจ  รายละเอียดดังผังมโนทัศน์ที่ 1  

ผังมโนทัศน์ที่ 1  ธรรมชาติของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 ธรรมชาติของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

หน่วยการเรียนรู ้
- งาน / หัวข้อเรื่องตามสภาพเป็นจริง 
- บูรณาการ ความรู้ ความสามารถ และความด ี
 

ความรู ้
 
 

    ความดี                         ความสามารถ 
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ที่มา: กรมวิชาการ.  (2546).   การจัดสาระการเรียนรู๎กลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  หน๎า 8. 

 กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มี
ความร๎ู ความเข๎าใจ และมีความสามารถเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะ             
การจัดการ สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาพื้นบ๎าน ภูมิปัญญาไทยและ
เทคโนโลยีสากล มาใช๎ในการทํางานอยํางถูกต๎อง เหมาะสม คุ๎มคํา และมีศีลธรรม คุณธรรม สร๎างและ
พัฒนาผลิตภัณฑห์รือวิธีการใหมํ  สามารถทํางานเป็นหมูํคณะ มีนิสัยรักการทํางาน เห็นคุณคําและ          
มีเจตคติที่ดีตํอ งาน ตลอดจนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่เป็นพื้นฐาน ได๎แกํ ความขยัน 
ซื่อสัตย์ ประหยัดและอดทน อันจะนําไปสูํการเป็นผู๎เรียนที่สามารถชํวยเหลือตนเอง และพ่ึงตนเองได๎ตาม
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข รํวมมือและแขํงขันใน
ระดับสากลภายใต๎บริบทของสังคมไทย ดังผังมโนทัศน์ที่ 2  
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ผังมโนทัศน์ที่ 2  ความสําคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
ภาพประกอบ 2  ความสําคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

ที่มา: กรมวิชาการ.  (2546).   การจัดสาระการเรียนรู๎กลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  หน๎า 10. 

 
1.2  วิสัยทัศน์และคุณภาพของผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
 วิสัยทัศน์     
 กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระที่เน๎นการทํางาน กระบวนการ
ทํางานและการจัดการอยํางเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะการออกแบบงานและ               

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ความรู้ ความสามารถ ความดี 

พัฒนาศักยภาพการท างาน 

พึ่งตนเอง 

ประสิทธิภาพในการท างาน / อาชีพ 
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การทํางานอยํางมีกลยุทธ์ โดยใช๎กระบวนการเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information 
Communication Technology) ตลอดจนนําเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาพื้นบ๎าน ภูมิปัญญาไทยและ
เทคโนโลยีสากลมาใช๎และ ประยุกต์ใช๎ในการทํางานรวมทั้งการสร๎างพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหมํ ๆ            
เน๎นการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล๎อม และพลังงานอยํางประหยัดและคุ๎มคํา เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์
ดังกลําว กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงกําหนดวิสัยทัศน์ของกลุํมเป็น “การเรียนรู๎ที่
ยึดการทํางานและการแก๎ปัญหาเป็นสําคัญบนพื้นฐานของการใช๎หลักการและทฤษฎีเป็นหลักใน                
การทํางาน และการแก๎ปัญหา ” งานที่นํามาฝึกฝนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของกลุํมนั้น เป็นงานเพื่อ                 
การดํารงชีวิตในครอบครัวและสังคม และงานเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งงานทั้ง 2 ประเภทนี้ เมื่อผู๎เรียน
ได๎รับการปลูกฝังและพัฒนาให๎มีคุณภาพ และมีศีลธรรม การเรียนรู๎จากการทํางานและ การแก๎ปัญหาของ           
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงเป็นการเรียนรู๎ที่เกิดจากการบูรณาการ ความร๎ู 
ความสามารถ ทักษะ และความดีที่หลอมรวมกันจนกํอเกิดเป็นคุณลักษณะของผู๎เรียนตามมาตรฐาน     
การเรียนรู๎ที่กําหนด 

 คุณภาพของผู๎เรียน 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี มํุงพัฒนาผ๎ูเรียนแบบองค์รวม เพื่อให๎เป็น
คนดี มีความร๎ู ความสามารถ โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 
 มีความร๎ู  ความเข๎าใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบ และ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ 
 มีทักษะในการทํางาน การประกอบอาชีพ การจัดการ การแสวงหาความร๎ู เลือกใช๎
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน สามารถทํางานอยํางมีกลยุทธ์ สร๎างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหมํ 

 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักการทํางาน ประหยัด อดออม ตรงตํอเวลา 
เอ้ือเฟื้อ เสียสละและมีวินัยในการทํางาน เห็นคุณคําความสําคัญของงานและอาชีพสุจริต ตระหนักถึง
ความสําคัญของสารสนเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล๎อม และพลังงาน ดังผังมโนทัศน์         
ที่ 3 
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ช่วงชั้น ม.4-6 

ช่วงชั้น ม.1-3 

ช่วงชั้น ป.4-6 

ผังมโนทัศน์ที่ 3  วิสัยทัศน์และคุณภาพของผู๎เรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 
   
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3  วิสัยทัศน์และคุณภาพของผู๎เรียน 

ที่มา: กรมวิชาการ.  (2546).   การจัดสาระการเรียนรู๎กลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  หน๎า 13. 

 
 

ทฤษฎ/ีหลักการ ความดี ความรู ้
ความสามารถ

ทักษะ 

บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

เรียนรู้จากการท างานตามสภาพจริงของ 

ผู้เรียน / สถานศึกษา / ชุมชน 

ประสิทธิภาพในการท างาน / อาชีพ 

- ทักษะการท างานอาชีพสุจริต 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม ่

- ทักษะการท างานอาชีพสุจริต 
- พัฒนาผลิตภัณฑ ์

- ช่วยเหลือตนเอง / ครอบครัว / ชุมชน 
- ออกแบบ / สร้าง / ดัดแปลงส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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   1.3  สาระและขอบข่ายของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 1.3.1  สาระ 
 สาระ เป็นแกํนสารความร๎ูของแตํละศาสตร์ หรือแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ จัดเป็น
เนื้อหาความร๎ูที่จําเป็นต๎องรู๎ ต๎องปฏิบัติให๎เกิดความชํานาญภายใน 12 ปี ซึ่งระบุเป็นคําหรือข๎อความ
สําคัญ ( Keywords) กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีสาระความร๎ูที่เป็นแกํนสารความร๎ู             
ของกลุํม อยูํ 5 สาระ ได๎แกํ 
 สาระที่ 1  การดํารงชีวิตและครอบครัว  
 สาระที่ 2  การอาชีพ  
 สาระที่ 3  การออกแบบและเทคโนโลยี  
 สาระที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สาระที่ 5  เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ  
 สาระทั้ง 5 นี้ จะต๎องนํามาบูรณาการโดยมีสาระที่ 1 หรือสาระที่ 3 หรือสาระที่ 4 เป็น            
แกนหลัก ผ๎ูสอนสามารถนําสาระที่ 3 และหรือสาระที่ 4 และหรือสาระที่ 5 มาบูรณาการกับสาระที่ 1 
หรือนําสาระที่ 3 สาระที่ 4 เป็นแกนหลัก แล๎วนําสาระอ่ืน ๆ  มาบูรณาการก็ได๎ ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามสภาพ  
ความพร๎อมของผู๎เรียน สถานศึกษา และชุมชน  สําหรับสาระที่ 2 นั้น  เป็นสาระที่พัฒนาจากสาระที่ 1  ไปสูํการประกอบ
อาชีพ  เพราะฉะนั้นเนื้อหาของสาระที่ 2  จึงเกิดจากการพัฒนาจากสาระที่ 1 หรือสาระที่ 3  หรือสาระที่ 4  
หรือสาระที่ 5 หรือจากกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน ๆ ก็ได๎ ดังนั้นธรรมชาติสาระของกลุํมสาระการเรียนรู๎          
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปรากฏดังผังมโนทัศน์ที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

ผังมโนทัศน์ที่ 4  ธรรมชาติสาระของกลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 4  ธรรมชาติสาระของกลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
ที่มา: กรมวิชาการ.  (2546).   การจัดสาระการเรียนรู๎กลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  หน๎า 18. 
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 1.3.2 สาระและขอบขํายของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีดังนี้  
 สาระที่ 1  การดํารงชีวิตและครอบครัว 
   เป็นสาระที่เกี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและ
สังคม ที่วําด๎วยงานบ๎าน งานเกษตร งานชําง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ ซึ่งหมายความวํา สถานศึกษา
จะต๎องจัดให๎ผู๎เรียนเรียนครบทั้ง 5 งาน ภายใน 3 ปี ของแตํละชํวงชั้น  

- งานบ๎าน 
   เป็นงานที่เกี่ยวกับการทํางานที่จําเป็นตํอการดํารงชีวิตในครอบครัวซึ่งประกอบด๎วย
บ๎านและชีวิตความเป็นอยูํในบ๎าน ผ๎าและเครื่องแตํงกาย อาหารและโภชนาการ โดยเน๎นการปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยการทํางาน ทักษะ กระบวนการทํางาน การแก๎ปัญหาในการทํางาน มีความรับผิดชอบ 
สะอาด มีระเบียบ ประหยัด อดออม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต๎องจัดให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ครบทั้ง 3 เรื่อง ภายใน 3 ปี ของแตํละชํวงชั้น  
  -   งานเกษตร  
  เป็นงานที่เกี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน ซึ่งประกอบด๎วยการปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ตามกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิตมีการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต ปลูกฝัง
ความรับผิดชอบ ขยัน อดทน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถจัดให๎เรียนรู๎ 
ทั้งการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ หรืออยํางใดอยํางหนึ่ง ภายใน 3 ปี ของแตํละชํวงชั้น 
 -  งานชําง  
  เป็นงานที่เกี่ยวกับการทํางานตามกระบวนการของงานชําง ซึ่งประกอบด๎วย               
การบํารุงรักษา การติดตั้ง/ประกอบ การซํอมแซมและการผลิต เพื่อใช๎ในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ สถานศึกษา
สามารถจัดให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ทั้ง 4 งาน ภายใน 3 ปี ของแตํละชํวงชั้น 
  -  งานประดิษฐ์  
   เป็นงานที่เกี่ยวกับการทํางานด๎านการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช๎ที่เป็นการประดิษฐ์
ทั่วไปและ ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย โดยเน๎นความคิดสร๎างสรรค์ เน๎นความประณีต สวยงาม              
ตามกระบวนการงานประดิษฐ์ และเน๎นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยตามภูมิปัญญา ท๎องถิ่นและสากล 
  -  งานธุรกิจ  
  เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดการด๎านเศรษฐกิจของครอบครัว การเป็นผู๎บริโภคที่
ฉลาด ซึ่ง ประกอบด๎วย ธุรกิจในชีวิตประจําวัน งานสํานักงาน การเงินและบัญชี การขายและ            
การจัดการ ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถจัดให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ทั้ง 5 เรื่อง ภายใน 3 ปี ของแตํละชํวงชั้น 
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 สาระที่ 2  การอาชีพ 
  เป็นสาระที่เกี่ยวข๎องกับหลักการ คุณคํา ประโยชน์ของการประกอบอาชีพสุจริต   
ตลอดจนการเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี  
  เป็นสาระที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก๎ปัญหา และสนอง          
ความต๎องการของมนุษย์อยํางสร๎างสรรค์โดยนําความร๎ูมาใช๎กับกระบวนการเทคโนโลยี สร๎างและใช๎
สิ่งของ เครื่องใช๎ วิธีการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต 
 สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  เป็นสาระที่เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตํอสื่อสาร การค๎นหา
ความร๎ู การสืบค๎น การใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ การแก๎ปัญหาหรือสร๎างงาน คุณคําและผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ 
  เป็นสาระที่เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการทํางาน
เกี่ยวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว และการอาชีพ 
  สาระและขอบขํายของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี นอกจากจะ
มุํงเน๎นการบูรณาการภายในและภายนอกกลุํมสาระการเรียนรู๎แล๎ว ยังให๎ความสําคัญกับการบูรณาการ           
การอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดล๎อม   ความปลอดภัยในการทํางาน    และการนําเทคโนโลยีตําง ๆ จาก                 
ภูมิปัญญาพื้นบ๎าน ภูมิปัญญาไทย และเทคโนโลยีสากล มาใช๎ในการทํางาน ซึ่งหมายความวํา ในการให๎
ผู๎เรียนทํา “งาน” ในแตํละหนํวยการเรียนรู๎นั้น ผ๎ูสอนจะต๎องฝึกฝนผู๎เรียนใช๎พลังงานและสิ่งแวดล๎อมอยําง
คุ๎มคํา ทํางานด๎วยความปลอดภัย และใช๎เทคโนโลยีในการทํางาน ดังผังมโนทัศน์ที่ 5 
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ผังมโนทัศน์ที่ 5 สาระและขอบขํายกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

 
      

ภาพประกอบ 5 สาระและขอบขํายกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 

ที่มา: กรมวิชาการ.  (2546).   การจัดสาระการเรียนรู๎กลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  หน๎า 21. 
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                   1.3.3  ขอบขํายของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี      
  ขอบขํายสาระการเรียนรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็น
เนื้อหาความร๎ูที่สถานศึกษาจะต๎องจัดให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาและฝึกปฏิบัติตลอด 12 ปี ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดขอบขํายสาระการเรียนรู๎เป็นกรอบให๎สถานศึกษาทั่วประเทศได๎ยึดถือ
เป็นแนวเดียวกัน แตํรายละเอียดความลํุมลึกของเนื้อหา ให๎อยูํในดุลพินิจของสถานศึกษาเป็นผู๎
กําหนด โดยให๎เหมาะสมกับสภาพของผู๎เรียนและท๎องถิ่น ดังผังมโนทัศน์ที่ 6 

ผังมโนทัศน์ที่ 6 สาระและขอบขํายกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
ภาพประกอบ 6 สาระและขอบขํายกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

 
ที่มา: กรมวิชาการ.  (2546).   การจัดสาระการเรียนรู๎กลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  หน๎า 21. 
 
2. เนื้อหาวิชาการจัดนิทรรศการห้องสมุด 
 2.1 การจัดนิทรรศการ  
 2.1.1 ความหมายของนิทรรศการ 

 สําหรับความหมายของคําวํา นิทรรศการ นั้นได๎มีผู๎ให๎ความหมายตําง ๆ ไว๎ ดังนี้ 
  พยุงศักดิ์ ประจุศิลปะ  (2531 : 1) หมายถึง การแสดงการให๎การศึกษาอยํางหนึ่งด๎วย        
การแสดงงานให๎ชม นิทรรศการ การแสดงงานให๎ชมอาจจะมีผ๎ูบรรยายให๎ฟัง หรือไมํต๎องมีก็ได๎ การแสดง
อาจจะแสดงนอกอาคารหรือในอาคารก็ได๎ ซึ่งประกอบด๎วยของจริง สิ่งจําลอง ภาพถําย และแผนภูมิ
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สิ่งของตําง ๆ ที่จะนําออกมาแสดง แตํในการจัดเตรียมจะต๎องจัดอยํางมีระเบียบเรียบร๎อย ดูงํายและ
คํานึงถึงความแจํมชัด รวมทั้งกํอให๎เกิดความร๎ู ชํวยให๎ผู๎ดูมีความเข๎าใจข๎อมูล ( Information) โดยใช๎
ข๎อความส้ัน ๆ อธิบายประกอบ ซึ่งควรจะมีความนําดูนําชมด๎วย 
  วัฒนะ จูฑะวิภาต  (2542 : 1) คือ การจัดนําเอาภาพถําย ภาพเขียน สถิติ แผนภูมิ หรือวัสดุ
กราฟิกอ่ืน ๆ ได๎แกํ ของจริง หุํนจําลอง โสตทัศนูปกรณ์บางประเภท เชํน ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง ( slide)           
มาจัดแสดงพร๎อมคําบรรยายประกอบ การอภิปรายและการสาธิตในเรื่องตําง ๆ ที่นําสนใจ หรือกําลังอยูํ
ในความสนใจของกลุํมประชาชนที่เลือกมาเป็นเป้าหมาย 
  ประเสริฐ ศีลรัตนา  (2549 : 17) นิทรรศการเป็นเครื่องมือหรือสื่อกลางของบุคคลหรือ
หนํวยงานสําหรับให๎ความร๎ู ความเข๎าใจ ประสบการณ์ การศึกษา การสํงเสริมเสนอแนะ การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ขําวสารข๎อมูลไปสูํมหาชนที่วิธีการอยํางอ่ืนไมํสามารถทําได๎ 
  จากการให๎คํานิยามความหมายเกี่ยวกับนิทรรศการของผู๎ร๎ูทั้งหลาย พอที่จะสรุปได๎วํา 
นิทรรศการ หมายถึง การให๎การศึกษาอยํางหนึ่งด๎วยการแสดงงานให๎ชม เป็นการจัดแสดงและนํา
โสตทัศนวัสดุรวมถึงวัสดุตําง ๆ ที่ให๎ข๎อมูล ขําวสาร ที่ผู๎ชมสามารถสัมผัส เรียนรู๎ ทดลองใช๎ หรือ มี
กิจกรรมเสริมประกอบ นิทรรศการเป็นสื่อในการให๎การศึกษา ความร๎ูความเข๎าใจ เพื่อกระตุ๎นความสนใจ 
ตอบสนองและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎ชมให๎บรรลุสํูเป้าหมายในเรื่องนั้น ๆ 
 2.1.2 ประเภทของนิทรรศการ  
  ประเสริฐ ศีลรัตนา (2549. : 18) ได๎จําแนกประเภทของการจัดนิทรรศการเป็น 2 วิธี คือ 
จําแนกจากกําหนดระยะเวลา และจําแนกจากกําหนดสถานที่ ไว๎ดังนี้ 

1. จําแนกจากกําหนดระยะเวลา แบํงเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 นิทรรศการถาวร ( Permanent Exhibition) คือ นิทรรศการที่จัดอยูํในที่ใดที่หนึ่งเป็น

ระยะเวลานาน ๆ หรือตลอดไป เป็นการรวบรวมและการจัดแสดงสิ่งตําง ๆ โดยเฉพาะวัตถุสิ่งของที่แสดง
เรื่องราวที่เกิดขึ้นแนํนอน  เชํน ส่ิงที่แสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
โบราณคดีและศิลปะ เป็นต๎น ได๎แกํ นิทรรศการในหอศิลป์แหํงชาติ พิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติ พิพิธภัณฑ์
หุํนขี้ผ้ึง เมืองโบราณ เมืองจําลอง ห๎องแสดงประวัติสถาบัน เป็นต๎น เป็นการจัดนิทรรศการที่จัดแสดงไว๎
ตลอดเวลา สามารถดูได๎ตลอดเวลาโดยไมํล๎าสมัย เป็นนิทรรศการที่จัดอยูํในสํวนใดสํวนหนึ่งของ
พิพิธภัณฑ์หรือหอศิลปะ หรือในสถาบันตําง ๆ นิทรรศการถาวรอาจจัดได๎ทั้งในที่รํม (Indoor Exhibition) 
และกลางแจ๎ง (Outdoor Exhibition) 
   1.2 นิทรรศการชั่วคราว  (Temporary Exhibition) คือ นิทรรศการที่จัดอยูํในที่ใดที่หนึ่ง
เป็นระยะเวลาสั้น ๆ สามารถแบํงตามวัตถุประสงค์ของการจัดได๎เป็น 2 ประเภท คือ 
    1.2.1 นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงเป็นเอกเทศ  
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    1.2.2 นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงเพื่อเสริมนิทรรศการถาวร  
    เป็นการจัดแสดงเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งในโอกาสตําง ๆ หรือโอกาสพิเศษ เชํน             
การจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์หนังสือแหํงชาติ การจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ห๎องสมุด เชํน 
นิทรรศการสารนิเทศระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ต นิทรรศการในห๎องสมุด เชํน วันปีใหมํ วันตรุษจีน              
วันเข๎าพรรษา นําเสนอหนังสือใหมํ ฯลฯ  
   2.  การจําแนกจากกําหนดสถานที ่แบํงเป็น 3 ประเภท คือ 
     2.1 นิทรรศการในรํม ( Indoor Exhibition) เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงขึ้นภายในอาคาร 
โดยอาจใช๎สถานที่บริเวณสํวนตําง ๆ เชํน ภายในห๎อง เฉลียง ห๎องโถง หอประชุม เป็นต๎น 
     2.2 นิทรรศการกลางแจ๎ง  (Outdoor Exhibition) เป็นการจัดนิทรรศการขนาดใหญํ           
มีผ๎ูรํวมงานจากหนํวยงาน องค์กรธุรกิจหลายสาขา มีจุดมุํงหมายให๎ประชาชนจํานวนมากได๎มีโอกาสเข๎า
ชม โดยจัดในบริเวณที่มีพื้นที่กว๎าง เชํน สนามหลวง วังสราญรมย์ สวนลุมพินี หรือที่สนามใน
สถาบันการศึกษา 
     2.3 นิทรรศการหมุนเวียน  (Traveling Exhibition) เป็นนิทรรศการหมุนเวียน เปลี่ยน
สถานที่จัดแสดง เชํน ผลงานศิลปะที่นักศึกษาในกรุงเทพฯ นําไปจัดแสดงที่เชียงใหมํ สงขลา หรือ                
ภาคอีสานหมุนเวียนสลับกันไป เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนะและเผยแพรํให๎ผู๎ชมในท๎องถิ่น
ได๎รู๎เห็นเพื่อความก๎าวหน๎าทางวิชาการ หรือขําวสารข๎อมูลตําง ๆ บางคร้ังนิทรรศการชั่วคราวบางอยํางก็
ใช๎เป็นนิทรรศการหมุนเวียนด๎วย 
   ฉวีวรรณ คูหาภินันท์  (2542 : 278-279) ได๎กลําวถึงนิทรรศการเคลื่อนที่หรือนิทรรศการ
สัญจร คือนิทรรศการที่จัดแสดงในที่ตําง ๆ เคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ หมุนเวียนกันตามที่ตําง ๆ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ชุมชนกลุํมเป้าหมาย นิทรรศการชั่วคราวบางเรื่อง ก็อาจใช๎เป็น นิทรรศการเคลื่อนที่ได๎ 
เชํน นิทรรศการสํงเสริมประชาธิปไตย นิทรรศการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ของศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
เป็นต๎น นิทรรศการเคลื่อนที่หรือนิทรรศการสัญจรนี้ มักจะจัดในรถหรือเรือเคลื่อนที่ไปในที่ตําง ๆ เชํน 
นิทรรศการดวงตราไปรษณีย์ จะมีรถนิทรรศการ นอกจากรูปภาพตํางๆ และคําอธิบายแล๎ว ยังมีบุคลากร
ให๎คําแนะนํา ชักชวน สาธิตการใช๎วัสดุธรรมชาติ เชํน การทํากระทง ทําพวงหรีดด๎วยใบตอง ฟางข๎าว 
กระดาษและดอกไม๎ ตลอดจนฉายภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และวีดิทัศน์ประกอบ เป็นต๎น นิทรรศการเคลื่อนที
อาจจัดได๎ทั้งในรํมและกลางแจ๎ง จัดในที่รํม เชํน จัดในห๎องประชุม ในศูนย์การค๎า จัดในรถ ในเรือ ฯลฯ 
และจัดกลางแจ๎ง เชํน จัดในสนามของโรงเรียนและในชุมชนตําง ๆ เป็นต๎น 
    วัฒนะ จูฑะวิภาต  (2542 : 1) ได๎แสดงความเห็นเกี่ยวกับลักษณะหรือขบวนการของการ
สื่อความหมายของคําที่มีความหมายใกล๎เคียงกับคําวํานิทรรศการอีกคําหนึ่ง คือคําวํา ดิสเพลย์ 
(Display) ซึ่งบางคนเข๎าใจวํามีความหมายเดียวกันกับนิทรรศการ แตํแท๎จริงแล๎ว ดิสเพลย์ หมายถึง การ
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จัดแสดงภาพและวัตถุเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีขนาดยํอมกวํานิทรรศการ และมุํงผลตํอกลุํมเป้าหมายใน
วงจํากัด เชํน  ดิสเพลย์หนังสือใหมํของห๎องสมุด ดิสเพลย์วันเข๎าพรรษา เป็นต๎น 
    นิทรรศการมีลักษณะเป็นการสื่อความหมายสองทาง ( Two-way communication) 
ระหวํางสถาบันผู๎จัดนิทรรศการ กับประชาชนหรือกลุํมเป้าหมายที่มาชม กลําวคือผู๎ชมสามารถสอบถาม
เจ๎าหน๎าที่ผู๎จัดถึงเรื่องราวความเป็นไปของการจัดแสดงได๎ 
    สํวนดิสเพลย์นั้น เป็นการสื่อความหมายแบบเอกวิธี หรือแบบทางเดียว ( One-way 
communication) มีความหมายเพียงเพื่อชี้แจงแถลงขําว รายงานเรื่องราวเหตุการณ์หรือชักชวนให๎ผู๎ชม
เกิดความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
    ในวงการธุรกิจการค๎าก็มีการจัดกิจกรรมบางอยํางที่คล๎ายกับการจัดนิทรรศการ เชํน            
การจัดงานมหกรรมสินค๎า (Exposition) การแสดงสินค๎า (Trade fair หรือ Trade show) และการจัดมุม
แนะนําสินค๎า (Window show) ซึ่งเมื่อพิจารณาให๎ลึกซึ้งแล๎ว จะเห็นวํางานมหกรรมสินค๎าก็ดี หรืองาน
แสดงสินค๎าก็ดี ผ๎ูจัดมุํงแนะนําสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ใหมํหรือขายสินค๎าของตนเทํานั้น มิได๎มุํงผลในแงํ
การประชาสัมพันธ์มากนัก จึงไมํจัดเป็นนิทรรศการ  
    จากทัศนะดังกลําวสามารถสรุปได๎วํานิทรรศการ แบํงออกเป็น 3 ขนาด ได๎แกํ  
   1. นิทรรศการขนาดเล็ก ( Display) ได๎แกํ การจัดนิทรรศการตําง ๆ ที่มีเนื้อเรื่องไมํยาวนัก
และใช๎เนื้อที่ในการจัดไมํมากนัก อาจจะจัดเพียง 1-2 ป้าย หรือจัดวางบนชั้น บนโต๏ะเล็ก ๆ บนโต๏ะ            
รับจํายหนังสือ เชํน การจัดนิทรรศการหนังสือใหมํ การจัดนิทรรศการวันสําคัญตําง ๆ ฯลฯ ในห๎องสมุด
หรือในชั้นเรียน ตามร๎านค๎า เชํน นิทรรศการในตู๎กระจก ( Window display) เป็นต๎น (ฉวีวรรณ                
คูหาภินันท์. 2542 : 278-279) อาจจัดทําเกี่ยวกับหัวข๎อใดหัวข๎อหนึ่งเพียงหัวข๎อเดียว หรือจุดมุํงหมาย 
อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ เชํนการจัดตู๎โชว์สินค๎าหน๎าร๎าน การจัดแสดงสินค๎าในบล็อก ( Block) พื้นที่            
แตํละสํวนในห๎างสรรพสินค๎า การแสดงผลงานดีเดํนของใครคนใดคนหนึ่ง เป็นต๎น (ประเสริฐ ศีลรัตนา.  
2549: 9)  
   2. นิทรรศการขนาดกลาง ( Exhibition) คือ การจัดแสดงที่มีจุดมุํงหมายหลากหลายอยูํใน
พื้นที่กว๎างขวาง โดยอาจมีการจัดแสดงขนาดยํอยรวมอยูํในบริเวณเดียวกัน เชํน การจัดแสดงนิทรรศการ
ทางวิชาการ งานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับ นิทรรศการทางศิลปะ ตลอดจนการแสดงสินค๎าตกแตํง
บ๎าน และการแสดงสิ่งตําง ๆ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์  (ประเสริฐ ศีลรัตนา.  2549 : 10) การจัดป้าย
นิทรรศการหลาย ๆ ป้าย หรือหลายตู๎ หลายชั้น เป็นป้ายนิทรรศการขนาดใหญํ อาจมีกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ประกอบด๎วย เชํน จัดนิทรรศการงานสัปดาห์ห๎องสมุดในโรงเรียน หรือห๎องสมุดมีกิจกรรมตําง ๆ เชํน 
กิจกรรมการแสดงบนเวที ตอบปัญหา เลําเรื่องหนังสือ เชิญนักเขียนมาบรรยาย นิทรรศการพระราช
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ประวัติของพระเจ๎าตากสินมหาราช  นิทรรศการตราไปรษณียากร ฯลฯ (ฉวีวรรณ คูหาภินันท์.  2542 : 
279) 
   3. นิทรรศการขนาดใหญํ ( Exposition) ได๎แกํ การจัดนิทรรศการระดับชาติ หรือระดับโลก 
ที่เรียกวํา มหกรรม ซึ่งรวมทั้งงานแสดงสินค๎าตําง ๆ ด๎วย เชํน งานแสดงสินค๎าโลก งาน EXPO                
งานกล๎วยไม๎โลก นิทรรศการงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 
 2.1.3 จุดมุํงหมายของนิทรรศการ  
  วัฒนะ จูฑะวิภาต  (2542 : 4-5) แบํงนิทรรศการตามจุดมุํงหมาย ได๎ดังนี้ 
   1. นิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ คือขบวนการสื่อความหมายจากผู๎จัดหรือสถาบัน
ไปสูํกลุํมประชาชนเป้าหมายผํานสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทตําง ๆ ที่เหมาะสม สนับสนุนซึ่งกันและกัน
ตั้งเป้าหมายแนํนอนวําต๎องการให๎ผู๎ชมหรือกลุํมประชาชนเป้าหมายได๎รับอะไรจากการมาชมนิทรรศการ
บ๎างซึ่งโดยมากจะแฝงความร๎ูไว๎ไมํมากก็น๎อย 
   2. นิทรรศการเพื่อการศึกษา การจัดนิทรรศการเพื่อการศึกษา เป็นการถํายทอดความร๎ู
และประสบการณ์ไปสูํผู๎เรียนโดยมีลักษณะที่สําคัญดังนี้ ทําให๎ผู๎ชมได๎ความร๎ูเป็นสําคัญ สํงเสริมให๎ผู๎ชม
มีทัศนคติที่ดีทางการศึกษา  สามารถจัดได๎ทั้งในห๎องเรียน ในโรงเรียน ภายนอกอาคาร ในอาคาร                        
ในมหาวิทยาลัยก็ได๎ หรือนอกโรงเรียน รวมถึงนิทรรศการที่ชุมชนจัดหรือองค์กรตํางๆ จัดให๎ความร๎ู 
   3. นิทรรศการเพื่อสํงเสริมการขาย การจัดนิทรรศการเพื่อการสํงเสริมการขายของบริษัท
หรือร๎านค๎า มักนิยมจัดในโรงแรม เพราะสะดวก มีสถานที่กว๎างขวาง และเป็นที่รู๎จักดีของคนทั่วไป 
 กลําวโดยสรุป สามารถแบํงวัตถุประสงค์ของการจัดออกเป็น 2 แบบ คือ 
  1. นิทรรศการเพื่อการศึกษา เป็นการกระตุ๎น หรือจูงใจให๎ผู๎ชมได๎ทราบถึงความร๎ู 
ความก๎าวหน๎าในวิทยาการตําง ๆ ตลอดจนเสริมสร๎างทัศนคติ วิสัยทัศน์ ให๎ผู๎ชมเกิดความเข๎าใจสามารถ
นําวิทยาการนั้นไปใช๎ประโยชน์เพื่อการศึกษาและในชีวิตประจําวัน ตัวอยํางนิทรรศการเพื่อการศึกษา 
เชํน การจัดแสดงนิทรรศการในสถานศึกษา นิทรรศการพืชสวนโลก เป็นต๎น 
  2. นิทรรศการเพื่อการค๎า เป็นการจัดแสดงให๎ผู๎ชมได๎ศึกษาหาความร๎ู ในขณะเดียวกันก็มี             
การแนะนําผลิตภัณฑ์สิ่งของตําง ๆ เพื่อต๎องการโฆษณาสํงเสริมการขายสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์เป็นการ
หวังผลทางการค๎า 
 2.1. 4 วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ 
  สามารถกําหนดวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายไว๎กว๎าง ๆ ดังนี้  
  1. เพื่อสร๎างประสบการณ์การเรียนรู๎ตําง ๆ ให๎แกํผู๎ชม โดยพยายามให๎ใกล๎เคียงกับ
ประสบการณ์ตรงมากที่สุด 

 2. เพื่อให๎ผู๎ดูสามารถรับรู๎รูปแบบและเรื่องราวหลาย ๆ สิ่งพร๎อมกันในเวลาเดียวกัน  
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  3. เพื่อสํงเสริมการแสดงออกที่ให๎ความร๎ูความเข๎าใจแกํผู๎จัดและผู๎ชม ซึ่งนับเป็น                 
การถํายทอดและการเรียนรู๎วิธีหนึ่ง 
  4. เพื่อให๎ผู๎ชมมองเห็นภาพและเกิดความเข๎าใจในความคิดที่เป็นนามธรรมไปสูํความคิดที่
เป็นรูปธรรม 
  5. เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎ชม ทั้งด๎านพุทธิพิสัย เจตพิสัย และทักษะพิสัย             
ให๎เป็นไปในทางที่พึงประสงค์ของผู๎จัด 
 2.1.5 ความสําคัญและประโยชน์ของนิทรรศการ  
  2.1.5.1 ความสําคัญของนิทรรศการ 
   นิทรรศการมีบทบาทสําคัญที่จะชํวยให๎ความร๎ู จูงใจให๎เกิดความสนใจ เป็นเครื่องมือ
สื่อสารที่มีบทบาททั้งทางด๎านการศึกษา วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ สังคม การเมือง การแพทย์ ศาสนา อาชีพ
การทํองเที่ยว และทางด๎านอ่ืน ๆ อีกมาก นิทรรศการนั้นใช๎ประโยชน์ในทางการศึกษามานานแล๎ว             
การจัดนิทรรศการเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงผลงานในรูปแบบตําง ๆ ทั้งการทดลอง สาธิต การใช๎
รูปภาพ วัสดุของจริง ประกอบการจัด ทําให๎มีความร๎ู ความเข๎าใจในวิทยาการสาขาตําง ๆ มากยิ่งขั้น 
และนําประโยชน์ของการจัดนิทรรศการมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองทั้งในการศึกษาเลําเรียน และใน
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนทําให๎เกิดทัศนคติ เห็นคุณคํา ประโยชน์ที่จะได๎รับจากการจัดนิทรรศการไว๎ดังนี้ 
   1. ชํวยกระตุ๎นให๎นักเรียนใช๎ความคิดอยํางอิสระ ( Independent thinking) เกิด
จินตนาการ 

 2. ชํวยให๎รู๎จักนักเรียนดีขึ้นในขณะที่ทํางานรํวมกับนักเรียน  
 3. สํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  
 4. กระตุ๎นให๎นักเรียนเกิดความสนุกสนานตื่นเต๎นและเกิดความสนใจอยํางแท๎จริง  
 5. ขจัดปัญหาในเรื่องวินัย ชํวยให๎นักเรียนได๎มีโอกาสฝึกวินัยในตนเอง  

   6. ชํวยสํงเสริมให๎นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป เวลาที่จัดให๎มีนิทรรศการนั้น 
ทางโรงเรียนเชิญผู๎ปกครองมารํวมงาน 
  2.1.5.2 ประโยชน์ของนิทรรศการ 
   การจัดนิทรรศการให๎ประโยชน์ดังนี้  
   1. เพื่อเพิ่มพูนความร๎ูความสนใจให๎แกํผู๎ชมได๎อยํางมีสมาธิ การจัดนิทรรศการจะชํวยให๎
ผู๎ชมเกิดสมาธิ นิทรรศการสามารถดึงความสนใจเฉพาะเรื่องได๎เป็นอยํางดี  และรวบรวมความคิดที่เป็น
นามธรรมนําไปสูํความคิดที่เป็นรูปธรรม (พยุงศักดิ์ ประจุศิลปะ.  2531: 2) 
   2. เพิ่มพูนความร๎ูในเรื่องที่จัดนิทรรศการ ชํวยให๎มองเห็นภาพและเกิดความเข๎าใจได๎
งํายขึ้น (พยุงศักดิ์ ประจุศิลปะ.  2531: 2) 
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   3. ชํวยกระตุ๎นหรือเร๎าความสนใจ และเกิดความคิดสร๎างสรรค์ในเรื่องที่ได๎ดูจาก
นิทรรศการ สํวนในด๎านการขาย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค๎า การชักจูงประชาชนให๎สนใจและ
เข๎าใจในเรื่องของการเมือง การปกครอง ตลอดจนการสํงเสริมคุณภาพชีวิต นิทรรศการมีสํวนชํวยได๎มาก 
(ฉวีวรรณ คูหาภินันท์.  2542: 276) 
    4. ในการศึกษาเลําเรียน ถ๎าให๎นักเรียน นักศึกษา เป็นผู๎จัดนิทรรศการด๎วยตนเอง             
จะชํวยสํงเสริมการแสดงออก และกํอให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค์ และทําให๎เข๎าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น  
(ฉวีวรรณ คูหาภินันท์.  2542: 276) 
   5. สามารถนําความร๎ูไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ การจัดแสดงนิทรรศการในการให๎การศึกษา
นี้ ผ๎ูจัดยังคาดหวังให๎ผู๎รับรู๎สามารถนําความร๎ูนั้น ๆ ไปใช๎ให๎เป็นประโยชน์แกํสังคม โดยชํวยพัฒนาผู๎อ่ืน
และสังคมให๎เจริญก๎าวหน๎าไปตามครรลองอันดีงามของสังคมแตํละยุคสมัยได๎  (ประเสริฐ ศีลรัตนา.  
2549: 32) 
   6. ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อสร๎างประสบการณ์และพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎รับรู๎ให๎เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด๎าน
ความร๎ูคิดและแก๎ปัญหา ชํวยให๎เกิดทักษะและความสามารถทางสติปัญญาอันจะทําให๎แนวความคิด
เปลี่ยนแปลงไปสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ด๎านทักษะและความชํานาญ คือ                 
การเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวและการใช๎อวัยวะตําง ๆของรํางกาย เพราะเมื่อมีความชํานาญมาก
ขึ้น สามารถทําสิ่ง ตําง ๆ ได๎อยํางคลํองแคลํวและเหมาะสมกวําผู๎อ่ืน และด๎านเจตคติ เป็นผลให๎บุคคล
นั้นมีคํานิยมสูงขึ้น มีจิตใจ มีทัศนคติตํอสิ่งตําง ๆ ดีข้ึน (ประเสริฐ ศีลรัตนา.  2549: 33-35) 
   7. เพิ่มพูนความร๎ูในเรื่องที่จัดนิทรรศการ เชํน จัดนิทรรศการเรื่องการพับผ๎าเช็ดหน๎า   
จัดนิทรรศการเรื่อง ชีวประวัติของสุนทรภํู นักกวีผู๎มีชื่อเสียง จะทําให๎มีความร๎ูเรื่องการพับผ๎าเช็ดหน๎า
แบบตําง ๆ และชีวประวัติของสุนทรภํูเป็นอยํางดี นอกเหนือจากที่เคยพบเห็นหรือเคยอํานมาแล๎ว หรือ
ยังไมํเคยอํานมากํอน เพราะการจัดนิทรรศการชํวยมองเห็นภาพและเกิดความเข๎าใจได๎งํายขึ้น และ
สามารถดึงดูดความสนใจเฉพาะเรื่องได๎เป็นอยํางดี 
  กลําวได๎วํานิทรรศการมีบทบาทสําคัญในการศึกษา มิใชํเพียงหน๎าที่ของโรงเรียนเทํานั้นที่จะ
ตอบสนองเกี่ยวกับการให๎ความร๎ู ข๎อมูล ขําวสาร ความก๎าวหน๎าในวิทยาการตําง ๆ ที่ต๎องให๎นักเรียนได๎
เรียนรู๎และทําความเข๎าใจเพื่อนําไปใช๎ในการดําเนินชีวิตประจําวันได๎ทันตํอสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
และการเป็นผู๎ใฝ่ร๎ูใฝ่เรียนของนักเรียนในการใช๎ประโยชน์ของนิทรรศการจะชํวยสํงเสริมและจูงใจให๎
สนใจ ทั้งในการอําน การศึกษาเลําเรียน กํอให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาตนเอง
อยํางอยํางแท๎จริง 
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 2.1.6 ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ   
  วัฒนะ จูฑะวิภาต  (2542: 6) ได๎อธิบายขั้นตอนในการจัดนิทรรศการ ดังนี้ 

 1. ขั้นวางแผน  
     - ตั้งหัวเรื่อง  
     - วัตถุประสงค์  

 2. การเตรียม  
  - รวบรวมแนวความคิด  
  - กําหนดสถานที่  
  - กําหนดกิจกรรมสําหรับผู๎เข๎าชม  
  - ออกแบบ  
  - ทําแผนผังที่ติดตั้ง  
  - ทําตัวอักษรชื่อนิทรรศการและสัญลักษณ์ที่ต๎องการ  

  3. การจัดทํา  
  - แสวงหาบุคลากร  
  - จัดหาวัสดุอุปกรณ์  
  - กํอสร๎างและปฏิบัติงาน  

   4. การประชาสัมพันธ์  
  - วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  
  - โปสเตอร์ สติกเกอร์  
  - เอกสารและแผํนพับ  

   5. การนําเสนอ  
  - พิธีเปิด  
  - สาธิตและกิจกรรมประกอบ  

   6. การประเมินผล  
  - สังเกตพฤติกรรมผู๎เข๎าชม  
  - แจกแบบสอบถาม  

   7. การติดตาม  
  - รายงานผลทางสื่อมวลชน  
  - ทําเอกสารรายงาน  
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 2.1.7 การวางแผนในการจัดนิทรรศการ  
  การจัดนิทรรศการจะจัดทําได๎ดีมีคุณภาพมากน๎อยเพียงใด จะต๎องมีการวางแผนการจัด
นิทรรศการให๎ผู๎ชมที่เป็นเป้าหมายรับรู๎ได๎ถูกต๎องและสอดคล๎องกับการรับรู๎ของบุคคลตามหลักจิตวิทยา
ของการรับรู๎  สอดคล๎องกับอารมณ์ และความร๎ูสึก และความต๎องการของผู๎ชมเป็นหลักสําคัญ  ซึ่งใน                 
การออกแบบจัดนิทรรศการนั้น ประเสริฐ ศีลรัตนา (2549: 50-74) ได๎สรุปเป็น 3 ระยะ คือ การวางแผน            
การเตรียมการ การออกแบบ และการดําเนินการ ดังนี้ 
  1. การวางแผน  

  1.1 การวิเคราะห์นโยบาย 
   1.2 การกําหนดวัตถุประสงค์  
   1.3 การรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูล  
   1.4 พิจารณาข๎อจํากัดและเงื่อนไขทั้งภายในและภายนอกหนํวยงาน  
   1.5 การคัดเลือกวิธีการหรือยุทธวิธีที่จะดําเนินงานตามแผน  
   1.6 วิเคราะห์ทางปฏิบัติที่นําจะเป็นไปได๎  
   1.7 การบันทึกและจัดรูปแบบแผนงาน  
   1.8 การแบํงหน๎าที่และทําความเข๎าใจกับผู๎รํวมปฏิบัติ  
   1.9 การวางแผนมาตรการและควบคุมแผนงาน  
   1.10 การประเมินผล  
 2. การเตรียมการ  

 2.1 การเตรียมเนื้อหา  
    2.1.1 การกําหนดชื่อนิทรรศการ  

2.1.2 กําหนดวัตถุประสงค์  
2.1.3 การรวบรวมส่ือ  
2.1.4 การเตรียมเกี่ยวกับขนาด  

    2.1.5 จุดมุํงหมาย  
    2.1.6 งบประมาณ  
    2.1.7 เนื้อหา  
    2.1.8 พื้นที่  
    2.1.9 เวลา  
    2.1.10 วัสดุและการขนย๎าย  
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  2.2 การกําหนดวันเวลาในการแสดง  
    2.2.1 เลี่ยงชํวงเวลาที่มีคูํแขํง  
    2.2.2. การกําหนดสถานที่  
     2.2.2.1 เป็นพื้นที่ตั้งอยูํในยํานใจกลางชุมชนหรือท๎องถิ่น  
     2.2.2.2 เป็นพื้นที่ซึ่งสะดวกตํอการติดตํอขอใช๎บริการ  
     2.2.2.3 พื้นที่ความเหมาะสมสอดคล๎องกับเนื้อหา  
     2.2.2.4 เป็นที่ซึ่งไมํมีคูํแขํงข๎างเคียง  
     2.2.2.5 เป็นที่ซึ่งไมํส้ินเปลืองคําใช๎จําย  
     2.2.2.6 เป็นพื้นที่ที่สามารถขอความรํวมมือจากชุมชนได๎สะดวกและรวดเร็ว  
  2.3 การกําหนดผัง  
    2.3.1 การวางผังแบบตาราง ( Grid layout) 
    2.3.1 การวางผังแบบให๎มีการหมุนเวียนอิสระ ( Free flow layout) 
  2.4 การกําหนดเตรียมประชาสัมพันธ์  

2.4.1 การประชาสัมพันธ์กํอนแสดง 
2.4.2 การประชาสัมพันธ์ในการนํานิทรรศการออกแสดง 
2.4.3 การประชาสัมพันธ์แบบตํอเนื่องหลังการจัดนิทรรศการ 

    2.5 การกําหนดเตรียมบุคคล  
      2.5.1 บุคคลฝ่ายผู๎จัด  
      2.5.2 กลุํมผู๎ชม  
    2.6 การกําหนดเตรียมประเมินผล 
 2.1.8 การจัดสถานที่นิทรรศการ  
  พยุงศักดิ์ ประจุศิลปะ  (2531 : 15) อธิบายถึงการจัดสถานที่นิทรรศการไว๎วําจะต๎องจัดแสดง
ไปตามลําดับตั้งแตํต๎นเรื่องจนจบ แลเพื่อที่จะให๎ผู๎ชมจํานวนมากได๎เข๎าชมโดยสะดวกทั่วถึง โดยไมํ
เบียดเสียดยัดเยียดหรือแออัด ป้ายและบอร์ดควรจะวางในลักษณะตําง ๆ ดังนี้ 

 1. การจัดแสดงตามระเบียงทางเดิน ( Display along the corridor)  
 2. การจัดแสดงแบบตํอเนื่องกันไป ( Continuous display) 
 3. บอร์ดที่จัดตั้งให๎เห็นสิ่งที่จัดแสดงทั้งสองด๎าน ( Two sided display on board) 

  4. จัดที่แสดงแบบตํอเนื่องโดยใช๎บอร์ดที่ดูได๎ทั้งสองด๎าน  (Continuous display on two 
sided board) 

 5. การวางบอร์ดที่แสดงให๎แยกจากกัน  (Separated board setting display) 
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 6. จัดแบบบอร์ดสลับ  (Alternated board setting display) 
 2.1.9 การประเมินผล  
  การประเมินผลเป็นการตรวจสอบถึงความสําเร็จและความล๎มเหลวของการจัดนิทรรศการ  
การประเมินผลนิทรรศการ ทําได๎ 3 ขั้นตอน คือ 

 1. กํอนการจัดนิทรรศการ เพื่อหาข๎อมูลในการตัดสินใจจัด  
 2. ขณะจัดนิทรรศการ เพื่อศึกษาความสนใจ และปรับปรุงแก๎ไข  

  3. ภายหลังการจัดนิทรรศการ เพื่อศึกษาความสนใจ ปัญหาตําง ๆ มาปรับปรุงการจัดครั้ง
ตํอไป 
  รูปแบบการประเมินผลใช๎ได๎หลายรูปแบบ ได๎แกํ สังเกตพฤติกรรมผู๎เข๎าชม การสัมภาษณ์ 
การตอบแบบสอบถาม นับจํานวนประชากรที่มาชม และการประชุมผลการจัดนิทรรศการของ
คณะกรรมการ โดยศึกษาจากแบบสอบถามและจํานวนประชากรที่เข๎าชม 
 2.1.10 หลักการออกแบบนิทรรศการ  
  ฉวีวรรณ คูหาภินันท์  (2542 : 287-288) ได๎กลําวถึงหลักการออกแบบนิทรรศการไว๎วํา            
การจัดนิทรรศการจัดวําเป็นงานแสดงทั้งศิลปะและวิชาการ ดังนั้นการจัดนิทรรศการจึงมีหลักในการจัด
เหมือนงานศิลปะทั่ว ๆ ไป 
  หลักของการออกแบบนิทรรศการ มีดังนี้  
  1. มีความเป็นเอกภาพ ( Unity) คือ การจัดวางรูปแบบของสิ่งของตําง ๆ ตลอดจนรูปภาพ           
คําบรรยาย แผนผัง และแผนภูมิที่นํามาจัดนิทรรศการ ให๎อยูํในหนํวยเดียวกัน กลุํมเดียวกัน                        
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เมื่อมองดูแล๎วเกิดความร๎ูสึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมํใช๎การวางแผน
กระจายออกไป ทําให๎ดูแล๎วเป็นคนละเรื่อง 
  2. มีความสมดุล ( Balance) คือ การจัดวางวัสดุส่ิงของ เชํน รูปภาพ คําบรรยาย แผนผัง 
แผนภูมิให๎เทํา ๆ กัน ไมํเอียง หรือเน๎นหนักไปด๎านใดด๎านหนึ่งมากเกินไป โดยคํานึงถึงทั้งด๎านน้ําหนัก 
ความหนาแนํน และสี ฯลฯ ความสมดุลนี้อาจมีลักษณะตําง ๆ เชํน ความสมดุลในลักษณะเทํากันทั้งว๎าย
และขวา (Symmetry) ความสมดุลในลักษณะไมํเทํากัน (Asymmetry) คือ มีความสมดุลในตัวเอง ขนาด 
ผิว และสมดุลในลักษณะจุดศูนย์ถํวง (Gravity) เชํน การออกแบบที่เป็นวัสดุ 3 มิติ และต๎องมีการทรงตัว 
จะต๎องคํานึงถึงจุดศูนย์ถํวง เชํน การออกแบบแผงตั้งแสดงตําง ๆ  
  3. มีจุดเน๎นหรือจุดสนใจ ( Emphasis) ได๎แกํ การจัดให๎มีจุดเน๎นหรือจุดสนใจให๎เดํนชัด ทําให๎
เห็นชัดเจนเพื่อให๎ผู๎ดูได๎เห็นและประทับใจเป็นอันดับแรก เชํน การจัดนิทรรศการหนังสือใหมํ จะต๎องเน๎น
ที่หน๎าปกหนังสือ ซึ่งมีชื่อหนังสือ และชื่อผู๎แตํง การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ            
พระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จะต๎องมีจุดเน๎นที่พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ 
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  นอกจากจุดเน๎นแล๎วจะต๎องมีจุดรองที่มีความสําคัญรองลงมาตามลําดับความสําคัญ เชํน 
อาจจะใช๎เส๎น ขนาด สี ผิว น้ําหนัก เชํน การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจตําง ๆ และตํอมาก็เป็น                
คําบรรยายตําง ๆ เป็นต๎น 
  4. ความแตกตําง ( Contrast) คือ การจัดให๎มีการขัดแย๎งหรือมีความแตกตําง เพื่อทําให๎
รูปภาพนําสนใจ ไมํซ้ําซาก จําเจ จะทําให๎ผู๎ดูเบื่อหนําย ไมํตื่นเต๎น หรือประทับใจ เชํน การใช๎สีตรงกัน
ข๎ามกับการใช๎เส๎นตัดกัน เป็นต๎น การใช๎สีที่แตกตํางกันนั้น จะต๎องใช๎ให๎เหมาะสมและทําให๎ดูมีชีวิตชีวา
เพิ่มข้ึน เชํน การใช๎พื้นสีที่ป้ายนิทรรศการ ตัวอักษรที่ใช๎เขียนควรใช๎สีที่ตัดกันแล๎วมองเห็นตัวอักษร หรือ
ภาพชัดเจนและสวยงาม 
  5. ความกลมกลืน ( Harmony) คือ การพิจารณารวมทั้งหมด ซึ่งมีทั้งความแตกตํางกัน แตํ
เมื่อดูแล๎วผสมผสานกลมกลืนกันได๎เป้นอยํางดี ทําให๎สวยงาม ตัวหนังสือมองเห็นชัดเจนเมื่อเขียนบน
กระดาษสีที่ใช๎จัดนิทรรศการ 
  6. ความเรียบงําย ( Symplicity) ทําให๎ดูงําย เข๎าใจดี ไมํสลับซับซ๎อน ของที่ใช๎ในการจัด
อาจจะเป็นของหางํายและราคาถูก มีความชัดเจนตรงกับเนื้อหาเป็นอยํางดี ตัวอักษรอํานงําย สีไมํ
ฉูดฉาดเกินไป เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวอักษร ซึ่งจะทําให๎นิทรรศการนําสนใจ บางครั้งนิทรรศการที่ใช๎
ของแพง ถ๎าไมํมีศิลปะจะดูไมํสวยงามและไมํนําสนใจ ควรพยายามใช๎วัสดุเหลือใช๎มาจัด และไมํใช๎วัสดุ
ทําลายสิ่งแวดล๎อม เชํน โฟม ควรเปลี่ยนเป็นวัสดุอยํางอ่ืนแทน 
  7. ความสมบูรณ์ เมื่อจัดเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ( Finish) ควรพิจารณาดูในสํวนรวมทั้งหมดวํา
ถูกต๎องและสมบูรณ์ดีหรือไมํ ตัวสะกดการันต์ที่ใช๎เขียนถูกต๎องหรือไมํ คําบรรยายจัดวางตรงกับรูปภาพ
หรือไมํ ต๎องรีบแก๎ไขในจุดบกพรํอง และลองจัดปรับเปลี่ยนในบางจุดที่เห็นวํายังไมํเหมาะสมให๎สวยงาม
มีศิลปะ 
 2.1.11 องค์ประกอบในการจัดนิทรรศการ  
  นิพนธ์ ศุขปรีดี (ธีระยุทธ นนทะสร.  2544 : 121; อ๎างอิงจาก นิพนธ์ ศุขปรีดี.  2521) ได๎สรุป
องค์ประกอบในการจัดนิทรรศการที่สามารถดึงดูดความสนใจ เชํน การใช๎สี ขนาดของรูปรํางของของที่            
จัดแสดงดูเดํนนําสนใจหรือหาชมที่อ่ืนยาก ดังนี้ 
  1. มีความสมดุล นิทรรศการที่จัดดูแล๎วให๎เกิดความสบายใจ เพราะมีวิธีการจัดภาพหรือวัสดุ
ที่ได๎จังหวะเหมาะสม และมีน้ําหนักการจัดภาพด๎านซ๎ายและขวาเทํา ๆ กัน 
  2. มีความตํอเนื่องมีการใช๎สีและเส๎นนําสายตา ทําให๎ผู๎ดูเกิดความคล๎อยตาม นําสายตาผู๎ดู
เป็นจังหวะตั้งแตํต๎นจนจบเรื่อง 
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  3. มีความแปลกใหมํไมํซ้ําซาก ผู๎ดูเกิดความร๎ูสึกวําไมํเคยเห็นที่ใดมากํอน ทําให๎ผู๎ดูเกิด
ความร๎ู ใหมํ ๆ และตรึงความสนใจอยูํนาน มีรายละเอียดไมํมาก ไมํยุํงเหยิง ดูแล๎วเข๎าใจได๎ในระยะเวลา
อันสั้นโดยไมํต๎องมีผู๎คอยอธิบาย 
 2.1.12 วัสดุในการจัดนิทรรศการ  (Display materials) 
  ฉวีวรรณ คูหาภินันท์  (2542 :  289-292)  ได๎กลําวถึงวัสดุในการจัดนิทรรศการวํา ควรเป็น
วัสดุหางําย ราคาไมํแพงนัก เป็นวัสดุธรรมชาติ ควรเน๎นเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติให๎มาก บางคร้ังอาจเป็น
วัสดุใช๎แล๎ว เป็นวัสดุที่อาจจะเก็บได๎ตามท๎องถนน หรือที่พบเห็นทั่ว ๆ ไป ของใช๎ในบ๎านที่จะทิ้งวัสดุ           
ตําง ๆ ควรจัดเก็บและรวบรวมไว๎เป็นหมวดหมูํอยํางมีระบบ เพื่อหางํายและจะได๎ใช๎ตํอไป วัสดุใน            
การจัดนิทรรศการ ได๎แกํ 
  1. ป้ายนิทรรศการ ตู๎ ชั้น แผงจัดนิทรรศการ ได๎แกํ  
    1.1 ป้ายนิทรรศการ ( Bulletin board) หรือป้ายนิเทศ มีหลายชนิด แบบติดกับที่ถาวร 
แบบแขวน แบบพับได๎ พื้นของป้ายอาจทําจากวัสดุตําง ๆ เชํน กระดาษแข็ง กระดาษชานอ๎อย 
(Cellotex) ไม๎อัด พลาสติก ผ๎าสําลี เชือกขึง กระดาษวาดเขียน หรืออาจจะใช๎เสื่อกก เสื่อลําแพน 
กระจาดไม๎ไผํ มูลลี่ไม๎ไผํ ไม๎ไผํสาน ฯลฯ 
    1.2 ชั้นหรือตู๎นิทรรศการ เป็นชั้นไม๎ ชั้นเหล็ก ชั้นกระจก ตู๎กระจก (ใสํกุญแจได๎)  

 1.3 แผงโลหะพับได๎ อาจเป็นแผงที่ใช๎แขวนได๎  
 2. กระดาษ ที่ใช๎ในการจัดนิทรรศการ ได๎แกํ  

  กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษวารสารเกํา กระดาษสา กระดาษเช็ดมือ กระดาษหํอ
ของขวัญ กระดาษลอน กระดาษแข็ง กระดาษโปสเตอร์สีขาวและสีตําง ๆ กระดาษติดฝาผนัง กระดาษ
แข็งสีสองหน๎าและหน๎าเดียว กระดาษกาว กระดาษยํน กระดาษคาร์บอน กระดาษกาวใส กระดาษแก๎ว               
กระดาษฟอยล์ (Foil) กระดาษปฏิทิน ฯลฯ 

 3. อุปกรณ์ประดิษฐ์ตัวอักษรและตัวอักษร ( Lettering) 
  ตัวอักษรที่ใช๎จัดนิทรรศการขนาดตําง ๆ ขึ้นกับจํานวนผู๎ดู ขนาดของนิทรรศการและ

ระยะการดู ขนาดตัวอักษร มีทั้งความหนาและความสูง การประดิษฐ์ตัวอักษรโดยใช๎อุปกรณ์ และมี       
การประดิษฐ์ได๎หลายวิธี  

วิธีประดิษฐ์ตัวอักษร มีหลายวิธี เชํน 
3.1  การใช๎เครื่องมือสําเร็จเขียน มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3.2  ใช๎วิธีการตัด ( Cut out) ตัดอักษรเป็นตัว ๆ นํามาใช๎จากแผํนพลาสติก กระดาษ

แข็ง ผ๎า กระดาษสี ตัดข๎อความหรือตัวอักษรจากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร (ไมํใช๎แล๎ว) ฯลฯ 
3.3  ใช๎แบบตรายาง (Rubber stamp) 
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3.4  อักษรสําเร็จรูป ซึ่งมีขายอยูํมั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3.5  การใช๎แบบฉลุ ( Stencil) โดยวิธีการเจาะกระดาษ ไม๎ ฯลฯ นําแบบไปทาบลงบน

กระดาษที่ต๎องการ แล๎วพํนสีลงไป 
3.7  การขยายตัวอักษร ( Gride drawing) คือ การตีตารางจัตุรัสขยายตัวอักษรให๎มี

ขนาดใหญํกวําอักษรต๎นฉบับ 
3.8  การประดิษฐ์ตัวอักษรแบบใช๎มือเขียน โดยใช๎พูํกัน ปากกาทั่วไป ปากกาสักหลาด 

และปากกาสปีดบอล 
  4. สีที่ใช๎ในการจัดนิทรรศการ  
    4.1 สีน้ํา ได๎แกํ สีหลอด สีโปสเตอร์ สีเมจิก สีฝุ่น สีพลาสติก สีย๎อมผ๎า  
    4.2 สีน้ํามัน ได๎แกํ สีหลอด สีกระป๋อง  
    4.3 ดินสอสีตําง ๆ  
  5. อุปกรณ์ตัดกระดาษและสิ่งของ ได๎แกํ  
    5.1 กรรไกรธรรมดา 
    5.2 กรรไกรตัดกระดาษลวดลายตําง ๆ  
    5.3 เลื่อยเล็ก ๆ  
    5.4 มีดฉลุลวดลายตําง ๆ (Cut out) 
  6. วัสดุอ่ืน ๆ ได๎แกํ  
    6.1 ของจริงตําง ๆ เชํน เข๎มหมุด เข็ม ด๎าย กลํองใสํหนังสือ แกนกระดาษ ไม๎บรรทัด มํูลี่
ไม๎ไผํ มูํล่ีกระดาษ เสื่อลําแพน ต๎นไม๎ ใบไม๎ ใบตอง ดอกไม๎ ผ๎าด๎ายดิบ เปลือกไขํ ยางพารา ไม๎สัก    
เปลือกหอยชนิดตําง ๆ กระดุมชนิดตําง ๆ ลวด ฟางข๎าว สําลี หลอดดูด ไม๎ไอศกรีม ช๎อนตักไอศกรีม  
ถ๎วยกระดาษ จานกระดาษ แปรงทากาว แปรงทาสี กาว ฯลฯ 
    6.2 ของจําลอง เชํน หุํนตําง ๆ ตุ๏กตาตําง ๆ รถยนต์เล็ก ๆ ฯลฯ  
    6.3 ของประดิษฐ์ เชํน ต๎นไม๎ ดอกไม๎ ใบไม๎ ฯลฯ 
 2.1.13 วัสดุประดับตกแตํงนิทรรศการ  
  ประเสริฐ ศีลรัตนา  (2549 : 143-144) ได๎กลําวถึงวัสดุประดับตกแตํงในการเสริมสร๎าง
บรรยากาศให๎นิทรรศการมีความสวยงาม แปลกตา นําทึ่ง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความร๎ูสึกของผู๎ดูให๎ไปสูํ
เนื้อหาเรื่องราวที่เป็นวัตถุสิ่งของและกิจกรรมตําง ๆ และเพื่อกระตุ๎นความสนใจไปสูํเนื้อหาเรื่องราว         
ซึ่งวัสดุประดับตกแตํงอาจแบํงออกได๎ดังนี้ 
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1. วัสดุตกแตํงเนื้อหา 
 ได๎แกํ วัสดุใด ๆ ที่ใช๎จัดคูํประกอบกับวัตถุสิ่งของที่เป็นสื่อแสดงเนื้อหาเรื่องราวเป็นตัว

รองรับเสริมประดับให๎เนื้อหามีความเดํนสะดุดตานําดู นําสนใจกวําที่เป็นอยูํในตัวเนื้อหาเองเพียงลําพัง 
เพราะถ๎านําวัตถุที่ต๎องการแสดงมาตั้งไว๎เพียงลําพัง ความสนใจของผู๎ดูจะมีอยูํในระดับหนึ่ง แตํถ๎านํา
วัตถุนั้นมาจัดแสดงบนฉากหลังหรือฐานรองรับที่ได๎รับการออกแบบมาให๎เหมาะสมกับวัตถุนั้น ฉากหลัง
หรือฐานรองดังกลําวก็สามารถชํวยสร๎างบรรยากาศให๎มีความสวยงามแปลกตานําดูเกินกวําคุณสมบัติ
ทางกายภาพของวัตถุเนื้อหาจะมีได๎ในตัวของมันเอง 

2. วัสดุตกแตํงเพื่อสร๎างบรรยากาศ 
 ได๎แกํ การเอานําวัสดุส่ิงของที่นอกเหนือไปจากสื่อแสดงเนื้อหา เรื่องราวและที่ติดตั้งมา

จัดประกอบรํวมในนิทรรศการ เพื่อให๎นิทรรศการนั้นมีลักษณะสมจริงได๎บรรยากาศที่สอดคล๎องกับ
เนื้อหาเรื่องราวที่จัดแสดง หรือมีความสวยงาม แปลกตา นําทึ่ง ทําให๎ผู๎ดูเกิดความเพลิดเพลินตื่นตาตื่น
ใจขณะชมเนื้อหา หรือเป็นการสร๎างบรรยากาศให๎ผํอนคลายจากเนื้อหาเรื่องราวที่รับร๎ู วัสดุเสริม
ประกอบเหลํานี้ ได๎แกํ ดอกไม๎ ต๎นไม๎ กระดาษ ผ๎า สี สุนทรียวัตถุ ตลอดจนแสง สี เสียง 
 2.1.14 เรื่องที่จัดจัดนิทรรศการ  
  เรื่องราวหรือเนื้อหาที่จะแสดง นักออกแบบนิทรรศการควรจะต๎องทราบเนื้อหาของเรื่องราว
เป็นอยํางดี ในสิ่งที่ต๎องการแสดงให๎คนดู เนื้อหามากน๎อยแคํไหนจะต๎องมีสํวนสัมพันธ์กันกับเนื้อหาที่จะ
ติดตั้งแสดงด๎วย และต๎องคิดรวมไปถึงทางเดินของผู๎เข๎าชม เนื้อหาที่จะแสดงจะนํามาจัดเป็นหมวด ๆ ได๎
ดังนี้ 
  1. สํวนที่เกี่ยวกับโลก ได๎แกํ เรื่องราวของแรํและภูมิวิทยาตําง ๆ ฯลฯ  
  2. เรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิต เชํน  
   - ชีวิตของสัตว์ สัตว์ชั้นต่ําพวกเซลเดียว จนถึงสัตว์ที่เลี้ยงลูกด๎วยนม  
   - ชีวิตพืช เชํน พืชไม๎ดอก ไม๎ใบ และพืชไร๎ดอก  
  3. สํวนตําง ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปะที่มนุษย์ได๎ประดิษฐ์คิดสร๎างขึ้น เชํน  
   - งานอุตสาหกรรมตําง ๆ เชํน อุตสาหกรรมการพิมพ์ผ๎า การทอผ๎าไหม การทํากระดาษ 
เป็นต๎น 
   - สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
   - ผลิตภัณฑ์ตําง ๆ ที่ใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ เชํน อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก โต๏ะ 
เก๎าอ้ี ฯลฯ 
  หมวดหมูํในการจัดนิทรรศการ จําแนกออกเป็นหัวข๎อตําง ๆ ได๎ ดังนี้  
   - นิทรรศการทางวิชาการอาจแบํงออกเป็นแขนงยํอย ๆ ได๎อีก  
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   - นิทรรศการทางภูมิศาสตร์  
   - นิทรรศการทางประวัติศาสตร์ ยุคหิน ยุคกํอนประวัติศาสตร์  
   - นิทรรศการทางเทศกาลและวันสําคัญตําง ๆ  
   - นิทรรศการทางอุตสาหกรรม  
   - นิทรรศการทางวัสดุอุปกรณ์กํอสร๎าง  
   - นิทรรศการทางเครื่องเคมีภัณฑ์  
   - นิทรรศการทางการแพทย์  
   - นิทรรศการทางด๎านศิลปะ  
   - นิทรรศการทางศิลปะตกแตํง  
   - นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์  
  สรุปแล๎ว ทุกวิชา ทุกสาขาการทํางาน มีหัวข๎อที่จะจัดทํานิทรรศการได๎ทั้งสิ้น สําหรับการจัด
นิทรรศการเพื่อการศึกษาหรือการแสดงภายในโรงเรียน จะมีแนวทางการจัดนิทรรศการตามกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ดังตัวอยําง ดังนี้ 
  ตัวอยํางการจัดตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
   - การสื่อสารและการคมนาคม  

- สวัสดิภาพทางสังคม 
- สาธารณสุขและโภชนาการ 
- การพลานามัยและกีฬาตําง ๆ  

     ฯลฯ  
 2.1.15 คุณสมบัติของผู๎จัดนิทรรศการ  
  พยุงศักดิ์ ประจุศิลปะ (2531 : 30-31) ได๎กลําวถึงคุณสมบัติของผู๎จัดนิทรรศการไว๎ ดังนี้ 
   1. มีความสร๎างสรรค์เป็นตัวของตัวเอง โดยอาศัยประสบการณ์ ร๎ูจักนํามาตัดแปลงให๎
เหมาะสมกับสภาพที่มีอยูํ แตํทั้งนี้ไมํควรที่จะลอกแบบสิ่งที่ได๎พบเห็นทั้งหมดจะต๎องรู๎จักนํามาใช๎และ  
นํามาดัดแปลงให๎เหมาะสม และทําส่ิงที่ดีแล๎วให๎ดียิ่งขึ้น   
   2. นําวิธีการจัดนิทรรศการทางการค๎ามาดัดแปลงได๎อยํางดี แม๎แตํวัสดุอุปกรณ์ในทาง
การค๎าบางอยําง ก็สามารถนํามาดัดแปลงใช๎เป็นอุปกรณ์การแสดงทางการศึกษาได๎  เชํน ตัวอยํางสินค๎า 
(นําของจริงมาจัดนิทรรศการ) รูปภาพที่แจกในนิทรรศการ  จากหนังสือและนิตยสารตําง ๆ และวิธีการ
ติดตั้ง  
 2.1.16 ข๎อควรปฏิบัติและไมํควรปฏิบัติ ในขณะที่จัดแสดงนิทรรศการ  
  ข๎อควรปฏิบัติในขณะที่จัดแสดงนิทรรศการ มีดังตํอไปนี้  
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  1. แนํใจวําสามารถอธิบายและสรุปเรื่องตําง ๆ ที่ปรากฏในนิทรรศการได๎และสามารถใช๎วัสดุ
อุปกรณ์ได๎ถูกต๎อง  
       2. แนะนําตัวเองโดยปิดชื่อไว๎ที่หน๎าอก  
  3. จัดเตรียมตารางสําหรับผลัดเปลี่ยนดูแลกันในระหวํางงานแสดง 
       4. พูดคุยกับผู๎ที่สนใจมาชมงานนิทรรศการ จดบันทึกคําถามที่ยังตอบไมํได๎ จดชื่อและที่อยูํ
ของผู๎ถามไว๎สํงข๎อมูลไปให๎ภายหลัง 
  ข๎อไมํควรปฏิบัติในขณะที่จัดแสดงนิทรรศการ มีดังตํอไปนี้  
  1. ไมํทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือในการปฏิบัติหน๎าที่ในขณะที่จัดแสดงนิทรรศการ เชํน                
อํานหนังสือพิมพ์ ไมํทําเมินเฉยกับบุคคลที่กําลังดูงานนิทรรศการอยูํ  
       2. ไมํนั่งหรือวางเก๎าอ้ี ไว๎ตรงสํวนที่แสดงนิทรรศการจนทําให๎บังสิ่งที่แสดงอยูํ  
       3. ไมํทิ้งงานแสดงไปที่อ่ืนเป็นเวลานาน ๆ  
  4. ไมํนั่งอยูํกับที่ตลอดเวลา ควรเดินไปพูดคุยกับผู๎ชมนิทรรศการ       
  5. ไมํตอบคําถามในสิ่งที่ตัวเองไมํทราบควรบอกกับผู๎ดูวําเราสามารถจะหาข๎อมูลเพิ่มเติมได๎
ที่ไหน  

6. ไมํวางสายไฟหรือสิ่งของเกะกะทางเดินที่ซึ่งผู๎ชมอาจจะเดินไปสะดุดล๎มได๎  
7. ไมํทิ้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และวางวัสดุซึ่งอยูํในที่ที่อาจถูกขโมยได๎  

 2.1.17 ปัญหาและข๎อเสนอแนะในการจัดนิทรรศการ  
   พยุงศักดิ์ ประจุศิลปะ  (2531 : 31-33) ได๎กลําวถึงปัญหาและข๎อเสนอแนะในการจัด
นิทรรศการ ดังนี้ 
  สํวนดีของการจัดนิทรรศการ  
       1. เป็นการให๎การศึกษาอยํางหนึ่งแกํผู๎ชม โดยไมํต๎องมีครูมาบรรยายให๎ฟัง  
       2. ทําให๎การเรียนการสอนมีคุณคําข้ึน เพราะการจัดนิทรรศการข้ึนเพื่อแสดงเนื้อหาของ 
บทเรียนตําง ๆ ที่ครูสอน  
  3. ยั่วยุให๎เด็กนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ( MOTIVATION) เพราะเป็นการเร๎าใจให๎เด็ก
เกิดการอยากเรียน และมีความสนใจเข๎าใจในเนื้อหาของวิชาที่สอน 
       4. ทําให๎เด็กเกิดความคิดสร๎างสรรค์ เพราะเป็นการให๎เนื้อหาวิชาที่เรียนทั้งทางตา ทางหูและ
การสัมผัส 
  5. สร๎างเสริมความรับผิดชอบของกลุํม ของแตํละบุคคล เพราะการให๎เด็กได๎จัดนิทรรศการ
เป็นการสํงเสริมให๎เด็กมีโอกาสทํางานรํวมกับผู๎อ่ืน 
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  สาเหตุการล๎มเหลวของการจัดนิทรรศการ คือ 
 1. มีเวลาจัดเตรียมไมํเพียงพอ  
 2. ผู๎ออกแบบไมํมีความร๎ู ไมํทราบจุดมุํงหมายของการแสดง  

  3. ผู๎ออกแบบ ( DESIGNER) สถาปนิก ( ARCHITECT)และผู๎ออกแบบโฆษณา ( GRAPHIC 
ARTIST) และเจ๎าของร๎าน ไมํประสานงานกัน คือ ผ๎ูออกแบบไมํทราบวัตถุประสงค์ของเจ๎าของ เจ๎าของ
ไมํทราบแนวความคิดของผู๎ออกแบบ จึงทําให๎เสียผลประโยชน์อยํางมาก 
  4. ความบกพรํองทางเทคนิค เชํน คําอธิบายไมํชัดเจน แสงสวํางไมํเพียงพอ หรือใช๎ไฟเน๎นผิด
ตําแหนํงที่ควรจะเน๎น เป็นต๎น 
  ปัญหาที่พบ  
  สาเหตุที่ทําให๎การจัดนิทรรศการไมํได๎ผล หรือจัดแสดงแล๎วไมํได๎ผลตามความมุํงหมาย  
       1. ไมํมีงบประมาณเพียงพอ  
       2. ไมํมีสถานที่ที่จะจัดแสดง 
       3. ไมํมีอุปกรณ์เพียงพอ  
       4. ครูและนักเรียนยังไมํเข๎าใจวิธีการจัดดีพอ 

 5. เนื้อหาของวิชาที่สอนไมํเกิดความบันดาลใจให๎ครูต๎องจัดนิทรรศการ  
  6. ไมํได๎รับความรํวมมือจากบุคคลภายในและภายนอก  
2.2 การจัดนิทรรศการห้องสมุด  
  มีผ๎ูให๎ทัศนะเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการห๎องสมุดไว๎ดังนี้  
  ไพพรรณ อินทนิล  (2546: 138) การจัดนิทรรศการถือเป็นการสํงเสริมการอํานที่ดีให๎แกํผู๎ใช๎
ห๎องสมุด เป็นการสร๎างทัศนคติที่ดีตํอห๎องสมุดให๎กับผู๎ใช๎ห๎องสมุด เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ สร๎างสีสัน 
สร๎างมิตรภาพระหวํางบรรณารักษ์และผู๎ใช๎ห๎องสมุด  
  วีระวรรณ วรรณโท (2545 : 247-254) นิทรรศการเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีบทบาททางด๎าน
การศึกษาและด๎านอ่ืน ๆ ดังนั้น โรงเรียนจึงใช๎นิทรรศการสําหรับให๎ความร๎ู ชักจูงให๎เกิดความสนใจใน
การเรียนรู๎ให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น ห๎องสมุดได๎จัดนิทรรศการห๎องสมุดให๎เป็นสื่อในการแนะนําห๎องสมุด และ
จัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน เสริมความร๎ูประกอบการเรียนการสอน ความร๎ูทั่วไป ขําวสารตําง ๆ ใน
รูปแบบของนิทรรศการตําง ๆ ตามจุดประสงค์ของแตํละครั้งที่จัด การเสนอเนื้อหาหัวเรื่อง ข๎อความเพื่อ
ดึงดูดความสนใจ 
 2. 2.1 วัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการห๎องสมุด  
  วัตถุประสงค์โดยทั่วไป  

 1. เพิ่มพูนความร๎ูให๎กับนักเรียนทุกสาขาวิชา  
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 2. สํงเสริมให๎นักเรียนใฝ่ร๎ูอยูํเสมอ  
 3. เชิญชวนให๎นักเรียนเกิดความสนใจเรื่องที่จัด  
 4. เพิ่มพูนความร๎ูและเสริมสร๎างประสบการณ์ให๎เกิดการเรียนรู๎ให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น  

   5. ปลูกฝังให๎นักเรียนรักการอํานและรักการศึกษาค๎นคว๎าประกอบการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 

  6. แนะนําห๎องสมุดและการใช๎ห๎องสมุด  
  วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการในห๎องสมุด  
    การจัดนิทรรศการเป็นกิจกรรมสํงเสริมการอํานประเภทหนึ่งที่มีจุดมุํงหมาย ดังนี้  
    1. กระตุ๎นและดึงดูดความสนใจให๎อยากอํานหนังสือและสื่อการอํานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
ในเรื่องที่จัดนิทรรศการ 
    2. เป็นการแนะนําให๎รู๎จักอํานหนังสือในสาขาวิชาตําง ๆ ทั้งในหลักสูตรและประกอบ
หลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความร๎ูทั้งในด๎านการศึกษาเลําเรียน และความร๎ูเพื่อพัฒนาอาชีพ ซึ่งหนังสือและ
สื่อมีเป็นจํานวนมาก แตํผ๎ูอํานอาจจะไมํร๎ูจัก 
    3. เพื่อแสดงให๎ผู๎อํานได๎ทราบวํามีหนังสือใหมํ ๆ หรือสื่อการอํานใหมํ ๆ ที่ทันสมัยใน
ห๎องสมุดที่ผู๎อํานจะได๎มายืมอํานหรือมาใช๎บริการในห๎องสมุดได๎ 
    4. เพื่อแนะนําหนังสือและสื่อตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับเหตุการณ์สําคัญ วันสําคัญ ๆ ในรอบ
ปี เทศกาลและประเพณีสําคัญ ๆ ตําง ๆ บุคคลสําคัญที่มีชื่อเสียง ทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศ 
ตลอดจนนักประพันธ์และผลงานที่ดีเดํนที่ผู๎อํานควรจะอําน เป็นการเพิ่มพูนความร๎ูและขยายโลกทัศน์
ของผู๎อํานให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น 
    5. เพื่อเป็นการจูงใจให๎มีผ๎ูมาใช๎บริการห๎องสมุดและยืมหนังสือมากขึ้น เพราะการจัด
นิทรรศการชํวยให๎ห๎องสมุดมีชีวิตชีวามีบรรยากาศสดใส ทําให๎ผู๎เข๎าใช๎อยากเข๎ามาศึกษาค๎นคว๎า                       
มีความต๎องการในการอํานหนังสือ และยืมหนังสือเพิ่มมากขึ้น 
    6. เพื่อแสดงให๎เห็นวําห๎องสมุดสนใจในกิจกรรม ข๎อมูลของชุมชนและสังคม เพราะการ
จัดนิทรรศการจะนําเสนอทุกสิ่งทุกอยํางที่เกี่ยวข๎องกับชุมชนและสังคม ทั้งในอดีตและปัจจุบันไว๎ได๎เป็น
อยํางดี เชํน  การจัดนิทรรศการชุดมรดกไทย ความเป็นอยูํและประเพณีไทย อาชีพตําง ๆ เป็นต๎น 
    7. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ห๎องสมุดให๎ผู๎ใช๎บริการได๎รับทราบความเคลื่อนไหวของ
กิจกรรมสํงเสริมการอํานของห๎องสมุด และความเคลื่อนไหวของสังคมและเหตุการณ์โลกปัจจุบัน จะทํา
ให๎ผู๎ใช๎ห๎องสมุดสนใจและรํวมกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของห๎องสมุด  
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 2.2.2 การดําเนินงานและการจัดกิจกรรมนิทรรศการห๎องสมุด  
  การดําเนินงานและการจัดกิจกรรม  

 1. การเตรียมงาน  
  1.1 กําหนดวัตถุประสงค์ของการจัด ตั้งชื่อเรื่อง แตํละคร้ังที่จัด  
  1.2 กําหนดกลุํมเป้าหมายในการจัดวําจะจัดเพื่อใคร จัดอยํางไร จัดที่ไหน  
  1.3 ประชุมเพื่อรวบรวมความคิด และวางแผนในการกําหนดสถานที่ที่จะจัด

นิทรรศการ กําหนดกิจกรรมการประกวดและกิจกรรมตําง ๆ ออกแบบและทําแผนผังติดตั้ง มอบหมาย
งาน และแบํงงานกันรับผิดชอบดังนี้ 

   1.3.1 ฝ่ายจัดหาข๎อมูลในการจัดนิทรรศการและกิจกรรม  
   1.3.2 ฝ่ายติดตํอสถานที่ ป้ายนิเทศ  
   1.3.3 ฝ่ายทําสูจิบัตร  
   1.3.4 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเชิญกรรมการตัดสินการประกวด  
   1.3.5 ฝ่ายจัดหารางวัลและอุปกรณ์การจัดนิทรรศการ  
   1.3.6 ฝ่ายศิลป์ 
   1.3.7 ฝ่ายประสานงานเพื่อให๎งานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  
  1.4 บันทึกเสนอผู๎อํานวยการขอจัดทํากิจกรรม การจัดนิทรรศการ และแตํงตั้ง

คณะกรรมการ 
  1.5 ประชุมเพื่อติดตามงานที่มอบหมายให๎แตํละคนไปดําเนินการ 

   2. การจัดกิจกรรม  
     2.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์  
     2.1.1 เครื่องเขียน เชํน ดินสอ ยางลบ ไม๎บรรทัด สีเมจิ สีโปสเตอร์ สปีดบอล 
แผํนตัวอักษรขนาดตําง ๆ 
     2.1.2 กระดาษโปสเตอร์ชนิดตําง ๆ กระดาษสา กระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ  
     2.1.3 กาว เทปกาว กาว 2 หน๎า  
     2.1.4 เครื่องเย็บกระดาษ กรรไกร กรรไกรซิกแซ็ก คัตเตอร์  
    2.2 เตรียมเนื้อหาและข๎อความที่จะนํามาจัดตามหลักการจัดนิทรรศการที่ดี 
     2.3 การจัดสถานที่ให๎นักเรียนชํวยเขียนและติดตัวอักษร ตกแตํงสถานที่จัด
นิทรรศการ 
     2.4 ประชาสัมพันธ์  
      2. 4.1 ติดป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานลํวงหน๎าอยํางน๎อย 2 สัปดาห์ 
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      2. 4.2 ประกาศเสียงตามสายของโรงเรียน กํอนและหลังเคารพธงชาติ ลํวงหน๎า     
1 สัปดาห์ และประกาศวันจัดนิทรรศการทุกวันตามกําหนดการ 
      2. 4.3 แจ๎งคณะนักเรียนและคุณครูให๎ทราบโดยทั่วกันเพื่อมารํวมกิจกรรม 
      2. 4.4 แจกสูจิบัตรแกํผู๎มาชมนิทรรศการ 
       การประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งจําเป็น ระบุวันเวลา สถานที่ เรื่องที่จะแนะนําทาง
วาจาและการจัดนิทรรศการ ประกาศให๎ผู๎ฟังและผ๎ูชมทราบเป็นการลํวงหน๎า เพื่อกระตุ๎นความสนใจ              
(รสา วงศ์ยังอยูํ.  2543: 236) 
     2.5 การนําเสนอ 
      2. 5.1 เชิญผู๎อํานวยการเป็นประธานเปิดนิทรรศการ ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการทุกฝ่าย 
และคุณครูครูรํวมเป็นเกียรติในการเปิดนิทรรศการ 
      2. 5.2 บรรณารักษ์กลําวรายงานการจัดนิทรรศการ 
      2. 5.3 เชิญคุณครู และนักเรียน เข๎าชมนิทรรศการและกิจกรรมที่จัดขึ้น 
   3. การวัดและการประเมินผล  
    แจกแบบประเมิน เพื่อทราบผลที่นักเรียนได๎รับจากการจัดนิทรรศการห๎องสมุด  และ
เพื่อทราบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอห๎องสมุด และนําไปเป็นข๎อมูลในการแก๎ไขปรับปรุง 
  2.2.3 การวางแผนการจัดนิทรรศการ   
    ฉวีวรรณ คูหาภินันท์  (2542 : 2279-287)  ได๎อธิบายการวางแผนการจัดนิทรรศการให๎
ได๎ผลดี บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว๎ จะต๎องมีการวางแผนให๎สอดคล๎องเป็นขั้นตอนดังนี้ 
    1. การตั้งจุดมุํงหมาย ต๎องตั้งจุดมุํงหมายและเป้าหมายใช๎ชัดเจนวํา จะจัดทําไม เพื่อใคร 
อะไร ที่ไหน เมื่อไร ผู๎ชมจะได๎รับอะไรบ๎าง 
      1.1 ทําไมจึงจัดนิทรรศการข้ึน เชํน จัดเพื่อสํงเสริมการอําน จัดเพื่อสํงเสริมการขาย      
จัดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ฯลฯ 
      1.2 จัดเพื่อใคร หมายถึง ผ๎ูชมหรือประชากรเป้าหมาย อาจมีการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับ
ผู๎ชม เพื่อชํวยในการตัดสินใจจัดนิทรรศการ เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับจํานวน อาชีพ เพศ วัย ความสนใจ และ
การศึกษา เป็นต๎น 
      1.3 ผู๎ชมหรือประชากรกลุํมเป้าหมาย การออกแบบนิทรรศการจะต๎องคํานึงถึงผู๎ชมที่
เป็นกลุํมเป้าหมาย ให๎สามารถรับรู๎ได๎ถูกต๎อง งํายตํอการเข๎าใจ และดึงดูดความสนใจตามที่ตั้ง
วัตถุประสงค์ไว๎ทุกประการ นิทรรศการที่ดีจะต๎องจัดให๎สอดคล๎องกับอารมณ์ ความร๎ูสึก ความสนใจ และ
ความต๎องการของผู๎ชมและเพศ วัย การศึกษา และอาชีพ  
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      1.4 จัดเรื่องอะไร กําหนดเรื่องให๎ชัดเจน เชํน จัดนิทรรศการวันแมํ จัดนิทรรศการ
หนังสือใหมํ จัดนิทรรศการวันลอยกระทง จัดนิทรรศการการแตํงกายของไทยในสมัยตําง ๆ                      
จัดนิทรรศการวันเข๎าพรรษา ฯลฯ 
      1.5 จัดที่ไหน สถานที่ที่จะจัดจะกําหนดที่ไหน ถ๎าจัดในห๎องสมุดจะต๎องกําหนด
สถานที่จัดใช๎ชัดเจน จะต๎องเป็นสถานที่เดํน มองเห็นชัดเจน เพื่อดึงดูดความสนใจ เชํน ด๎านหน๎า
ห๎องสมุด ด๎านทางเข๎า-ออกห๎องสมุด หรือตรงกลางห๎องสมุด จะจัดนิทรรศการประเภทใด นิทรรศการ
ขนาดใหญํ หรือขนาดเล็ก ถ๎าเป็นนิทรรศการขนาดเล็ก เชํน จัดนิทรรศการหนังสือใหมํ อาจจะจัดไว๎ใกล๎
ทางเข๎าออก หรือจัดใสํตู๎กระจกไว๎กลางห๎องสมุด ถ๎าเป็นหนังสือ 2 – 3 เลํม ก็อาจจะวางไว๎บน เคาน์เตอร์ 
มีคําบรรยายเขียนบอกวํา หนังสือใหมํ ถ๎าจัดนิทรรศการหนังสือใหมํโดยถอดปกออกมาจัดนิทรรศการ           
ก็อาจจะจัดติดไว๎ที่ป้ายนิทรรศการได๎ 
      ถ๎าเป็นการจัดนิทรรศการขนาดใหญํ และมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ประกอบด๎วย เชํน                       
จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ห๎องสมุด ก็อาจจะจัดที่ห๎องประชุม ห๎องจัดนิทรรศการโดยเฉพาะ หรือจัด
กลางแจ๎ง ข้ึนอยูํกับความเหมาะสม และข้ึนอยูํกับจํานวนผู๎ชม 
      1.6 จัดเมื่อไร การกําหนดเวลาในการจัดและจํานวนวันในการจัดเป็นสิ่งสําคัญ               
การจัดนิทรรศการที่ดีจะต๎องจัดลํวงหน๎ากํอนวันสําคัญในเทศกาลตําง ๆ หรือวันสําคัญในโอกาสพิเศษ
ตําง ๆ อยํางน๎อย 1 สัปดาห์ และติดตั้งไว๎นานประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากวันสําคัญนั้น ๆ เพื่อเป็นการ
กระตุ๎นเตือนให๎ผู๎ชมระลึกถึงวันสําคัญนั้น ๆ ได๎ จะได๎สนใจติดตามชมนิทรรศการและจะได๎เตรียมอําน
หนังสือไว๎ลํวงหน๎า หรือค๎นหาหนังสืออํานประกอบในขณะที่จัดนิทรรศการนั้น ๆ 
      การจัดนิทรรศการนานเทําใดขึ้นอยูํกับงบประมาณ ถ๎าเป็นนิทรรศการขนาดใหญํต๎อง
ใช๎เงินมาก การจัดเป็นเวลานานเกินไปจะสิ้นเปลืองงบประมาณมาก ถ๎าจัดน๎อยวันเกินไป อาจไมํคุ๎มกับ
การลงทุนมาก เพราะผู๎ชมหลายคนอาจยังไมํมีโอกาสได๎มาชม ถ๎าเป็นนิทรรศการที่นําสนใจ มีประโยชน์ 
และลงทุนมาก ควรจัดเป็นระยะเวลานานพอสมควร 
     การกําหนดเวลาในการจัดนิทรรศการนั้น นอกจากคํานึงถึงวาระที่ครบรอบวันสําคัญ 
และจัดเนื่องในโอกาสพิเศษ เชํน นิทรรศการสุริยุปราคา นิทรรศการเนื้อหาของหนังสือ สารานุกรมเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งที่มีในหลักสูตรแล๎ว ต๎องคํานึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นเหตุให๎มีผ๎ูเข๎าชมนิทรรศการ
น๎อย ดังนั้นกํอนที่จะกําหนดเวลาควรตรวจสอบดูจากปฏิทินงานสําคัญตําง ๆ ให๎รอบคอบ และหลีกเลี่ยง
งานที่สําคัญ ๆ มีสํวนทําให๎การจัดนิทรรศการในห๎องสมุดและในโรงเรียน ไมํมีผ๎ูชมมากตามที่คาดหวังไว๎ 
    2. ประชุมวางแผนเป็นการระดมความคิดเพื่อกําหนดขนาดรูปแบบ เนื้อหา และกิจกรรม
ประกอบตําง ๆ เพื่อให๎นิทรรศการนําสนใจ การประชุมวางแผนประกอบด๎วย 
      2.1 ระดมความคิด กําหนดเปิดงาน จุดมุํงหมาย เป้าหมาย รูปแบบ สถานที่  
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      2.2 กําลังคน จะต๎องกําหนดบุคลากรหลัก ( Key man) ซึ่งเป็นประธานหรือ
ผู๎อํานวยการในการจัด นอกจากนั้นตั้งกรรมการและแบํงหน๎าที่กันตามความชํานาญและความเหมาะสม 
      2.3 งบประมาณ จะต๎องจัดสรรงบประมาณให๎เหมาะสมวําเป็นนิทรรศการขนาดใหญํ 
หรือขนาดเล็ก ซึ่งนิทรรศการขนาดเล็กอาจจะไมํต๎องใช๎จํายมาก เชํน จัดนิทรรศการในห๎องสมุด หรือใน
ห๎องเรียน สามารถใช๎วัสดุเหลือใช๎ได๎ แตํอยํางไรก็ตามนิทรรศการก็ต๎องใช๎เงิน อาจจะมากหรือน๎อยขึ้นอยูํ
กับกิจกรรมตําง ๆ ที่มาประกอบ เพื่อให๎นิทรรศการนําสนใจ งบประมาณนี้รวมงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์ด๎วย 
      2.4 อุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุที่ใช๎  
         2.4.1 อุปกรณ์เพื่อจัดแสดง ได๎แกํ แผํนป้ายนิทรรศการแบบตําง ๆ เชํน ชั้น หิ้ง โต๏ะ              
ขาหยั่ง แผํนป้ายไฟฟ้า แผํนป้ายสําลี ฉาก ฯลฯ 
        2.4.2 อุปกรณ์ที่ใช๎กับอุปกรณ์ติดตั้ง เชํน ค๎อน ตะปู เลื่อย เครื่องเย็บ ฯลฯ  
        2.4.3 อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเขียน ได๎แกํ สี หมึก กระดาษสีตําง ๆ ปากกา 
สปีดบอล กรรไกร มีด กาว แถบกาว ฯลฯ 
        2.4.4 อุปกรณ์ตกแตํง ได๎แกํ ริบบิ้น ใบตอง เสื่อ กระดาษหนังสือพิมพ์ ฟางข๎าว 
กระถางต๎นไม๎ ฯลฯ 
        2.4.5 อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและเสียง ได๎แกํ สายไฟ ปลั๊กตํอสายไฟที่เสียบไฟ
หลายชํอง เทปพันสายไฟ ฯลฯ 
        2.4.6 โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ เชํน วิทยุ แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน์ โทรทัศน์   
เครื่องเสียง ลําโพง ของตัวอยําง รูปภาพตําง ๆ แผนภูมิ ฯลฯ 
        2.4.7 อุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เชํน เครื่องคอมพิวเตอร์ แผํนดิสก์ แผํนซีดี       
แผํนซีดี-รอม ฯลฯ 
    3.  เตรียมงาน ผ๎ูเป็นประธาน จะต๎องแบํงงานให๎ตะละหนํวยงานโดยมีทั้งหัวหน๎าแตํละ
หนํวยงานรับผิดชอบ ประชุมปรึกษา หารือกันแล๎วเสนอวางแผนขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เตรียมสื่อ
กิจกรรมและสถานที่ เสนอรูปแบบที่ได๎คิดออกมาเป็นภาพ แผนภูมิ หรือจําลองมาให๎กรรมการพิจารณา 
    4.  ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจของการจัดงานทุกอยําง รวมทั้งการจัด
แสดงและจัดนิทรรศการทั้งหลาย การจัดนิทรรศการจะประสบผลสําเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว๎ และมีผู๎
มาชมมากน๎อยเพียงไรข้ึนอยูํกับการประชาสัมพันธ์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต๎องวางแผนอยําง
รอบคอบและใช๎สื่อหลายประเภท เชํน รูปลอก ป้ายโฆษณา ส่ือโทรทัศน์ วิทยุ วารสาร หนังสือพิมพ์     
จุลสาร แผํนปลิว จะต๎องโฆษณาลํวงหน๎าอยํางน๎อย 1 เดือน (ถ๎าเป็นนิทรรศการขนาดใหญํจะต๎อง
โฆษณาลํวงหน๎ามากกวํานั้น) 
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 2.2.4 หลักสําคัญในการจัดนิทรรศการของห๎องสมุด  
  หลักสําคัญในการจัดนิทรรศการของห๎องสมุด  
  1. จุดมุํงหมายในการจัด ให๎มีจุดมุํงหมายหรือแนวคิดเพียงอยํางเดียว ไมํสับสน แม๎จะมี
หลายแผํนหรือหลายตู๎ก็ตาม ควรให๎เป็นเรื่องเดียวและมีความหมายเดํนพอที่จะเข๎าใจได๎ทันที 
  2. ลักษณะการจัด ควรจัดให๎มองดูเรียบ เข๎าใจงํายและรวดเร็วจากสภาพหรือสิ่งของที่แสดง 
ไมํรกรุงรัง ข๎อควรคํานึงถึงมีดังนี้ 

 2.1 สีที่ใช๎ ไมํมีหลายสีจนเกินไป ควรใช๎เพียง 2-3 สี 
 2.2 รูปทรงวัสดุที่จัด ให๎มีเพียงอยํางเดียวหรือสองอยําง  แตํรูปทรงไมํจําเป็นต๎องเป็น

สี่เหลี่ยมเสมอไป อาจใช๎รูปทรงตําง ๆ แปลก ๆ มารองเป็นพื้นหลัง เชํนรูปสามเหลี่ยม วงกลม หกเหลี่ยม  
รูปดาว ฯลฯ หรือตามรูปแบบของวัสดุ นั้น 

 2.3 จํานวนวัสดุควรคัดเลือกมาไมํมากชิ้น ให๎มีความสัมพันธ์กัน กับหัวข๎อนิทรรศการ
และมีเพียงที่จําเป็น 

 2.4 การจัดวางวัสดุ ภาพ จัดให๎อยูํในรูปที่พอเหมาะพอดี มากกวําทําให๎ของเสียหาย  
  3. ป้ายข๎อความ คําขวัญ ชื่อเรื่อง ควรให๎สั้น กะทัดรัดเข๎าใจงําย ชวนอําน นําสนใจ  
  4. ตัวอักษรที่เขียนบรรยายควรเป็นแบบงําย ๆ  
  5. สถานที่จัดให๎อยูํในที่ ๆ คนเห็นได๎งําย มีคนผํานไปมา  
  6. ในการจัดนิทรรศการ บางคร้ังอาจให๎ผู๎ชมมีสํวนรํวมกับรายการ เชํน การทายปัญหา              
การแจกสิ่งพิมพ์ การประกวดวาดภาพประกอบ มีดนตรี 
  7. ยึดหลักประหยัด ควรใช๎ของที่หางําย วัสดุเหลือใช๎ราคาถูก ของแจก ของแถมจากบริษัท
องค์กรตําง ๆ เชํนกระดาษของขวัญ กระดาษสี ริบบิ้น กลํองกระดาษพลาสติก ตาขําย เศษผ๎า 
ถํานไฟฉายใช๎แล๎ว หลอดกาแฟ ฝาขวด ฯลฯ 
  8. การจัดเก็บนิทรรศการแตํละคร้ังให๎เก็บใสํแฟ้มหรือถุงเป็นเรื่อง ๆ ไป วัสดุ ภาพ หรือสิ่งของ
ที่ยังใช๎ได๎ในคราวตํอไปให๎เก็บไว๎ และอาจจะเพิ่มเติมข้ึนอีกในภายหลัง และควรเก็บสะสมเพิ่มไว๎เสมอ 
เพื่อนิทรรศการเรื่องนั้นจะได๎ไมํล๎าหลังและซ้ําซากจนเกินไป ควรเขียนชื่อเรื่องกํากับไว๎ และกํอนเก็บควร
รํางรูปแบบการจัดไว๎ด๎วย จะได๎สะดวกเมื่อนํามาจัดใหมํ 
  9. ระยะเวลาจัด อาจจะจัดเปลี่ยน 15-30 วัน ตํอ 1 ครั้ง 
 2.2.5 แบบการจัดนิทรรศการในห๎องสมุด  
  แบบการจัดนิทรรศการในห๎องสมุด มีดังนี้  
  1. ป้ายประกาศหรือคําขวัญ เป็นป้ายหรือคําขวัญที่บรรณารักษ์เขียนไว๎ตามที่ตําง ๆ ใน
บริเวณห๎องสมุด ควรเป็นตัวอักษรที่ชัดเจน และติดไว๎ในที่ ๆ มองเห็นงํายไมํควรมีมากเกินไปนัก                 
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การเขียนข๎อความควรเน๎นการให๎ความร๎ูเกี่ยวกับการใช๎สิ่งตําง ๆ ในห๎องสมุดมากกวําเป็นข๎อความที่เป็น
ข๎อห๎าม 
  2. ภาพโฆษณาควรใช๎ในกรณีที่ห๎องสมุดใช๎แนะนําวัสดุ หรือแหลํงความร๎ูในห๎องสมุด 
ข๎อความที่เขียนต๎องชัดเจนมองเห็นได๎งําย เป็นข๎อความที่จับใจคนดูและให๎ความร๎ูสึกสั้น ๆ ไมํมี
รายละเอียดมากนัก ถ๎าต๎องการให๎ผู๎อํานทราบรายละเอียดมาก ๆ ควรแจกจุลสารประกอบ 
  3. ป้ายนิทรรศการหรือป้ายนิเทศ เป็นป้ายขนาดคํอนข๎างใหญํ หรืออาจมีขาตั้งเพื่อสะดวกใน
การเคลื่อนย๎าย ขนาดทั่วไปกว๎างประมาณ 3 ฟุต ยาว 6 ฟุต หรือกว๎าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต ควรเป็นป้ายที่
ทําด๎วยกระดาษชานอ๎อย เพราะมีความอํอนนุํม สามารถใช๎เข็มหมุดปักและถอดภาพได๎งําย สะดวกใน
การติดและเปลี่ยน สีของป้ายนิทรรศการมีได๎หลายสี ด๎านหนึ่งอาจเป็นสีหนึ่ง อีกด๎านหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่ง
ตามแตํจะต๎องการ สิ่งที่เหมาะกับการจัดแสดงบนแผํนป้ายนิทรรศการ ได๎แกํ  จุลสาร รูปภาพตําง ๆ             
ใบหุ๎มปกหนังสือ เป็นต๎น 
  4. ตู๎นิทรรศการ  ควรเป็นตู๎ที่ออกแบบมาเพื่อไว๎จัดนิทรรศการโดยเฉพาะ อาจเป็นตู๎นอนแบบ
โต๏ะ มีขาตั้ง ตัวตู๎เป็นกระจกใสทุกด๎าน และมีผ๎ากํามะหยี่สีเข๎ม เชํน สีน้ําเงิน สีเขียว ปูพื้นรองไว๎ แต๎ถ๎าใช๎
ตู๎ทั่ว ๆ ไป ควรปิดทับด๎านหลัง ภายในควรเป็นกระจกใส มีกระจกเลื่อนปิด-เปิดได๎สะดวกสองบาน         
ตู๎นิทรรศการ เหมาะสําหรับนําวัสดุของจริงที่มีคํา หรือของหายาก ที่ต๎องการให๎คนดู แตํไมํต๎องการให๎ 
จับต๎องมาโชว์ 

 นอกจากมีแบบตําง ๆ ของการจัดนิทรรศการตามที่กลําวมาข๎างต๎นแล๎วยังสามารถจัด
นิทรรศการตามที่อ่ืน ซึ่งถือวําเป็นการจัดนิทรรศการอยํางยํอยได๎อีก เชํน จัดบนชั้นหนังสือ โต๏ะใน
ห๎องสมุด ที่ตั้งหนังสือ หลังตู๎บัตรรายการ เป็นต๎น 
 2.2.6 เรื่องที่ควรจัดนิทรรศการในห๎องสมุด  
  เรื่องที่ควรจัดนิทรรศการสามารถจัดได๎ทุกเรื่องตามความเหมาะสมและข๎อสําคัญต๎องให๎
เหมาะสมกับกาลเวลาด๎วย และควรมีการเปลี่ยนตามกําหนดเวลาตําง ๆ กัน เชํน 
  1. เมื่อมีหนังสือใหมํในห๎องสมุด  เชํน เรื่อง 
  2. จัดแสดงหนังสือชุด ตามหัวเรื่องที่ต๎องการเป็นครั้งคราว เหมาะแกโอกาส เชํน                   
ชุดวัฒนธรรม ชุดประเพณีของไทย ชุดประวัติบุคคลสําคัญ ชุดศิลปะ ชุดวรรณคดี ชุดพระพุทธศาสนา 
ชุดการทํองเที่ยว ชุดดอกไม๎ ชุดอาหาร เป็นต๎น 
  3. ตามเหตุการณ์และวันสําคัญตําง ๆ เชํน วันขึ้นปีใหมํ วันเด็ก วันสหประชาชาติ วันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันปิยมหาราช วันสาธารณสุข วันเข๎าพรรษา วันมาฆบูชา วันสุนทรภํู เป็นต๎น 
  4. จัดเมื่อมีเหตุการณ์ที่นําสนใจ เชํน การสร๎างเขื่อนใหญํ ๆ การเดินทางไปอวกาศ 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่นําสนใจ เป็นต๎น 
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  ไพพรรณ อินทนิล (2546 : 142-145) ได๎ยกตัวอยํางหัวข๎อเรื่องทั่ว ๆ ไป ที่สามารถจัด
นิทรรศการเพื่อสํงเสริมการอํานได๎ ตัวอยํางเชํน 

 - พฤกษานานาพรรณ  - เปิดเทอมแล๎ว  
 - ใกล๎สอบแล๎ว   - ตุ๏กตาเด็กนานาชาติ  
 - ประเทศตําง ๆ   - วันเด็กทั่วโลก  
 - โลกของสัตว์น้ํา   - โลกของสัตว์ปีก  
 - โลกของสัตว์ป่า   - ป่าชายเลน  
 - วันสําคัญตําง ๆ  - ดูแลสุขภาพด๎วยหนังสือ  
 - มรดกไทย   - สํานวนไทย-สํานวนเทศ  
 - สุภาษิตคําพังเพย  - นําเที่ยวด๎วยหนังสือ  
 - อาหารไทย-ขนมไทย  - เครื่องดนตรีไทย (เปลี่ยนชื่อชาติไปได๎เรื่อย ๆ)  
 - วัดไทย    - นําเที่ยวทั่วไทยด๎วยหนังสือ   
 - นําเที่ยวประเทศอังกฤษ (เปลี่ยนชื่อประเทศไปได๎เรื่อย ๆ)  
 - ประเพณี 12 เดือน  - รักสิ่งแวดล๎อม รักษ์ธรรมชาติ  
 - นกฮูก สัญลักษณ์นักอําน - อัญมณีประจําราศี  

 2.2.7 วิธีการจัดนิทรรศการอยํางงํายและรวดเร็ว  
  วิธีการจัดนิทรรศการอยํางงํายและรวดเร็ว สามารถดําเนินการได๎ดังนี้ 
  1. การจัดนิทรรศการอยํางงํายโดยใช๎ศิลปะการประดิษฐ์ การพับกระดาษเป็นรูปตําง ๆ และ
การตัดกระดาษจากรูปตําง ๆ รูปคน รูปเด็ก รูปสัตว์ รูปการ์ตูน ดอกไม๎ ผลไม๎ ต๎นไม๎ ตัวเลข ตัวอักษร 
ฯลฯ จากหนังสือพิมพ์ วารสารเกําที่ไมํใช๎แล๎ว ปฏิทินเกํา แผํนพับ โฆษณาจากบริษัทห๎างร๎าน ธนาคาร 
สํานักพิมพ์ ศูนย์หนังสือตํางๆ  
  2. ถํายเอกสารจากรูปภาพในหนังสือนํามาระบายสี และตัดรูปภาพมาใช๎จัดนิทรรศการได๎  
  3. ลอกลายรูปภาพจากแบบในหนังสือศิลปะการตัดกระดาษ เพื่อนํามาตัดกระดาษเป็นรูป
ตําง ๆ โดยใช๎กรรไกรตัดกระดาษ โดยเฉพาะซึ่งตัดแล๎วจะมีรอยหยักตําง ๆ  
  4. ใช๎กระดาษหํอของขวัญ ตัดพับประดิษฐ์เป็นรูปตําง ๆ และใช๎กระดาษสา กระดาษวารสาร
เกํา กระดาษปฏิทินเกําผนึกรองพื้นที่ป้ายนิทรรศการ นอกจากนั้นอาจใช๎วัสดุจากธรรมชาติ เชํน ใบตอง
สดหรือแห๎ง ใบไม๎กระดาษยํน และกระดาษสา เป็นวัสดุรองพื้นเป็นต๎น 
  5. นําของจริงมาตกแตํงประกอบ ตลอดทั้งต๎นไม๎ ดอกไม๎ใบไม๎ ใบหญ๎า อาจจะใช๎ศิลปะ           
การตัดกระดาษเป็นรูปต๎นไม๎ ดอกไม๎ สัตว์ตําง ๆ ได๎ 
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  6. หนังสือที่นํามาแสดงถ๎าเป็นหนังสือใหมํอาจใช๎ใบหุ๎มปกถอดออกมาติดที่ป้ายนิทรรศการ 
(เมื่อจัดเสร็จแล๎วนําไปหุ๎มปกหนังสือคืน) ถ๎าไมํนําหนังสือจริงมาแสดงอาจจะวาดรูปหนังสือ                 
ตัดกระดาษจําลองเป็นรูปเลํมหนังสือ เขียนชื่อหนังสือบนหน๎าปกแทนได๎ 
 2.2.8 ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการในห๎องสมุด  
  ไพพรรณ อินทนิล  (2546: 139) ได๎แสดงความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดนิทรรศการ
ในห๎องสมุดไว๎วํา ไมํวําจะเป็นนิทรรศการใหญํหรือนิทรรศการยํอยหากจัดเป็นนิทรรศการใหญํประจําปี
ควรมีการกําหนดเวลาที่แนํนอนทุกปี เชํน นิทรรศการสัปดาห์ห๎องสมุด จัดวันที่ 1-7 สิงหาคม หรือ             
จัดนิทรรศการสํงเสริมการอํานรับเปิดเทอม ควรจัดเดือนมิถุนายน หากเป็นนิทรรศการยํอย ควรให๎
เหมาะสมกับโอกาส เชํน “ดอกไม๎ฤดูหนาว” ควรจัดเดือนธันวาคม นิทรรศการบุคคลสําคัญที่เสียชีวิตไป
แล๎ว ควรจัดในสัปดาห์ครบรอบวันที่ถึงแกํกรรม หรือวันที่กําหนดเป็นวันสําคัญบุคคลนั้น เชํน วันสุนทรภํู 
วันนริศ ฯลฯ 
 2.2.9 คุณสมบัติของผู๎จัดนิทรรศการในห๎องสมุด  
  ฉวีวรรณ คูหาภินันท์  (2542 : 293) ได๎กลําวถึงคุณสมบัติของผู๎จัดนิทรรศการในห๎องสมุดไว๎
ดังนี้ 
  1. มีนิสัยรักการอําน ติดตามขําวตําง ๆ เหตุการณ์ตําง ๆ อยูํตลอดเวลา และศึกษาหาความร๎ู
จากการอํานอยูํเสมอ  
  2. มีความร๎ูพื้นฐานทางด๎านศิลปะพอสมควร แตํถ๎าไมํมีความร๎ูก็ควรต๎องพยายามศึกษาหา
ความร๎ูเรื่องการจัดนิทรรศการ ศิลปะการพับและตัดกระดาษ ฯลฯ เพื่อจะได๎จัดนิทรรศการได๎ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และดึงดูดความสนใจให๎ผู๎อํานอยากอํานหนังสือที่นํามาจัดนิทรรศการ 
  3. มีประสบการณ์มาก และเป็นคนชํางสังเกตสนใจในสิ่งใหมํ ๆ ค๎นหาความร๎ูและวิทยาการ
ใหมํอยูํเสมอ และมีประสบการณ์ในการจัดนิทรรศการ เชํน เคยจัดนิทรรศการ ไปชมนิทรรศการ             
เป็นประจํา ศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับนิทรรศการ เคยไปฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ หรือเรียนมาโดยตรง 
  4. ชอบเก็บสะสมวัสดุที่จะนํามาจัดนิทรรศการ  
  5. รู๎จักเลือกใช๎วัสดุจัดนิทรรศการได๎อยํางเหมาะสมเป็นวัสดุหางําย ราคาถูก   
  6. มีความเป็นระบบระเบียบในการจัดเก็บวัสดุสําหรับจัดนิทรรศการ ทําให๎หางํายและ
รวดเร็วเวลาต๎องการใช๎ 
  7. มีความชํางสังเกต ละเอียดถี่ถ๎วน ชํางจดจํา ทันสมัย ทันตํอเหตุการณ์  
  8. มีนิสัยชอบให๎บริการ ต๎องการให๎ผู๎อํานได๎อํานหนังสือดี ๆ ส่ือการอํานดี ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์
กับผู๎อําน จึงนํามาจัดนิทรรศการกระตุ๎นความสนใจ 
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  9. มีความร๎ูเรื่องหลักสูตรในโรงเรียนหรือในสถาบันที่เรียนเป็นอยํางดี เพื่อจัดนิทรรศการ 
เชิญชวน แนะนําให๎มาใช๎หนังสือหลักสูตรและประกอบหลักสูตร ซึ่งทั้งครูและนักเรียนจะได๎ประโยชน์ 
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อขอความรํวมมือในการจัด
นิทรรศการในห๎องสมุด 
 2. 2.10 การจัดนิทรรศการหมุนเวียนห๎องสมุด 
  วีระวรรณ วรรณโท  (2545 : 249-251) ได๎กลําวถึงนิทรรศการหมุนเวียนวํา ห๎องสมุดจัด
นิทรรศการหมุนเวียนสํงเสริมความร๎ูในสาขาวิชาตําง ๆ เพื่อให๎นักเรียนสนใจใฝ่หาความร๎ู นําความร๎ูมา
พัฒนาตนเอง  
  1. วัตถุประสงค์  

 1.1 เพิ่มพูนความร๎ูให๎กับนักเรียนทุกสาขาวิชา  
 1.2 สํงเสริมให๎นักเรียนใฝ่ร๎ูอยูํเสมอ  
 1.3 ปลูกฝังให๎นักเรียนรักการอํานทุกรูปแบบ  

  2. การดําเนินงานและการจัดกิจกรรม  
 2.1 การเตรียมงาน  

     2.1.1 มอบหมายให๎เรียนจัดนิทรรศการที่ห๎องสมุดได๎รับมอบหมาย  
     2.1.2 จัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน โดยตั้งคําถามจากเนื้อเรื่องที่จัดนิทรรศการแตํละคร้ัง 
ให๎นักเรียนรํวมตอบโดยมีตู๎รับคําถามติดอยูํข๎างป้ายนิเทศ 
     2.1.3 ประชาสัมพันธ์ให๎นักเรียนชมนิทรรศการและรํวมตอบคําถาม  

 3. การจัดกิจกรรม  
    3.1 นักเรียนที่ชมนิทรรศการตอบคําถาม และสํงคําถามลงในกลํองที่จัดเตรียมไว๎  

    3.2 ทําบัตรเชิญคุณครูและนักเรียนเข๎าชมนิทรรศการ และรํวมกิจกรรมในคาบเรียนและ
เวลาพัก 
    3.3 ทําหนังสือเชิญชวนคุณครูประจําวิชาตําง ๆ ให๎ชมนิทรรศการและรํวมกิจกรรม เชํน 
กลุํมสาระภาษาไทย กลุํมสาระสังคมศึกษา มอบหมายให๎นักเรียนทํารายงาน เชํนเรื่อง ขบวนพยุหยา -
ตราทางชลมารค เครื่องจักสาน  กําเนิดเวลา เป็นต๎น 

 4. การวัดและประเมินผล  
   แจกแบบประเมิน เพื่อทราบผลที่นักเรียนได๎รับจากการจัดกิจกรรมห๎องสมุด  

จากความร๎ูเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วําการจัดนิทรรศการ                     
เป็นเครื่องมือหรือสื่อสําหรับให๎ความร๎ู ความเข๎าใจ ประสบการณ์ การศึกษา การสํงเสริม เสนอแนะ             
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ขําวสารข๎อมูลวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการในห๎องสมุด เพื่อเป็นการ
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สํงเสริมและเร๎าใจให๎ผู๎ชมมีนิสัยรักการอําน การจัดนิทรรศการมีความสําคัญและมีประโยชน์
นอกเหนือไปจากการสํงเสริมให๎รักการอํานแล๎ว นิทรรศการยังมีประโยชน์ในด๎านความร๎ูความเข๎าใจ
เกี่ยวกับบทเรียน และความร๎ูในด๎านตําง  ๆ ที่นํามาใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได๎เป็นอยํางดี   

การจัดนิทรรศการสามารถจัดได๎ทั้งในรํมและกลางแจ๎ง นิทรรศการแบํงออกเป็น นิทรรศการ
ถาวร นิทรรศการชั่วคราว และนิทรรศการหมุนเวียน หรือนิทรรศการเคลื่อนที่ หรือนิทรรศการสัญจร 
นิทรรศการ มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญํ การจัดนิทรรศการที่ดีจะต๎องมีความร๎ู                 
ความเข๎าใจในการออกแบบการจัดนิทรรศการ ทั้งการวางแผน การเตรียมการ การเตรียมเนื้อหา ตั้งแตํ
การกําหนดชื่อนิทรรศการ กําหนดวัตถุประสงค์ รวบรวมส่ือ ศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านงบประมาณ 
เนื้อหา พ้ืนที่ เวลา การร๎ูจักเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ การกําหนดวันเวลาในการแสดง กําหนดสถานที่               
การประชาสัมพันธ์ และ    การประเมินผล ซึ่งจะทําให๎การจัดนิทรรศการงํายและรวดเร็ว และเป็นผู๎มี
คุณสมบัติที่ดีในการจัดนิทรรศการ จึงจะทําให๎การจัดนิทรรศการมีประสิทธิภาพ 
 การจัดเนื้อหาของนิทรรศการให๎สอดคล๎องกับรสนิยม เพศ วัย ความต๎องการ ระดับสติปัญญา 
อาชีพ และคุณสมบัติพื้นฐานของผู๎เข๎าชม โดยคํานึงถึงผู๎ชมเป็นหลักสําคัญ เพราะผู๎ชมคือเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์หลักสําคัญของการจัดนิทรรศการอัน จะทําให๎การจัดนิทรรศการประสบความสําเร็จดัง
วัตถุประสงค์  
 การจัดนิทรรศการเป็นเรื่องการใช๎จินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ ดังนั้นนิทรรศการจะนําดู 
นําสนใจ ก็ต๎องอาศัยความร๎ูทางด๎านศิลปะเป็นอันมาก เป็นต๎นวําการให๎หัวเรื่องที่นําสนใจ ใช๎ตัวหนังสือ
ที่ได๎ระเบียบและมีศิลปะ การใช๎สัญลักษณ์และเส๎นสายที่นําสายตาให๎ผู๎ดูติดตามเสมือนภาพที่
เคลื่อนไหวได๎ การรู๎จักตัดทอนสํวนที่ยุํงเหยิงออกไปให๎เหลือเพียงจุดสนใจจุดเดียว โดยไมํทําให๎เสียการ
สมดุลในการจัดภาพ โดยเฉพาะการใช๎สีนับเป็นสิ่งสําคัญมาก เพราะนอกจากจะชํวยเน๎นจุดสนใจแล๎ว 
ยังสามารถแยกสิ่งที่แสดงให๎เป็นประเภทหมวดหมูํ และดูเดํนได๎เป็นอยํางดี นอกจากนี้ยังสามารถเร๎า
อารมณ์แกํผู๎ดูได๎อีกด๎วย  
 การจัดนิทรรศการในห๎องสมุดควรดําเนินการทําเป็นประจําตลอดปี ดังนั้นในตอนต๎นปี
บรรณารักษ์จะต๎องประชุมผ๎ูรํวมงานเพื่อจัดทําแผนนิทรรศการตลอดปี ตลอดจนกําหนดผู๎รับผิดชอบใน
การจัดนิทรรศการแตํละรายการ ในการจัดนิทรรศการนั้น บรรณารักษ์อาจจะมีนักเรียนชํวยจัด ซึ่งอาจ
เป็นนักเรียนชํวยงานห๎องสมุด หรือนักเรียนชมรมห๎องสมุด  นอกจากนั้นสําหรับนักเรียนซึ่งเรียนวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด นักเรียนจะได๎มาฝึกปฏิบัติจัดนิทรรศการในห๎องสมุดโดยต๎องมาปรึกษาและ
วางแผนรํวมกับบรรณารักษ์ เพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนการจัดนิทรรศการที่ห๎องสมุดได๎เตรียมไว๎ตลอดปี
และจะได๎ไมํซ้ําซ๎อน แตํจะเป็นนิทรรศการที่เสริมเข๎ามาทําให๎กลมกลืนและเหมาะสมนําสนใจยิ่งขั้น  
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 เรื่องที่ควรจัดนิทรรศการในห๎องสมุดควรจัดเกี่ยวกับความร๎ูตําง ๆ  ได๎แกํ หนังสือใหมํที่ออก
บริการจัดแสดงหนังสือชุดตามหัวเรื่อง ความร๎ูที่ทันสมัย ขําวหรือเหตุการณ์ที่นําสนใจ และความร๎ูใน
หลักสูตรสาขาวิชาตําง ๆ เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎อํานได๎ศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติม นักเรียนอาจขอความรํวมมือกับ
คุณครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ เพื่อขอคําปรึกษาในการจัดนิทรรศการเชํน ปรึกษาครูศิลปะ                    
ครูภาษาไทย ครูสังคมศึกษา ฯลฯ และอาจจะจัดหัวข๎อเรื่องประกอบการเรียนตามหลักสูตรของแตํละ
กลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ เชํน กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    
จัด “วันมาฆบูชา” กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย จัด “วันสุนทรภํู” กลุํมสาระวิทยาศาสตร์ จัด “รณรงค์
ลดภาวะโลกร๎อน” เป็นต๎น จะทําให๎ห๎องสมุดมีนิทรรศการหมุนเวียนอยูํตลอดเวลาทั้งปี  
2.3 การจัดนิทรรศการหนังสือ 
 การจัดนิทรรศการหนังสือเป็นสํวนหนึ่งของการเสนอหนังสือ  กํอนที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัด
นิทรรศการหนังสือควรรู๎จักกับการเสนอหนังสือวําเป็นอยํางไร มีผ๎ูให๎ความหมายของการเสนอหนังสือ 
ดังนี้ 

ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์  (2542: 117) ให๎ความหมายของการเสนอหนังสือ วํา การเสนอหนังสือ
เป็นการเสนอเฉพาะตัวเลํมหรือรายชื่อของหนังสือ อาจมีรายละเอียดในรูปแบบบรรณนิทัศน์ เสนอครั้ง
ละ หลาย ๆ เลํม เพื่อให๎บุคคลเป้าหมายได๎มีโอกาสเห็นและเปิดอํานด๎วยตนเอง กลวิธีที่นิยมใช๎ใน        
การนําเสนอวิธีนี้ได๎แกํ จัดนิทรรศการหนังสือ จัดทํารายชื่อหนังสือ จัดมุมหนังสือ และขายหนังสือ  

กรมวิชาการ (วีระวรรณ วรรณโท.  2545 : 91; อ๎างอิงจาก กรมวิชาการ. 2539. หน๎า  247-248) 
ได๎ให๎ความหมายของการเสนอหนังสือ คือ การนําหนังสือมาเลําให๎ผู๎อํานฟัง เพื่อต๎องการเร๎าใจให๎ผู๎อําน
อยากรู๎เรื่องในหนังสืออยํางละเอียดกวําที่ได๎ฟัง การเสนอหนังสือเป็นกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่สามารถ
ทําได๎หลายรูปแบบ ดังนี้  

1. การเลําเรื่องจากหนังสือ 
2. การแนะนําหนังสือ 
3. การอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือ 
4. การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ 
5. การโต๎วาทีเกี่ยวกับหนังสือ 
6. การจัดนิทรรศการหนังสือ 
7. การจัดทํารายชื่อหนังสือที่นําสนใจ 

ห๎องสมุดโรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานเพื่อเร๎าความสนใจของผู๎ใช๎บริการ
ให๎อยากอํานหนังสือมากขึ้น โดยการเสนอหนังสือตามความเหมาะสม ดังนี้ 
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1. การจัดนิทรรศการหนังสือ 
2. การจัดทํารายชื่อหนังสือที่นําสนใจ 
3. จัดมุมหนังสือ 

2.3.1 ความหมายของการจัดนิทรรศการหนังสือ 
 สําหรับความหมายของคําวํา การจัดนิทรรศการหนังสือ นั้นได๎มีผู๎ให๎ความหมายตําง ๆ ไว๎ 

ดังนี้ 
  รสา วงศ์ยังอยูํ  (2546 : 271) การจัดนิทรรศการหนังสือ คือ การจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง โดยมีข๎อมูล และใช๎สื่อหลาย ๆ อยําง เชํน รูปภาพ หนังสือ หุํน เป็นต๎น เป็นการสรุปความร๎ูอยํางยํอ 
ๆ ซึ่งจะนําไปสูํการหาความร๎ูจากหนังสือให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้นในภายหลัง เป็นการจัดนิทรรศการที่มี
จุดมุํงหมายเพื่อเร๎าใจให๎ผู๎ชม และผู๎ฟังได๎รู๎จักหนังสือ สนใจและใครํอํานหนังสือตําง ๆ มากยิ่งขึ้น การจัด
นิทรรศการหนังสือเป็นการจัดแสดงหนังสือเป็นสําคัญอาจมีรูปภาพ สิ่งของ ประกอบ เพื่อดึงดูด              
ความสนใจในหนังสือ  

 สุพรรณี วราทร  (2550 : 66) การจัดนิทรรศการหนังสือ คือ  การให๎ข๎อมูลความร๎ูเกี่ยวกับ
หนังสือเรื่องหนึ่งหรือหนังสือกลุํมหนึ่งซึ่งมีลักษณะรํวมกัน เชํน ในด๎านประเภท แนวคิด ตัวละคร ฉาก 
หรือลักษณะพิเศษ เชํน วรรณกรรมเยาวชนที่ได๎รับรางวัล โดยการจัดแสดงซึ่งมีการใช๎สื่อหลายชนิด เชํน 
ข๎อเขียน รูปภาพ สิ่งของ และหนังสือ เป็นต๎น ข๎อมูลความร๎ูเกี่ยวกับหนังสือในนิทรรศการจะกระตุ๎นความ
สนใจและนําไปสูํการแสวงหาความร๎ูเกี่ยวกับเรื่องที่จัดนิทรรศการมากยิ่งขึ้นโดยการอํานหนังสือ  

 ฉวีวรรณ คูหาภินันท์  (2542 : 275) การจัดนิทรรศการหนังสือ คือ การแสดงหนังสือและวัสดุ
ตําง ๆ เพื่อให๎ผู๎ชมได๎รับความร๎ูและความเข๎าใจในเรื่องที่จัดแสดง ตลอดจนกระตุ๎นให๎สนใจอยากอําน
หนังสือที่นํามาจัดนิทรรศการ 
  ห๎องสมุดนิยมจัดนิทรรศการเพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎ใช๎บริการเกิดความสนใจในหนังสือ และการอําน
เป็นการดึงผู๎ใช๎บริการให๎เข๎าหาหนังสือ และเข๎าใช๎บริการตําง ๆ และเข๎ารํวมกิจกรรมของห๎องสมุด ซึ่งผู๎
จัดนิทรรศการจะต๎องมีความร๎ูความเข๎าใจในศิลปะของการจัดนิทรรศการ และพยายามโยงเรื่องของ
นิทรรศการด๎วยสี ภาพ ตัวอักษร วัสดุอุปกรณ์ เข๎าสูํหนังสือและเรื่องราวของหนังสือ ตลอดจนให๎
สอดคล๎องกับเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวทั่ว ๆ ไป และสอดคล๎องกับกิจกรรมของหนํวยงานตําง ๆ ของ
โรงเรียน (สมจิต พรหมเทพ.  2542: 137) 
  การจัดนิทรรศการหนังสือ เป็นการจัดนิทรรศการที่มีจุดมุํงหมายเพื่อเร๎าใจให๎ผู๎ชม และผู๎ฟัง
ได๎รู๎จักหนังสือ สนใจและใครํอํานหนังสือตําง ๆ มากยิ่งขึ้น การจัดนิทรรศการหนังสือก็เชํนเดียวกับ           
การจัดนิทรรศการโดยทั่วๆ ไป มีการใช๎สื่อหลายประเภทเชํน รูปภาพ ของจริง ของตัวอยําง หุํน หนังสือ 
ฯลฯ มาแสดงและมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ประกอบ เชํน การสนทนา การอภิปราย การโต๎วาที การสาธิต         
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การแสดงละคร การเลําเรื่องหนังสือ เกมและการแขํงขันตําง ๆ การทายปัญหา ฯลฯ ตัวอยํางนิทรรศการ
หนังสือ เชํน “งานสัปดาห์หนังสือแหํงชาติ” เป็นนิทรรศการหนังสือระดับชาติ ไมํจํากัดขอบเขตของ            
ผู๎เข๎าชม สําหรับหนํวยงานที่ควรจัดนิทรรศการหนังสือ ได๎แกํ ห๎องสมุดโรงเรียน ห๎องสมุดมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย ห๎องสมุดเฉพาะ ห๎องสมุดประชาชน และหอสมุดแหํงชาติ ซึ่งลักษณะและขอบเขต
ของนิทรรศการหนังสือแตํละครั้งยํอมมีความแตกตํางกันไปตามจุดประสงค์ของการจัดและความพร๎อม
ขององค์ประกอบในการจัดนิทรรศการ อันได๎แกํงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ (ศรีรัตน์ 
เจิงกลิ่นจันทร์.  2542: 117) 
 การจัดนิทรรศการหนังสือดังกลําว สรุปได๎วํา การจัดนิทรรศการหนังสือหมายถึง การจัดแสดง  
ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหนังสือกลุํมหนึ่งที่มีลักษณะรํวมกัน เชํน ในด๎านประเภท 
แนวคิดของเรื่องหรือบุคคล ตัวละคร ฉาก สถานที่ ผลงานของบุคคล หรือหนังสือที่ได๎รับรางวัลตําง ๆ 
โดยการจัดแสดงซึ่งมีการใช๎สื่อหลากหลายชนิด เชํน ข๎อเขียน รูปภาพ หนังสือ หุํนจําลอง ของจริง  
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระของหนังสือ เป็นต๎น เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อเร๎าใจให๎
ผู๎ชมเกิดความสนใจในหนังสือ  ได๎รู๎จักหนังสือ กระตุ๎นความสนใจในการเข๎าสูํหนังสือและเรื่องราวของ
หนังสือ และใครํอยากอํานหนังสือตําง ๆ มากยิ่งขึ้น และนําไปสูํการแสวงหาความร๎ูมากยิ่งขึ้นโดยการ
อํานหนังสือ อันจะเป็นการสร๎างนิสัยรักการอํานและการเรียนรู๎ตํอเนื่องให๎เกิดกับผู๎ชมตํอไป นอกจากนี้
การอํานหนังสือเป็นการดึงผู๎ใช๎บริการให๎เข๎าใช๎บริการตําง ๆ และรํวมกิจกรรมของห๎องสมุดเพิ่มมากขึ้น 
  2.3.2 จุดมุํงหมายของการจัดนิทรรศการหนังสือ 
  รสา วงศ์ยังอยูํ  (2546 : 271) ได๎กลําวถึงจุดมุํงหมายของการจัดนิทรรศการหนังสือ ดังนี้ 
  1. เพื่อเร๎าให๎เกิดความสนใจในการอํานหนังสือ สนใจหนังสือและร๎ูจักหนังสือตําง ๆ มากขึ้น  
  2. เพื่อเพิ่มพูนความร๎ูวิชาการแขนงตําง ๆ ในด๎านภาษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สังคม 
ฯลฯ เทําที่ปรากฏในรูปของหนังสือ 
  3. เพื่อแสดงหนังสือใหมํที่ห๎องสมุดได๎รับแตํละครั้ง  
  4. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด๎านหนังสือแกํผู๎ชม  

 สุพรรณี วราทร  (2550 : 67) ได๎กลําวถึงจุดมุํงหมายของการจัดนิทรรศการหนังสือ ดังนี้ 
 1. เพื่อกระตุ๎นความสนใจอํานหนังสือและสนใจหนังสือมากขึ้น 

   2. เพื่อเพิ่มพูนความร๎ูแขนงตําง ๆ เชํน ภาษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และสังคม           
เป็นต๎น ที่ปรากฏในสื่อสารนิเทศประเภทหนังสือ 

 3. เพื่อแนะนําหนังสือใหมํหรือหนังสือพิเศษที่หนํวยงานผู๎จัดนิทรรศการได๎รับ 
 4. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด๎านหนังสือแกํผู๎เข๎าชมนิทรรศการ 
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 2.3.3 วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการหนังสือ 
  วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการหนังสือ มีดังนี้  
  1. เพื่อเป็นการเร๎าใจให๎ผู๎เข๎าใช๎ห๎องสมุดสนใจหนังสือที่แนะนํา ร๎ูจักหนังสือตําง ๆ มากขึ้น 
และเกิดแรงจูงใจที่จะทําให๎อยากอํานหนังสือมากขึ้น 
  2. เพื่อเพิ่มพูนความร๎ูแขนงตําง ๆ ในด๎าน ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม ฯลฯ ที่ปรากฏในหนังสือและสื่อที่นํามาจัดแสดง 
  3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด๎านหนังสือแกํผู๎ชม  
  4. เพื่อแนะนําหนังสือใหมํของห๎องสมุดให๎ผู๎ใช๎ห๎องสมุดทราบ  
 2.3.4 สถานที่จัดนิทรรศการหนังสือ 

  รสา วงศ์ยังอยูํ  (2546 : 271-272) ได๎กลําวถึงสถานที่จัดนิทรรศการหนังสือไว๎ ดังนี้ 
  1. อาจใช๎สถานที่แหํงใดแหํงหนึ่งที่มีหรือที่เหมาะสมภายในบริเวณห๎องสมุด จัดที่ป้าย
นิทรรศการ ในตู๎นิทรรศการ บนชั้นหนังสือ บนตู๎บัตรรายการที่ที่สามารถมองเห็นได๎ชัดเจน ทั้งนี้แล๎วแตํ
ลักษณะของการจัด 
  2. ภายในห๎องเรียน มุมหนึ่งมุมใดของห๎องเรียน ด๎านหลังห๎องเรียน ภายในห๎องประชุม  
  3. ในการเลือกสถานที่จัดนิทรรศการควรต๎องคํานึงถึง  

 - จํานวนผู๎เข๎าชม  
 - ความสะดวกของผู๎เข๎าชม  
 - ปริมาณสิ่งของที่จะแสดง  
 - ความเหมาะสมแกํเวลา และความเหมาะสมของสถานที่  
 - แสงสวํางเพียงพอมองเห็นสิ่งที่แสดงได๎ชัดเจน ถ๎าแสงไมํพอก็ต๎องเพิ่มดวงไฟ  

     - อาจจัดให๎มีเสียงด๎วย เชํน ดนตรี การเลํานิทานประกอบเป็นต๎น แตํต๎องไมํรบกวน
แหลํงใกล๎เคียง 

 สุพรรณี วราทร  (2550 : 67) กลําววําสถานที่จัดนิทรรศการให๎นําสนใจสามารถทําได๎หลาย
รูปแบบ ได๎แกํ การจัดอยํางงํายโดยจัดวางบนตู๎ โต๏ะ หรือชั้นหนังสือ และตกแตํงให๎สะดุดตานําสนใจ             
การจัดในตู๎นิทรรศการ และการจัดแผํนป้ายนิทรรศการทั้งนี้นิทรรศการสํวนใหญํมีการจัดแบบประสม
หลายรูปแบบ และไมํวําจะจัดรูปแบบใดมีหลักในการจัดเชํนเดียวกัน คือ  

 - การสื่อความหมายที่เข๎าใจงําย  
 - ความสะดุดตา โดยภาพ สี และการตกแตํง  
 - เนื้อหานําสนใจและถูกต๎อง  
 - ความแปลกใหมํ สวยงาม โดยใช๎ศิลปะการจัด  
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 สถานที่ในการจัดนิทรรศการหนังสือ สรุปได๎วํา อาจใช๎สถานที่แหํงใดแหํงหนึ่งที่เหมาะสม
ภายในบริเวณห๎องสมุด ที่ที่สามารถมองเห็นได๎โดยงําย ทั้งนี้แล๎วแตํลักษณะของการจัด  และตกแตํงให๎
สะดุดตานําสนใจ การจัดอยํางงํายสามารถทําได๎โดย 

 1. แสดงหนังสือเพียงเลํมเดียว ใช๎ที่ตั้งแสดงหนังสือ หรือโปสเตอร์บอกรายการบรรณานุกรม
ของหนังสือ พร๎อมทั้งบรรณนิทัศน์สังเขป อาจจะจัดหนังสือ โดยจัดวางบริเวณตําง ๆ  ดังนี้ 

  - บนโต๏ะ  
  - บนตู๎บัตรรายการ  
   -บนตู๎หรือชั้นหนังสือ  
  - ในตู๎นิทรรศการ 
  อาจมีวัสดุประกอบบ๎างก็ได๎ เพื่อเพิ่มความนําสนใจ 
 2. จัดแผํนป้ายนิทรรศการ ตั้งอยูํเสมอระดับตาในที่มองเห็นได๎เดํน โดยมีหลักในการจัดดังนี้ 

คือ  
  - การสื่อความหมายที่เข๎าใจงําย  
  - ความสะดุดตา โดยภาพ สี และการตกแตํง  
  - เนื้อหานําสนใจและถูกต๎อง  
  - วัสดุอุปกรณ์ประกอบเนื้อหาที่ใช๎ในการตกแตํงนําสนใจ  
  - ความแปลกใหมํ สวยงาม โดยใช๎ศิลปะการจัด  

 2.3.5 เรื่องที่จัดนิทรรศการหนังสือ 
   รสา วงศ์ยังอยูํ  (2546 : 272) ได๎รวบรวมเรื่องที่จัดนิทรรศการหนังสือไว๎ ดังนี้ 
  1. อาจเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง เชํน เหตุการณ์และวันสําคัญตําง ๆ ตลอดจน
วาระที่เหมาะสมในระหวํางปี ได๎แกํ วันขึ้นปีใหมํ วันเด็กแหํงชาติ วันวิสาขบูชา วันเข๎าพรรษา วันปิย
มหาราช วันสหประชาชาติ วันสาธารณสุข สัปดาห์หนังสือแหํงชาติ สัปดาห์ห๎องสมุด สัปดาห์แหํง              
การป้องกันฟันผุ และเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เชํน การปรากฏของดาวหางฮัลเลย์ ฯลฯ 
  2. นิทรรศการหนังสือชุดตามหัวเรื่องที่ต๎องการเป็นครั้งคราว และเหมาะสมกับโอกาส ได๎แกํ 
หนังสือชุด วัฒนธรรมประเพณีของไทย วรรณคดีไทย ศิลปกรรม ประวัติบุคคลสําคัญ ศาสนา               
การทํองเที่ยวเดินทาง เป็นต๎น ทั้งนี้ต๎องให๎เหมาะสมกับชํวงเวลา สถานที่ และพ้ืนฐานของผู๎ชม 
  3. นิทรรศการหนังสือใหมํ ที่ได๎รับแตํละครั้งคราว  
 ไพพรรณ อินทนิล  (2546 : 139-142) ได๎ยกตัวอยํางหัวข๎อเรื่องที่เกี่ยวกับหนังสือและการอําน
สําหรับจัดนิทรรศการหนังสือ ดังนี ้
  - หนังสือเด็กนานาชาติ  - หนังสือพิเศษ  
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  - หนังสือเลํมจิ๋ว   - หนังสือหายาก  
  - หนังสือมีกลิ่น   - หนังสือสามมิติ  
  - หนังสือมีเสียง   - หนังสือในวาระพิเศษ  
  - หนังสือเพื่อน๎อง   - การระวังรักษาหนังสือ  
  - หนังสือที่ได๎รับรางวัล  - วรรณคดีไทย  
  - แนะนําหนังสือใหมํ   - หนังสือนําอําน  
  - หนังสือนวนิยาย   - นักเขียนหนังสือเด็ก  
  - การผลิตหนังสือ   - นักเขียนนวนิยาย  
  - ที่คั่นหนังสือนานาชาติ  - นักเขียนซีไรท์  
  - รางวัลซีไรท์    - นักเขียนนานาชาติ  
  - ความสําเร็จกับการอําน  - รู๎จักนักวาดภาพประกอบหนังสือ  
  - ร๎านหนังสือในประเทศ  - สํานักพิมพ์ในประเทศไทย  
  - สํานักพิมพ์นานาชาติ  

เรื่องที่จัดนิทรรศการหนังสือ สรุปได๎วํา อาจเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง เชํน  
  1. หนังสือเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เชํน ปรากฏการณ์ของฝนดาวตก  สุริยุปราคา 
สินามึ เป็นต๎น 
  2. หนังสือในวาระพิเศษ เชํน สัปดาห์แหํงการป้องกันฟันผุ  สัปดาห์หนังสือแหํงชาติ  สัปดาห์ 
วันสิ่งแวดล๎อมโลก สัปดาห์วันสูบบุหรี่โลก เป็นต๎น 
  3. หนังสือที่ได๎รับรางวัล เชํน รางวัลซีไรท์ รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแหํงชาติ รางวัลแวํนแก๎ว 
เป็นต๎น 
  4. หนังสือชุดตามหัวเรื่อง เชํน หนังสือหายาก หนังสือเลํมจิ๋ว หนังสือสามมิติ หนังสือมีเสียง 
หนังสือมีกลิ่น หนังสือเด็กนานาชาติ หรือหนังสือชุดวัฒนธรรมประเพณีของไทย การละเลํนพื้นบ๎าน 
วรรณคดีไทย ศิลปกรรม มรดกไทย ประวัติบุคคลสําคัญ ศาสนา การทํองเที่ยวเดินทาง เป็นต๎น 
  5. หนังสือประเภทตําง ๆ เชํน หนังสือนวนิยาย หรือหนังสือสารคดี หนังสือการทํองเที่ยว             
เป็นต๎น  
  ทั้งนี้การจัดนิทรรศการหนังสือต๎องให๎เหมาะสมกับชํวงเวลา โอกาส สถานที่ และพ้ืนฐานของ
ผู๎ชมนิทรรศการ 
 2.3.6 แนวทางในการจัดนิทรรศการหนังสือ 
  รสา วงศ์ยังอยูํ  (2546 : 272-280) ได๎กลําวถึง แนวทางในการจัดนิทรรศการหนังสือ สามารถ
แบํงได๎ดังนี้ 
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  1. การเตรียมการและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการหนังสือ  
     การเตรียมการและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการหนังสือ ควรจัดเตรียมวัสดุโดยอาจ
เลือกใช๎ให๎ตรงตามความมุํงหมาย ตามความเหมาะสมกับเรื่องที่จะจัด ได๎แกํ 

   - ใบหุ๎มปกหนังสือ  
   - หนังสือ  

    - รูปภาพ สี ขาว-ดํา ภาพโฆษณา ภาพเขียน ภาพถําย ภาพจากหนังสือพิมพ์ (ภาพพิมพ)์  
   - กราฟ แผนที่ แผนภูมิ  
   - วัตถุตําง ๆ เชํน หุํน ตุ๏กตา ของเลํน ของจําลอง ส่ิงประดิษฐ์  
   - วัสดุของจริงที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังสือ หรือหัวข๎อที่จัดนิทรรศการ  
   - สิ่งที่ชํวยในการตกแตํง ได๎แกํ เชือก ริบบิ้น เศษผ๎า เศษแพร ลวด ฯลฯ  

    - เครื่องเขียนตําง ๆ ได๎แกํ กระดาษวาดเขียน กระดาษโปสเตอร์ กระดาษสีตําง ๆ ไม๎บรรทัด 
วงเวียน ยางลบ จําพวกสี ได๎แกํ สีน้ํา สีโปสเตอร์ ดินสอสี หมึก พูํกัน 

  - เครื่องมือในการตัด ได๎แกํ มีด กรรไกร  
   - เครื่องมือและวัสดุในการผนึก ได๎แกํ กาวประเภทตําง ๆ เชํน กาวยางน้ํา แป้งเปียก 
สกอตเทป คลิป เข็มหมุด เป๊ก ฯลฯ 
  วัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการนี้ ควรจะจัดหาไว๎และเพิ่มเติมอยูํเสมอ บางอยํางอาจยืม
จากที่อ่ืนบ๎าง และเลือกใช๎ตามความเหมาะสม 
  2. การใช๎สี 
    ได๎กลําวถึงหลักในการใช๎สีสําหรับการจัดนิทรรศการหนังสือ ดังนี้ 

    1. การใช๎สีที่กลมกลืนกัน  
      แดง-น้ําเงิน  แดง-ดํา-ส๎ม  
      แดง-ทอง   แดง-ดํา-เหลือง  
      ส๎ม-มํวงแดง  ส๎ม-น้ําตาล-เหลือง  
      เขียว-ครีม   ส๎ม-ขาว-น้ําเงิน  
      มํวง-ชมพู   เขียว-ขาว-น้ําเงิน  
   2. การใช๎สีที่ตัดกัน  
      เหลือง-มํวง  มํวงแดง-ตองอํอน  
      แดง-เขียวใบไม๎  แสด-เขียวคราม  
      ส๎ม-น้ําเงิน  เหลืองแกํ-มํวงคราม  
   3. จิตวิทยาในการใช๎สี  
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   - สีแดง ทําให๎เกิดความร๎ูสึกตื่นเต๎น เร๎าใจ  
   - สีอํอนแกํของชมพู ทําให๎เกิดความพึงพอใจในความงดงาม  
   - สีเขียว หรือสีคราม ทําให๎เกิดความร๎ูสึกเยือกเย็น ชุํมชื่นและสงบ  
   - สีเทาปานกลาง ทําให๎รู๎สึกเงียบสงัด  
   - สีขาวและสีดําอยูํด๎วยกัน ทําให๎เกิดความเศร๎าสลดหดหูํใจ  
   - สีขาว ทําให๎เกิดความร๎ูสึกบริสุทธิ์  

     ในการจัดนิทรรศการ ควรใช๎สีที่เดํน สดใส ชวนดู และอาจใช๎สีขาวแทรกบ๎างก็ได๎ 
สํวนมากป้ายนิทรรศการมักจะเป็นไม๎อัดบุสักหลาดสีแกํ เชํน กรมทํา อาจใช๎เสื่อกก เสื่อลําแพน เสื่อไม๎
ไผํสาน ดังนั้น ควรเลือกสีแผํนรองภาพให๎ดูเดํน 
    วัฒนะ จูทะวิภาต  (2526 : 177) ได๎กลําวถึงสีที่ใช๎จัดนิทรรศการวําไมํควรเกิน 3-4 สี ซึ่ง
อาจจะใช๎สีตัดกัน หรือกลมกลืนกันชนิดใดชนิดหนึ่ง ทั้งนี้แล๎วแตํเรื่องที่จะจัดแสดง แตํละสีให๎ความร๎ูสึกที่
แตกตํางกัน เชํน  

   - สีแดง ทําให๎เกิดความร๎ูสึกตื่นเต๎นเร๎าใจ  
   - สีอํอนแกํของสีกุหลาบ ให๎ความร๎ูสึกสดชื่นรื่นเริง  
   - สีเขียวและสีคราม ทําให๎รู๎สึกสุขุม เยือกเย็น ให๎ความชุํมฉํ่าเย็นสบาย  
   - สีเทาปานกลาง ให๎ความร๎ูสึกเงียบสงบ  
   - สีขาวและสีดําอยูํด๎วยกัน ทําให๎ขรึม เศร๎าสลด  
   - สีขาว ทําให๎ความร๎ูสึกบริสุทธิ์ สะอาด  

      พื้นหลังของป้ายนิทรรศการ ควรเป็นสีเข๎ม หรือสีอํอน ๆ ก็ใช๎ได๎ผลดี 
   3. การผนึกภาพ 
     การผนึกภาพ  หมายถึง การนําเอาภาพมาติดกับแผํนรองภาพโดยใช๎ตัวผนึก ควรจะ
พิจารณาสีของกระดาษรองภาพให๎เข๎ากับตัวภาพ เพื่อจะทําให๎ภาพนั้นเดํนชัดและชวนดูยิ่งขึ้น ตัวผนึก 
ได๎แกํ กาวประเภทตําง ๆ การผนึกนั้นอาจผนึกได๎ทั้งชั่วคราวและถาวร มีวิธีการ ดังนี้ 
      1. การผนึกชั่วคราว เพื่อเป็นการประหยัดแผํนรองภาพ ให๎ใช๎เปลี่ยนภาพใหมํ ๆ ได๎
หลายครั้ง หรืออาจจะเป็นภาพที่ยืมมาจากที่อ่ืนซึ่งใช๎แล๎ว จะได๎สํงคืนสะดวก ภาพไมํชํารุด วิธีผนึก
ชั่วคราวโดยใช๎กาวยางน้ํา อาจผนึกได๎ดังนี้ 
       เมื่อได๎คัดเลือกภาพแล๎ว ตัดให๎เรียบร๎อย เลือกสีแผํนรองภาพให๎ดูเดํน จัดภาพให๎อยูํ
ในลักษณะที่นําดู วางภาพบนกระดาษรองให๎ระยะขอบด๎านบนแคบกวําขอบด๎านข๎างและด๎านลําง                    
ทําเครื่องหมายจุดไว๎ ควํ่าหน๎าภาพที่จะผนึกลง ใช๎กาวยางน้ําทาให๎ทั่ว ให๎เรียบเสมอกัน แล๎วรีบนําภาพ
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ผนึกลงบนแผํนรองภาพ รีดภาพให๎เรียบร๎อย วิธีนี้ เมื่อนิทรรศการนั้นเลิกแล๎ว ก็ลอกภาพออกจากแผํน
รองภาพเพื่อใช๎ภาพได๎ตํอไปอีก 
     2. การผนึกถาวร ใช๎กาวเป็นตัวผนึกให๎ภาพติดแนํนทนทานอยูํนาน มีวิธีผนึกดังนี้  

     2.1 ผนึกด๎วยกาวยางน้ํา ใช๎กาวยางน้ําทาหลังภาพและแผํนรองภาพพอกาวหมาด
แล๎วรีบผนึกทันที รีดภาพให๎ติดเรียบ ใช๎นิ้วมือสะอาดถูกาวที่เลอะตามขอบรูปออกให๎หมด 
        2.2 ผนึกด๎วยกาวสําเร็จรูป บีบกาวทาที่ขอบด๎านหลังภาพ แล๎วนําไปผนึกกับแผํน
รองภาพ 
        2.3 ผนึกด๎วยแป้งเปียกหรือกาวน้ํา ทาแป้งหรือกาวน้ําบนแผํนรองภาพตามที่ทํา
เครื่องหมายไว๎ แล๎วนําภาพผนึกลงไปบนมุมหนึ่งมุมใดกํอนตามถนัด ใช๎สันไม๎บรรทัดสะอาดกดไลํ
ฟองอากาศ แล๎วใช๎ผ๎าสะอาดชุบน้ําบิดพอหมาดเช็ดกาวตามรูปให๎หมด 
       กระดาษที่ใชร๎องภาพที่นาํมาผนกึนั้น นอกจากรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ๎าหรือจตัรัุสแล๎ว 
อาจใช๎รูปทรงอ่ืน ๆ เพื่อให๎ภาพดูแปลกตาได๎เชํนกัน นอกจากนี้ อาจตัดภาพตําง ๆ มาประกอบให๎เป็น
ภาพเดียวกัน เชํน ภาพภูเขา ต๎นไม๎ บ๎าน เป็นต๎น ผนึกลงบนแผํนรองภาพเดียวกันทําให๎ดูแปลกตาดี
เชํนกัน 
   4 . การเขียนหัวเรื่องและคําบรรยาย 
      การเขียนหัวเรื่องและคําบรรยาย  ควรเขียนให๎ชัดเจน อํานงําย และถูกต๎อง ดังนี้ 
      1. หลักในการเขียนอักษรไทย  

     ตัวอักษรไทยมี 44 ตัว แบํงเป็น 4 ประเภท  
         ประเภทหวัอยูํบน ไดแ๎ก ํข ฃ ฆ ง ช ท น บ ป ผ ฝ ฟ ม ย ษ ท ฬ  
         ประเภทหวัอยูํกลาง ไดแ๎ก ํค ฅ จ ฉ ฐ ด ต ศ อ ฮ  
         ประเภทหวัอยูํลําง  ได๎แก ํฌ ญ ฒ ณ ฏ ฎ ถ ภ ร ล ว ส  
         ประเภทไมํมีหวั  ได๎แก ํก ธ  
        ขนาดของตวัอักษร แบงํเปน็ 3 ขนาด  
         ขนาดธรรมดา  เชนํ ก ค ด ศ อ  
         ขนาดใหญ ํ เชนํ ฌ ญ ณ ฒ  
         ขนาดเล็ก   เชนํ ข ง ร ธ  
       ขนาดตวัอักษรแบบสุภาพ  
         ตวัธรรมดา  ใชส๎วํนสูง 4 สํวนกว๎าง 3 เป็นมาตรฐาน  
         ตวัใหญ ํ  ใชส๎วํนสูง 4 สํวนกว๎าง 4-5 ½ 
         ตวัเล็ก   ใชส๎วํนสูง 4 สํวนกว๎าง 2-2 ½ 



70 
 

    2. ชํองไฟ กะด๎วยสายตาพองาม อยําให๎หํางและเบียดกันเกินไป ควรหํางราว 1 ใน 3 ของ
สํวนกว๎าง 
    3. การเว๎นบรรทัด ควรหํางจากกันประมาณ 1 1/3 ของความสูงของอักษร ทั้งนี้เพราะมี
สระอยูํบนและลําง 
    4. การเขียนหัวเรื่องและคําบรรยาย ควรมีเส๎นกํากับบรรทัด เมื่อเขียนเสร็จแล๎วลบเส๎น
ออกจึงจะตรงเป็นแนวเสมอกัน 

  5. หลักปฏิบัติในการจัดนิทรรศการ  
      หลักปฏิบัติในการจัดนิทรรศการ ควรคํานึงถึงความเรียบงําย ใช๎ตัวอักษรเรียบ ๆ ให๎อําน
งําย และมี ดังนี้ 
      - ความเดํนในการใช๎สี  
      - การเลือกภาพที่เหมาะสม รูปทรงตําง ๆ  
      - เนื้อหาเป็นที่นําสนใจ  
      - ความแปลกใหมํ ศิลปะในการจัด  
   6. ลักษณะของการจัด  
      ลักษณะของการจัด มีดังนี้  
      1. จัดอยํางงําย แสดงหนังสือเพียงเลํมเดียว ใช๎ที่ตั้งแสดงหนังสือ หรือโปสเตอร์บอก
รายการบรรณานุกรมของหนังสือ พร๎อมทั้งบรรณนิทัศน์สังเขป อาจจะจัดหนังสือไว๎บนโต๏ะ บนชั้น
หนังสือ หลังตู๎บัตรรายการหนังสือ หรือในที่ที่เห็นได๎โดยงําย 
      2. จัดในตู๎นิทรรศการ หรือที่แสดงหนังสือใหมํ อาจมีวัสดุประกอบบ๎างก็ได๎  
      3. จัดบนแผํนป้ายนิทรรศการ ตั้งอยูํเสมอระดับตาในที่อ่ืนที่เดํน  
   7. การจัดนิทรรศการบนแผํนป้าย  
     การจัดนิทรรศการบนแผํนป้าย มีข๎อควรปฏิบัติ ดังนี้  
    1. กําหนดวําจะจัดเรื่องอะไรลงบนแผํนป้ายเพียงเรื่องเดียว ถ๎ามีความจําเป็นต๎องจัด
พร๎อมกันหลายป้าย ให๎แยกจัด 
    2. กําหนดชื่อเรื่องหรือหัวข๎อเรื่องประกอบไว๎ด๎วย โดยใช๎ชื่อให๎ตรงตามจุดหมาย                
ใช๎ถ๎อยคํากะทัดรัด ประดิษฐ์ตัวอักษรให๎นํามองดูเดํนสะดุดตา ใช๎ตัวอักษรสูงประมาณ 3 นิ้วฟุต 
    3. รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ในการจัด เลือกให๎ตรงตามเรื่องและจุดมุํงหมาย ไมํต๎องมี
รายละเอียดมากนัก แตํมีขนาดใหญํพอเห็นได๎ชัดเจนอาจใช๎ของที่เคยใช๎แล๎วแตํยังไมํชํารุด หรือจัดหา
ใหมํก็ได๎ 
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    4. วางรูปในการจัดโดยรํางครําว ๆ หลาย ๆ แบบ วําจะจัดวางอะไรตรงไหน ใช๎ตัวอักษร
อยํางไร ใช๎สีอะไร 
    5. จัดทําคําบรรยายประกอบ เพื่อให๎เข๎าใจเรื่องราวชัดเจนถูกต๎อง ตัวหนังสือที่ใช๎บรรยาย
ควรมีลักษณะเรียบ ใช๎อักษรแบบเดียวกัน มีขนาดประมาณครึ่งนิ้วฟุต ใช๎ถ๎อยคําส้ัน ๆ ให๎รัดกุม เขียนลง
บนกระดาษขาวหรือสีอํอน ๆ เพื่ออํานได๎งําย 
  สุพรรณี วราทร  (2550 : 69-70) ได๎กลําวถึงการเตรียมอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จําเป็นต๎องใช๎ในการ
จัดป้ายนิทรรศการไว๎วํา ป้ายนิทรรศการอาจเป็นสํวนหนึ่งของนิทรรศการซึ่งจัดแสดงหลายรูปแบบ อาจมี
เพียง 1 ป้าย หรือมีหลายป้ายตามความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง การจัดป้ายนิทรรศการมีแนวทางดังนี้ 
  1. จัดเตรียมเนื้อหาที่จะนําเสนอบนป้ายนิทรรศการจัดแบํงเนื้อหาที่จะนําเสนอประเด็นเพื่อ
จัดลงบนแผํนป้ายแตํละแผํน ไมํให๎มีรายละเอียดมากนัก ใช๎ตัวอักษรที่อํานงําย 
  2. กําหนดชื่อนิทรรศการ และหัวเรื่องกํากับแผํนป้ายแตํละแผํน โดยใช๎ภาษาที่สื่อ
ความหมายตรง กระชับ และดึงดูดความสนใจ ประดิษฐ์ตัวอักษรให๎เดํน สะดุดตา 
  3. จัดวางภาพและข๎อความบนแผํนป้ายอยํางสวยงาม มีศิลปะ มีจุดเดํนและจัดทําคํา
บรรยายภาพตามความจําเป็นและเหมาะสม ภาพหนังสือบนแผํนป้ายนิทรรศการอาจใช๎ใบหุ๎มปก
หนังสือ หรือจัดทําสําเนาปกหนังสือแบบสี และผนึกบนกระดาษแข็งติดบนแผํนป้าย หรือทําสําเนาแจก 
  สรุป การจัดนิทรรศการบนแผํนป้าย  หรือป้ายนิทรรศการอาจเป็นสํวนหนึ่งของนิทรรศการ
หนังสือ ซึ่งจัดแสดงได๎หลายรูปแบบ การจัดป้ายนิทรรศการมีแนวทางดังนี้ 
  1. กําหนดวําจะจัดเนื้อหา หรือหัวข๎อเรื่องอะไร จัดเตรียมเนื้อหาและจัดแบํงเนื้อหาที่จะ
นําเสนอลงบนแผํนป้ายเพียงเรื่องเดียว หรือมีหลายป้ายตามความเหมาะสมกับเนื้อหา ถ๎ามีความ
จําเป็นต๎องจัดหลายป้ายให๎แยกจัด ไมํให๎มีรายละเอียดมากนัก  
  2. กําหนดชื่อนิทรรศการและหัวข๎อเรื่อง โดยใช๎ภาษาที่สื่อความหมายตรง ใช๎ถ๎อยคํา
กะทัดรัด กระชับ ประดิษฐ์ตัวอักษรให๎นํามองดูเดํนสะดุดตา 
  3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต๎องใช๎ในการจัด เลือกให๎ตรงตามเนื้อหาและจุดมุํงหมาย  
  4. วางรูปแบบในการจัดอยํางครําว ๆ หลาย ๆ แบบ วําจะจัดวางอะไร ตรงไหน ใช๎ตัวอักษร
อยํางไร ใช๎สีอยํางไร วัสดุที่ใช๎ตกแตํงควรวางอยํางไรให๎เหมาะสมสวยงาม 
  5. จัดวางภาพและคําบรรยายประกอบตามความจําเป็นและเหมาะสม  เพื่อเข๎าใจเรื่องราว
ชัดเจนถูกต๎อง จัดให๎สวยงาม มีศิลปะในการจัดอยํางสวยงาม  
  6. ภาพหนังสือบนแผํนป้ายนิทรรศการอาจใช๎ใบหุ๎มปกหนังสือ หรือจัดทําสําเนาปกหนังสือ
แบบสีด๎วยคอมพิวเตอร์ หรือผนึกบนกระดาษแข็งหรือพลาสติกแข็งติดบนแผํนป้ายให๎สวยงาม  
 7. ข๎อควรคํานึงในการจัดนิทรรศการ  
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  1. ความเป็นหนํวยเดียวกัน โดยมีจุดมุํงหมายจุดเดียว แนวคิดเดียว วัสดุที่จัดจะไมํกระจาย
ไปในที่ตําง ๆ แตํมีการวางจังหวะให๎แลดูงาม 
  2. ความสมดุลหรือศูนย์ถํวง จัดให๎มีน้ําหนักพอดีกันทั้งสองข๎าง มองดูไมํเอนเอียงไปข๎างใด 
วัตถุที่ใช๎ถ๎าขนากเล็กจัดไว๎ตอนบน ขนาดใหญํจัดไว๎ตอนลําง วัสดุที่จัดอาจมีขนาดและรูปรํางไมํ
เหมือนกันก็ได๎ แตํจัดให๎มีน้ําหนักพอดี ๆ กันทั้งสองข๎าง 
  3. ศูนย์แหํงความสนใจ จัดให๎เดํนที่สุดอยูํเพียง 1 จุด เพื่อเน๎นความมุํงหมายของเรื่อง ซึ่งอาจ
เป็นตัวหนังสือ ใบหุ๎มปกหนังสือ หรือวัสดุอ่ืนใดจัดให๎อยูํในที่ใดก็ได๎ ใช๎วิธีนําสายตาไปสูํจุดด๎วยเส๎น เส๎น
เดียวหรือหลายเส๎น ลูกศร จุดกลม ๆ หลาย ๆ จุด ริบบิ้น เชือก หรืออ่ืน ๆ ก็ได๎ 
 9. ลักษณะของการจัดนิทรรศการที่ดี 
  1. ดึงดูดความสนใจ  
  2. งําย เรียบ ชัดเจน เนื้อหาดี  
  3. จัดภาพดี ใช๎สีเดํน  
  4. ข๎อความประทับใจ  
  5. จัดวางในที่ซึ่งอยูํในระดับสายตา มองดูได๎งําย  
 10. ระยะเวลาในการจัด 
  1. ควรจัดแสดงในระยะเวลาที่ไมํส้ันและยาวเกินไป เชํน 1 สัปดาห์ 10 วัน 15 วัน  
  2. ถ๎าจัดตามเทศกาลตําง ๆ ควรจัดกํอนเวลาเล็กน๎อย ถ๎าจัดตามเหตุการณ์สําคัญ ๆ เมื่อ
สิ้นสุดแล๎วควรเลิกจัดได๎ 
  3. การจัดนิทรรศการตามวาระสําคัญ เชํน สัปดาห์ห๎องสมุดควรจัดนิทรรศการหนังสือตลอด
ระยะเวลา และจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานประกอบด๎วย เชํน การเลํานิทาน การเลําเรื่องหนังสือ        
การแสดงหุํนมือ การอภิปราย การสนทนาเรื่องหนังสือ การโต๎วาที การสาธิตประกอบหนังสือ ฯลฯ ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นการจูงใจและเร๎าใจในการอําน และปลูกฝังนิสัยรักการอํานให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 11. การติดตามผล 
  ควรใช๎ความสังเกตในการจัดแตํละครั้ง และพิจารณาวําหลังจากการจัดนิทรรศการแตํละคร้ัง
มีผ๎ูมาใช๎ห๎องสมุดเพิ่มข้ึนหรือไมํเพียงใด หรืออาจให๎กรอกแบบสอบถาม แล๎วนํามาวิเคราะห์พิจารณา
แก๎ไขปรับปรุงให๎ดีขึ้น  
 2.3.7 ขั้นตอนของการจัดนิทรรศการหนังสือ 
  รสา วงศ์ยังอยูํ  (2546 : 281) แบํงข้ันตอนของการจัดนิทรรศการหนังสือ ดังนี้ 

1. วางแผนในการจัดตลอดปี 
2. ตั้งหัวเรื่องและความมุํงหมายในการจัดแตํละครั้ง 
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3. รวบรวมแนวความคิด กําหนดสถานที่ ออกแบบ 
4. หาวัสดุอุปกรณ์ ลงมือจัด 
5. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน ป้ายประกาศ ฯลฯ 
6. แสดงตามระยะเวลาที่กําหนดไว๎ 

    7. ประเมินผล ใช๎วิธีสังเกต ให๎ผู๎ชมเขียนข๎อคิดเห็นลงในสมุดความเห็น หรือ                   
สํงแบบสอบถาม เพื่อนําข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงแก๎ไข 
  กระทรวงศึกษาธิการ  (2542 : 110) ได๎แบํงขั้นตอนของการจัดนิทรรศการหนังสือ ดังนี้  

1. การวางแผน : ตั้งหัวเรื่องและวัตถุประสงค์ 
    2. การเตรียม : รวบรวมแนวคิด กําหนดสถานที่ กําหนดกิจกรรมสําหรับผู๎เข๎าชม 
ออกแบบทําแผนผังที่ติดตั้ง ทําตัวอักษร ชื่อนิทรรศการ และสัญลักษณ์ที่ต๎องการ 

3. การจัดทํา : แสวงหาบุคลากร จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เชํน ป้าย 
4. การประชาสัมพันธ์ : ทําโปสเตอร์หรือแผํนพับแจก 

    5. การนําเสนอ : พิธีเปิด หรือทํากิจกรรมประกอบ เชํน ทํานิทรรศการหนังสือสารคดี
ทํองเที่ยว อาจเลือกนักเรียนที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความหนังสือทํองเที่ยวที่ข๎าพเจ๎าอํานแล๎ว             
วางไมํลง มาอํานเรียงความนั้นในพิธีเปิด และรับรางวัลจากประธาน เป็นต๎น 

6. การประเมินผล : สังเกต สนทนาซักถามผ๎ูชม หรือ แจกแบบสอบถาม 
7. ติดตามผล : มีนักเรียนยืมหนังสือประเภทที่เคยนํามาจัดนิทรรศการเพิ่มข้ึนหรือไมํ 

เพียงใด 
   ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์  (2542 : 117-120) ได๎แบํงขั้นตอนการจัดนิทรรศการหนังสือ ออกเป็น 
3 ขั้นตอน คือ ข้ันเตรียมการ ขั้นลงมือจัดหรือขั้นนําเสนอ และข้ันประเมินผล ซึ่งแตํละข้ันจะมี
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
  ขั้นเตรียมการ  
  การเตรียมการจัดนิทรรศการหนังสือจําเป็นต๎องมีเวลาเตรียมการอยํางเพียงพอ เพื่อเตรียม
และวางแผนในเรื่องตําง ๆ ดังนี้ 

1. การกําหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หลักของการจัดนิทรรศการหนังสือก็คือเพื่อเสนอ
หนังสือตําง ๆ แกํผู๎ชม ให๎ผู๎ชมได๎รู๎ ได๎เห็น และได๎เลือกอํานตามความสนใจ ได๎เพิ่มพูนประสบการณ์
เกี่ยวกับหนังสือ วัตถุประสงค์รอง คือ เพื่อความร๎ู ความเพลิดเพลิน นอกจากนี้อาจมีวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ 
อีกจะมีกี่วัตถุประสงค์ก็ตาม จะต๎องกําหนดให๎ชัดเจนแนํนอน เพราะวัตถุประสงค์จะเป็นสิ่งกําหนดเรื่องผู๎
เข๎าชม เวลา สถานที่ และการนําเสนอ 
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2. กําหนดเรื่อง ในการกําหนดเรื่องอาจแยกกลําวเป็น 2 ประเด็น คือ การกําหนดขอบเขต
ของเรื่องควรคํานึงถึงความนําสนใจ และวัสดุที่จะนํามาแสดง 
     2.1 ขอบเขตของเรื่องที่จัด และอาจจะเสนอโดยใช๎  
       2.1.1 เหตุการณ์หรือวันสําคัญตําง ๆ เป็นโอกาสในการจัดนิทรรศการหนังสือ 
ได๎แกํ   ปรากฎการณ์ของดาวหางฮัลเลย์     โรคเอดส์   ข๎อขัดแย๎งระหวํางไทย-ลาว   วันเปิดเทอมใหมํ                    
วันสุนทรภํู สัปดาห์ห๎องสมุด วันเข๎าพรรษา วันขึ้นปีใหมํ วันเด็กแหํงชาติ ฯลฯ  
       2.1.2 หนังสือชุดตําง ๆ ที่มีในห๎องสมุด หรือที่สามารถหามาจัดแสดงได๎ เชํน 
หนังสือที่เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือชนะการประกวด 
หนังสือชุดมรดกไทย หนังสือจรรโลงใจตําง ๆ ตลอดจนผลงานของกวีและนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง โดยมี
กิจกรรมอ่ืน ๆ แสดงประกอบด๎วย 
       2.1.3 หนังสือใหมํที่นําสนใจในแตํละครั้งคราว อาจจะนําตัวเลํมมาแสดงหรือใช๎ 
ใบหุ๎มปกพร๎อมบรรณนิทัศน์ และอาจจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ รํวมด๎วย เชํน การเลําเรื่องหนังสือ การสนทนา
เรื่องเกี่ยวกับหนังสือ 
    2.2 การกําหนดหัวข๎อเรื่องนิทรรศการ หรือการกําหนดชื่อนิทรรศการหนังสือแตํละครั้ง           
ซึ่งมีสิ่งที่ควรคํานึงถึง คือ การเลือกใช๎คําหรือวลีที่เร๎าความสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นคําถามที่ท๎าทายคําตอบ
หรือเป็นคําเชิญชวน หรือใช๎คําตามสมัยนิยมให๎รู๎สึกเป็นกันเองและนําสนใจ ควรคํานึงถึงลักษณะของ          
ผู๎เข๎าชมและวิธีการนําเสนอ 
  3.  กําหนดสถานที่ การเตรียมสถานที่ควรคํานึงถึงสิ่งตํอไปนี้  
    3.1 ความมากน๎อยของเรื่องที่จัด และวัสดุที่จะนํามาแสดง  
    3.2 จํานวนผู๎เข๎าชม ผู๎จัดจะต๎องประมาณได๎วํา จะมีผ๎ูเข๎าชมมากน๎อยเพียงใด 
    3.3 ความเหมาะสมกับเรื่องราวที่จัด ควรจะให๎เหมาะสมกับเวลาและสถานที่  
    3.4 ความสะดวกสบายของผู๎เข๎าชม ไมํควรให๎ผู๎ชมเดินสวนทางกัน  
    3.5 แสงสวําง ถ๎าแสงสวํางไมํเพียงพอ ผ๎ูชมก็อาจเบื่อได๎งําย หรือถ๎าแสงจ๎าไปก็จะทําให๎
ปวดสายตา 
  4.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต๎องใช๎ในการจัดนิทรรศการหนังสือ วัสดุที่จําเป็นต๎องใช๎ ได๎แกํ
หนังสือ รูปภาพ แผนภูมิ หรือแผนภาพ ตลอดจนวัสดุอ่ืน ๆ ที่จําเป็น 
  5. ติดตํอวิทยากรที่จะต๎องใช๎ในการอภิปราย โต๎วาที  
  6. การออกแบบ ควรจะต๎องรํางแบบไปกํอนวําจะจัดอยํางไรจึงจะให๎คําอธิบายแกํผู๎ชม           
อยํางแจํมชัด เร๎าความสนใจผู๎ชม ตรงไหนจะแสดงภาพ หนังสือ หรือแผนภูมิ การแสดงหนังสือนั้นจะให๎
ผู๎ชมหยิบเปิดอํานได๎ หรือเพียงให๎เห็นรูปเลํมเทํานั้น จะจัดวางอยํางไรหรือเขียนข๎อความประกอบมาก
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น๎อยแคํไหน ข๎อความรัดกุม ตัวหนังสืออํานงําย และถ๎าต๎องการเน๎น ควรใช๎ตัวหนังสือขนาดไหน จะใช๎
เส๎นใช๎สีอยํางไร 
  7. การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์นิทรรศการหนังสือจําเป็นต๎องทําอยํางยิ่ง เนื่องจาก
คนไทยยังไมํตื่นตัวในเรื่องนี้มากนัก การประชาสัมพันธ์อาจจะทําได๎หลายวิธี เชํน ให๎เสนอทางวิทยุ
โทรทัศน์ ประกาศหนังสือพิมพ์ จัดทําโปสเตอร์ รูปลอก ทําเอกสารแจก และวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ดี
ที่สุดก็คือ แจกกําหนดการพร๎อมทั้งเชิญชวนด๎วยวาจา 
  ข้ันนําเสนอ  
  เมื่อเตรียมการในเรื่องตําง ๆ เรียบร๎อยแล๎ว ข้ันนําเสนอควรยึดหลักดังตํอไปนี้  

1. ความเดํนชัดของสีที่ใช๎ หรือของภาพ หรือของวัสดุที่ใช๎ในการจัด 
2. ความไมํซ้ําซาก การจัดรูปควรรู๎จักเน๎นภาพที่ทําให๎ผู๎ดู ดูอยูํได๎นาน 
3. ความสมดุล จะทําให๎ความสนใจของผู๎ดูไมํหันเหออกนอกสื่อที่ต๎องการแสดง 
4. ความตํอเนื่อง อาจใช๎ลวดลาย การออกแบบชํวยให๎เรื่องตํอเนื่องกัน มีเอกภาพ 
5. การเน๎น โดยให๎ผู๎ชมเกิดความเข๎าใจและมีความคิดรวบยอดในเรื่องที่นําเสนอ อาจจะเน๎น

ด๎วยเส๎น สี ใช๎สถานที่ 
6. ความประสานกลมกลืน อาจกลมกลืนในรูปแบบเนื้อเรื่อง และขนาด 
7. ความเรียบงําย เป็นสิ่งสําคัญในการจัดนิทรรศการ เพราะด๎วยภาพหรือคําบรรยายที่สื่อ

ความหมายชัดเจน จะชํวยให๎ผู๎ชมเกิดความเข๎าใจรวดเร็วขึ้น 
  ข้ันประเมินผล  
   การประเมินผลการจัดนิทรรศการหนังสือ สามารถทําได๎หลายวิธี เชํน  

1. สังเกตพฤติกรรมของผู๎เข๎าชมวํามีความสนใจมากน๎อยเพียงใด 
2. แจกแบบสอบถาม 
3. ติดตามผลการยืมหนังสือจากห๎องสมุด 

 สุพรรณี วราทร  (2550 : 69-70) กลําวถึงการจัดนิทรรศการหนังสืออยํางมีประสิทธิภาพ มีการ
ดําเนินงานเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1. วางแผนการจัดนิทรรศการหนังสือในประเภทและแนวตําง ๆ ไว๎ลํวงหน๎าเป็นชุด เชํน 
ตลอดภาคการศึกษา ตลอดปี เป็นต๎น 

2. กําหนดชื่อนิทรรศการ ขอบเขต และเป้าหมายการจัดนิทรรศการ 
3. รวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง เรียบเรียงเนื้อความที่จะเสนอบนแผํนป้าย ออกแบบแผํนป้าย 

และกําหนดสถานที่จัดนิทรรศการ 
4. จัดหาหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ที่จะใช๎ในการจัดนิทรรศการหนังสือ 
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5. จัดแสดงนิทรรศการตามกําหนด ระยะเวลาที่จัดแสดงไมํควรส้ันหรือยาวเกินไป โดยทั่วไป
มักเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 10 วัน และ 15 วัน 

6. ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการลํวงหน๎าโดยวิธีการและสื่อตําง ๆ ตามความเหมาะสม 
7. ประเมินผลการจัดนิทรรศการโดยจัดทําแบบสอบถามเพื่อให๎ผู๎ชมแสดงความคิดเห็น หรือ

จัดทําป้ายประกาศสําหรับรับข๎อเขียนความคิดเห็นของผู๎ชมนิทรรศการ การนับจํานวน และสังเกต                 
ผู๎เข๎าชมนิทรรศการ 
 การจัดนิทรรศการหนังสือได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปการดําเนินงานเป็นขั้นตอนได๎             
3 ขั้นตอน คือ ข้ันเตรียมการ ขั้นลงมือจัดหรือขั้นนําเสนอ และข้ันประเมินผล ซึ่งแตํละข้ันตอนจะมี
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 ข้ันเตรียมการ  
 การเตรียมการจัดนิทรรศการหนังสือจําเป็นต๎องมีเวลาเตรียมการอยํางเพียงพอ เพื่อเตรียมและ
วางแผนในเรื่องตําง ๆ ดังนี้ 

1.  วางแผนการจัดนิทรรศการหนังสือประเภทและแนวตําง ๆ ไว๎ลํวงหน๎าเป็นชุด เชํนตลอด
ภาคเรียน ตลอดปีการศึกษา เป็นต๎น 

2.  กําหนดชื่อนิทรรศการ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หลักของการจัด
นิทรรศการหนังสือ จะต๎องกําหนดให๎ชัดเจนแนํนอน เพราะวัตถุประสงค์จะเป็นสิ่งกําหนดเรื่องผู๎เข๎าชม 
เวลา สถานที่ และการนําเสนอ 

3.  กําหนดเรื่อง ในการกําหนดเรื่องอาจแยกกลําวเป็น 2 ประเด็น คือ การกําหนดขอบเขต
ของเรื่องควรคํานึงถึงความนําสนใจ และวัสดุที่จะนํามาแสดง 
  3.1 ขอบเขตหรือแนวคิดความคิดของเรื่องที่จัด และอาจจะนําเสนอโดยใช๎  
   เหตุการณ์หรือวันสําคัญตําง ๆ เป็นโอกาสในการจัดนิทรรศการหนังสือ ได๎แกํปรากฏการณ์
ของดาวหางฮัลเลย์ โรคเอดส์ ข๎อขัดแย๎งระหวํางไทย-ลาว วันเปิดเทอมใหมํ วันสุนทรภํู สัปดาห์ห๎องสมุด 
วันเข๎าพรรษา วันขึ้นปีใหมํ วันเด็กแหํงชาติ ฯลฯ  
   3.1.1 หนังสือชุดตําง ๆ ที่มีในห๎องสมุด หรือที่สามารถหามาจัดแสดงได๎ เชํน หนังสือที่เป็น
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือชนะการประกวด หนังสือชุด
มรดกไทย หนังสือจรรโลงใจตําง ๆ ตลอดจนผลงานของกวีและนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง โดยมีกิจกรรม 
อ่ืน ๆ แสดงประกอบด๎วย 
   3.1.2 หนังสือใหมํที่นําสนใจในแตํละครั้งคราว อาจจะนําตัวเลํมมาแสดงหรือใช๎ใบ           
หุ๎มปกพร๎อมบรรณนิทัศน์ และอาจจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ รํวมด๎วย เชํน การเลําเรื่องหนังสือ การสนทนาเรื่อง
เกี่ยวกับหนังสือ 



77 
 

  3.2  การกําหนดหัวข๎อเรื่องนิทรรศการ หรือการกําหนดชื่อนิทรรศการหนังสือแตํละครั้งซึ่งมี
สิ่งที่ควรคํานึงถึง คือ การเลือกใช๎คําหรือวลีที่เร๎าความสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นคําถามที่ท๎าทายคําตอบหรือ
เป็นคําเชิญชวน หรือใช๎คําตามสมัยนิยมให๎รู๎สึกเป็นกันเองและนําสนใจ ควรคํานึงถึงลักษณะของ          
ผู๎เข๎าชมและวิธีการนําเสนอ 
  3.3 รวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง เรียบเรียงเนื้อความที่จะเสนอบนแผํนป้ายนิทรรศการ และ
ออกแบบแผํนป้าย  
 4.  กําหนดสถานที่ การเตรียมสถานที่ควรคํานึงถึงสิ่งตํอไปนี้  
  3.1  ความมากน๎อยของเรื่องที่จัด และวัสดุที่จะนํามาแสดง  
  3.2  จํานวนผู๎เข๎าชม ผู๎จัดจะต๎องประมาณได๎วํา จะมีผ๎ูเข๎าชมมากน๎อยเพียงใด  
  3.3 ความเหมาะสมกับเรื่องราวที่จัด ควรจะให๎เหมาะสมกับเวลาและสถานที่  
  3.4 ความสะดวกสบายของผู๎เข๎าชม ไมํควรให๎ผู๎ชมเดินสวนทางกัน  
  3.5 แสงสวําง ถ๎าแสงสวํางไมํเพียงพอ ผ๎ูชมก็อาจเบื่อได๎งําย หรือถ๎าแสงจ๎าไปก็จะทําให๎ปวด
สายตา 
 5.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต๎องใช๎ในการจัดนิทรรศการหนังสือ วัสดุที่จําเป็นต๎องใช๎ ได๎แกํ
หนังสือ รูปภาพ แผนภูมิ หรือแผนภาพ ตลอดจนวัสดุอ่ืน ๆ ที่จําเป็น 
 6. ติดตํอวิทยากรที่จะต๎องใช๎ในการอภิปราย โต๎วาที  
 7. การออกแบบ ควรจะต๎องรํางแบบไปกํอนวําจะจัดอยํางไรจึงจะให๎คําอธิบายแกํผู๎ชมอยําง
แจํมชัด เร๎าความสนใจผู๎ชม ตรงไหนจะแสดงภาพ หนังสือ หรือแผนภูมิ การแสดงหนังสือนั้นจะให๎ผู๎ชม
หยิบเปิดอํานได๎ หรือเพียงให๎เห็นรูปเลํมเทํานั้น จะจัดวางอยํางไรหรือเขียนข๎อความประกอบมากน๎อยแคํ
ไหน ข๎อความรัดกุม ตัวหนังสืออํานงําย และถ๎าต๎องการเน๎น ควรใช๎ตัวหนังสือขนาดไหน จะใช๎เส๎นใช๎สี
อยํางไร 
 8. การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์นิทรรศการหนังสือต๎องประชาสัมพันธ์ลํวงหน๎าโดย
วิธีการและสื่อตําง ๆ ตามความเหมาะสม เชํน ประกาศเสียงตามสาย จัดทําโปสเตอร์ ติดบริเวณตําง ๆ 
ภายในโรงเรียน ทําเอกสารแจก และวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดก็คือ แจกกําหนดการพร๎อมทั้ง           
เชิญชวนด๎วยวาจา 
 ขั้นนําเสนอ 
 เมื่อเตรียมการในเรื่องตําง ๆ เรียบร๎อยแล๎ว ข้ันนําเสนอควรยึดหลักดังตํอไปนี้  

1. ความเดํนชัดของสีที่ใช๎ หรือของภาพ หรือของวัสดุที่ใช๎ในการจัด 
2. ความไมํซ้ําซาก การจัดรูปควรรู๎จักเน๎นภาพที่ทําให๎ผู๎ดู ดูอยูํได๎นาน 
3. ความสมดุล จะทําให๎ความสนใจของผู๎ดูไมํหันเหออกนอกสื่อที่ต๎องการแสดง 
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4. ความตํอเนื่อง อาจใช๎ลวดลาย การออกแบบชํวยให๎เรื่องตํอเนื่องกัน มีเอกภาพ 
5. การเน๎น โดยให๎ผู๎ชมเกิดความเข๎าใจและมีความคิดรวบยอดในเรื่องที่นําเสนอ อาจจะเน๎น

ด๎วยเส๎น สี ใช๎สถานที่ 
6. ความประสานกลมกลืน อาจกลมกลืนในรูปแบบเนื้อเรื่อง และขนาด 
7. ความเรียบงําย เป็นสิ่งสําคัญในการจัดนิทรรศการ เพราะด๎วยภาพหรือคําบรรยายที่สื่อ

ความหมายชัดเจน จะชํวยให๎ผู๎ชมเกิดความเข๎าใจรวดเร็วขึ้น 
 ขั้นประเมินผล 
 การประเมินผลการจัดนิทรรศการหนังสือ สามารถทําได๎หลายวิธี เชํน การแจกแบบสอบถาม 
หรือจัดทําป้ายประกาศสําหรับรับข๎อเขียนความคิดเห็นของผู๎ชมนิทรรศการ หรือให๎ผู๎ชมเขียนข๎อคิดเห็น
ลงในสมุดความเห็น การนับจํานวนและสังเกตพฤติกรรมของผู๎เข๎าชมวํามีความสนใจมากน๎อยเพียงใด 
หรือติดตามผลการยืมหนังสือจากห๎องสมุด การประเมินผลเพื่อให๎ผู๎ชมแสดงความคิดเห็น นําข๎อคิดเห็น
และข๎อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงแก๎ไขในการจัดนิทรรศการหนังสือครั้งตํอไป และเป็นการสํารวจ
เพื่อให๎ทราบวําบรรลุจุดมุํงหมายของการจัดนิทรรศการหนังสือเพียงใด 
 2.3.8 การจัดทํารายชื่อหนังสือที่นําสนใจ 
  ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์  (2542 : 123-125) กลําวถึงการจัดทํารายชื่อหนังสือที่นําสนใจวํา เป็น
วิธีการหนึ่งของการเสนอหนังสือตํอผู๎อําน แตํเป็นการเสนอเพียงให๎รู๎จักชื่อหนังสือ หรือบางคร้ังอาจมี
เรื่องยํอเสนอด๎วย ผ๎ูอํานไมํมีโอกาสได๎พบเห็น หรือได๎เปิดอํานตัวเลํมจริง ๆ ในขณะนําเสนอ ดังนั้นวิธีการ
ทํารายชื่อจึงควรทําให๎เกิดความสนใจอยากอํานหนังสือนั้น ๆ ให๎มากที่สุด  ขั้นตอนการจัดทํารายชื่อ
หนังสือที่นําสนใจ มีดังนี้ 
  1. เลือกหนังสือที่จะทํารายชื่อ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้  
    1.1 เหมาะกับวัยของบุคคลเป้าหมาย  
   1.2 อยูํในความสนใจ มีเนื้อหาที่สนองความต๎องการและให๎ประโยชน์แกํบุคคลเป้าหมาย
หรือหนังสือชนะการประกวด 
    1.3 อาจเลือกหนังสือที่มีคุณภาพซึ่งบุคคลเป้าหมายยังไมํสนใจ มาเสนอรายชื่อเป็น
หนังสือที่นําสนใจ 
    1.4หนังสือที่บุคคลเป้าหมายจะหาอํานได๎ เชํน ยืมจากห๎องสมุดตําง ๆ ซื้อหรือเชําจาก
ร๎านจําหนํายหนังสือ หรือร๎านเชําหนังสือ 
  2. จัดทํารายชื่อหนังสือ  
   การจัดทํารายชื่อหนังสือที่นําสนใจจะต๎องมีข๎อมูลทางบรรณานุกรมเป็นสําคัญ และหาก
ต๎องการให๎บุคคลเป้าหมายรู๎จักหนังสือเพิ่มมากขึ้น อาจจะเสนอเรื่องยํอ แงํคิด ประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งเรียบ
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เรียงในรูปของบรรณนิทัศน์ เขียนลงในบัตรแข็งขนาด 4 ’ x 6” หรือ 5” x 8” แล๎วนําบัตรมาเรียงลําดับ
ตัวอักษรของชื่อผู๎แตํง หรือชื่อเรื่อง 

 วิธีการจัดทํารายชื่อหนังสือนําสนใจ อาจนําเสนอได๎หลายรูปแบบ เชํน 
   2.1 จัดทํารายชื่อหนังสือพร๎อมบรรณนิทัศน์พิมพ์เป็นแผํนปลิวแจกบุคคลเป้าหมาย ซึ่งเป็น
วิธีที่งํายที่สุด แตํไมํคํอยนําสนใจสําหรับบุคคลเป้าหมายทั่ว ๆ ไป แตํสําหรับนักอํานก็พอใช๎ได๎ 
   2.2 จัดทํารายชื่อหนังสือ พร๎อมวาดภาพตัวละครหรือแกํนเดํน ๆ ในเรื่องหรือภาพใด             
ภาพหนึ่งที่นําสนใจประกอบรายชื่อจัดเป็นป้ายนิเทศ 
   2.3 จัดทํารายชื่อหนังสือนําสนใจ พิมพ์อยํางดีทําเป็นจุลสารในรูปของแผํนพับ  
   2.4 จัดทํารายชื่อพร๎อมบรรณนิทัศน์ จัดเสนอในรูปป้ายนิเทศ 
 2.3.9 การจัดทําบรรณนิทัศน์ 
  ความหมายของบรรณนิทัศน์ บรรณนิทัศน์ คือ คําอธิบายสาระสําคัญของหนังสือโดยยํอ 
เพื่อชํวยให๎ผู๎อํานได๎รู๎จักหนังสือเลํมนั้น ๆ โดยสังเขปวํานําสนใจ และมีคุณคําอยํางไร 
  การจัดทําบรรณนิทัศน์เป็นการชํวยแนะให๎ผู๎ใช๎ห๎องสมุดร๎ูจักหนังสือในห๎องสมุดได๎ในเวลา
อันรวดเร็วชํวยประหยัดเวลาในการเลือกหนังสือเพื่ออํานและเพื่อซื้อ ในการทําบรรณนิทัศน์ผู๎ทําจะต๎องมี
จุดมุํงหมายในการทําและพยายามเขียนบรรณนิทัศน์ให๎ตรงกับความมุํงหมาย 
  การจัดทําบรรณนิทัศน์สําหรับผู๎อําน ให๎รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ เนื้อเรื่องที่สําคัญ 
จุดมุํงหมายของผู๎เขียน สํวนดีที่เป็นจุดเดํนที่นําสนใจ โดยกลําวแตํเพียงสั้น ๆ พอให๎รู๎เรื่อง และให๎เกิด
ความสนใจที่จะติดตามอํานตํอไป 
  การจัดทําบรรณนิทัศน์ประกอบบรรณานุกรม เป็นการชํวยแนะให๎ผู๎อํานรู๎จักหนังสือเลํมนั้น 
ชํวยประหยัดเวลาในการเลือกหนังสือเพื่ออํานหรือเพื่อซื้อ 
  รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ ประกอบด๎วยรายการตําง ๆ ดังนี้  

 1. ชื่อผู๎แตํง อาจเป็นชื่อบุคคลหรือชื่อหนํวยงาน  
   2. ชื่อหนังสือ อาจเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข๎อง เชํน ผ๎ูวาดภาพประกอบ กรณีหนังสือ
สําหรับเด็ก 

 3. ครั้งที่พิมพ์ ลงรายการเฉพาะที่ระบุตั้งแตํพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต๎นไป  
 4. สถานที่พิมพ์ หมายถึงชื่อเมืองที่เป็น สถานที่พิมพ์หนังสือ  
 5. สํานักพิมพ์ หมายถึง ผ๎ูรับผิดชอบการจัดทําหนังสือเลํมนั้น ๆ  
 6. ปีที่พิมพ์ หมายถึง พ.ศ. ที่พิมพ์หนังสือ  

   7. จํานวนหน๎าของหนังสือ หากไมํพิมพ์หมายเลขหน๎า ลงรายการวํา 1 เลํม (ไมํปรากฏ              
เลขหน๎า) 
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 8. รายการสํวนประกอบ เชํน ภาพประกอบ แผนที่ ตาราง ฯลฯ  
   9. ราคา เป็นรายการที่อาจเพิ่มเติม เพื่อแจ๎งราคาขายหนังสือประกอบการตัดสินใจซื้อ
หนังสือ 
  การรวบรวมบรรณานุกรมหนังสือเผยแพรํประกอบ อาจจัดทําบรรณานุกรมหนังสือหัวข๎อ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชํน ชีวประวัติบุคคลสําคัญด๎านการเมือง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม๎ ฯลฯ หรือรวบรวม
บรรณานุกรมหนังสือกลุํมหนึ่ง ๆ เชํน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หรือหนังสือดีเดํน ซึ่งเป็นหนังสือที่ชนะการประกวดรางวัลหนังสือดีเดํน ของคณะกรรมการพัฒนา
หนังสือแหํงชาติ 
  วิธีทําบรรณนิทัศน์  
  1. อํานหนังสือให๎เข๎าใจโดยตลอด พร๎อมทั้งอํานคํานําด๎วยเพื่อให๎ทราบจุดมุํงหมายของผู๎แตํง 
หรือรายละเอียด หรือวิจารณ์เกี่ยวกับหนังสือนั้น เชํน ปกหลังหรือใบหุ๎มปก ฯลฯ จับเนื้อหาสาระสําคัญ
ให๎ได๎แล๎วจึงลงมือเขียนบรรณนิทัศน์ 
  2. การเขียนบรรณนิทัศน์  
   2.1 ลงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเรียงตามลําดับดังนี้  คือ ผ๎ูแตํง ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง  
พิมพ์คร้ังที่ สถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ จํานวนหน๎า ราคา ภาพประกอบ  
   2.2 เขียนบรรณนิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ที่กลําวมาข๎างต๎น ลงในบัตรขนาด 4” x 6” หรือ 
ขนาด 5” x 6”  
   2.3 พิมพ์ลงกระดาษจัดตกแตํงให๎สวยงาม สะดุดตา  
  3. ลักษณะของบรรณนิทัศน์ที่ดี  

 3.11 ใช๎ถ๎อยคําส้ัน รัดกุม ได๎ตรงตามจุดมุํงหมาย  
 3.2 ข๎อความถูกต๎องตรงตามเนื้อหาสาระของหนังสือ  
 3.3 สํานวนภาษาสละสลวย นําอําน  

  4. มีศิลปะในการเขียนเพื่อให๎ผู๎อํานเกิดความสนใจ อาจจะมีอารัมภบทที่สามารถทําให๎ผู๎อําน
เข๎าใจในเนื้อเรื่องนั้นได๎ชัดเจน เข๎าใจในคุณคําที่แท๎จริงของหนังสือได๎ดี ไมํให๎ความคิดเห็นนอกเรื่องหรือ
จูงใจผู๎อํานจนเกินไป 
  5. ความยาวพอเหมาะที่ผู๎อํานจะเข๎าใจเรื่องราวได๎ตามจุดมุํงหมาย มีความยาวประมาณ     
3 -12 บรรทัด ผ๎ูเขียนควรอํานทบทวน ข๎อความที่เขียนวําได๎ความครบถ๎วนตามที่มีอยูํในหนังสือนั้น
หรือไมํ อาจให๎ผู๎อ่ืนที่ไมํเคยอํานหนังสือเรื่องนั้นเลย ลองอํานบรรณนิทัศน์ดูวําอํานแล๎วเข๎าใจเรื่องได๎
ชัดเจนเพียงไร จะเป็นการชํวยให๎บรรณนิทัศน์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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 2.3.10 การจัดมุมหนังสือ 
  จัดมุมหนังสือในห๎องสมุดเป็นการจัดมุมหนังสือเพื่อเสนอหนังสือ หมายถึงการกําหนด
สถานที่สํวนใดสํวนหนึ่งของห๎องสมุด หรือของห๎องเรียนไว๎สําหรับจัดหนังสือที่เลือกสรรแล๎วเพื่อเสนอแกํ
บุคคลเป้าหมาย โดยอาจจะเลือกเสนอหนังสือทั่วไปที่นําสนใจ หนังสือชนะการประกวด หนังสือภาพ 
หนังสือลักษณะพิเศษ เป็นต๎น และนอกจากจะเสนอหนังสือแล๎วยังอาจจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรัก            
การอํานที่เหมาะสมได๎อีก เชํน อํานหนังสือให๎ฟัง เป็นต๎น 
  ขั้นตอนการจัดมุมหนังสือ  
    1. เตรียมสถานที่ หาสถานที่ที่เหมาะสม อาจจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งในห๎องสมุด ทํารั้วกั้น
เป็นบริเวณเฉพาะให๎เหมาะสม ด๎วยการใช๎วัสดุเหลือใช๎ หรือวัสดุที่หาได๎ในท๎องถิ่นตกแตํงให๎สวยงาม 
สะดุดตา สะอาด สะดวกสบาย ทั้งนี้มุํงเน๎นความประหยัดเป็นสําคัญ 
    2. เตรียมที่สําหรับเสนอหนังสือ เชํน ใช๎ปุ้งกี๋หรือ วัสดุเหลือใช๎อยํางอ่ืนมาทําเป็น                 
ชั้นหนังสือ 
    3. เตรียมหนังสือ คัดเลือกหนังสือที่จะนํามาเสนอในมุมหนังสือ ซึ่งควรเสนอหนังสือเป็น
ประเภท ๆ ไป เชํน จัดมุมหนังสือชนะการประกวด มุมหนังสือในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ มุมหนังสือเด็ก มุมหนังสือสําหรับผู๎หญิง เป็นต๎น เมื่อคัดเลือกได๎แล๎วควรเพิ่มเติม
สัญลักษณ์พิเศษที่สันหนังสือ หรือที่ที่เห็นสมควร เพื่อให๎รู๎วําหนังสือเลํมนั้นอยูํที่มุมหนังสือ ป้องกัน            
การสับสนและปะปนกับหนังสือทั่วไปในห๎องสมุด 
   4. กําหนดระเบียบการใช๎มุมหนังสือ พร๎อมทั้งประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎ใช๎ได๎ทราบ  
   5. จัดมุมหนังสือ เมื่อเตรียมทุกอยํางพร๎อมแล๎ว จัดเป็นมุมหนังสือ โดยตั้งชื่อมุมหนังสือ
ตามเนื้อหาของหนังสือ  
 
3.  ชุดการสอน 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีตําง ๆ ก๎าวหน๎าไปมากและเทคโนโลยีการศึกษาได๎เข๎ามามีบทบาทใน         
วงการศึกษา ในการชํวยสํงเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนเป็นอยํางมาก ในบรรดา
เทคโนโลยีการศึกษาชุดการสอนเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ยังคงได๎รับความนิยมอยํางแพรํหลายในปัจจุบัน 
เนื่องจากชุดการเรียนการสอนเป็นการนําสื่อหลาย ๆ ชนิด ที่เรียกวํา “สื่อประสม” มาใช๎ในการเรียน           
การสอน เพื่อให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในการถํายทอดความร๎ูไปสู๎ผู๎เรียนให๎ได๎มากที่สุด 
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 3.1 ความหมายของชุดการสอน  
 นักการศึกษาหลายทํานได๎ให๎ความหมายของชุดการสอนไว๎ดังนี้  
 ลัดดา  ศุขปรีดี  (2524: 29);  วิชัย วงศ์ใหญํ (2525 : 185) ได๎ให๎ความหมายที่สอดคล๎องกัน
วําชุดการสอน หมายถึง ระบบการผลิตและการนําส่ือการเรียนหลาย ๆ อยํางมาสัมพันธ์กัน เพื่ออธิบาย
ข๎อเท็จจริงของเนื้อหาอีกอยํางหนึ่งเพื่อกํอให๎เกิดความเข๎าใจลึกซึ้ง ส่ือการเรียนเหลํานี้เราเรียกอีกอยําง
หนึ่งวํา “สื่อประสม” เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ จึงอาจกลําวได๎วํา 
ชุดการสอน คือ ส่ือประสมที่เป็นเครื่องมือถํายทอดความร๎ูและประสบการณ์ให๎กับผู๎เรียน ชํวยให๎ผู๎เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเสริมสร๎างคุณภาพการศึกษาให๎สูงข้ึน  
 สมหญิง กลั่นศิริ  (2523 : 58) ได๎กลําวไว๎วํา ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่
สามารถนํามาใช๎ในระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ชุดการสอนมีชื่อเรียกตําง ๆ มากมาย
ขึ้นอยูํกับประเภทและลักษณะการใช๎งาน อยํางไรก็ตามความหมายสํวนรวมของชุดการสอนคือชุดของ
วัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเพื่อใช๎สอนจะมีส่ือมากกวํา 1 ชิ้นขึ้นไป ส่ือจะอยูํในรูปของสื่อ
ประสม วัสดุอุปกรณ์และวิธีการนํามาบูรณาการ 
 เสาวนีย์  สิกขาบัณฑิต (2528 : 291-292) ได๎ให๎ความหมายของชุดการสอนไว๎วํา เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย วัตถุประสงค์ เนื้อหา และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายไว๎เป็นชุด ๆ จะใสํเป็น
กลํอง หรือชุด หรือถุงหรือหํอก็ได๎ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และถือวําเป็นแผนการสอนที่ชํวยครูให๎ได๎รับ
ความสะดวกในการสอน ชํวยผู๎เรียนให๎เกิดผลสําเร็จในการเรียนรู๎ 
 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 118); ธีรชัย ปูรณโชติ (2532 : 4-16); กาญจนา เกียรติประวัติ 
(2524 : 60); เปรื่อง กุมุท (2525 : 1) ได๎ให๎ความหมายที่สอดคล๎องกันวํา ชุดการสอนเป็นสื่อประสม 
(Multimedia) ประเภทหนึ่งที่มีความสอดคล๎องกับวิชา หนํวยการเรียน วัตถุประสงค์ของวิชานั้น ๆ
อุปกรณ์ของแตํละหนํวย โดยจัดไว๎เป็นชุดหรือกลํอง หรือซอง ภายในนั้นจะมีคูํมือการใช๎ที่ประกอบด๎วย
รายละเอียดและคําแนะนําตําง ๆ รวมทั้งสื่อการสอนที่จําเป็นสําหรับประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  
เป็นการนําระบบสื่อและประสบการณ์แตํละหนํวยมาชํวยเสริมให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม       
การเรียนรู๎ตามจุดประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 สุกัญญา ยีกา  (2545 : 15) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา ชุดการเรียนการสอนเป็นสื่อการศึกษา
อยํางหนึ่งที่มีระบบการผลิต และนําสื่อการเรียนการสอนหลาย ๆ อยํางมาใช๎ให๎สัมพันธ์กับเนื้อหา เพื่อใช๎
เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว๎  
 เพ็ญพิมล คูศิริวิเชียร  (ม.ป.ป. : 102) ได๎ให๎ความหมายชุดการเรียนการสอนไว๎วํา เป็น          
การผลิตและนําสื่อการเรียนตําง ๆ ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชามาชํวยให๎ผู๎เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อ



83 
 

เกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ ชุดการสอนและชุดการเรียนควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ใช๎สื่อ          
ตําง ๆ เพื่อการศึกษาด๎วยตนเองและลดบทบาทการบอกของครูให๎น๎อยลง 
 แคปเฟอร์ ; และ แคปเฟอร์  (1972 : 3-10) ได๎กลําววํา ชุดการสอนก็เป็นรูปแบบหนึ่งของ           
การสื่อสารระหวํางครูกับผู๎เรียน ซึ่งประกอบด๎วยคําแนะนําที่ให๎ผู๎เรียนได๎ทํากิจกรรมการเรียนจนบรรลุ
พฤติกรรมที่เป็นผลของการเรียนรู๎ การรวบรวมเนื้อหาที่นํามาสร๎างชุดการสอนนั้นได๎มาจากขอบขํายของ
ความร๎ูที่หลักสูตรต๎องการให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และเนื้อหาจะต๎องตรงและชัดเจนที่จะสื่อความหมายให๎
ผู๎เรียนได๎เกิดพฤติกรรมตามจุดมุํงหมายของการเรียน  
 กู๏ด (Good.  1973: 136) ได๎ให๎ความหมายชุดการสอน คือ โปรแกรมทางการสอนทุกอยํางที่
จัดไว๎เฉพาะ มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการเรียนการสอน คูํมือครู เนื้อหา แบบฝึกหัด ข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ มีการ
กําหนดจุดมุํงหมายของการเรียนไว๎อยํางครบถ๎วน ชุดการสอนนี้ครูเป็นผู๎จัดให๎ผู๎เรียนแตํละคนเป็นผู๎ได๎
ศึกษาด๎วยตนเอง โดยครูเป็นเพียงผู๎คอยให๎คําแนะนําเทํานั้น 
 จากการศึกษาค๎นคว๎าความหมายของชุดการสอนข๎างต๎น สรุปได๎วํา ชุดการสอน เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการส่ือสารระหวํางครูกับผู๎เรียน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งผู๎เรียนสามารถศึกษาเนื้อหา
และปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเองตามความสามารถ เกิดการเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง ซึ่งประกอบด๎วย
คําแนะนําที่ให๎ผู๎เรียนได๎ทํากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมที่เป็นผลของการเรียนรู๎ พร๎อมทั้งเป็น
เครื่องมือในการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนบรรลุจุดมุํงหมายของการเรียนที่ตั้งไว๎   
 3.2 ประเภทของชุดการสอน 
 นักการศึกษาได๎แบํงประเภทของชุดการสอนไว๎ ดังนี้  
 ชัยยงค์ พรหมวงศ์; และคนอ่ืน ๆ (2523: 118) ได๎แบํงชุดการสอนออกเป็น 4 ประเภทใหญํๆ 
คือ 
 1. ชุดการสอนประเภทบรรยาย เป็นชุดการสอนที่มุํงชํวยขยายเนื้อหาสาระการสอนแบบ
บรรยายให๎ชัดเจนขึ้น โดยกําหนดกิจกรรมและสื่อการสอนให๎ผู๎สอนใช๎ประกอบการบรรยาย   
 2. ชุดการสอนสําหรับกิจกรรมแบบกลุํม เป็นชุดการสอนที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ปฏิบัติ
กิจกรรม เชํน การสอนแบบศูนย์การเรียนหรือกลุํมกิจกรรม การสอนแบบกลุํมสัมพันธ์ เป็นต๎น 
 3. ชุดการสอนแบบเอกัตภาพหรือชุดการสอนแบบรายบุคคล เป็นชุดการสอนที่จัดไว๎ให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองตามคําแนะนําที่ระบุไว๎  ผู๎เรียนอาจนําไปศึกษานอกเวลาเรียน หรือนําไป
ศึกษาที่บ๎านได๎  
 4. ชุดการสอนทางไกล เป็นชุดการสอนที่สอนกับผู๎เรียนอยูํตํางถิ่นตํางเวลากัน มํุงสอนให๎
ผู๎เรียนได๎ศึกษาด๎วยตนเอง โดยไมํต๎องเข๎าชั้นเรียน ประกอบด๎วยสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ รายการ
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วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการสอนเสริมตามศูนย์บริการการศึกษา เชํน                     
ชุดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดการสอนทางไปรษณีย์ เป็นต๎น 
 วีระ ตันตระกูล ; และ ปรีชา นิพนธ์พิทยา  (2533: 92-93) ได๎แบํงชุดการสอนไว๎ 3 ประเภท คือ  
 1. ชุดการสอนสําหรับครู เป็นชุดการสอนประกอบการบรรยายของครู เพื่ออํานวย                
ความสะดวกแกํครูในการสอน 
 2. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เป็นชุดการสอนใช๎สําหรับการเรียนแบบกิจกรรมกลุํม 
นอกจากจะให๎ประสบการณ์การเรียนรู๎โดยการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองแล๎ว ยังสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความซื่อสัตย์ สามัคคี เอ้ือเฟื้อเผื่อแผํในหมูํคณะ ตลอดจนเสริมสร๎างวินัยและประชาธิปไตยในระบบ
กลุํมด๎วย 
 3. ชุดการสอนรายบุคคล เป็นชุดการสอนสําหรับนักเรียนใช๎ศึกษาค๎นคว๎าเป็นรายบุคคล
องค์ประกอบของชุดการสอน 

 วรกิต  วัดเข๎าหลาม  (2540: 28) ได๎แบํงประเภทของชุดการสอนตามลักษณะทั่วไป โดยแบํง
ได๎ 2 ลักษณะคือ 
 1. เป็นชุดการสอนสําหรับครู  (Teaching Packages) เป็นการรวบรวมส่ือการสอนอยํางมี
ระบบครบวงจรมีความสมบูรณ์ เพื่อให๎ครูนําไปใช๎สอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยภายในชุดการสอนจะ
มีส่ือและข๎อแนะนําในการใช๎สื่อนั้นๆ กับวิธีการสอนอยํางละเอียดชัดเจนพร๎อมที่จะให๎ครูนําไปใช๎อยําง
ไมํยุํงยาก 
 2.  เป็นชุดการเรียน  (Learning Packages) เป็นชุดสําหรับผู๎เรียนโดยเฉพาะ  ซึ่งมีลักษณะ
เป็นบทเรียนสําเร็จรูป  มีส่ือการสอนหลายประเภทเพื่อให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  ซึ่งอาจจะเป็นกลุํม
เล็กๆ หรือเป็นรายบุคคลก็ได๎ 
 บุญเกื้อ ควรหาเวช  (2542 : 94-95) ได๎แบํงประเภทของชุดการสอนเป็น 3 ประเภทใหญํ ๆ 
คือ 
 1. ชุดการสอนประกอบคําบรรยาย เป็นชุดการสอนสําหรับผู๎สอนจะใช๎สอนผู๎เรียนเป็นกลุํม 
หรือการสอนที่ต๎องการปูพื้นฐานให๎ผู๎เรียนสํวนใหญํรู๎และเข๎าใจในเวลาเดียวกัน ชุดการสอนแบบนี้จะชํวย
ให๎ผู๎สอนลดการพูดให๎น๎อยลง และใช๎สื่อการสอนที่มีความพร๎อมอยูํในชุดการสอนในการเสนอเนื้อหามาก
ขึ้น ส่ือที่ใช๎อาจได๎แกํ รูปภาพ แผนภูมิ สไลด์ ฟิล์มสตริป ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียงหรือกิจกรรมที่
กําหนดไว๎ เป็นต๎น  
 2. ชุดการสอนแบบกลุํมกิจกรรม เป็นชุดการสอนสําหรับให๎ผู๎เรียนเรียนรํวมกันเป็นกลุํมเล็ก ๆ 
ประมาณ 5-7 คน โดยใช๎สื่อการสอนที่บรรจุไว๎ในชุดการสอนแตํละชุด มํุงที่จะฝึกทักษะในเนื้อหาวิชา             
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ที่เรียนและให๎ผู๎เรียนมีโอกาสทํางานรํวมกัน ชุดการสอนชนิดนี้มักจะใช๎ในการสอนกิจกรรมแบบกลุํม เชํน 
การสอนแบบศูนย์การเรียน การสอนแบบกลุํมสัมพันธ์ เป็นต๎น 
 3. ชุดการสอนแบบรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ เป็นชุดการสอนสําหรับเรียน
ด๎วยตนเองเป็นรายบุคคล คือ ผ๎ูเรียนจะต๎องศึกษาหาความร๎ูตามความสามารถและความสนใจของ
ตนเอง อาจจะเรียนที่โรงเรียนหรือที่บ๎านก็ได๎ สํวนมากมักจะมุํงให๎ผู๎เรียนได๎ทําความเข๎าใจในเนื้อหาวิชาที่
เรียนเพิ่มเติม ผู๎เรียนสามารถจะประเมินผลการเรียนด๎วยตนเองได๎ด๎วย 
 จากการศึกษาประเภทของชุดการสอนได๎แบํงออกเป็นหลายประเภทโดยพอสรุปได๎ 3 
ประเภท คือ 
 1. ชุดการเรียนการสอนสําหรับครูหรือสําหรับการบรรยาย เป็นชุดการสอน สําหรับใช๎สอน
ผู๎เรียนเป็นกลุํมใหญํ  ในชุดการสอนจะประกอบด๎วยสื่อการสอนที่ใช๎ประกอบการบรรยาย  เพื่อเปลี่ยน
บทบาทของครูให๎พูดน๎อยลง มาเป็นผู๎แนะนํา  เปิดโอกาสให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียน             
มากขึ้น 
              2. ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุํม หรือ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เป็นชุดการสอนสําหรับ
ผู๎เรียนที่เรียนกันเป็นกลุํมหรือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุํมเล็ก ๆ ประมาณ 5-7 คน ชุดการสอนแบบกิจกรรม
กลุํมนี้ ประกอบด๎วยชุดยํอย ๆ ตามจํานวนศูนย์ในแตํละหนํวย  ในแตํละศูนย์จะจัดสื่อการสอนไว๎ในรูปของ
สื่อประสม อาจเป็นสื่อรายบุคคล หรือสื่อสําหรับกลุํมผู๎เรียนทั้งศูนย์ใช๎รํวมกัน หากมีปัญหาสามารถถาม
ครูได๎ตลอดเวลา 
 3. ชุดการสอนรายบุคคล หรือชุดการเรียน เป็นชุดการสอนที่ผู๎เรียนสามารถเรียนด๎วยตนเอง
ตามลําดับขั้นตอนที่กําหนดไว๎  ชุดการสอนประเภทนี้จะเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าตาม            
ความสนใจ  หรือศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมด๎วยตนเอง ผ๎ูสอนจะเป็นผู๎ที่ให๎คําแนะนําและชํวยเหลือ ผ๎ูเรียนอาจนํา
ชุดการสอนประเภทนี้ไปศึกษาได๎ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน และเมื่อศึกษาจนครบตามขั้นตอน
แล๎วผู๎เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู๎ของตนเองได๎ด๎วยตนเอง  
 3.3 องค์ประกอบของชุดการสอน 
 นักการศึกษาหลายทํานได๎กลําวถึง องค์ประกอบของชุดการสอน ดังนี้ 
 คาร์ดาเรลลี่ ( Cardarelli.  1973: 150) ได๎กําหนดองค์ประกอบของชุดการสอนวําจะต๎อง
ประกอบด๎วย 
   1. หัวข๎อ (Topic) 
 2. หัวข๎อยํอย ( Subtopic) 
 3. จุดมุํงหมายหรือเหตุผล ( Rational) 
 4. จุดมุํงหมายเชิงพฤติกรรม ( Behavioral Objective) 
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 5. การทดสอบกํอนเรียน ( Pretest) 
 6. กิจกรรมและการประเมินผลตนเอง ( Activities and Self - Evaluation) 
 7. การทดสอบยํอย ( Quiz หรือ Formative Test) 
 8. การทดสอบครั้งสุดท๎าย ( Posttest หรือ Summative Evaluation) 
 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 120) ได๎จําแนกสํวนประกอบของชุดการสอนไว๎ 4 สํวน ดังนี ้
 1. คูํมือครูสําหรับการใช๎ชุดการสอนและ/หรือผู๎เรียนที่ต๎องเรียนจากชุดการสอน  
 2. เนื้อหาสาระและสื่อ โดยจัดให๎อยูํในรูปของสื่อการเรียนแบบประสม และกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบกลุํม และรายบุคคลตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 3. คําส่ัง หรือการมอบหมายงาน เพื่อกําหนดแนวทางในการเรียนให๎ผู๎เรียน  
 4. การประเมินผล เป็นการประเมินผลของกระบวนการ ได๎แกํ แบบฝึกหัด รายงานการ
ค๎นคว๎า และผลของการเรียนรู๎ในรูปแบบสอบถามตําง ๆ 
 กิดานันท์ มลิทอง  (2531 : 181) ได๎กลําวถึงองค์ประกอบของชุดการสอนไว๎ ดังนี ้
 1. คูํมือสําหรับผู๎สอนในการใช๎ชุดการสอนและสําหรับผู๎เรียนใช๎ชุดการสอน 
 2. คําส่ัง เพื่อกําหนดแนวทางในการเรียน  
 3. เนื้อหาสาระบทเรียน จะจัดอยูํในรูปสื่อตําง ๆ เชํน สไลด์ เทป ฯลฯ  
 4. กิจกรรมการเรียน เป็นการกําหนดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนทํารายงานหรือค๎นคว๎าตํอจากที่เรียน
ไป 
 5. การประเมินผล เป็นแบบทดสอบที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหาสาระบทเรียนนั้น  
 จากการศึกษาองค์ประกอบของชุดการสอนดังกลําว สามารถสรุปได๎วํา องค์ประกอบของ        
ชุดการสอนที่สร๎างขึ้นจะต๎องประกอบด๎วย 
 1. คําชี้แจง อธิบายจุดมุํงหมายของชุดการสอน  
 2. จุดประสงค์การเรียนรู๎ เป็นสิ่งที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นหลังจากศึกษาชุดการสอนนี้จบลง  
 3. เวลาที่ใช๎ เป็นสํวนที่บอกเวลาที่ใช๎ทั้งหมดในการทําชุดการสอน  
 4. สื่อการเรียนรู๎ บอกถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในชุดการสอน  
 5. สาระการเรียนรู๎ อธิบายความร๎ูให๎กับผู๎เรียน  
 6. กิจกรรมการเรียนรู๎ เป็นสํวนที่กําหนดให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติโดยใช๎ชุดการสอน  
 3.4 ขั้นตอนในการสร้างชุดการสอน  
 รํุงทิวา จักรกร  (2527 : 86-87) ได๎แบํงขั้นตอนของการสร๎างชุดการสอนไว๎ ดังนี้ 
 1. การกําหนดเรื่องเพื่อทําชุดการสอน  การจะจัดแบํงเนื้อเรื่องยํอย อยํางไร ขึ้นอยูํกับลักษณะ
ของเนื้อหาและการใช๎ชุดการสอนนั้น 
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 2. จัดหมวดหมูํเนื้อหาและประสบการณ์ แล๎วแตํตามความต๎องการและความเหมาะสม  
 3. จัดเป็นหนํวยการสอน จะแบํงเป็นกี่หนํวย เวลาที่ใช๎เรียนตามความเหมาะสมกับวัยและ
ระดับของผู๎เรียน ทั้งนี้โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการของผู๎เรียน 
 4. กําหนดหัวเรื่อง จัดแบํงหนํวยการสอนเป็นหัวข๎อยํอย ๆ เพื่อสะดวกแกํการเรียนรู๎  
 5. กําหนดความคิดรวบยอด ( Concept) หรือหลักการ ( Principle) ต๎องกําหนดให๎ชัดเจน    
วําจะให๎ผู๎เรียนมีความคิดรวบยอดหรือหลักการอะไร 
 6. การกําหนดจุดประสงค์ในการสอน มีเกณฑ์ตัดสินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู๎ให๎ชัดเจน  
 7. การวิเคราะห์งานโดยการนําเอาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแตํละข๎อมาวิเคราะห์กิจกรรม           
วําควรจะทําอะไรกํอนหลัง แล๎วจึงจัดลําดับกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับจุดประสงค์ที่
วางไว๎ 
 8. จัดลําดับกิจกรรมผู๎เรียน นอกจากนั้นจะต๎องพิจารณากิจกรรมพิเศษตําง ๆ ที่จะเสริมสร๎าง
ความสนใจและความสามารถของผู๎เรียน 
 9. กําหนดแบบประเมินผล จะใช๎วีอยํางไรจึงจะประเมินผลได๎อยํางแนํนอนตามจุดประสงค์ที่
กําหนด 
 10. เลือกและผลิตส่ือการสอนโดยพิจารณาจากข๎อ 7 เมื่อทราบวําจะใช๎สื่อการสอนอะไรแล๎ว 
ก็จัดหาและผลิตเพื่อให๎ได๎ตามความต๎องการ  
 11. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เมื่อสร๎างเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว โดยทดลองใช๎เพื่อปรับปรุง
แก๎ไขกํอนนําไปใช๎จริง 
 12. ในกรณีชุดการสอนแบบกลุํม จําเป็นต๎องมีกิจกรรมสํารองซึ่งกิจกรรมสํารองจะต๎อง
เตรียมไว๎เสริมความร๎ูสําหรับเด็กที่เรียนเร็ว หรือกลุํมที่ทํากิจกรรมเสริมกํอนจะได๎กิจกรรมทํา เพื่อเป็นการ
สํงเสริมการเรียนรู๎ได๎กว๎างและซึ้ง ไมํเบื่อหนําย ซึ่งมีผลดีจะทําให๎ไมํมีปัญหาทางวินัยในชั้นเรียนขึ้นด๎วย
กิจกรรมสํารอง  
 13. สร๎างข๎อทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนพรอมทั้งเฉลย  
 14. ขนาดและรูปแบบของชุดการสอน ชุดการสอนที่ดีควรมีขนาดมาตรฐาน เพื่อความ
สะดวกในการใช๎และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในการเก็บรักษา โดยพิจารณาในด๎านประโยชน์และ
ประหยัด สะดวก และคงทนถาวร พร๎อมทั้งความสวยงาม 
 15. ใช๎ชุดการสอน ใช๎ตามประเภทและจุดประสงค์ที่ทําขึ้น นอกจากนี้จะต๎องใช๎ให๎เป็นไปตาม
ข๎อกําหนดตําง ๆ ที่วางไว๎เกี่ยวกับการใช๎ชุดการสอนนั้น ๆ ด๎วย  ชุดการสอนจะมีทั้งคูํมือครูและวิธีการที่
ผู๎เรียนจะต๎องปฏิบัติเมื่อใช๎ชุดการสอน 
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 ชัยยงค์ พรหม; และคนอ่ืน ๆ (2523: 123) ได๎เสนอขั้นตอนการผลิตชุดการสอนโดยนําเอาวิธี
ระบบเข๎ามาใช๎ในระบบการผลิตชุดการสอนแผนจุฬา ซึ่งเป็นชุดการสอนแบบกลุํมกิจกรรม เหมาะ
สําหรับการสอนแบบศูนย์การเรียน มีทั้งหมด 10 ขั้นตอน คือ 
               1. กําหนดหมวดหมูํ เนื้อหาและประสบการณ์  อาจจะกําหนดเป็นหมวดวิชาหรือบูรณาการ
เป็นแบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม 
           2. กําหนดหนํวยการสอน  โดยการแบํงเนื้อหาวิชาออกเป็นหนํวยการสอน  เพื่อให๎ผู๎สอน
สามารถถํายทอดความร๎ูให๎แกํนักเรียนได๎ ภายในหนึ่งสัปดาห์ หรือให๎เสร็จสมบูรณ์ได๎ภายในการสอน           
หนึ่งครั้ง อาจเป็น 1-2 ชั่วโมง 
               3. กําหนดหัวเรื่อง  ผู๎สอนควรกําหนด หัวเรื่องตําง ๆ ที่จะสอนวํา  ในการสอนแตํละครั้งจะ
จัดประสบการณ์ใดบ๎างให๎แกํผู๎เรียน 
               4. กําหนดมโนทัศน์และหลักการ  ในการกําหนดมโนทัศน์และหลักการนี้ จะต๎องสอดคล๎อง
กับหนํวยการสอนและหัวเรื่อง โดยสรุปรวม แนวคิด สาระและหลักเกณฑ์สําคัญไว๎ เพื่อเป็นแนวทางใน
การนําเสนอเนื้อหาที่จะสอนให๎สอดคล๎องกัน 
               5. กําหนดวัตถุประสงค์ให๎สอดคล๎องกับหัวเรื่องโดยเขียนเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปกํอน  แล๎วจึง
เขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต๎องมีเงื่อนไขและเกณฑ์การเปลี่ยนพฤติกรรมไว๎ทุกครั้ง 
  6. กําหนดกิจกรรมการเรียน  พิจารณาให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพราะ
กิจกรรมการเรียนที่ผู๎เรียนจะต๎องประกอบกิจกรรมนั้น  จะต๎องสามารถทําให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎  
      7. กําหนดแบบประเมินผล ประเมินผลให๎ตรงตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว๎ โดย
ใช๎แบบทดสอบ และใช๎วิธีการพิจารณาแบบอิงเกณฑ์ผู๎สอนจะได๎ทราบวําหลังจากผํานกิจกรรมการเรียน             
การสอนแล๎วผู๎เรียนได๎เกิดพฤติกรรมการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎หรือไมํ 
              8. เลือกและผลิตส่ือการสอน ในการผลิตชุดการสอนนี้ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการตําง ๆ ที่
ครูใช๎ จัดวําเป็นสื่อการสอนทั้งสิ้น เมื่อผลิตสื่อแตํละหัวเรื่องแล๎ว ควรจัดสื่อเหลํานั้นไว๎เป็นหมวดหมูํ  และ
จัดไว๎ในซองหรือกลํองที่เตรียมไว๎กํอนนําไปทดสอบหาประสิทธิภาพ 
        9. ทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน  เมื่อสร๎างชุดการสอนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  ควรนํา                 
ชุดการสอนไปทดสอบหาประสิทธิภาพ  โดยผู๎สร๎าง ควรกําหนดเกณฑ์ตามหลักการที่กลําววํา การเรียนรู๎เป็น
กระบวนการ เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนเปลี่ยนพฤติกรรม  
             10. การใช๎ชุดการสอน หลังจากที่สร๎างชุดการสอนและนําไปหาคําประสิทธิภาพ ปรับปรุง แก๎ไข  
ได๎ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว๎   ผ๎ูสอนก็สามารถนําไปสอนผู๎เรียนได๎ตามวัตถุประสงค์ของการใช๎  เชํน ชุดการสอน
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แบบบรรยาย ชุดการสอนแบบรายบุคคล   และชุดการสอนสําหรับกิจกรรมกลุํม  และ สามารถใช๎ได๎                 
ทุกระดับ เชํน อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยมีข้ันตอนการใช๎ดังนี้ 

 10.1 ขั้นทดสอบกํอนเรียนควรจะมีการตรวจสอบความร๎ูพื้นฐานในเรื่องที่จะเรียนกํอน    
             10.2  ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียน   ข้ันนี้ผู๎สอนควรนําเข๎าสูํบทเรียนเพื่อเป็นการเตรียมตัวผ๎ูเรียน  
กํอนเรียน     
       10.3  ขั้นประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอนโดยใช๎ชุดการสอน  ผู๎สอนควรเปิดโอกาส ให๎
ผู๎เรียนได๎ประกอบกิจกรรมด๎วยตนเอง เพราะจะชํวยให๎ผู๎เรียนรู๎แบบ Active Learning 
       10.4 ขั้นสรุปและทดสอบหลังเรียนเมื่อผู๎เรียนได๎ประกอบกิจกรรมที่กําหนดไว๎เรียบร๎อย แล๎ว 
ผู๎สอนควรสรุป ที่ผู๎เรียนได๎เรียนแล๎ว เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจได๎ดียิ่งขึ้น  
  10.5 ทดสอบหลังเรียน  เพื่อให๎ทราบวําหลังจากที่ผู๎เรียนเรียนแล๎วเกิดการเรียนรู๎ในเรื่องนั้น
หรือไมํ  ถ๎ายังไมํเข๎าใจ ผ๎ูสอนควรอธิบาย หรือให๎ประกอบกิจกรรมอ่ืน  ที่จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
อยํางแท๎จริง นอกจากนี้ยังทําให๎ทราบความก๎าวหน๎าทางการเรียน ระหวํางกํอนเรียน และหลังเรียน 
 จากการศึกษาขั้นตอนในการสร๎างชุดการสอน ทําให๎ทราบขั้นตอนหลายรูปแบบซึ่งสรุปได๎ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์เนื้อหา มํุงเน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อะไรบ๎าง แล๎วนํามาวิเคราะห์จําแนก
เนื้อหาวิชาออกไปเป็นหนํวยยํอย จนไปถึงหนํวยระดับบทเรียน  
 2. กําหนดเนื้อหาและประสบการณ์ ควรคํานึงถึงข๎อกําหนดวําผู๎เรียนเป็นใคร และจะจัด
กิจกรรมอะไรกับผู๎เรียน 
 3. กําหนดหนํวยการสอน  โดยประมาณเนื้อหาสาระที่จะถํายทอดความร๎ูให๎กับผู๎เรียนได๎ตาม
ชั่วโมงที่กําหนด เป็นหนํวยที่สนุกนําเรียนรู๎ หาสื่อการเรียนได๎งําย 
 4. กําหนดความคิดรวบยอด กําหนดข๎อความที่เป็นเป้าหมายเพื่อสรุปแนวคิดสาระและ
หลักเกณฑ์ที่สําคัญเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับหนํวยการเรียน 
 5. กําหนดจุดประสงค์ให๎สอดคล๎องกับความคิดรวบยอด โดยกําหนดเป็นจุดประสงค์         
เชิงพฤติกรรม โดยจุดประสงค์ที่กําหนดจะต๎องระบุให๎ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู๎ 
 6. กําหนดกิจกรรมการเรียนโดยจัดกิจกรรมให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับจุดประสงค์      
เชิงพฤติกรรมซึ่งจะเป็นแนวทางการเลือกและผลิตส่ือการสอน 
 7. การเลือกและผลิตส่ือการสอน วัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมการเรียนที่ครูและนักเรียนต๎อง
ปฏิบัติ ต๎องจัดทําหรือจัดหาไว๎ให๎เรียบร๎อยเพื่อความสะดวกแกํการใช๎ 
  8. กําหนดการประเมินผล ต๎องพิจารณาวิธีการในการประเมินผล จะใช๎วิธีอยํางไรจึงจะ
ประเมินผลได๎อยํางแนํนอน และต๎องประเมินผลให๎ตรงกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
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 9. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เมื่อสร๎างเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว นําชุดการสอนไปทดลองใช๎เพื่อ
ตรวจสอบหาข๎อบกพรํองและปรับปรุงให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ จากนั้นทดลองสอนจริง โดย
นําชุดการสอนที่ได๎ทดลองใช๎และปรับปรุงแล๎วทุกหนํวยในแตํละวิชาไปสอนจริง เพื่อตรวจสอบวํา
หลังจากผํานการเรียนการสอนแล๎วได๎เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู๎ตามที่กําหนดไว๎หรือไมํ 
 3.5 ประโยชน์ของชุดการสอน 
 มีนักการศึกษาได๎กลําวถึงประโยชน์ของชุดการสอน ดังนี้  
 เพ็ญพิมล คูศิริวิเชียร.  (2538 : 103) กลําวถึงประโยชน์ของชุดการสอน ดังนี้ 
 1. ชํวยแบํงเบาภาระและลดบทบาทการบอกของครู  
 2. ชํวยแก๎ปัญหาการขาดแคลนครู  
 3. ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู  
 4. ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียน เพราะมีส่ือประสมทําให๎นักเรียนไมํเบื่อหนําย
ตํอการเรียน เป็นการรักษาระดับความสนใจของผู๎เรียนอยูํตลอดเวลา 
 5. ครูมีโอกาสสํารวจนักเรียนจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาขณะทํากิจกรรม  
 6. ชุดการสอนใช๎ทุกเวลา และทุกสถานที่ไมํเฉพาะแตํในโรงเรียนเทํานั้น นักเรียนช๎าหรือ        
ไมํทันก็นําไปศึกษาที่บ๎านได๎ 
 สุวิทย์ มูลคํา ; และ อรทัย มูลคํา (2544: 57-58) กลําวถึงประโยชน์ของชุดการสอน ดังนี้ 
 1. สํงเสริมการเรียนเป็นรายบุคคล โดยผู๎เรียนสามารถเรียนได๎ตามความสามารถ          
ความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมของแตํละบุคคล 
 2. แก๎ปัญหาการขาดแคลนครูผ๎ูสอน เพราะชุดการสอนชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนได๎ด๎วย
ตนเอง และต๎องการความชํวยเหลือของครูผ๎ูสอนไมํมากนัก 
 3. สํงเสริมการจัดการศึกษานอกโรงเรียน และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพราะผู๎เรียน
สามารถนําชุดการสอนไปเรียนรู๎ได๎ในทุกสถานที่ และทุกเวลาไมํจํากัดชั้นเรียน 
 4. สร๎างความมั่นใจ และชํวยลดภาระของผู๎สอน เพราะการผลิตชุดการสอนเตรียมไว๎ครบ
จํานวนหนํวยการเรียนรู๎ และจัดไว๎เป็นหมวดหมูํทําให๎ผู๎เรียนสามารถนําไปใช๎ได๎ทันที 
 5. ผู๎เรียนสามารถแสวงหาความร๎ูได๎ด๎วยตนเอง มีโอกาสในการตัดสินใจและการทํางาน
รํวมกันกับกลุํม 
 6. ชํวยให๎ผู๎เรียนจํานวนมากได๎รับความร๎ูแนวเดียวกันอยํางมีประสิทธิภาพ 
 ชุดการสอนด๎วยตนเองเป็นเอกสารที่มีความสมบูรณ์อยูํในตัวเอง  ผู๎เรียนมีอิสระในการศึกษา
ความร๎ูด๎วยตนเอง  ไมํจํากัดเวลา  สถานที่  และมีโอกาสพัฒนาความก๎าวหน๎าของตนเองได๎ตลอดเวลา   
อีกทั้งสามารถที่จะตรวจสอบตนเองได๎  จากการนําไปปฏิบัติ  ดังนั้น  ชุดการศึกษาด๎วยตนเองที่มี                
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การพัฒนา ให๎มีประสิทธิภาพจึงกํอให๎เกิดประโยชน์ ตํอการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู
ได๎อีกแนวทางหนึ่ง (ปราณี สาระจิตต์.  2538: 72) 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลําวจะเห็นวํา ประโยชน์ของชุดการสอนชํวยให๎ครูผ๎ูสอน
ถํายทอดสาระความร๎ูและประสบการณ์สอนได๎อยํางเป็นรูปธรรม เร๎าความสนใจของผู๎เรียน รวมทั้งมี
กิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะในการเรียนรู๎และแสวงหาความร๎ูด๎วยตนเอง ทักษะการอําน และสรุป
ความร๎ูอยํางเป็นระบบ โดยที่ครูผ๎ูสอนมีหน๎าคอยให๎คําแนะนําและให๎คําปรึกษา ผ๎ูเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได๎ตามความสามารถและเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลา  

3.6 จิตวิทยาท่ีน ามาใช้ในชุดการสอน 
การสอนที่มีคุณภาพประกอบด๎วยลักษณะ 4 ประการ บลูม (Bloom. 1976 : 115-124) 
1. การให๎แนวทาง  (Cues) คือคําอธิบายของครูที่ทําให๎นักเรียนเข๎าใจชัดเจนวําเมื่อเรื่องนั้น ๆ

แล๎วจะต๎องมีความสามารถอยํางไร ต๎องทําอะไรบ๎าง 
2. การมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียน  (Participation) เปิดโอกาสให๎นักเรียนมีสํวนรํวมใน

กิจกรรมการเรียน 
3. การเสริมแรง  (Reinforcement) ทั้งการเสริมแรงภายนอก  เชํน สิ่งของ  การกลําวชม หรือ    

การเสริมแรงภายในตัวของนักเรียนเอง เชํน ความอยากรู๎อยากเห็น ฯลฯ 
4. การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ และการแก๎ไขข๎อบกพรํองให๎นักเรียนทราบ 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2531:119) กลําวไว๎วํา มีแนวคิดทางจิตวิทยาในการสร๎างนวัตกรรม ดังนี้ 
1. เพื่อสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล 
2. เพื่อยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3. มีส่ือการเรียนใหมํ ๆ ที่ชํวยในการเรียนของนักเรียน แทนการสอนของครู ปฏิสัมพันธ์ระหวําง

ครูกับนักเรียนที่เปลี่ยนไป  โดยเปลี่ยนแปลงจากครูเป็นผู๎นํากิจกรรมตํางๆ  เป็นผู๎เรียนดําเนินกิจกรรม
ตํางๆ มากขึ้น 

จะเห็นได๎วําชุดกิจกรรมที่ใช๎ในการเรียนการสอนนั้น  ต๎องยึดหลักและดําเนินงานตามหลัก
จิตวิทยา ที่มุํงให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ตามศักยภาพและความสามารถของผู๎เรียน  เน๎นความแตกตํางระหวําง
บุคคล โดยฝึกให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง มีกิจกรรมการเรียนหลากหลาย ประกอบกับผู๎เรียนสามารถรู๎
ถึงผลการกระทําของตนเองอยูํตลอดเวลา  เน๎นผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการปฏิบัติกิจกรรมชุดกิจกรรรม            
จึงนําที่จะนํามาใช๎ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให๎มีคุณภาพมากขึ้น 

3.7.. ข้อดีของชุดการสอน 
ชุดการสอนไมํวําจะเป็นประเภทใดก็ตามก็จะชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได๎ใน

ด๎านตํางๆ ดังนี้ 
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1. ชํวยเร๎าและกระตุ๎นความสนใจของผู๎เรียน เนื่องจากชุดการสอนเป็นชุดสื่อประสมที่มีกิจกรรม 
และสื่อที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนอยํางเต็มที่ จึงทําให๎ผู๎เรียนสนใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น 

2. สนับสนุนและสนองตอบความแตกตํางระหวํางบุคคล ชุดการสอนสํวนใหญํมักจะจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎และส่ือประกอบที่จะเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎กระทํากิจกรรมการเรียนด๎วยตนเองและเรียนรู๎
ด๎วยตนเองตามความสนใจและความสามารถของตนเองได๎  

3. ให๎ประสบการณ์แกํผู๎เรียนในแนวทางเดียวกัน เพราะชุดการสอนเป็นสื่อประสมที่ผลิตข้ึนมา
อยํางมีระบบ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะของหนํวยเนื้อหานั้นๆ ผู๎สอนที่แตกตํางกันก็สามารถให๎
ประสบการณ์ได๎เหมือนกัน 

4. ชํวยลดปัญหาการขาดแคลนครูหรือผู๎มีประสบการณ์เฉพาะทางได๎  เพราะชุดการสอน
โดยเฉพาะชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุํม และชุดการสอนรายบุคคล ผู๎เรียนสามารถเรียนด๎วยตนเองและ
กลุํมได๎  โดยที่ไมํต๎องให๎ครูหรือผู๎เชี่ยวชาญสอนโดยตรงก็ได๎  เป็นเพียงผู๎คอยให๎คําแนะนําหรือให๎
คําปรึกษาเมื่อผู๎เรียนไมํเข๎าใจหรือเกิดปัญหาจากการเรียนรู๎ 

5. เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝนตนเองในด๎านความกล๎าแสดงออกความคิดเห็นการตัดสินใจ  
การแสวงหาความร๎ูด๎วยตนเอง และความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 

6. การทําแบบฝึกหัด และแบบฝึกหัดท๎ายบทการเรียนรู๎ ทําให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิดวิเคราะห์แก๎ปัญหา
เป็น  

7. ผู๎เรียนมีความซื่อสัตย์และมีวินัยในตนเอง จากการที่ผู๎เรียนทําตามคําชี้แจงในขั้นตอนตําง ๆ 
ที่กําหนดให๎ในชุดการสอน การตรวจคําตอบจากแบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน การตรวจ
แบบฝึกหัดและแบบฝึกกิจกรรมท๎ายบทด๎วยตนเองนั้น ทําให๎ผู๎เรียนรู๎จักฝึกตนเองให๎ทําตามกติกา 

8. การใช๎ชุดการสอนนั้นสามารถศึกษานอกเวลาเรียนได๎ ผ๎ูเรียนมีอิสระที่จะศึกษาเรียนรู๎ได๎       
ไมํจํากัดสถานที่ และเวลา และตามความพร๎อมของผู๎เรียน 

3.8 ข้อจ ากัดและปัญหาของชุดการสอน 
สมศักดิ์ อภิบาลศร ี(สํารวย หาญห๎าว.  2550 : 23-24; อ๎างอิงจาก สมศักดิ์  อภิบาลศรี . 2537.) 

ได๎สรุปประมวลปัญหาที่สําคัญไว๎ ดังนี้ 
1. ความยุํงยากในการผลิต ชุดการสอนเป็นแนวคิดใหมํ  ในการแก๎ไขปัญหาการเรียนการสอน  

การผลิตชุดการเรียนการสอน  การผลิตชุดการสอน  ประกอบด๎วยกระบวนการหลายขั้นตอน  ทําให๎
ครูผ๎ูสอนสํวนใหญํ ซึ่งขาดความร๎ูความเข๎าใจอยํางถูกต๎องเกี่ยวกับการผลิตชุดการสอน ทําให๎ไมํสามารถ
ผลิตชุดการเรียนการสอนขึ้นใช๎ในการเรียนการสอนของตนได๎ นอกจากนี้การผลิตชุดการสอนต๎องอาศัย
บุคคลหลายกลุํมด๎วยกัน คือ ผู๎ชํานาญการสอนเนื้อหา นักวัดผล และนักเทคโนโลยีทางการศึกษารํวมกัน
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วางแผนการผลิตชุดการสอน การขาดบุคคลใดใน 3 กลุํม ดังกลําวจะทําให๎ชุดการสอนที่ผลิตขึ้นมาอาจ
เกิดจุดอํอนในตัวเองประสิทธิภาพของชุดการสอนจึงอาจจะไมํเป็นไปตามที่คาดหวัง 

2. ปัญหาความยุํงยากในการใช๎เนื่องจากชุดการสอนที่ผลิตขึ้นโดยทั่วไปมักจะเป็นชุดการสอนที่
ผลิตขึ้นในลักษณะของงานวิจัยทางการศึกษา สําหรับการเสนอวิทยานิพนธ์หลังระดับปริญญาตรี  หรือ
เพื่อเป็นการผลิตขึ้นมาเพื่อขอผลงานทางวิชาการมากกวําที่จะผลิตขึ้นมาเป็นเพียงสื่อประกอบการสอน
เทํานั้น  ดังนั้นจังประสบปัญหาวํา  ชุดการสอนนั้น  ยังขาดกระบวนการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ              
ทําให๎ผู๎ที่จะนําไปใช๎ตํอไปไมํเกิดความมั่นใจในบางคร้ังเนื้อหาของบทเรียนในชุดการสอนก็อาจจะเกิน
ระดับความสามารถของนักเรียนได๎  เนื่องจากชุดการสอนที่ผลิตขึ้นมามักจะเจาะจงเนื้อหาเป็นตอนๆ  
มากกวําที่จะนําเนื้อหาวิชามาแบํงเป็นหนํวยการสอนเมื่อผู๎สอนนําไปใช๎ในชั้นเรียนนักเรียนมักจะเกิด
ความสับสนในการเรียน ทําให๎ครูผ๎ูใช๎ ประสบความยุํงยากในการใช๎ ทําให๎ครูเกิดความท๎อถอยเบื่อหนําย
และเลิกใช๎ในที่สุด 

3. ปัญหางบประมาณในการผลิต เนื่องจากการผลิตชุดการสอนจําเป็นต๎องมีการจัดพิมพ์เนื้อหา 
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบให๎ใช๎สมบูรณ์ได๎จริงๆ  จึงจําเป็นต๎องผลิตชุดการสอนในรายวิชานั้นๆ  
ตลอดจนหลักสูตร ซึ่งจะต๎องใช๎งบประมาณในการผลิตมาก  ซึ่งจะเป็นปัญหาสําคัญของหนํวยงานหรือ
ครูผ๎ูสอนที่จะผลิตชุดการสอนอยํางแท๎จริง 

4. ปัญหาการยอมรับนวัตกรรมของผู๎บริหารและผู๎สอน ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมที่ผู๎บริหารและ
ผู๎บริหารและผู๎สอนสํวนใหญํยังไมํร๎ูและเคยใช๎  ดังนั้นจึงมักจะมีความร๎ูสึกตํอต๎านกํอนวําชุดการสอน            
จะสามารถชํวยให๎การสอนมีประสิทธิภาพมากกวําการสอนแบบปกติที่ตนเองใช๎อยูํหรือไมํ  อีกทั้ง
ผู๎บริหาร  และครูผ๎ูสอน  ได๎พบเห็นวําชุดการสอนที่ผลิตขึ้นมาอยํางไมํสมบูรณ์ถูกต๎องและไมํมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เมื่อนําไปใช๎จึงไมํมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนตามที่มุํงหวังไว๎ดังนั้นจึงทํา
ให๎เกิดความร๎ูสึกตํอต๎านขึ้นมาได๎ ด๎วยเหตุผลดังกลําว  การยอมรับและการสนับสนุนของผู๎บริหารและ
ครูผ๎ูสอน ในการผลิตชุดการสอนจึงไมํมีเทําที่ควรจะเป็น 

สุคนธ์ สินธพานนท์  (2550: 22) ได๎สรุปข๎อจํากัดของชุดการเรียนการสอนไว๎ ดังนี ้
1. ผู๎สอนต๎องนําวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนมาใช๎กํอนเริ่มบทเรียนหรือระหวํางการศึกษา

บทเรียน มิฉะนั้นแล๎วผู๎เรียนจะไมํบรรลุเป้าหมายที่กําหนด 
2. เรื่องที่ให๎ผู๎เรียนศึกษาความร๎ูด๎วยตนเอง ควรเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสาระที่งําย สําหรับผู๎เรียน

เรียนรู๎ด๎วยตนเองได ๎
3. การให๎ผู๎เรียนศึกษาชุดการเรียนการสอนนั้นต๎องมีบัตรงาน / ใบงาน / แบบฝึกหัด / แบบฝึก

ทักษะการเรียนรู๎ที่ฝึกผู๎เรียนให๎รู๎จักคิดวิเคราะห์ และควรมีเฉลยให๎ผู๎เรียนตรวจสอบความร๎ูของตนเอง ซึ่ง



94 
 

ถ๎าเป็นกรณีคําถามปลายเปิด หรือฝึกทักษะการคิด จะไมํมีเฉลยที่ชัดเจนลงไปจึงต๎องมีแบบเฉลยที่
หลากหลาย 

จากแนวความคิดดังกลําว ชุดการสอนมีข๎อดีที่ชํวยให๎ผู๎เรียนมีความเป็นอิสระในการเรียน  
ผู๎เรียนได๎ใช๎ความสามารถในการศึกษาความร๎ูในชุดการสอนด๎วยตนเอง เป็นการฝึกทักษะให๎ผู๎เรียน
สามารถคิดวิเคราะห์และสรุปความร๎ูในประเด็นสําคัญที่ได๎จากการศึกษาชุดการสอน และลดบทบาท
ของครูผ๎ูสอนที่มักจะบรรยายหรืออธิบายให๎ผู๎เรียนมีสํวนในการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ครูผู๎สอนเป็นแตํเพียง
ผู๎ให๎คําแนะนําปรึกษา ซึ่งเป็นไปตามหลักการสําคัญที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ แตํก็อาจจะประสบปัญหา
ด๎าน การผลิต  และคุณภาพของชุดการสอนจนผู๎ใช๎ขาดความมั่นใจ ซึ่งต๎องมีการพัฒนาให๎มีคุณภาพ
ตํอไป 
 
4.  เอกสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer – Assisted  Instruction : CAI) 

คอมพิวเตอร์ชํวยสอน เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมาก สามารถนํามาประยุกต์ใช๎ใน
การศึกษาได๎เป็นอยํางดี เนื่องจากเป็น  ระบบสื่อประสมซึ่งมีลักษณะเป็นสื่อ ข๎อความ  ภาพนิ่ง  
ภาพเคลื่อนไหวที่สามารถเสนอเนื้อหาข๎อมูลได๎ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก  แผนภูมิ  พร๎อมทั้งสี
และเสียง  อันจะทําให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจ  สนุกสนาน  ทําให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกระบวนการเรียน         
การสอน  ดังนั้น คอมพิวเตอร์ชํวยสอนจึงกลายเป็นสื่อการศึกษาที่ได๎รับความนิยมอยํางแพรํหลาย           
มากขึ้นในแวดวงครูอาจารย์  นักเรียนและนักศึกษานํามาใช๎ในการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.1  ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มีนักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความหมายของคอมพิวเตอร์ชํวยสอนไว๎ ดังนี้ 
ผดุง อารยะวิญญู   (2527: 41-42) กลําวถึง  คอมพิวเตอร์ชํวยสอนวํา  หมายถึง  การนํา

เครื่องคอมพิวเตอร์มาใช๎เป็นเครื่องชํวยครูในการเรียนการสอน  โปรแกรมสําหรับการเรียนการสอน       
มักบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับที่ครูจะสอน แตํแทนที่ครูจะสอนด๎วยเนื้อหาวิชาด๎วยตนเองครูกลับบรรจุเนื้อหา
เหลํานั้นไว๎ในโปรแกรม  และนักเรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  คอมพิวเตอร์ชํวยสอนจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ 
ชํวยให๎นักเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ยืน ภํูวรวรรณ   (2532: 8) กลําววํา  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได๎นําเนื้อหาวิชา  และลําดับ
วิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว๎ คอมพิวเตอร์จะชํวยนําบทเรียนที่เตรียมไว๎อยํางเป็นระบบมาเสนอในรูปแบบ 
ที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนแตํละคน 

  บุญชม  ศรีสะอาด  ( 2537 : 123)   กลําววํา  เป็นการใช๎คอมพิวเตอร์ในการสอนรายบุคคล
โดยใช๎โปรแกรมดําเนินการสอนภายใต๎การควบคุมของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะชํวยให๎นักเรียนมี
ความก๎าวหน๎าตามอัตราของตนเอง  เน๎นการสอนที่ตอบสนองความต๎องการของนักเรียนของแตํละคน 
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                  ถนอมพร  (ตันติพัฒน์)  เลาหจรัสแสง  ( 2541 : 7) ได๎ให๎ความหมายของคอมพิวเตอร์            
ชํวยสอนไว๎วํา คอมพิวเตอร์ชํวยสอน   หมายถึง   ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง
ซึ่งใช๎ ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนําเสนอสื่อประสมกัน  ได๎แกํ  ข๎อความ  ภาพนิ่ง  การฝึก 
แผนภูมิ  กราฟ  ภาพเคลื่อนไหว  วีดิทัศน์และเสียง  เพื่อถํายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความร๎ูใน
ลักษณะที่ใกล๎เคียงกับการสอนจริงในห๎องเรียนมากที่สุด  โดยคอมพิวเตอร์ชํวยสอนจะได๎รับการ
ถํายทอดในลักษณะที่แตกตํางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับธรรมชาติและโครงสร๎างของเนื้อหาโดยมี
เป้าหมายสําคัญก็คือ การได๎มาซึ่งคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนและ
กระตุ๎นให๎นักเรียนเกิดความต๎องการที่จะเรียนรู๎ 

คอมพิวเตอร์ชํวยสอน หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน หมายถึง  สื่อชนิดหนึ่งที่ชํวยใน         
การจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ในการดึงดูดความสนใจ และชํวยในการนําเสนอ
หรือถํายทอดความร๎ู สามารถเสนอเนื้อหาวิชาในรูปแบบของสื่อประสม  (multimedia) ซึ่งหมายถึง      
การนําสื่อหลายประเภทมาใช๎รํวมกัน เพื่อให๎การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด  ในปัจจุบันจะ
หมายถึงสื่อประสมเชิงโต๎ตอบ  (Interactive multimedia) เป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหวํางสื่อกับผู๎เรียน  
เป็นสื่อที่ชํวยสํงเสริมให๎การเรียนการสอนมีความนําสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นสื่อที่มีทั้งตัวอักษร  
ข๎อความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียงประกอบ   มีปฏิสัมพันธ์กับผู๎เรียนโดยการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ  
(Feedback) ผู๎เรียนสามารถเลือกหัวข๎อและเวลาเรียนด๎วยตนเองตามความสนใจ สามารถทบทวน
บทเรียนได๎ตามความต๎องการ อันจะทําให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจ  สนุกสนาน  ทําให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมใน
กระบวนการเรียนการสอน ผ๎ูเรียนจะเรียนบทเรียนจากคอมพิวเตอร์ซึ่งมีเนื้อหาวิชาและลําดับวิธีการสอน
ในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนแตํละคน  สํงผลให๎ผู๎เรียนได๎บรรลุผลการเรียนรู๎เนื้อหาวิชาตําง ๆ   
ได๎ตามความมุํงหมายของรายวิชา  (ทักษิณา  สวนานนท์ .  2529: 56; ขนิษฐา  ชานนท์ .  2532: 8;           
กิดานันท์ มลิทอง. 2536: 80-81; กิดานันท์ มลิทอง.  2543: 267-274)  
        จากแนวคิดดงักลําวสรุปวํา คอมพวิเตอร์ชวํยสอน หมายถงึ   สื่อเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่ชํวยใน          
การจัดการเรียนรู๎ที่มีการผสมผสานในลักษณะของสื่อประสม ทั้งตัวอักษร  ภาพ เสียง  การเคลื่อนไหว  
ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎ใช๎ ทําให๎สื่อมีความนําสนใจ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ชํวยทําให๎ผู๎เรียน  
เกิดความกระตือรือร๎น ความสนใจ  และอยากเรียนรู๎ได๎เป็นอยํางดี ทั้งยังเป็นสื่อที่ชํวยสํงเสริมด๎าน             
การเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.2  คุณลักษณะส าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ถนอมพร (ตันติพัฒน์) เลาหจรัสแสง  ( 2541: 7) ได๎กลําวถึงคุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ซึ่งสรุปได๎ ดังนี้ 
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 1.  สารสนเทศ  (Information)  หมายถึง  เนื้อหาสาระที่ได๎เรียบเรียงแล๎วเป็นอยํางดี ซึ่งทํา
ให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎  หรือได๎รับทักษะอยํางหนึ่งอยํางใด  ตามที่ผู๎สร๎างได๎กําหนดวัตถุประสงค์ไว๎  
โดยการนําเสนอเนื้อหานี้อาจจะเป็นการนําเสนอในรูปแบบตําง ๆ     ซึ่งจะเป็นในลักษณะทางตรงหรือ
ทางอ๎อมก็ได๎ 
 2.  ความแตกตํางระหวํางบุคคล  ( Individualization)  การตอบสนองความแตกตําง
ระหวํางบุคคล  คือ  ลักษณะสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนบุคคลแตํละบุคคลมีความแตกตําง
กันทางการเรียนรู๎ซึ่งเกิดจากบุคลิกภาพ  สติปัญญา  ความสนใจ  พื้นฐานความร๎ูที่แตกตํางกันออกไป  
คอมพิวเตอร์ชํวยสอนซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนรายบุคคลประเภทหนึ่งจึงต๎องได๎รับการออกแบบให๎มี
ลักษณะที่ตอบสนองความแตกตํางสํวนบุคคลให๎มากที่สุด กลําวคือ  คอมพิวเตอร์ชํวยสอนจะต๎องมี
ความยืดหยุํนมากพิเศษที่นักเรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน  รวมทั้งเลือกรูปแบบ          
การเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได๎ การควบคุมการเรียนของตนนี้มีอยูํหลายลักษณะด๎วยกัน ลักษณะที่
สําคัญ ๆ ได๎แกํ 
 -   การควบคุมเนื้อหาการเลือกที่จะเรียนสํวนใด  ข๎ามสํวนใด  ออกจากบทเรียนเมื่อใด  
หรือย๎อนกลับมาในสํวนที่ยังไมํได๎ศึกษา 
 -  การควบคุมการฝึกการปฏิบัติหรือการทอสอบ  ความต๎องการที่จะฝึกปฏิบัติหรือ    
ทําแบบทดสอบหรือไมํ  หากทําจะทํามากน๎องเพียงใด 
 3.  การโต๎ตอบ  ( Interaction)  คือ  การมีปฏิสัมพันธ์กันระหวํางนักเรียนกับคอมพิวเตอร์            
ชํวยสอน  รูปแบบที่ดีที่สุด คือ การเรียนการสอนในลักษณะที่เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู๎สอนได๎มากที่สุด และตํอเนื่องกันทั้งบทเรียน 
 4.  การให๎ผลป้อนกลับโดยทันที ( Immediate  Feedback) ตามแนวความคิดของ สกินเนอร์  
(Skinner) แล๎ว การให๎ผลป้อนกลับแกํนักเรียนในทันทีหมายรวมไปถึงการที่บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน
จะต๎องมีการทดสอบ หรือประเมินความเข๎าใจของนักเรียนในเนื้อหาหรือทักษะตําง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว๎ด๎วยซึ่งการให๎ผลป้อนกลับแกํนักเรียน เป็นวิธีที่อนุญาตให๎นักเรียนสามารถตรวจสอบการเรียน
ของตนได๎ แฮนนาฟิน; และ เพค (Hannafin;  and Peck.1988: 17-23) ได๎กลําวถึง ลักษณะของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่ดี  สรุปได๎ดังนี้ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่ดี ควรทําให๎นักเรียนมีความร๎ู ทักษะ และเจตคติตาม
จุดประสงคท์ี่ตั้งไว๎ และนักเรียนสามารถประเมินผลด๎วยตนเองวําบรรลุจุดประสงค์แตํละข๎อหรือไมํ 
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่ดีควรเหมาะสมกับลักษณะของผู๎เรียน การสร๎าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ต๎องคํานึงถึงนักเรียนเป็นสําคัญ 
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 3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่ดีควรมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได๎มากที่สุด โดยมี
ประสิทธิภาพมากกวําการเรียนจากหนังสือ เพราะสามารถสื่อสารกับนักเรียนได๎สองทาง 
 4.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่ดีควรมีลักษณะเป็นการเรียนการสอนรายบุคคล 
นักเรียนสามารถเลือกเรียนหัวข๎อที่ตนเองต๎องการ และสามารถข๎ามบทเรียนที่ตนเองเข๎าใจแล๎วได๎  แตํถ๎า
บทเรียนใดที่ศึกษาแล๎วไมํเข๎าใจ ก็สามารถเรียนซํอมเสริมจากข๎อแนะนําได๎ 
 5.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่ดีควรคํานึงถึงความสนใจของนักเรียน มีลักษณะเร๎า              
ความสนใจตลอดเวลา เพื่อทําให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎นที่จะเรียน 
 6.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่ดีควรสร๎างความร๎ูสึกทางบวกกับนักเรียน มํุงให๎นักเรียน
เกิดความร๎ูสึกเพลิดเพลิน เกิดกําลังใจ 
 7.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่ดีควรสามารถแสดงผลย๎อนกลับไปยังนักเรียนได๎ 
 8.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่ดีควรเหมาะกับสภาพแวดล๎อมทางการเรียนการสอน   
 9.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่ดีควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน      
อยํางเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงคําถามที่งํายและตรงเกินไป หลีกเลี่ยงคําถามที่ไร๎ความหมาย               
การตัดสินใจ คําตอบต๎องชัดแจ๎งไมํคลุมเครือ 
 10.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่ดีควรใช๎คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแหลํงทรัพยากรทาง             
การเรียนอยํางชาญฉลาด โดยใช๎สมรรถนะของคอมพิวเตอร์อยํางเต็มที่ เชํน ใช๎ภาพเคลื่อนไหว ประกอบ
ตัวอักษรใช๎แสงหรือสีเน๎นคําหรือข๎อความที่สําคัญ 
 11.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่ดีควรได๎รับการออกแบบที่เหมาะสมตามหลักการ
ออกแบบการสอน 
 12.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่ดีควรมีการประเมินทุก ๆ ด๎าน เชํน ประเมินนักเรียน  
ประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน  ความสวยงาม  ความตรง  และเจตคติของนักเรียน  เป็นต๎น 

3.3  ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 การใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร์มาชํวยในการสอนสามารถจําแนกรูปแบบตําง ๆ ได๎ดังนี้                         
(ยืน  ภํูวรวรรณ. 2531: 1-10; ขนิษฐา  ชานนท์ . 2532: 7; สถาพร  สาธุการ . 2539: 118-119;           
ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง.  2541: 11-12; กิดานันท์ มลิทอง.  2536: 228-232) 
 1.  การสอนหรือบทเรียนทบทวน ( Tutorial  Instruction)  เป็นโปรแกรมที่เสนอเนื้อหา
กลําวถึง คอมพิวเตอร์ชํวยสอน (CAI) ที่ใช๎ในวงการศึกษาปัจจุบัน วํามีหลายรูปแบบเป็นบทเรียนคล๎าย
บทเรียนสําเร็จรูปตามความเหมาะสมของผู๎ออกแบบบทเรียน และผลลัพธ์ที่เกิดกับผู๎เรียน โดยจัดลําดับ
เนื้อหาเป็นระบบและเรียงกันไป  ผู๎เรียนจะศึกษาตามลําดับที่กําหนดไว๎  บทเรียนในแบบการสอนจะเป็น
โปรแกรมที่เสนอเนื้อหาความร๎ูเป็นเนื้อหายํอย ๆ แกํนักเรียนในรูปแบบของข๎อความ  ภาพ  เสียง  หรือทุก
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รูปแบบรวมกันแล๎วให๎นักเรียนตอบคําถาม  เมื่อนักเรียนตอบคําถามแล๎วคําตอบนั้นจะได๎รับการวิเคราะห์
เพื่อให๎ข๎อมูลป้อนกลับทันที  แตํถ๎านักเรียนตอบคําถามนั้นซ้ําและยังผิดอีก ก็จะมีการให๎เนื้อหา เพื่อ
ทบทวนใหมํจนกวํานักเรียนจะตอบถูก  แล๎วจึงให๎ตัดสินใจวําจะยังคงเรียนเนื้อหาในบทนั้นอีกหรือจะ
เรียนในบทใหมํตํอไป บทเรียนดังกลําวจะแทรกการถาม  นอกจากนี้ยังมีมีแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด 
เพื่อทดสอบความเข๎าใจของนักเรียนด๎วย และสามารถให๎นักเรียนย๎อนกลับไปบทเรียนเดิม หรือข๎าม
บทเรียนที่นักเรียนรู๎แล๎ว  สามารถตั้งระดับของบทเรียนให๎เหมาะสมกับผู๎เรียน อยํางไรก็ตาม นักเรียนมี
อิสระพอที่จะเลือกตัดสินวํา  จะทําแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดหรือไมํ  อยํางไร  หรือจะเลือกเรียนเนื้อหา
สํวนไหน  เรียงลําดับในรูปแบบใด  เพราะการเรียนโดยคอมพิวเตอร์ชํวยสอนนั้น นักเรียนจะสามารถ
ควบคุมการเรียนได๎ตามความต๎องการของตนเอง  
 สําหรับเนื้อหาหนึ่งๆที่เป็นสํวนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนประเภทนี้  ควร
คํานึงถึงสิ่งตํางๆดังนี้ (สุลัดดา ลอยฟ้า.  2537: 21-23) 

 1.1 การกระตุ๎นความสนใจของผู๎เรียน  โดยภาพกราฟิก  ภาพเคลื่อนไหวและสีที่ใช๎จะ
ชํวยเร๎าความสนใจให๎ผู๎เรียนอยากเรียนและติดตามบทเรียนตํอไป 

 1.2 การเสนอวัตถุประสงค์ของบทเรียน ควรให๎ผู๎เรียนได๎ทราบถึงวัตถุประสงค์กํอนเข๎าสูํ
เนื้อหาบทเรียน เพื่อจะได๎รู๎วําเมื่อจบบทเรียนแล๎วผู๎เรียนควรจะทราบอะไร 

 1.3 การทบทวนความร๎ูพื้นฐานที่จําเป็นตํอบทเรียนใหมํ โปรแกรมที่ดีควรเปิดโอกาสให๎
ผู๎เรียนระลึกหรือทบทวนความร๎ูพื้นฐานในเวลาที่เหมาะสม และด๎วยกิจกรรมที่เหมาะสม 

 1.4 การเสนอบทเรียนควรประกอบด๎วยการเสนอสิ่งเร๎าและเสนอแนวทางเพื่อให๎ผู๎เรียน
เข๎าใจบทเรียนงํายขึ้น 

 1.5 การกระตุ๎นให๎ให๎ผู๎เรียนให๎ได๎แสดงออกและจัดผลสะท๎อนกลับที่เหมาะสมทุก
คําตอบของผู๎เรียน ควรจัดให๎มีโปรแกรมซํอมเสริมและแยกสาขาออกจากบทเรียน 

 1.6 การประเมินผล ควรมีการประเมินให๎ผู๎เรียนทราบวําได๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได๎ตั้งไว๎
หรือไมํ โปรแกรมสําเร็จรูปควรเก็บ บันทึก สรุปและรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแตํละคน 
 2.  แบบฝึกปฏิบัติ ( Drill  and  practice)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนประเภท
แบบฝึกหัด  เป็นคอมพิวเตอร์ชํวยสอนประเภทที่ได๎รับความนิยมมาก  เนื่องจากบทเรียนทาง
คอมพิวเตอร์ซึ่งมุํงเน๎นให๎นักเรียนทําแบบฝึกหัดจนสามารถเข๎าใจเนื้อหาในบทเรียนนั้น ๆ ได๎ และเป็นการ
เปิดโอกาสให๎นักเรียนที่เรียนอํอนหรือเรียนไมํทันเพื่อนได๎มีโอกาสทําความเข๎าใจบทเรียนสําคัญ ๆ โดยที่
ครูไมํต๎องเสียเวลาในชั้นเรียนอธิบายเนื้อหาเดิมซ้ําอีก บทเรียนในการฝึกหัดเป็นโปรแกรมที่ไมํมี         
การเสนอเนื้อหาความร๎ูแกํนักเรียน  แตํจะมีการให๎คําถามหรือปัญหาที่ได๎คัดเลือกจากการสํุมหรือ
ออกแบบมาโดยเฉพาะ  โดยการนําเสนอคําถามหรือปัญหานั้นซ้ําแล๎วซ้ําเลํา  เพื่อให๎นักเรียนตอบแล๎วมี
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การให๎คําตอบที่ถูกต๎องเพื่อการตรวจสอบยืนยันหรือแก๎ไข  และพร๎อมกับให๎คําถามหรือปัญหาตํอไปอีก
จนกวํานักเรียนจะสามารถตอบคําถามหรือปัญหานั้นจนถึงระดับที่นําพอใจ แบบฝึกปฏิบัติสํวนใหญํจะ
ใช๎คอมพิวเตอร์ เพื่อวัดระดับหรือให๎นักเรียนมาฝึกจนถึงระดับที่ยอมรับได๎  บทเรียนแบบฝึกและปฏิบัติ
อาจต๎องใช๎หลักจิตวิทยา  เพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎ทําแบบฝึกหัดนั้นอยากทําและตื่นเต๎น  ซึ่งอาจแทรกรูป
ภาพเคลื่อนไหวหรือคําพูดโต๎ตอบรวมทั้งอาจมีการแขํงขัน  เชํน  จับเวลา  หรือ  สร๎างรูปแบบให๎ตื่นเต๎น
จากเสียง  เป็นต๎น  ดังนั้นการใช๎คอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกหัดนี้ ผ๎ูเรียนจึงจําเป็นต๎องมีความคิดรวบยอด
และมีความร๎ูความเข๎าใจในเรื่องราวและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเป็นอยํางดีมากํอนแล๎วจึงจะสามารถ
ตอบคําถามหรือแก๎ปัญหาได๎ 
 3.  แบบจําลองหรือสถานการณ์จําลอง (Simulation)  การสร๎างโปรแกรมบทเรียนที่เป็นการ
จําลองเพื่อใช๎ในการเรียนการสอน   ซึ่งจําลองความจริงโดยตัดรายละเอียดตําง ๆ หรือนํากิจกรรมที่
ใกล๎เคียงกับความเป็นจริงมาให๎นักเรียนได๎ศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎พบเห็นภาพจําลอง
ของเหตุการณ์  ข๎อดีของการใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสอนประเภทจําลอง  คือ  การลดคําใช๎จําย  และการลด 
อันตรายอันเกิดจากการเรียนรู๎ที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์จริง ในตัวบทเรียนจะมีคําแนะนําเพื่อชํวยใน
การตัดสินใจของนักเรียน  และแสดงผลลัพธ์ในการตัดสินใจนั้น ๆ เพื่อการฝึกทักษะ  หรือปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มพูนความชํานาญและความคลํองแคลํว หรือให๎ผู๎เรียนตัดสินใจแก๎ปัญหา (Problem solving) เพื่อให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ และชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจและเห็นภาพพจน์   ในบางบทเรียนหลายวิชาไมํสามารถ
ทดลองให๎เห็นจริง การสร๎างแบบจําลองเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น  เชํน การทดลองทางห๎องปฏิบัติการใน
การเรียนการสอน จึงมีความสําคัญ ในการสร๎างแบบจําลองเป็นรูปภาพด๎วยคอมพิวเตอร์ ทําให๎ผู๎เรียนได๎
เห็นจริงและเข๎าใจได๎งําย  แบบจําลองในบางเรื่อง  ชํวยลดคําใชํจํายในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ปฏิบัติการ
ได๎มาก เชํน การทดลองทางเคมีที่ต๎องใช๎สารเคมี  การจําลองแบบนี้อาจชํวยลดอันตรายที่อาจเกิดกับ
ผู๎เรียน เชํน การทดลองเกี่ยวกับการแยกตัวของสารเคมี หรือรังสี เป็นต๎น 
 4.  เกมการศึกษา หรือเกมเพื่อการสอน (Instructional  Games)  การใช๎เกมเพื่อการเรียน 
การสอนกําลังเป็นที่นิยมกันมาก   เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ๎นนักเรียนให๎เกิดความอยากเรียนรู๎           
ได๎โดยงําย ทําให๎นักเรียนมีความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  จนลืมไปวํากําลังเรียนอยูํ  นอกจากนี้ การใช๎
เกมในการสอนจะชํวยกระตุ๎นผู๎เรียนให๎เกิดการแขํงขัน และกระตุ๎นความสนใจ เกมการศึกษาหลายเรื่อง
ชํวยพัฒนาความคิดอํานตําง ๆ ได๎ดี  เชํน  เกมการตํอคํา  เกมเติมคํา  เกมการคิด  แก๎ปัญหาบางอยําง  
เชํน  เกมบุกปราสาท  ฯลฯ  เกมเหลํานี้นอกจากจะเป็นการสร๎างความบันเทิงแล๎วยังสามารถชํวยพัฒนา
ความร๎ูตําง ๆ ได๎เป็นอยํางดี   

5. การค๎นพบ  (Discovery) โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะให๎ข๎อมูลแกํผู๎เรียน  โดยผู๎เรียนจะ
ได๎รับปัญหาและต๎องค๎นพบคําตอบที่ถูกต๎องด๎วยตนเอง  การค๎นพบเป็นการเปิดโอกาสให๎นักเรียน
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สามารถเรียนรู๎จากประสบการณ์ของตนเองให๎มากที่สุด  โดยการเสนอปัญหาให๎นักเรียนแก๎ไข  ด๎วยการ
ลองผิดลองถูก  หรือโดยวิธีการจัดระบบเข๎ามาชํวย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะให๎ข๎อมูลแกํนักเรียนเพื่อ
ชํวยในการค๎นพบนั้นจนกวําจะได๎ข๎อสรุปที่ดีที่สุด 

 6. การแก๎ปัญหา  (Problem–solving) เป็นโปรแกรมที่ให๎ผู๎เรียนฝึกการคิดและตัดสินใจ  
โดยมีการกําหนดเกณฑ์ให๎ แล๎วให๎นักเรียนพิจารณาไปตามเกณฑ์นั้น 
 7. การทดสอบ  (Tests) เป็นโปรแกรมที่ใช๎สําหรับการทดสอบหรือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร๎างแบบทดสอบ  การจัดการสอบ  การตรวจให๎คะแนน           
การคํานวณผลสอบ  ข๎อดีของการใช๎คอมพิวเตอร์ ชํวยสอนประเภทแบบทดสอบ  คือ  การที่นักเรียน
ได๎รับผลป้อนกลับโดยทันที ( Immediate  Feedback)  ซึ่งเป็นข๎อจํากัดของการทดสอบที่ใช๎กันอยูํ        
ทั่ว ๆ ไป    นอกจากนี้ การใช๎คอมพิวเตอร์ในการคํานวณผลสอบ    ก็ยังมีความแมํนยํารวดเร็ว โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ชํวยสอนเรื่องหนึ่งสามารถสร๎างวิธีสอนหลายแบบดังกลําวรวมกันได๎ (Combination) ขึ้นอยูํ
กับความต๎องการของผู๎สอนในการกําหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ลักษณะผู๎เรียน  
องค์ประกอบ และกิจกรรมการเรียน  การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทดสอบ  มิใชํเป็นเพียงเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบ  เพื่อวัดความร๎ูของนักเรียนเทํานั้น  แตํยังชํวยให๎ผู๎สอนมีความร๎ูสึกที่
เป็นอิสระจากการผูกมัดทางด๎านกฎเกณฑ์ตําง ๆ เกี่ยวกับการทดสอบได๎อีกด๎วย   

3.4  ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
              พิทักษ์ ศีลรัตนา.  ( 2531: 20-25)  ได๎แบํง ลําดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ชํวยสอนออกเป็น  8  ขั้นตอน  ดังนี้  
 1.  ระบุเหตุผล 
 2.  กําหนดวัตถุประสงค์ 
 3.  ลําดับขั้นตอนการทํางาน 
 4.  สร๎างโปรแกรม 
 5.  ทดสอบการทํางาน 
 6.  ปรับปรุงแก๎ไข 
 7.  ประยุกต์ใช๎ในห๎องเรียน 
 8.  ประเมินผล  
 พรพรรณ ไวทยางกูร; และ นภพินทุ์ อนันตรศิริชัย  (2533: 34-35)  ได๎กลําวถึง แผนงานหลัก
ในการวางแผนงานเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  ดังนี้  
 1.  กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรม  ผ๎ูพัฒนาโปรแกรมจะต๎องวางแผนงาน          
ครําว ๆ ในการจัดทําโปรแกรมวําจะเริ่มต๎นและสิ้นสุดเมื่อไร   
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 2.  กําหนดเนื้อหาวิชา  ซึ่งอาจเป็นวิชาคณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ  ฯลฯ  โดย
เริ่มจากการกําหนด  ชื่อเรื่อง  หัวเรื่องยํอย  จุดประสงค์ของการเรียน  รายละเอียดของเนื้อหา  และทักษะ
ที่ต๎องการให๎ผู๎เรียนพัฒนา 
 3.  กําหนดตัวผ๎ูเรียน  ซึ่งรวมถึงระดับชั้น และระดับความร๎ูของผู๎เรียน ตลอดจนลักษณะ          
การเรียนรู๎ด๎วยวิธีการโต๎ตอบระหวํางผู๎เรียนกับคอมพิวเตอร์แบบตําง ๆ เชํน  การใช๎ภาพนิ่งที่อาจจะเป็น
เฉพาะตัวอักษร  หรือมีภาพประกอบ  ภาพเคลื่อนไหว  เสียงประกอบ  ฯลฯ 
 4.  กําหนดรูปแบบของโปรแกรมซึ่งมีอยูํหลายรูปแบบด๎วยกัน โปรแกรมที่นักเรียนจะต๎อง
เรียนตามลําดับขั้นตอน ตั้งแตํต๎นจนจบโปรแกรม โดยเนื้อหาจะเพิ่มความยากความซับซ๎อน ขึ้น
ตามลําดับ โปรแกรมที่สร๎างตามลําดับความร๎ูของนักเรียน   
 5.  กําหนดรูปแบบของแบบทดสอบ  ลักษณะของแบบทดสอบที่ใช๎สําหรับทดสอบผล    
การเรียนมีหลายแบบด๎วยกัน  เชํน  แบบให๎เลือกตอบ  จับคูํ  ถูก/ผิด  เติมคํา  หรือแบบปลายเปิดที่นิยม
ใช๎กันสํวนมากมักเป็นแบบให๎เลือกตอบและแบบการจับคูํ  เพราะการวินิจฉัยคําตอบของผู๎เรียนทําได๎งําย
กวําแบบทดสอบอ่ืน ๆ 
 6.  กําหนดภาษาที่ใช๎ในการเขียนโปรแกรม  ภาษาที่นิยมนํามาใช๎ในการเขียนโปรแกรม
สําหรับชํวยการสอนมีมากมายหลายภาษา  แล๎วแตํความถนัดของผู๎เขียนโปรแกรม  เชํน  ภาษาเบสิก  
ภาษาปาสคาล  ภาษาซี  ภาษาโปรล๏อก  ภาษาไพล็อท  ฯลฯ   
 7.  ประเมินผลเพื่อปรับปรุงโปรแกรม  การประเมินผลโปรแกรมเป็นเรื่องที่สําคัญชํวยใน 
การปรับปรุงโปรแกรมเป็นไปอยํางถูกทิศทาง  โปรแกรมที่ดีไมํควรใช๎เวลามากเกินไป  โดยปกติควรใช๎
เวลาประมาณ  10 – 15  นาที   ถ๎านานไปกวํานี้ผู๎เรียนจะร๎ูสึกเบื่อ และหมดความสนใจที่จะเรียนรู๎ 
ทางออกที่ดีที่สุดในการออกแบบโปรแกรมก็ คือ  ให๎ผู๎เรียนสามารถออกจากโปรแกรมได๎ทันทีที่ต๎องการ 
 การทดลองดําเนินโปรแกรมอยํางตํอเนื่อง จะต๎องมีการทดลองใช๎โปรแกรมกับผู๎เรียน
ตัวอยํางกํอนนําเอาโปรแกรมไปใช๎จริง ๆ ควรเลือกกลุํมตัวอยํางที่คล๎ายคลึงกับที่กําหนดไว๎  โดยควร
ทดลองกับผู๎เรียนทั้งที่เป็นรายบุคคล และเป็นกลุํม ซึ่งมีระดับความสามารถตําง ๆ กัน  และควรนําข๎อมูล
ที่ได๎จากการทดลองมาแก๎ไขโปรแกรม จากนั้นทดลองกับเพื่อนครูด๎วยกันชํวยกันประเมินอีกครั้ง จะทําให๎
บทเรียนมีประสิทธิภาพในการใช๎จัดการเรียนการสอน 

3.5  การสร้างบทเรียนทางคอมพิวเตอร์           
 การสร๎างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน สามารถดําเนินการเป็นขั้นตอนตาม
รายละเอียด  (สานิตย์  กายาผาด . 2539: 2-31-41; สถาพร  สาธุการ . 2540: 119-119; กิดานันท์             
มะลิทอง.  2543: 271-274) 
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1.  การกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาบทเรียนเป็นสิ่งสําคัญที่จะควบคุมให๎สร๎างโปรแกรม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามที่ต๎องการ  การกําหนดเป้าหมายใน           
การพัฒนาบทเรียนมีข๎อที่ต๎องพิจารณาดังนี้ 

1.1 หัวข๎อของงานที่จะนํามาพัฒนาโปรแกรม 
1.2 วัตถุประสงค์ที่ต๎องการ 
1.3 ผู๎ใช๎ที่เป็นกลุํมเป้าหมาย 
1.4 ผลที่คาดวําจะได๎รับจากการใช๎โปรแกรม 

 2.  การวิเคราะห์เนื้อหา ข้ันตอนนี้นับวําสําคัญที่สุดที่จะทําให๎การสื่อความหมายบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และสอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํมเป้าหมายกํอนที่จะนําไปสร๎างเป็นโปรแกรม
นําเสนอ ในขั้นตอนนี้มีประเด็นที่ต๎องพิจารณาดังนี้ 

 2.1 ขอบเขตและรายละเอียดของเนื้อหาที่จะนําเสนอ 
2.2 วิธีการนําเสนอ 
2.3 ระยะเวลาในการนําเสนอ 

 2.4 การเลือกสื่อให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
 2.5 วิธีการโต๎ตอบระหวํางโปรแกรมกับผู๎ใช๎ตามหลักการส่ือความหมาย 
 2.6 วิธีการตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหา 
 2.7 การเสริมแรงและสร๎างสรรค์บรรยากาศรํวม 
 2.8 วิธีการประเมิน 

 3.   การเขียนบทหรือเค๎าโครงเรื่องราว เมื่อได๎รายละเอียดเนื้อหา  ตามขั้นตอนตํางๆและ
ตามความต๎องการของกลุํมเป้าหมายแล๎ว ผู๎พัฒนาโปรแกรมจําเป็นต๎องเขียนบทหรือเค๎าโครงเรื่องราว  
เพื่อกําหนดแนวการดําเนินเรื่องของเนื้อหาที่จะนําเสนอ สําหรับการเขียนบทนั้นมีข้ันตอนดังนี้ 

3.1  การสร๎างผังดําเนินงาน  (Flowchart)  
3.2  การจัดทําบท  

4. การเตรียมข๎อมูลสําหรับบท ข๎อมูลที่บรรจุลงไปในบท  มีได๎ทั้งภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  
ข๎อความ  และอ่ืนๆ  โดยต๎องมีการจัดเตรียมขึ้นมากํอนที่จะนําไปบรรจุในโปรแกรม  มีรายละเอียดที่
เกี่ยวข๎องดังนี้ 

4.1 การจัดเตรียมภาพสําหรับโปรแกรม ภาพสําหรับการวาดด๎วยโปรแกรมกราฟิก               
เอดิเตอร์  (Graphic Editor) เชํน โปรแกรมเพนท์บรัช  (Paint brush) โปรแกรมประพันธ์  (Authoring 
system) เชํน ทูลบุค (ToolBook) และ ออเธอร์แวร์  (Authorware) จะมีคําสั่งสําหรับการวาดรูปเชํนกัน  
หรืออาจจะมาจากการใช๎หลายโปรแกรมรํวมกันโดยเฉพาะอยํางยิ่งโปรแกรมที่ทํางานภายใต๎ระบบ
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ไมโครซอฟต์วินโดว์ ทําให๎การแลกเปลี่ยนข๎อมูลทําได๎งําย การนําภาพจากหนังสือหรือตําราทําได๎โดยการ
ใช๎เครื่องสแกนภาพ (Scanner) หรือกล๎องถํายวีดิทัศน์ ภาพนิ่งที่นิยมใช๎กันมากจะมี 2 รูปแบบ คือ 
 กราฟิกแผนที่บิต  (Bitmapped graphics) หรือ กราฟิกแรสเตอร์ (Raster graphics) 
เป็นกราฟิกที่แสดงด๎วยจุดภาพในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อประกอบรวมเป็นภาพ  ภาพที่อยูํในรูปแบบนี้
จะมีชื่อลงท๎ายด๎วย  .gif, .tiff, และ  .bmp กราฟิกเส๎นสมมติหรือกราฟิกเชิงวัตถุ  (Object-oreinted 
graphics)  
 การทําภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ใช๎ในสื่อประสม หมายถึง ภาพกราฟิก
เคลื่อนไหว หรือภาพแอนิเมชั่น (Animation) เป็นการนําภาพกราฟิกหรือภาพนิ่งมาสร๎างให๎ดูเคลื่อนไหว
โดยการใช๎โปรแกรมสร๎างภาพเคลื่อนไหว อีกทั้งยังมีการใช๎วิธีการหลอมภาพ(Morphing) เป็นเทคนิคการ
ทําให๎เคลื่อนไหวโดยใช๎การเติมชํองวํางระหวํางภาพที่ไมํเหมือนกัน เพื่อให๎ดูเหมือนวําภาพหนึ่งถูกหลอม
ละลายไปเป็นอีกภาพหนึ่ง  
 สําหรับภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์สามารถทําได๎โดยใช๎โปรแกรมและอุปกรณ์
เฉพาะโดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะต๎องมีการ์ดจับภาพซึ่งทําหน๎าที่จับสัญญาณวีดิทัศน์ โปรแกรมที่ใช๎ได๎แก ํ
SnagIt  จับภาพที่แสดงการเคลื่อนไหวในเครื่องคอมพิวเตอร์  โปรแกรมอะโดบี  พรีเมียร์  (Adobe 
Premiere) ใช๎ในการทําภาพเคลื่อนไหวจากการนําภาพนิ่งหลายภาพมาเรียงตํอเนื่อง ปกติแล๎วแฟ้มภาพ
วีดิทัศน์มีขนาดใหญํมาก จึงต๎องลดขนาดแฟ้มลงโดยใช๎เทคนิคการบีบอัดภาพ (Compression) รูปแบบ
ของภาพวีดิทัศน์บีบอัดที่ใช๎ทั่วไปได๎แกํ Quicktime AVI และ MPEG ด๎วยวิธีตํางๆเหลํานี้ ทําให๎สามารถ
ได๎ภาพตํางๆเข๎ามาใช๎ในโปรแกรมบทเรียนได๎ตามความต๎องการ 

3.6  การเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
             ผดงุ  อารยะวิญญ ู (2537: 64 - 70) ได๎กลําวถึง หลักการเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
วิธีการสร๎างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เพื่อใช๎ในการเรียนการสอน  สรุปได๎ดังนี้  
 1.  ความเหมาะสมในด๎านเนื้อหา  เนื้อหาควรเหมาะสมกับชั้น และวัยของผู๎เรียน                   
โดยคํานึงถึงความร๎ูพื้นฐานของผู๎เรียน พัฒนาการและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  ดังนั้นการเลือกเรียนหรือ
ผลิตซอฟต์แวร์จึงควรคํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ควรจะคํานึงถึงความยากงําย  ความถูกต๎อง
ของเนื้อหา  และเน๎นวัตถุประสงค์ให๎เดํนชัด วําต๎องการฝึกทักษะด๎านใด  นอกจากนั้นควรดู                   
ความเหมาะสมในการเป็นตัวอยํางการปลูกฝังคํานิยมที่ดี  เนื้อหาควรสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และควรเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  สามารถนํามาใช๎ได๎ผลดีใน
เรื่องที่ครูจะให๎บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู๎ 
 2.  ความสะดวกในการใช๎  ลักษณะของโปรแกรมที่ดีควรมีคําชี้แจงอยํางละเอียดและ
ชัดเจน เชํน มีคําแนะนําวําหากผู๎เรียนป้อนข๎อมูลผิด และผู๎เรียนจะต๎องปฏิบัติอยํางไรเมื่อเกิด
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ข๎อผิดพลาดขึ้น  มีคูํมือการใช๎ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม  กรณีที่ผู๎เรียนไมํปฏิบัติตามข้ันตอน
หรือกดปุ่มผิดพลาดอาจทําให๎โปรแกรมหยุดชะงัก  ควรมีวิธีให๎ผู๎เรียนสามารถกลับไปยังสํวนของ
โปรแกรมที่ต๎องการศึกษาได๎งําย เพื่อความสะดวกในการย๎อนกลับมาศึกษาบทเรียน  
 3.  ความเหมาะสมเกี่ยวกับนักเรียน    ควรเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นําสนใจสําหรับ
ผู๎เรียน โปรแกรมที่ดีนั้นควรสร๎างขึ้น  โดยอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู๎ของเด็ก ให๎ความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินและนําสนใจ เป็นโปรแกรมที่ใช๎งานงําย ไมํมีข้ันตอนยุํงยากสลับซับซ๎อน  มีการจัดลําดับ
เนื้อหาและกิจกรรมในการเรียนรู๎ไว๎อยํางถูกต๎องเป็นระบบ  ไมํควรใช๎เวลานานเกินไป และโปรแกรมนั้น
จะต๎องชํวยให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ และทราบผลการเรียนรู๎จากการทําแบบทดสอบหลังการเรียนโปรแกรม
ได๎สิ้นสุดลง  

3.7  การออกแบบบทเรียนและน าบทเรียนไปใช้ในการเรียนการสอน 
 การออกแบบบทเรียนและนําบทเรียนไปใช๎ในการเรียนการสอน  เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับ

ผลสําเร็จตามจุด มุํงหมายควรคํานึงถึงองค์ประกอบในด๎านตําง ๆ ดังนี้ (สินีนาถ ตลึงผล.  2541: 32-54) 
1. ลักษณะผู๎เรียน  ผู๎เรียนแตํละคนมีความแตกตํางกันทั้งในด๎านลักษณะทั่วไปและ

ลักษณะเฉพาะของผู๎เรียนแตํละคน  เนื้อหาบทเรียนแตํก็ชํวยให๎ผู๎สอนตัดสินระดับของบทเรียนและ
รูปแบบที่เหมาะสมกับผู๎เรียนได๎ สําหรับลักษณะเฉพาะของผู๎เรียนแตํละคน เป็นสํวนที่เกี่ยวข๎องโดยตรง
กับเนื้อหาบทเรียนตลอดจนสื่อการสอน และวิธีการสอน 

2.  อัตราความก๎าวหน๎าหรือการควบคุมบทเรียน ได๎แกํ การควบคุมลําดับการเรียน เนื้อหา  
ประเภทของบทเรียน การกําหนดอัตราความก๎าวหน๎ามี 3 ลักษณะคือ 

2.1 การกําหนดอัตราความก๎าวหน๎าโดยโปรแกรม  (External - paced program or 
program control) ในการกําหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์  เงื่อนไขการเรียนรู๎  ขั้นตอนการเรียน และ              
อัตราการความก๎าวหน๎าในการเรียนขึ้นอยูํกับโปรแกรมเป็นผู๎กําหนด  ผู๎เรียนต๎องตั้งใจเรียนเพื่อเรียนให๎
ทันกับเวลาที่โปรแกรมกําหนด  

2.2  การกําหนดอัตราความก๎าวหน๎าโดยผู๎เรียน  (Self – paced program or learner 
control) ผู๎เรียนมีอิสระและสามารถเลือกแนวทางในการเรียน  ผู๎เรียนเป็นผู๎กําหนดเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการเรียน  ขั้นตอนการเรียนด๎วยตนเอง  อัตราความก๎าวหน๎าขึ้นอยูํกับความสนใจ
และความสามารถของผู๎เรียน ผู๎เรียนจะเป็นผู๎กําหนดความสําเร็จในการเรียน 

2.3  การผสมผสานระหวํางโปรแกรมและผ๎ูเรียน  (Combination)  
3.  การชี้นํา (Cueing) การให๎ตัวชี้นําจะชํวยดึงดูดให๎ผู๎เรียนสนใจกับสิ่งเร๎า  และอาจมีผล

ตํอความคงทนในการจําและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด๎วย 
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4.  รูปแบบการนําเสนอ  การเสนอเนื้อหาบทเรียนหัดควรเสนอข๎อมูลเทําที่จําเป็นตาม
วัตถุประสงค์ และควรสรุปใจความสําคัญเพื่อให๎ผู๎เรียนใช๎เวลาน๎อยลง การมีเสียงประกอบ หรือเกมเพื่อ
เร๎าความสนใจในบทเรียนจะชํวยสํงเสริมการเรียนรู๎ให๎ได๎ผลดีขึ้น 

5.  วิธีการและกิจกรรม วิธีการจัดการเรียนในการเรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน
แบํงเป็นการจัดการเรียนแบบรายบุคคลและการจัดการเรียนแบบกลุํมยํอย  สําหรับวิธีการสอนจะมี    
การสอนแบบค๎นพบและแบบบอกให๎รู๎ 

6. ผลป้อนกลับ  (Feedback) เป็นองค์ประกอบสําคัญในด๎านการออกแบบและพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เพราะมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
        3.8  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 ประโยชน์ตํอผู๎เรียน 

1.  สํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนตามเอกัตภาพ 
2.  สามารถป้อนข๎อมูลกลับ (Feedback)  ทันที    โดยมีภาพสีและเสียงที่ทําให๎นักเรียน

ตื่นเต๎นและไมํเบื่อหนําย 
3.  นักเรียนมาสามารถพลิกดูคําตอบได๎  จึงเป็นการบังคับให๎นักเรียนตั้งใจเพื่อให๎เกิด

การเรียนรู๎อยํางแท๎จริง  กํอนที่จะผํานบทเรียนนั้น 
4.  นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล๎วได๎ 
5.  นักเรียนสามารถเรียนนอกเวลาเรียนได๎  ในชั่วโมงพักหรือชั่วโมงวําง 
6.  ครูสามารถประเมินความก๎าวหน๎าของนักเรียนได๎โดยอัตโนมัติ 
7.  นักเรียนมีความกระตือรือร๎น 
8.  ฝึกให๎นักเรียนคิดอยํางมีเหตุผล  เพราะต๎องคอยแก๎ปัญหาอยูํตลอดเวลา 
9.  นักเรียนสามารถเรียนด๎วยตนเองตามลําพัง  ทําให๎ไมํเสียเวลาในชั่วโมงการเรียน

ปกติ 
10.  นักเรียนมีโอกาสได๎ศึกษาหาความร๎ู  ทบทวนเรื่องที่เรียนได๎ทุกครั้งที่ต๎องการ  ทําให๎

เกิดความเข๎าใจอยํางชัดเจนในวิชาที่เรียนอํอน 
11.  ชํวยให๎นักเรียนมีความคงทนในเรื่องที่เรียน 
12.  ชํวยสร๎างความรับผิดชอบให๎เกิดขึ้นในตัวนักเรียน 
13.  นักเรียนได๎เรียนรู๎  เป็นขั้นตอนทีละน๎อยจากงํายไปหายาก 

 ประโยชน์ตํอผู๎สอน  
1.  ลดชั่วโมงสอนเพื่อจะได๎ปรับปรุงการสอน 
2.  ลดเวลาที่จะต๎องติดตํอกับนักเรียน 
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3.  มีเวลาศึกษาตํารา  งานวิจัย  เพื่อจะนําไปพัฒนาความสามารถให๎มากยิ่งขึ้น 
4.  ชํวยการสอนในชั้นเรียน  สําหรับผู๎สอนที่มีงานสอนมาก  โดยการเปลี่ยนจาก       

การฝึกทักษะ ในห๎องเรียนมาใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ 
5.  ครูสามารถทราบความสามารถของนักเรียนได๎ตลอดเวลา 
6.  ให๎โอกาสในการสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหมํ ๆ สําหรับหลักสูตรและวัสดุ

เพื่อการศึกษา 
7.  ชํวยพัฒนาทางวิชาการ 
8.  ชํวยให๎ครูมีเวลาสําหรับตรวจสอบและพัฒนาหลักสูตรตามหลักวิชาการ 

ประโยชน์ตํอการเรียนการสอน 
1.  ชํวยแก๎ปัญหาการขาดแคลนครูผ๎ูสอนและผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน  จึงเปิดสอนได๎

หลายวิชาตามที่ผู๎เรียนต๎องการ  โดยไมํต๎องคํานึงถึงจํานวนครูผ๎ูสอน  หรือผู๎เรียนวํามีเพียงพอที่จะเปิด
สอนหรือไมํ 

2.  สามารถเสนอบทเรียนโดยปราศจากอารมณ์ ไมํเหน็ดเหนื่อยไมํแสดงอาการ             
เบื่อหนําย 

3.  ทําให๎การเรียนการสอนเป็นมาตรฐานมากขึ้น  เพราะผู๎เรียนเรียนได๎เหมือนกันหรือ
เทํากัน  โดยไมํต๎องกังวลถึงความหงุดหงิด  หรือความเบื่อหนํายของผู๎สอนที่ตนเองสอนวิชาเดียวซ้ํากัน
หลายหน  ซึ่งอาจทําให๎คุณภาพของการสอนลดลง 

4.  เหมาะสําหรับการสอนทักษะที่เป็นงานเสี่ยงอันตรายในระยะต๎น ๆ ของการฝึกทักษะ
นั้น  เชํน  การควบคุมการจราจร  การขับเครื่องบิน  เป็นต๎น 

5.  สามารถทํากิจกรรมที่ซับซ๎อน จําลองสถานการณ์ ทําให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทดลองกับ
ข๎อมูล หลายชนิด  หลายแบบ  แก๎ปัญหาที่ซับซ๎อนได๎  คํานวณได๎อยํางแมํนยํา  จึงทําให๎ผู๎เรียนเกิด              
การเรียนรู๎ที่กว๎างขวางและลุํมลึก 

6.  ชํวยลดปัญหาในชั้นเรียนระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียน ระหวํางผู๎เรียนกับผู๎เรียนที่มี                  
พื้นฐานความร๎ูแตกตํางกัน  ทําให๎ผู๎สอนมีเวลาที่จะแนะนําและกวดขันการเรียนของผู๎เรียนได๎อยําง
ใกล๎ชิด 

7.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนให๎ข๎อมูลแกํผู๎เรียนได๎ครบถ๎วนสมบูรณ์ มีเหตุผลความ
แนํนอนเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกครั้ง 

8.  เป็นเครื่องชํวยพัฒนานักเรียนในลักษณะแตกตํางกับการสอนของครู คือ คนเกํง
สามารถเรียนเกํงขึ้น คนอํอนสามารถพัฒนาให๎มีมาตรฐานขึ้น 
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4.  แนวทางในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
การสร๎างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนให๎มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกํผู๎เรียนนั้น  

จําเป็นต๎องมีแนวทาง มีการวางแผน ซึ่งเป็นวิธีระบบตามแบบแผนแหํงหลักการทางวิชาการที่ถูกต๎องและ
เหมาะสมสําหรับผู๎เรียน  ลักษณะของเนื้อหาวิชา และคุณลักษณะของอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช๎ที่
นํามาสนับสนุนในการเรียนการสอน ดังนั้นกํอนที่จะสร๎างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน จําเป็นที่จะต๎อง
พิจารณาถึงสิ่งตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ซึ่งรายละเอียดตํางๆ  ได๎เสนอไว๎ตามลําดับ  ดังนี้ 
        4.1  ปัจจัยท่ีควรค านึงถึงในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 กํอนที่จะทําการสร๎างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนเนื้อหาใดจําเป็นต๎องคํานึงถึงปัจจัย         
ตําง ๆ  ขนิษฐา  ชานนท์  (2522: 10-12)  ได๎เสนอแนะปัจจัยที่ควรคํานึงถึง  มีดังนี้  
 1.  ระบบคอมพิวเตอร์ 
 เนื่องจากไมโครคอมพิวเตอร์มีหลายระบบ     ความหลากหลายในเรื่องของ  Hardware  
นี้จะกํอให๎เกิดปัญหาในเรื่องของการผลิตและการใช๎ Software  เพราะความเข๎ากันไมํได๎ของระบบ  
ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ใหญํ ๆ  ที่มักจะพบเห็นกันในวงการศึกษา  ได๎แกํ  ไมโครคอมพิวเตอร์ของ
บริษัท  Apple  และระบบไมโครคอมพิวเตอร์ของบริษัท  IBM 
 2.  ผู๎ผลิต 
 ส่ิงที่ควรคํานึงเป็นอยํางยิ่ง  ในการที่จะนําคอมพิวเตอร์มรใช๎เป็นเครื่องชํวยสอนนั่นก็ 
คือ  ใครจะเป็นผู๎ผลิต  Courseware  ถ๎าจะให๎มีการใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสอนอยํางแพรํหลายก็ต๎องมี  
Courseware  มากพอสําหรับผู๎ใช๎  นอกจากนั้นคุณภาพของ Courseware ก็จะต๎องดีพอและเนื้อหาวิชา
ก็จะต๎องสอดคล๎องกับหลักสูตร การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์แตํละบทเรียนนั้นจะต๎องใช๎เวลามากใน
การออกแบบและการผลิต  ดังนั้น ถ๎าจะให๎ครูผ๎ูสอนซึ่งมีภาระหน๎าที่มากมายอยูํแล๎วมานั่งผลิตบทเรียน
ด๎วยตนเองนั้น  ก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได๎ยาก  การผลิตควรจะทําให๎ลักษณะเป็นทีมงาน  ซึ่งควรจะ
ประกอบด๎วยกลุํมคนอยํางน๎อย  3  จําพวก  คือ 
 -  ครูผ๎ูสอนหรือผู๎เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ( Subject  matter  expert) 
 -  นักเขียนโปรแกรม ( Programmer)  
 -  นักออกแบบการสอน ( Instructional  Designer) 
 แตํถ๎าเป็นการผลิตขนาดใหญํ  ก็อาจจะต๎องมีคนในตําแหนํงอ่ืนๆ  เพิ่มข้ึน  เชํน  
ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านหลักสูตร  นักออกแบบกราฟิก  เป็นต๎น 
 3.  ภาษาหรือเครื่องมือในการผลิต  
 ในการผลิต  CAI  นั้น  พอจะแบํงลักษณะของภาษาหรือเครื่องมือในการผลิตโปรแกรม
บทเรียน ได๎เป็น 3 ระดับด๎วยกัน  ซึ่งแตํละระดับหรือประเภทนี้ก็มีข๎อดีและข๎อจํากัดแตกตํางกันไปใน           
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การเลือกใช๎ ก็จะต๎องพิจารณาให๎เหมาะสมกับความพร๎อมในเรื่องงบประมาณและบุคลากร ซึ่ง
รายละเอียดของเครื่องมือแตํละระดับมี  ดังนี้ 
 3.1  General  Purpose  Languages 
 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่สําหรับใช๎งานในการเขียนโปรแกรมทั่ว ๆ  ไป ภาษาใน
ลักษณะที่ใช๎กันมากในการพัฒนา CAI  ได๎แกํ  BASIC  Pascal  เป็นต๎น    ข๎อดีในการใช๎งานภาษา
ลักษณะนี้ก็คือ  มีความยืดหยุํน  ( Flexibilty)  ในการผลิตสูง  สํวนข๎อจํากัดก็คือ  ผู๎ที่จะผลิตจะต๎องมี
ความร๎ูในเรื่องการเขียนโปรแกรมต๎องเรียนรู๎ภาษา  และต๎องเข๎าใจโครงสร๎างของการเขียนโปรแกรม 
 3.2  Authoring  Languages 
  เป็นภาที่งํายกวําภาษาประเภทแรก  เพราะมีคําสั่งไมํมากและอยูํในรูปแบบที่งําย
แกํการเรียนและชํวยให๎ผู๎ผลิตสามารถทํา  Courseware  ได๎โดยไมํต๎องอาศัยภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไป  
ซึ่งซับซ๎อนยุํงยาก  ตัวอยํางของ  Authoring  Languages  ที่ใช๎บนเครื่อง  Mainframe  ได๎แกํ  TUTOR  
ซึ่งเป็นภาษาที่ใช๎ในการพัฒนา  Courseware  บนระบบ  Plato  ซึ่งเป็นระบบ  CAI  ที่พัฒนาที่  
University  of  lllinois  นอกจากนั้นก็มี  PILOT  (Programmed  Inquiry  Leaming  of  Teaching)  
ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมใช๎กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  อยํางไรก็ตาม  Authoring  Languages  ก็ยังเป็น
ภาษาคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง  แม๎วําจะมีลักษณะเฉพาะ  ซึ่งทําให๎เรียนได๎รวดเร็วและใช๎งํายกวํา
ภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไป  ผู๎ผลิต  CAI  ด๎วยภาษาลักษณะนี้ยังต๎องใช๎เวลาในการเรียนภาษาและต๎อง
เข๎าใจถึงโครงสร๎างของเขียนโปรแกรม 
 3.3  Authoring  System 
  เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมสําเร็จรูป  ที่จะชํวยให๎ผู๎ผลิตหรือครูที่จะต๎องการจะ
สร๎างบทเรียนคอมพิวเตอร์  ให๎สามารถทําได๎งํายขึ้นโดยไมํจําเป็นต๎องมีความร๎ูเรียกวํา เป็น Menu  
Driven  คือเมื่อผู๎ใช๎เข๎าสูํระบบแล๎ว  จะมีรายการให๎เลือกวําต๎องการทําอะไรเป็นต๎นวํา  ต๎องการสร๎าง
บทเรียนใหมํ  ต๎องการแก๎ไขบทเรียนเกํา  ต๎องการลบบทเรียนออกหรือต๎องการที่จะทดสอบบทเรียนที่
สร๎างแล๎ว เป็นต๎น  เมื่อเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแล๎วก็จะมีรายการให๎เลือกทําตํอไปเป็นชั้น ๆ  ผู๎ใช๎ก็
เลือกทําในสิ่งที่ต๎องการ   แม๎วํา Authoring System  จะชํวยให๎ผู๎ใช๎สามารถผลิตบทเรียนได๎งํายขึ้น  โดย
ไมํจําเป็นต๎องมีความร๎ูเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม   แตํการใช๎  Authoring System  ก็มีข๎อจํากัดในเรื่อง
ความยืดหยุํนในการสร๎างบทเรียน นั่นคือรูปแบบของบทเรียนที่สร๎างจะมีลักษณะจํากัดเทําที่
ความสามารถของ  Authoring Systems  ผู๎ใช๎จะไมํมีอิสระในการทําบทเรียนให๎มีลักษณะพิเศษตามที่
ต๎องการได๎  นอกจากนั้น  Authoring  Systems  ที่ดีก็มีราคาสูง 
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4.2  วิธีระบบส าหรับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ข้ันตอนการสร๎างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย สอน   อรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์  (2530 : 146-161)  
ได๎กลําวถึงหลักการของวิธีระบบเพื่อให๎ขั้นตอนตําง ๆ ชัดเจน วิเคราะห์ตรวจสอบและสามารถปรับปรุงแก๎ไข
ในแตํละข้ันตอนได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว  โดยการสร๎างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนมีลําดับขั้นตอน 
ดังนี้     
 4.2.1  เลือกเนื้อหาและกําหนดจุดมุํงหมายทั่วไป 
  การพิจารณาเลือกเนื้อหาที่นํามาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนจะต๎องคํานึงถึง
วําเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับให๎เรียนเป็นรายบุคคล    ผ๎ูสอนก็จะต๎องคํานึงวําในการสอนแตํละครั้ง  
หรือในบทเรียนแตํละบทนั้นต๎องการให๎บรรลุจุดมุํงหมายในข๎อใด  แตํทั้งนี้จะต๎องนําคํานึงถึง
สํวนประกอบอ่ืน ๆ  ด๎วย   เชํน   ประสบการณ์เดิมของผู๎เรียนระยะเวลาในการเรียน  และงบประมาณ  
เป็นต๎น 
 4.2.2  วิเคราะห์ผู๎เรียน 
   จะต๎องคํานึงถึงผู๎เรียนวําอยูํในระดับใดประสบการณ์เดิมเป็นอยํางไร  เป็นเด็กที่
เรียนเกํง ปานกลาง หรือเรียนอํอน  ทั้งนี้จะได๎เป็นแนวทางในการออกแบบบทเรียนให๎เหมาะสมกับ
ระยะเวลาของความสนใจในบทเรียน ความสนใจ  และแรงกระตุ๎นในการเรียนของผู๎เรียนอยํางไร 
 4.2.3  กําหนดจุดมุํงหมายเชิงพฤติกรรม  
  จุดมุํงหมายเชิงพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สําคัญมาก  เพราะจุดมุํงหมายเชิงพฤติกรรมเป็น
เครื่องชี้นําแนวทาง  เป็นเครื่องบอกทิศทางของบทเรียนวําจะดําเนินไปอยํางไร  และจะเป็นเครื่อง
กําหนดรูปแบบของกระบวนการเรียนการสอนตลอดจนเป็นเกณฑ์การประเมินผลด๎วย  หลังจากที่ได๎
เรียนบทเรียนนั้น ๆ  แล๎ว  พฤติกรรมที่ผู๎เรียนแสดงออกมานั้นจะต๎องวัดได๎และสังเกตได๎ เพื่อจะได๎
ประเมินวําผู๎เรียนบรรลุจุดมุํงหมายหรือไมํ ซึ่งจุดมุํงหมายเชิงพฤติกรรมโดยทั่วไปจะแบํงออกเป็น           
3  ด๎าน  คือ  ด๎านพุทธิศึกษา  ทักษะศึกษา  และเจตนศึกษา 
 4.2.4  วิเคราะห์เนื้อหาแยกเป็นหนํวยยํอย 
  จากเนื้อหาที่พิจารณาเลือกไว๎แล๎ว  จําเป็นจะต๎องนํามาแยกเป็นหนํวยยํอย หรือเป็น
ตอนสั้น ๆ  เรียงจากงํายไปหายาก  หรือถ๎าหากเนื้อหานั้นจะตํอเนื่องกันเป็นลําดับก็จะต๎องจัดลําดับไว๎
โดยอาศัยจุดมุํงหมายเชิงพฤติกรรมที่ได๎กําหนดไว๎แล๎วด๎วย  หรืออาจจะเริ่มจากสิ่งที่รู๎ไปสูํสิ่งที่ไมํร๎ู        
ในแตํละหนํวยยํอยควรมีความสมบูรณ์อยูํภายในหนํวย  เพื่อให๎ผู๎เรียนจะได๎ไมํสับสน 
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 4.2.5  ออกแบบบทเรียนโปรแกรม  
  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนนั้น ควรใช๎ความร๎ูพื้นฐานเกี่ยวกับ
รูปแบบของบทเรียนโปรแกรมสําเร็จรูปปกติเข๎ามาประยุกต์ใช๎ด๎วย โดยทั่วไปแล๎วบทเรียนจะต๎อง
ประกอบด๎วย     ส่ิงตํางๆ  ตํอไปนี้ 
  -  คําแนะนําวําผู๎เรียนจะต๎องทําอะไรบ๎างในบทเรียนนี้  จะต๎องโต๎ตอบอยํางไร  เป็น
การแนะนําวิธีการเรียน 
  -  การทดสอบกํอนเรียน  เพื่อให๎ทราบความสามารถ  หรือความร๎ูเดิมของผู๎เรียน  ซึ่ง
ผลการสอบจะเป็นตัวชี้วําผู๎เรียนจะต๎องเรียนบทเรียนนั้นทั้งหมดหรือเรียนแตํเพียงในบางสํวน 
  -  จุดมุํงหมายเชิงพฤติกรรม  แตํละตอนจะต๎องให๎ผู๎เรียนได๎ทราบ  เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎    
ทําความเข๎าใจกํอนเรียนได๎วําหลังจากเรียนบทเรียนนั้นๆ  แล๎วผู๎เรียนจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม
อยํางไรบ๎าง 
  -  ตัวเนื้อหาในแตํละตอน  พยายามทําให๎นําสนใจ  ครอบคลุมเรื่องที่ต๎องการสอนให๎
พอเหมาะ  อธิบายขยายความในสิ่งที่ควรอธิบาย  ตัดตอน  บางสํวนที่ไมํสําคัญให๎กระชับและควรให๎
ผู๎เรียนเรียนไปด๎วยความเพลิดเพลิน  อยากเรียนไปเรื่อยๆ 
  -  แบบฝึกหัด  จะเป็นสิ่งที่ให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติเพื่อให๎เกิดความมั่นใจวําเรียนรู๎
บทเรียนอยํางถูกต๎อง  และแมํนยํา  แบบฝึกหัดแตํละข๎อควรให๎ข๎อมูลย๎อนกลับทันที  เพื่อเสริมแรงของ
การตอบสนองให๎แมํนยําแนํนแฟ้นยิ่งขึ้น 
  -  ทบทวนบทเรียน  เพื่อเน๎นในสิ่งที่ผู๎เรียนอาจจะยังจับไมํได๎ หรือให๎เกิดมโนทัศน์ ที่
ถูกต๎อง 
  -  ทดสอบหลังเรียน  เมื่อจบบทเรียนก็ต๎องมีการทดสอบ เพื่อให๎ทราบวําการเรียน ที่
ผํานไปนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนมากน๎อยแคํไหน 
  เมื่อได๎ทราบในหลักการตําง  ๆ  ข๎างต๎นแล๎ว  ตํอไปก็มาพิจารณาวําเนื้อหาแตํละ
ตอนที่ได๎วิเคราะห์ไว๎แล๎วนั้น  ควรจะจําเป็นบทเรียนในลักษณะใด  ตามลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูป
ดังนี้ 
  -  โปรแกรมแบบเส๎นตรง ( Linear  Program)  เป็นลักษณะของบทเรียน  ที่ให๎ผู๎เรียน
เรียนไปเรื่อยๆ  ไมํคํานึงวําคําตอบจะถูกหรือผิด  ผ๎ูเรียนจะเรียนทุกกรอบไมํมีการข๎าม 
  -  โปรแกรมแบบสาขา ( Branching  Program)  บทเรียนแบบนี้สร๎างให๎ผู๎เรียนได๎มี
ทางเลือกที่บรรลุจุดประสงค์ได๎หลายวิธี  ผ๎ูที่เรียนเร็วก็จะบรรลุจุดประสงค์ได๎เร็ว  สํวนผู๎เรียนช๎าก็มี
โอกาสเชํนกัน  แตํอาจใช๎เวลาหรือได๎รับสิ่งเร๎า  คําอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อสร๎างให๎เข๎าใจยิ่งขึ้น 
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 4.2.6  สร๎างบทเรียนตามแบบ 
  เมื่อได๎รูปแบบของบทเรียนแล๎ว  ขั้นตํอไปก็คือลงมือสร๎างตามแบบ  วิธีที่งํายก็คือ
รํางลงกรอบไว๎กํอน  โดยเขียนหมายเลขกํากับไว๎ในแตํละกรอบ จะให๎มีข๎อความหรือรูปภาพอะไรก็
จะต๎องเขียนไว๎ให๎ครบถ๎วนตามที่ต๎องการให๎ปรากฏบนจอ  (พร๎อมทั้งคําส่ังที่ให๎ผู๎เรียนเลือกหรือ
ตอบสนอง)  บางคร้ังอาจรํางเป็นแผนภูมิลําดับวิธี ( Flow  Chart)  ไว๎กํอนก็ได๎   อาจเขียนแผนภูมิ
ภายหลังก็ได๎  เพราะแผนภูมิจะเป็นแนวทางในการใช๎รหัสคําสั่งคอมพิวเตอร์  และเป็นแนวในการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตํอไป   
 4.2.7  เขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  โดยในการนําเอากรอบตํางๆ  ในชั้นที่  6  ที่ได๎ออกแบบไว๎แล๎วมาเขียนเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  เพื่อป้อนเข๎าเครื่องคอมพิวเตอร์ตํอไป 
 4.2.8  ป้อนเข๎าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  เมื่อได๎โปรแกรมเรียบร๎อยแล๎ว  ก็นําป้อนเข๎าเครื่องคอมพิวเตอร์  การป้อนข๎อมูล  
คําส่ังตําง ๆ  จะต๎องกระทําอยํางระมัดระวังกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 
 4.2.9  ทดลองหาประสิทธิภาพ  
  กํอนที่จะนําไปใช๎ก็ควรที่จะทําการประเมินเสียกํอน  โดยผู๎เชี่ยวชาญจากนั้นจึง
นําเอาบทเรียนไปทดลองกับกลุํมตัวอยําง  แล๎วหาประสิทธิภาพของโปรแกรม 
 4.2.10  นําไปใช๎ 
  เมื่อได๎คําประสิทธิภาพของโปรแกรมวําอยูํในเกณฑ์ที่สูง  ก็สามารถนําไปใช๎ได๎  แตํ
อยูํในเกณฑ์ที่ต่ําซึ่งต๎องปรับปรุงแก๎ไข  ก็ควรหาทางแก๎ไขให๎ดีเสียกํอน 
 4.2.11  ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก๎ไข  
  การประเมินผลในขั้นนี้  อาจจะทําหลังจากที่ได๎นําบทเรียนโปรแกรมไปใช๎ระยะหนึ่ง  
อาจจะประเมินวําผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามจุดมุํงหมายที่วางไว๎หรือไมํยากเกินไป  หรือวํางํายเกินไป  
หรือหากผลการเรียนของผู๎เรียนอยูํในเกณฑ์ต่ํา  ก็ต๎องวิเคราะห์ปรับปรุง  ตามขั้นตอนของระบบที่ได๎วางไว๎
เอาไว๎ 
     ขั้นตอนในการปรับปรุงแก๎ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน การปรับปรุงจะต๎อง
เปลี่ยนแปลงที่ต๎นฉบับของ Story Board กํอนแล๎วจึงคํอยแก๎ไขที่โปรแกรมและนําไปทดสอบการทํางาน
ใหมํ ถ๎ายังพบข๎อบกพรํองก็จะต๎องนํากลับมาปรับปรุงแก๎ไขอีก จนกวําจะได๎โปรแกรมที่สมบูรณ์จึงจะ
นําไปใช๎งานได๎ และเพื่อให๎การนําไปใช๎งานมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการจัดหาคูํมือประกอบการใช๎
โปรแกรม ซึ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (ศิริชัย สงวนแก๎ว.  2534: 173-179)     
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  1.  คูํมือผู๎เรียน 
   -  บอกชื่อเรื่อง  ชื่อวิชา  และระดับชั้น  
   -  วัตถุประสงค์ของบทเรียน  เชํน  เพื่อทดสอบความร๎ู  เพื่อเสริมความร๎ูหรือเพื่อ
ใช๎สอนแทนครู  เป็นต๎น 
   -  จุดประสงค์ทั่วไป  และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
   -  โครงสร๎างเนื้อหา  หรือบทสรุปของเนื้อหาในบทเรียน  
   -  ความร๎ูพื้นฐานที่จําเป็นกํอนการเรียน  
   -  แสดงตัวอยํางกรอบภาพในบทเรียน  และคําชี้แจงในสํวนที่จําเป็น  
   -  กิจกรรม กฎเกณฑ์ ข๎อเสนอแนะที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนหรือการทดสอบ 
   -  ระยะเวลาในการเรียนโดยประมาณ  
  2.  คูํมือคร ู
  -  โครงรํางของเนื้อหา   
  -  จุดประสงค์ของโปรแกรมที่ใช๎สอน  
  -  ใช๎สอนวิชาอะไร  ตอนไหน  สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลักอยํางไร ผู๎สอนควรมี
ความร๎ูพื้นฐานอะไร 
  -  เสนอแนะกิจกรรมเรียน และเวลาที่ใช๎ในการเรียน  
  -  ให๎ตัวอยํางเพื่อชี้แนะให๎เห็นวํา โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะชํวยได๎อยํางไร               
ชํวงไหนในวิชานั้น ๆ 
  -  เสนอแนะแหลํงข๎อมูลเพิ่มเติมจากบทเรียน 
  -  ตัวอยํางแบบทดสอบกํอนการเรียน และหลังการเรียนพร๎อมเฉลย  
  3.  คูํมือการใช๎เครื่อง  
  -  ชื่อโปรแกรม ผู๎เขียนโปรแกรม ลิขสิทธิ์ วันแก๎ไข  
  -  เครื่องมือที่ใช๎เขียนโปรแกรม แฟ้มข๎อมูลตํางๆ ขนาดของโปรแกรม 
  -  หนํวยความจําของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช๎โปรแกรมนี้ได๎หรืออุปกรณ์ที่จะต๎อง      
ใช๎รํวม 
  -  คําส่ังตําง ๆ ที่ต๎องใช๎กับโปรแกรม  
  -  ผังงานของโปรแกรม  
  -  ตัวอยํางการป้อนข๎อมูล และการแสดงผล  
  -  ข๎อมูลการทดสอบโปรแกรมกับกลุํมตัวอยําง  
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4.3  เทคนิคการออกแบบบทเรียน 
        เทคนคิในการออกแบบบทเรียนโปรแกรมสําหรับคอมพวิเตอร์นั้น มักจะยดึหลักการที่

คล๎ายคลึงกันและมีจุดประสงค์เหมือนกันที่จะให๎ผู๎เรียนได๎มีพัฒนาการ  และเกิดการเรียนรู๎มากที่สุด  
สําหรับการประยุกต์เทคนิคการออกแบบบทเรียน สุกรี รอดโพธิ์ทอง (2535 : 42-48) ได๎ดัดแปลงจาก
กระบวนการเรียนการสอน  9 ขั้นของ กาเยํ (Gagne’. 1985: 302-303) เพื่อที่จะเร๎าความสนใจของ
ผู๎เรียน ผู๎ที่ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ควรจะคํานึงถึงหลักการดังนี้  

1  เร๎าความสนใจ ( Gain  Attention) 
 บทเรียนจึงควรเริ่มด๎วยลักษณะของการใช๎ภาพ สีและเสียง หรือการประกอบกันหลายๆ 
อยํางโดยสิ่งที่สร๎างขึ้นมานั้นเกี่ยวข๎องกับเนื้อหาและนําสนใจ  ซึ่งจะมีผลตํอความสนใจของผู๎เรียน และ          
เป็นการเตรียมผู๎เรียนให๎พร๎อมที่จะศึกษาเนื้อหากํอนที่จะเริ่มเรียน ผ๎ูเรียนควรที่จะได๎รับแรงกระตุ๎น และ
แรงจูงใจให๎อยากเรียน โดยสิ่งที่สร๎างขึ้นเพื่อเร๎าความสนใจจะต๎องเป็นสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหา และควร
คํานึงถึงหลักการ  ดังนี้ 
 -  ใช๎กราฟิกที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหา  กราฟิกควรมีขนาดใหญํ  งําย และไมํซับซ๎อน  
 -  ใช๎ภาพเคลื่อนไหว  หรือเทคนิคอ่ืน ๆ  เข๎าชํวยเพื่อแสดงการเคลื่อนไหว  แตํควรส้ัน
และงําย 
 -  ให๎สีเข๎าชํวย  
 -  ใช๎เสียงให๎สอดคล๎องกับกราฟิก 
 -  กราฟิกควรจะค๎างบนจอภาพ  จนกวําผู๎เรียนจะกด  KEY 
 -  กราฟิกควรบอกชื่อบทเรียนไว๎ด๎วย  ควรใช๎เทคนิคการเขียนภาพกราฟิกที่แสดงบนจอ
ได๎เร็ว  และกราฟิกนั้นนอกจากจะเกี่ยวข๎องกับเนื้อหาแล๎วต๎องเหมาะสมกับวัยของผู๎เรียนด๎วย 
 2.  บอกวัตถุประสงค์ ( Specify  Objectives) 
 การบอกวัตถุประสงค์นั้น  การบอกวัตถุประสงค์นั้นทําได๎หลายแบบ  ตั้งแตํแบบที่เป็น
วัตถุประสงค์กว๎างๆ จนกระทั่งถึงการบอกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ก็เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ทราบถึงประเด็น 
เค๎าโครงของเนื้อหา จะทําให๎ผู๎เรียนสามารถผสมผสานแนวคิดในรายละเอียดของเนื้อหาให๎สอดคล๎องกับ
เนื้อหาในสํวนใหญํได๎  ดังนั้นการบอกถึงวัตถุประสงค์ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ จึงนิยมใช๎ข๎อความส้ัน 
และโน๎มน๎าวจิตใจของผู๎เรียน จะสํงผลให๎การเรียนรู๎มีประสิทธิภาพข้ึนการบอกวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง
หลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้ 
 -  ใช๎คําส้ันๆ  และเข๎าใจงําย  
 -  หลีกเลี่ยงคําที่ยังไมํเป็นที่รู๎จักและเข๎าใจได๎โดยทั่วไป  
 -  ไมํควรกําหนดวัตถุประสงค์หลายข๎อเกินไป  
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 -  ผู๎เรียนควรมีโอกาสทราบวําหลังจากเรียนจบแล๎ว  จะนําไปใช๎อะไรได๎บ๎าง  
 -  หากบทเรียนนั้นมีบทเรียนยํอยหลายๆ  บทเรียน  หลังจากบอกวัตถุประสงค์ กว๎าง ๆ  
แล๎วควรจะตามด๎วย Menu และหลังจากนั้นควรจะเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะของแตํละบทเรียนยํอย 
 -  การกําหนดให๎วัตถุประสงค์ปรากฏบนจอทีละข๎อ  เป็นเทคนิคที่ดีทั้งนี้ควรจะคะเน
เวลาระหวํางชํวงให๎เหมาะสม  หรือผู๎กดแป้นพิมพ์เพื่อดูวัตถุประสงค์ข๎อตํอไปทีละข๎อ 
 -  เพื่อให๎วัตถุประสงค์นําสนใจ  อาจใช๎กราฟิกงํายๆ  ชํวย  เชํน  กรอบ  ลูกศร  และ
รูปทรงเรขาคณิต  การใช๎ภาพเคลื่อนไหวยังไมํจําเป็น 
 3.  ทวนความร๎ูเดิม ( Activate  Prior  Knowledge) 
 กํอนที่ให๎ความร๎ูใหมํแกํผู๎เรียนในสํวนของเนื้อหา  และแนวคิดสั้น ๆ  ผู๎เรียนอาจจะไมํมี
พื้นฐานมากํอน  มีความจําเป็นอยํางยิ่งผู๎ที่ออกแบบโปรแกรมควรจะต๎องหาวิธีการประเมินความร๎ูเดิม           
ในสํวนที่จําเป็นกํอนที่จะรับความร๎ูใหมํ    ทั้งนี้นอกจากเพื่อเตรียมผู๎เรียนให๎พร๎อมที่จะรับความร๎ูใหมํแล๎ว 
ยังเป็นการทบทวนหรือให๎ผู๎เรียนได๎ย๎อนไปคิดในสิ่งที่ตนรู๎มากํอนเพื่อชํวยในการเรียนรู๎ส่ิงใหมํอีกด๎วย 
  ในขั้นทบทวนความร๎ูเดิม ไมํจําเป็นต๎องเป็นการทดสอบเสมอไป หากเป็นบทเรียนที่             
สร๎างขึ้นเป็นชุดบทเรียนหรือบทเรียนที่เรียนตํอ ๆ  กันไปตามลําดับ  การทบทวนความร๎ูเดิมอาจเป็นไปใน
รูปแบบของการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนคิดย๎อนหลังถึงสิ่งที่ได๎เรียนมากํอนหน๎านี้  การกระตุ๎นอาจแสดงด๎วย
คําพูด  ภาพ  หรือผสมผสานกันแล๎วแตํความเหมาะสม จะมากหรือน๎อยนั้นขึ้นอยูํกับผู๎สอน หากผู๎เรียน
ไมํสามารถเข๎าใจความร๎ูเดิมของผู๎เรียนวํามีความเข๎าใจเพียงพอที่จะเรียนหรือไมํ  ลักษณะนี้การทดสอบ
มีความจําเป็นมาก  หากพบวําผู๎เรียนไมํเข๎าใจ  ควรแนะนําให๎กลับไปเรียนบทเรียนเดิมกํอน  หรือ
ผู๎ออกแบบบทเรียนอาจเขียนบทเรียนยํอยๆ เพื่อการทบทวนดังกลําว ส่ิงที่ผู๎สร๎างบทเรียนควรคํานึงถึงใน
ขั้นนี้ก็ คือ 
 -   ไมํควรเดาวําผู๎เรียนมีความร๎ูพื้นฐานกํอนศึกษาเนื้อหาใหมํเทํากันควรมีการทดสอบ
หรือให๎ความร๎ูเพื่อเป็นการทบทวนให๎ผู๎เรียนพร๎อมที่จะรับความร๎ูใหมํ 
 -   การทบทวนหรือทดสอบควรให๎ตรงจุด  
 -   ควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนนอกจากเนื้อหาใหมํ  หรือออกจากการทดสอบเพื่อไปศึกษา
ทบทวนได๎ตลอดเวลา 
 -   กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนย๎อนคิด  หากทําด๎วยภาพประกอบคําพูด จะทําให๎บทเรียนนําสนใจ
ขึ้น 
 4.  การเสนอเนื้อหาใหมํ ( Present  New  Information) 
  การเสนอภาพที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหาประกอบคําพูดที่สั้นงําย  และได๎ใจความ  การใช๎
ภาพประกอบจะทําให๎ผู๎เรียนเข๎าใจเนื้อหางํายขึ้น  และความคงทนในการจําจะดีกวําการใช๎คําพูดเพียง
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อยํางเดียว  การหาภาพ  สิ่งของหรือวัตถุที่คิดวําผู๎เรียนเข๎าใจดีและมีความหมายแทนการใช๎ภาพ
เปรียบเทียบจะชํวยอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมให๎งํายตํอการรับร๎ู  ในสํวนของการออกแบบเสนอเนื้อหา
ใหมํให๎นําสนใจควรคํานึงถึงสิ่งตําง ๆ ดังนี้ 
 -  ใช๎แผนภูมิแผนภาพ  แผนสถิต ิสัญลักษณ ์หรือภาพประกอบ 
 -  ในการนําเสนอเนื้อหาที่ยากและซับซ๎อน  ใช๎ตัวชี้แนะ (Cue) ในสํวนของข๎อความ
สําคัญ อาจใช๎เป็นการขีดเส๎นใต ๎การตีกรอบ การกระพริบ การเปลี่ยนส ีการโยงลูกศร การใช๎ส ีฯลฯ เป็น
การชี้แนะด๎วยคําพูด 
 -  ไมํควรใช๎กราฟิกที่เข๎าใจยาก  และไมํเกี่ยวข๎องกับเนื้อหา 
 -  จัดรูปแบบของคําอํานให๎นําอําน  หากเนื้อหายาว ควรจัดแบํงกลุํมคําอํานให๎จบเป็น 
ตอน ๆ 
 -  ยกตัวอยํางที่เข๎าใจงําย  
 -  หากการแสดงกราฟิกของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช๎ทําได๎ช๎า  ควรนําเสนอเฉพาะ 
กราฟิกที่จําเป็นเทํานั้น 
 -  หากเป็นจอสีไมํควรใช๎สีเกิน  3 สี ในแตํละเฟรม ไมํควรเปลี่ยนสีไปมากโดยเฉพาะสี
หลักของ Text 
 5.  ขั้นแนวทางการเรียนรู๎ ( Guide  Learning) 
  ผู๎ออกแบบบทเรียน  ต๎องพยายามใช๎เทคนิคในการที่กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนนําความร๎ูเดิมมา
ใช๎ในการศึกษาความร๎ูใหมํ  และยังต๎องพยายามหาวิธีทางที่จะทําให๎การศึกษาความร๎ูใหมํของผู๎เรียนมี           
ความกระจํางชัดเทําที่จะทําได๎  บางคร้ังอาจใช๎วิธีการให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นคว๎าและวิเคราะห์หาคําตอบด๎วย
ตนเอง  ข๎อควรคํานึงในการสอนขั้นนี้ มีดังนี้ 
 -  แสดงให๎ผู๎เรียนได๎เห็นถึงความสัมพันธ์ของเนื้อหาความร๎ูและชํวยให๎เห็นวําสิ่งยํอย 
นั้นมีความสัมพันธ์กับสิ่งใหญํอยํางไร 
 -  แสดงให๎เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งใหมํกับสิ่งที่ผู๎เรียนมีความร๎ูหรือประสบการณ์  
มาแล๎ว 
 -  ให๎ตัวอยํางที่แตกตํางกันออกไป เพื่อชํวยอธิบายมโนทัศน์ใหมํให๎ชัดเจนขึ้น 
 -  การเสนอเนื้อหาที่ยาก  ควรให๎ตัวอยํางที่เป็นรูปธรรมไปสูํนามธรรม ถ๎าเป็นเนื้อหาที่ 
ไมํยากนักให๎เสนอตัวอยํางจากนามธรรมในลักษณะที่เป็นรูปธรรม 
 -  กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนคิดถึงความร๎ูและประสบการณ์เดิม  
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 6.  กระตุ๎นการตอบสนอง ( Elicit  Responses) 
 การเรียนรู๎ที่จะมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใดนั้น  เกี่ยวข๎องกับระดับและข้ันตอนของ      

การประมวลข๎อมูล หากผู๎เรียนได๎มีโอกาสรํวมคิด รํวมกิจกรรมในสํวนที่เกี่ยวกับเนื้อหา  การซักถามและ 
การตอบคําถาม ซึ่งจะชํวยในด๎านของการจํายํอมจะดีกวําการอําน การฟัง หรือการคัดลอกข๎อความจาก
ผู๎อ่ืนเพียงอยํางเดียว พยายามให๎ผู๎เรียนได๎ตอบสนองตลอดในการเรียนบทเรียน  การออกแบบบทเรียน
ในขั้นตอนนี้ มีดังนี้ 
 -  พยายามให๎ผู๎เรียนได๎ตอบสนองด๎วยวิธีใดวิธีหนึ่งตลอดการเรียนบทเรียน  
 -  ควรให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสพิมพ์คําตอบหรือข๎อความส้ันๆ  ตามความเหมาะสมเพื่อ           
เรียกความสนใจ 
 -  ถามคําถามเป็นชํวง ๆ ตามความเหมาะสม 
 -  เร๎าความคิดและจิตนาการด๎วยคําถาม 
 -  ไมํควรถามคําถามเดียวหลายๆคําถาม  หรือคําถามเดียวแตํตอบได๎หลายคําตอบ           
ถ๎าจําเป็นควรให๎เลือกตอบตามตัวเลือก 
 -  หลีกเลี่ยงการตอบสนองซ้ําๆ  หลายครั้งเมื่อทําผิด  เมื่อผิด  1-2 ครั้ง  ควรจะให๎
Feedback และเปลี่ยนทํากิจกรรมอ่ืนตํอไป 
 -  การตอบสนองที่ผิดพลาดบ๎างด๎วยความเข๎าใจผิด เชํน การพิมพ์ตัว L กับเลข  1 หรือ
Space ในการพิมพ์ อาจเกินไปหรือขาดหาย บางคร้ังใช๎ตัวพิมพ์ใหญํอาจอนุโลมได๎ 
 -  ควรแสดงการตอบสนองของผู๎เรียนบนเฟรมเดียวกับคําถามและ  Feedback ควรอยูํ 
บนเฟรมเดียวกันด๎วย 
 7.  ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ (Provide  Feedback) 

การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับจะกระตุ๎นความสนใจจากผู๎เรียนมากขึ้น  ถ๎าบทเรียนนั้นท๎าทาย       
ผู๎เลํนโดยการบอกจุดที่ชัดเจนและให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ เพื่อบอกวําขณะนั้นผู๎เรียนอยูํตรงไหน หํางจาก 

เป้าหมายเทําใด การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับเป็นภาพจะชํวยเร๎าความสนใจยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ถ๎าภาพนั้นเกี่ยวข๎องกับเนื้อหาที่เรียน หลักการในการออกแบบบทเรียนให๎ข๎อมูลย๎อนกลับควรพิจารณา
ดังนี้ 
  -   ควรให๎ข๎อมูลย๎อนกลับทันทีหลังจากผู๎เรียนตอบสนอง  
  -   บอกให๎ผู๎เรียนทราบวําถูกหรือผิด  
  -   แสดงคําถามคําตอบ  และข๎อมูลย๎อนกลับบนกรอบเดียวกัน  
  -   ใช๎ภาพงํายที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหา  
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 -   อาจใช๎เสียงสําหรับการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ  เชํน  คําตอบที่ถูกต๎อง  และคําตอบ              
ที่ตอบผิด โดยใช๎เสียงที่แตกตํางกัน 
  -   เฉลยคําตอบที่ถูก  หลังจากผู๎เรียนทําผิด  2-3 คร้ัง 
  -   ใช๎การให๎คะแนน  หรือภาพเพื่อบอกความใกล๎ไกล  จากเป้าหมายได๎  
  -   พยายามสํุมการใช๎ข๎อมูลย๎อนกลับเพื่อเร๎าความสนใจ  
 8.  ทดสอบความร๎ู (Assess  Performance)   

       การทดสอบความร๎ูเปน็การเปดิโอกาสใหผ๎ู๎เรียนไดท๎ดสอบตนเอง  เพ่ือเกบ็คะแนน  หรือ
เป็นการทดสอบเพื่อวัดวําผู๎เรียนผํานเกณฑ์ต่ําสุด  เพื่อที่จะศึกษาบทเรียนตํอไปหรือยัง  และ                
การทดสอบยังมีผลในการจําระยะยาวของผู๎เรียนด๎วย  ข๎อสอบจึงควรถามเรียงลําดับตามจุดประสงค์
ของบทเรียน  คํานึงถึงความแมํนตรง  และความเชื่อถือได๎ของแบบทดสอบ อยําทดสอบโดยใช๎ข๎อเขียน
เพียงอยํางเดียว  ควรใช๎ภาพประกอบการทดสอบอยํางเหมาะสม ข๎อแนะนําตํางๆ  ในการออกแบบ
บทเรียน เพื่อทดสอบในขั้นนี้มีดังนี้ 
 -  ต๎องแนํใจวําสิ่งที่ต๎องการวัดนั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน  
 -  หลีกเลี่ยงการให๎ผู๎เรียนพิมพ์คําตอบที่ยาวเกินไป  นอกเสียจากวําต๎องการจะทดสอบ
การพิมพ ์
 -  ให๎ผู๎เรียนตอบครั้งเดียวในแตํละคําถาม  ยกเว๎นในหนึ่งคําถามมีคําถามยํอยอยูํด๎วย
แยกเป็นหลาย ๆ คําถาม 
 -  คํานึงถึงความแมํนยํา และความเชื่อถือได๎ของแบบทดสอบ 
 -  อยําตัดสินคําตอบวําผิด  ถ๎าคําตอบไมํตรงกับคําสั่ง  เชํน ถ๎าคําตอบที่ต๎องการเป็น
ตัวอักษร แตํผ๎ูเรียนพิมพ์ตัวเลข ควรจะบอกให๎ผู๎เรียนตอบใหมํไมํใชํบอกวําตอบผิด 
 -  อยําทดสอบโดยใช๎ข๎อเขียนเพียงอยํางเดียว  ควรใช๎ภาพประกอบการทดสอบบ๎าง 
 9.  การจําและการนําไปใช๎  ( Promote  Retention  and  Transfer) 

        ในการเตรียมการสอนสําหรับชั้นปกติ ตามข๎อเสนอแนะของ Gagne’ นั้น ในขั้นสุดท๎าย
นี้จะเป็นกิจกรรมสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญ รวมทั้งข๎อเสนอแนะตํางๆ  เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสทบทวน
หรือซักถามปัญหากํอนจบบทเรียน ในขั้นนี้เองที่ผู๎สอนจะได๎แนะนําการนําความร๎ูใหมํไปใช๎หรืออาจจะ
แนะนําการวิจัยเพิ่มเติม ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ จึงมีข๎อพิจารณาดังนี้ 

             -  บอกผู๎เรียนวําความร๎ูใหมํมีสํวนสัมพันธ์กับความร๎ูหรือประสบการณ์ที่ผู๎เรียนคุ๎นเคย
แล๎วอยํางไร 

            -  ทบทวนแนวคิดที่สําคัญเพื่อเป็นการสรุป 
             -  เสนอแนะสถานการณ์ที่ความร๎ูใหมํอาจนําไปใช๎ประโยชน ์
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             -  บอกให๎ผู๎เรียนถึงแหลํงข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอเนื่อง 
กลําวโดยสรุปแล๎ว การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามขั้นตอนของ  Gagne’ นั้น 

เป็นเทคนิคการออกแบบที่สามารถใช๎ได๎กว๎าง และเป็นเทคนิคที่ทําให๎ผู๎เรียนรู๎สึกเหมือนกับการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนปกติ  โดยใช๎ความสามารถของคอมพิวเตอร์เข๎ามาประยุกต์ใช๎รํวมกันเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน แตํอยํางไรก็ตามในกระบวนการทั้ง 9 ขั้นนั้น ก็สามารถปรับเปลี่ยนตัด
ทอนหรือเพิ่มเติมได๎ โดยพิจารณาให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและการนําเสนอที่นําสนใจ 
 
5.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint                          

5.1  พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft PowerPoint                  
   Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมหนึ่งของชุด Microsoft Office โปรแกรม PowerPoint 
นี้ใช๎สําหรับการทําพรีเซ็นเทชั่น หรือการนําเสนอ ข๎อมูล สินค๎า บริการ  และการพัฒนาบุคลากร โดยผําน
ทางคอมพิวเตอร์ในลักษณะ  Multi-media นําเสนอในรูปแบบของภาพนิ่ง ภาพยนตร์ และเสียงเพลง  
โปรแกรมนี้ก็ถือได๎วําเป็นที่นิยมมากที่สุดตัวหนึ่งในการทํา presentation เนื่องจากการใช๎งานงําย และไมํ
จําเป็นต๎องมีความร๎ูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากนัก  ก็สามารถทําพรีเซ็นเทชั่นในระดับ Professional ได๎  
รวมทั้งเวอร์ชั่นใหมํ ๆ ก็มีการเครื่องมือชํวยเหลือตําง ๆ  ในการสร๎างพรีเซ็นเทชั่นให๎อีกมากมาย 

5.2  การท างานของ โปรแกรม PowerPoint                                  
 หลักการทํางานทั่วไปของ  โปรแกรม PowerPoint มีดังนี้                                
 1. พรีเซ็นเทชั่นจะแบํงออกเป็นหน๎า ๆ   
 2. แตํละหน๎า สามารถใสํ ตัวอักษร รูปภาพ หรือ ภาพยนตร์ และเสียง ได๎   
 3. การเพิ่มหน๎า ให๎ใช๎คําส่ัง Insert เลือกเมนูยํอย New Slide หรือกด Ctrl+M  
 4. การใสํ effect ให๎เลือก Slide Show เลือก Custom Animation  
 5. การเริ่มนําเสนอ ให๎เลือกเมนู Slide Show เลือก View Show 

5.3  สื่อการสอนในลักษณะของ โปรแกรม PowerPoint 
               ส่ือการสอนที่พัฒนาด๎วยโปแกรม  PowerPoint แบํงเป็นตอนๆ ที่เหมาะสม ประกอบด๎วย 

               1.  ชื่อตอน 
               2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
               3. วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู๎ 
               4.  เนื้อหาโดยสรุป 
               5.  คําถามท๎ายบท 
               6.  แหลํงข๎อมูลอ๎างอิง 
               7.  หมายเลขสไลด์และหมายเลขตอน    
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 5.4  หลักการพัฒนาสื่อ โปรแกรม PowerPoint 
        1 .  มีรูปแบบการนําเสนอที่โดดเดํน นําสนใจ  
    2.  ใช๎ฟอนต์ที่ได๎มาตรฐาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยมีขนาดและรูปแบบที่
เหมาะสม  
        3.  มีมาตรฐานเดียวกันทั้งสื่อ  
        4.  มีระบบโต๎ตอบกับผู๎ใช๎ที่เหมาะสม  

               5.  มีความถูกต๎องตามหลักการใช๎ภาษาไทย 
 5.5  ประโยชน์ของ โปรแกรม PowerPoint 
               โปรแกรม PowerPoint เป็นโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให๎ใช๎กับงาน           
ด๎านการนําเสนอเรื่องราวตําง ๆ (Presentation)   ในลักษณะคล๎าย ๆ กับการฉายสไลด์ เราสามารถใช๎
คําส่ังของ PowerPoint สร๎างแผํนสไลด์ที่มีรูปภาพ และข๎อความบรรยายเรื่องราวที่ต๎องการจะนําเสนอได๎
อยํางรวดเร็ว พร๎อมทั้งกําหนดลักษณะแสง เงา ลวดลายกับสไลด์แตํละแผํนให๎มีความสวยงามและ
นําสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังกําหนดรูปแบบการฉายสไลด์แตํละแผํนและใสํเทคนิคพิเศษในการแสดง
ข๎อความแตํละบรรทัด เพื่อให๎ผู๎ชมได๎เห็นข๎อความที่ละข้ันตอน 
  
6.  เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาชุดการสอนและสื่อคอมพิวเตอร์     
ช่วยสอน 

ปัจจุบันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับชุดการสอนสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอนมากมาย ทั้งที่เป็นงานวิจัย
ในประเทศ และงานวิจัยตํางประเทศ ดังเชํน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุดการสอนและสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในประเทศ  
 พรสวรรค์ จรัสรุํงชัยกุล. (2547 : 93) ได๎ศึกษาพัฒนาชุดการเรียน เรื่องเมทริกซ์ และดีเทอร์
มินันท์ โดยใช๎หลักการเรียนเพื่อรอบรู๎เพื่อสํงเสริมทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบวําชุดการเรียน เรื่องเมทริกซ์ และดีเทอร์มินันท์โดยใช๎หลักการเรียน 
เพื่อรอบรู๎เพื่อสํงเสริมทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์สูงกวําเกณฑ์ 80/80 และทักษะการสื่อสารด๎วย
คณิตศาสตร์ภายหลังเรียน เรื่องเมทริกซ์และดีเทอร์มินันท์ โดยใช๎หลักการเรียนเพื่อรอบรู๎เพื่อสํงเสริม
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนปรากฏวํานักเรียนมีความสามารถโดยเฉล่ียร๎อยละ 
79.94 
 อนงค์นาฏ เดชอัมพร  (2548 : 67) ได๎ศึกษาการใช๎ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบค๎นพบเรื่อง  
การแปลงเรขาคณิตที่เน๎นความร๎ูสึกเชิงปริภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบวํา ชุดการ
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เรียนคณิตศาสตร์แบบค๎นพบ เรื่อง การแปลงเรขาคณิตที่เน๎นความร๎ูสึกเชิงปริภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร๎อยละ 70 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สุขเกษม อุยโต  (2540 : บทคัดยํอ) ได๎พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาประวัติ        
การถํายภาพหลักสูตรศิลปะภาพถําย ระดับปริญญาตรี สําหรับเป็นเครื่องชํวยสอนในวิชาประวัติ        
การถํายภาพและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ทดลองกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
ศิลปกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 45 คน พบวํา บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนวิชาประวัติ           
การถํายภาพที่พัฒนาข้ึนมามีประสิทธิภาพอยูํในเกณฑ์ 91.83/91.11 สามารถนําไปใช๎เป็นเครื่อง       
ชํวยสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 พิไลพร สวยรูป (2543 : 69-75) ได๎พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนระบบมัลติมีเดีย เรื่อง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
กําหนด 90/90 โดยแบํงเนื้อหาออกเป็น 5 บทเรียน คือ ลักษณะ ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางทรัพยากรและลักษณะของประชาชน ผลการวิจัยพบวํา บทเรียนนี้มี
ประสิทธิภาพอยูํในเกณฑ์ 91.50/90.20 สามารถนําไปใช๎ในการเรียนการสอนได๎จริง 

จิระ  ดีชํวย  (2546: 58) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนซํอมเสริม 
เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบวําผลสัมฤทธิ์ทาง             
การเรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนสูงกวํากํอนการเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สุขเกษม พุกจรูญ  ( 2546 : 44) ได๎ศึกษาผลการใช๎สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรม 
PowerPoint กับแบบฝึกคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาชีววิทยา จํานวน 8 เรื่อง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  พบวํา สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรม PowerPoint  ทําให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎   
งํายขึ้น เร็วขึ้น และมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงข้ึน นักเรียนมีความพึงพอใจตํอสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม PowerPoint  สูง   

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องทั้งในประเทศ จะเห็นได๎วําสามารถบอกได๎ถึงประสิทธิภาพ
ของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วํามีผลตํอการนํามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  และแก๎ปัญหา           
การสอนในปัจจุบันได๎เป็นอยํางดี ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพให๎กับบทเรียนในด๎านการเรียนรู๎ ประกอบกับ
การพัฒนาส่ือคอมพิวเตอร์ชํวยสอนเป็นนวัตกรรมที่มีคุณคําและประโยชน์ที่จะชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์ด๎วยตนเองอยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎เรียนได๎
ปฏิบัติกิจกรรมและมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอนนั้นให๎ประโยชน์แกํผู๎เรียนไมํวําจะเป็นทางด๎าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมีระดับสูงขึ้น และเป็นสํวนชํวยให๎การแก๎ปัญหาในการเรียนการสอน 

คุณลักษณะที่เหมาะสมของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอนนี้  ทําให๎การใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน
เพื่อการเรียนการสอนมีความนําสนใจ สามารถพัฒนานําไปใช๎ในการเรียนการสอนได๎จริง  และ
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สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  ซึ่งเป็นสื่อประสมที่เป็นทั้งรูปภาพข๎อความ  เสียง  สามารถทําให๎ผู๎เรียนเกิด           
การเรียนรู๎  และผู๎เรียนสามารถเรียนได๎ด๎วยตนเองอยํางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะสํงผลให๎สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได๎ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนสูงยิ่งขึ้น  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุดการสอนและสื่อคอมพิวเตอร์ต่างประเทศ  
 วิลสัน ( Wilson. 1988: Online) ได๎ทําการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการใช๎                
ชุดการสอนของครูเพื่อแก๎ปัญหาในการเรียนของเด็กเรียนช๎าด๎านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการบวก การลบ            
ผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวําครูผ๎ูสอนยอมรับวําการใช๎ชุดการสอนมีผลดีมากกวําการสอนแบบปกติ             
อันเป็นวิธีการหนึ่งที่ชํวยให๎ครูสามารถแก๎ปัญหาการสอนที่อยูํในหลักสูตรคณิตศาสตร์สําหรับเด็กเรียน
ช๎า 
 โอเดน  ( Oden. 1982: 355-A)     ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนเกรด 9 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนและการสอนแบบบรรยาย  ผลการวิจัย
พบวํานักเรียน ที่เรียนซํอมเสริมจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
สูงกวํานักเรียนที่เรียนซํอมเสริมจากการสอนปกติ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ไรท์ (Wright. 1984: 1063-A) ได๎ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซํอมเสริมคณิตศาสตร์
โดยใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสอน กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยแบํงนักเรียน
เป็น 3 กลุํม  
  กลุํมที่ 1  เรียนซํอมเสริมจากคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ในระบบ Plato 
  กลุํมที่ 2  เรียนซํอมเสริมจากคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  ในระบบ  Apple II 
  กลุํมที่ 3  เรียนซํอมเสริมจากการสอนปกต ิ
  ผลการวิจัยพบวํานักเรียนที่เรียนซํอมเสริมจากคอมพิวเตอร์ชํวยสอนในกลุํมทดลอง 2 
กลุํมคือกลุํมที่ 1 และกลุํมที่ 2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวํานักเรียนที่เรียนซํอมเสริมจากการสอน
ตามปกติ 
 เยียว  ( Yeoh, Kok Cheow. 2002: Abstract) ได๎ศึกษาถึงอิทธิพลของการใช๎คอมพิวเตอร์ชํวย
สอนกับนักศึกษาที่ศึกษาด๎านการออกแบบ ในระดับปริญญาตรี ซึ่งกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 68 คน ซึ่งเลือกจากนักศึกษาด๎านการออกแบบ จํานวน 14 ห๎องเรียน 
ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวํา คอมพิวเตอร์ชํวยสอนเป็นเครื่องมือที่ชาญฉลาด 
และเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก๎ปัญหาของมนุษย์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยังเป็นสิ่งที่ชํวยสร๎าง
แรงจูงใจในการเรียน และพัฒนาส่ิงที่เป็นประโยชน์ใหมํให๎แกํผู๎ใช๎งาน 

ชาง  (Chang C-Y. 2002: Abstract) ได๎ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  Earth 
Science ของนักเรียนเกรด 10 จากการเรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนแบบใช๎ครูเป็นศูนย์กลาง
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และแบบใช๎นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ผลการวิจัยพบวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุํมที่เรียนด๎วย
คอมพิวเตอร์ชํวยสอนแบบใช๎ครูเป็นศูนย์กลางดีกวํากลุํมที่เรียนแบบใช๎นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องตํางประเทศที่ได๎มีผู๎ทําวิจัยพบวํา การนําส่ือคอมพิวเตอร์
ชํวยสอนไปใช๎ในการเรียน ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได๎ และยังสํงผลถึงผลสัมฤทธิ์             
ทาง การเรียนที่สูงข้ึนกวําตอนที่ยังไมํได๎เรียน หรือสูงกวํากลุํมที่เรียนด๎วยวิธีการเรียนแบบปกติ 

ดังนั้นจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยทั้งในประเทศและตํางประเทศดังที่กลําว
มาแล๎วข๎างต๎น ผู๎รายงานพบวําการให๎ความร๎ูและความเข๎าใจที่ถูกต๎องในเรื่องความร๎ูพื้นฐานในการสอน
การจัดนิทรรศการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่องของกระบวนการจัดนิทรรศการของงานห๎องสมุด  จะทําให๎
ผู๎เรียนรู๎จักสืบค๎นข๎อมูล สามารถแสวงหาความร๎ูได๎ด๎วยตนเอง ผ๎ูเรียนเป็นผู๎ใฝ่ร๎ูใฝ่เรียน และฝึกให๎ผู๎เรียน
รู๎จักเลือกใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานได๎อยํางเหมาะสม และหากได๎รับการวางพื้นฐานที่ดี ก็จะ
เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอํานไปด๎วย  ประกอบกับสํงผลให๎ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดสามารถใช๎บริการได๎
อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีเจตคติที่ดีตํอการอํานและมีนิสัยรักการอํานอยํางตํอเนื่อง  

ผู๎รายงานจึงสนใจที่จะดําเนินการจัดทําสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  เรื่อง  การจัดนิทรรศการ
ห๎องสมุด เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม และความเจริญทางเทคโนโลยี 
และสอดคล๎องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะสํงผลให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ยิ่งขึ้น และผ๎ูเรียนสามารถนําความร๎ูไปใช๎ประโยชน์ตํอตนเองในชีวิตประจําวัน และประกอบการเรียน
รายวิชาอ่ืนเป็นอยํางดี 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผ๎ูรายงานได๎ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา  
 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา  
 3. การสร๎างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา  
 4. วิธีดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
 5. สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล  
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1  ประชากร 
      ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่1                     
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม รายวิชานิทรรศการ             
งานห๎องสมุด รหัสวิชา  ง 40213 เป็นจํานวนทั้งสิ้น 25 คน    
 1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุํมตัวอยํางใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ได๎แกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                  
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม รายวิชานิทรรศการงาน
ห๎องสมุด รหัสวิชา  ง 40213 จํานวน 25 คน ได๎มาโดยการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เพื่อทดลองใชส๎ื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนชุดสื่อการสอนโปรแกรมMicrosoft 
PowerPoint   ที่สร๎างขึ้น โดยแบํงเป็น  3 กลุํม ดังนี้ 

1. การทดลองครั้งที ่1 สุํมนักเรียนมา 3 คน  
2. การทดลองครั้งที ่2 สุํมนักเรียนมา 15 คน  
3. การทดลองครั้งที ่3 เจาะจงนักเรียนที่เรียนทั้งสิ้น 25 คน  

 1.3. ขอบเขตของเน้ือหา   
      ขอบเขตของเนื้อหาการจดันทิรรศการหอ๎งสมุด  ที่ใชใ๎นการจดัทาํส่ือคอมพวิเตอร์ชวํยสอน 
ชุดสื่อการสอนโปรแกรมMicrosoft PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด๎วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการห๎องสมุด  ดังนี ้
 เรื่องที่ 1 ความร๎ูพื้นฐานในการจัดนิทรรศการ 
 เรื่องที่ 2 การจัดนิทรรศการหนังสือ 
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 เรื่องที่ 3 การจัดนิทรรศการหมุนเวียน  
 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ผู๎รายงานสร๎างขึ้นเพื่อใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด๎วย  

2.1  สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213  เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประกอบด๎วย  เนื้อหาสาระ  ดังนี้ 
 1.  การจัดนิทรรศการ 
 2.  การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 
 3.  การจัดนิทรรศการหนังสือ  

2.2  แบบประเมินคุณภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint รายวิชางานนิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213   เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 1.  แบบประเมินคุณภาพด๎านเนื้อหา 
 2.  แบบประเมินคุณภาพด๎านเทคโนโลยีการศึกษา 

2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนที่ใช๎ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ              
การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint  รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213   เรื่อง 
การจัดนิทรรศการห๎องสมุด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  
 2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ              
การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint  รายวิชางานนิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213   
เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ด๎วยวิธีวัดแบบประเมินคํา (Rating) 5 ระดับ 

 
3.  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.1 วิธีด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดสื่อการสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

การสร๎างและหาประสิทธิภาพ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการ
ห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู๎รายงานได๎จัดทําตามลําดับ ดังนี ้

3.1.1  ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ กลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี         
ชํวงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
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3.1.2  ศึกษาเนื้อหา และวัตถุประสงค์การเรียนรู๎ของการจัดการเรียนการสอน วิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด จากนั้นกําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะใช๎ในการสร๎างสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน 
ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint    

3.1.3   วิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู๎ ให๎สัมพันธ์กับรายละเอียด
ของเนื้อหา 

3.1.4   ศึกษาตําราเอกสารเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน การ
จัดนิทรรศการหนังสือ การจัดป้ายนิเทศ 

3.1.5  วางเค๎าโครงเนื้อหา จัดลําดับกํอนหลังแล๎วนําไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหาตรวจสอบ
ความถูกต๎อง และสอดคล๎องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู๎  

3.1.6  ศึกษาการใช๎โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร๎างสื่อคอมพิวเตอร์ชํวย
สอน และศึกษารูปแบบการสร๎างชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint  จากตําราเอกสาร            
ตําง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

3.1.7  เขียนกรอบเนื้อหาสําหรับสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  ชุดสื่อการสอนโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint  รายละเอียดของบทบรรยาย ข๎อความอธิบายภาพ รูปแบบของภาพ เสียง อักษร
และเทคนิคตําง  ๆโดยปรึกษาผู๎เชี่ยวชาญในการสร๎างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เพื่อขอคําแนะนํา
และตรวจสอบความถูกต๎อง 

 กรอบเนื้อหาของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213  เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ประกอบด๎วยหัวข๎อตามลําดับ  ดังนี ้

 3.1.7.1  กรอบ แนะนําสื่อและผู๎จัดทํา  
 3.1.7.2  ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง และชื่อหนํวยการเรียนรู๎  
 3.1.7.3  ชื่อเรื่อง (หนํวยยํอย) 
 3.1.7.4  จุดประสงค์การเรียนรู๎  
 3.1.7.5  แบบทดสอบ (กํอนเรียน-หลังเรียน)  
 3.1.7.6  เฉลยแบบทดสอบ (กํอนเรียน-หลังเรียน)  
 3.1.7.7  บทเรียน  
 3.1.7.8  กิจกรรมท๎ายเนื้อหา (แบบฝึกหัด/ใบงาน) 
 3.1 .7.9  บรรณานุกรม 

3.1.8  สร๎างเนื้อหา ภาพ เสียง ตามเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน  
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3.1.9  นําเนื้อหา ภาพ เสียง ที่สร๎างไว๎ประกอบรวมกันใน สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน โดย          
การใช๎โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 

3.1.10  สร๎างแบบฝึกหัดระหวํางเรียน แบบเลือกคําตอบถูกผิด จํานวน  50 ข๎อ โดย
แบํงเป็นเรื่อง ๆ ดังนี้  

  เรื่องที่ 1   การจัดนิทรรศการ    2 0 ข๎อ 
  เรื่องที่ 2   การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 10 ข๎อ  
  เรื่องที่ 3   การจัดนิทรรศการหนังสือ  20 ข๎อ 

3.1.11 นําแบบฝึกหัดที่สร๎างขึ้นไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหาตรวจสอบแล๎วนํามาปรับปรุง
แก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ 

3.1.12 นําบทเรียนที่แก๎ไขแล๎วไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทําน 
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหาจํานวน 3 ทําน ทําการประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอร์ที่สร๎างขึ้น ปรับปรุงแก๎ไข
ตามคําแนะนําของผู๎เชี่ยวชาญ 
3.2. วิธีด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 วิธีดําเนินการสร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนการสร๎างและหา
คุณภาพ ดังนี ้
 3.2.1  ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ กลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี         
ชํวงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
 3.2.2  วิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง เนื้อหา และวัตถุประสงค์การเรียนรู๎ ในเรื่อง       
การจัดนิทรรศการห๎องสมุด  แบํงออกเป็น 3 เรื่องดังนี ้
  เรื่องที่ 1   การจัดนิทรรศการ    
  เรื่องที่ 2   การจัดนิทรรศการหมุนเวียน  
  เรื่องที่ 3   การจัดนิทรรศการหนังสือ  
 3.2.3  ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 3.2.4  สร๎างแบบทดสอบให๎ครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู๎ สร๎าง
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  เป็นข๎อสอบวัดความร๎ู ความเข๎าใจ และการนําไปใช๎ จํานวน 80 
ข๎อ ดังนี ้
  เรื่องที่ 1   การจัดนิทรรศการ       3 0 ข๎อ 
  เรื่องที่ 2   การจัดนิทรรศการหมุนเวียน  20 ข๎อ  
  เรื่องที่ 3   การจัดนิทรรศการหนังสือ   30 ข๎อ 
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 3.2.5  นําแบบทดสอบที่สร๎างขึ้นไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหา จํานวน 3 ทําน ตรวจสอบ
ความถูกต๎องและประเมินคุณภาพ เพื่อดูความสอดคล๎องระหวํางข๎อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่หา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC)   
 3.2.6  นําแบบทดสอบมาปรับปรุงแก๎ไขตามที่ผู๎เชี่ยวชาญเสนอแนะ 
 3.2.7  นําแบบทดสอบที่สร๎างขึ้นไปทดลองใช๎กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางและเคยเรียนรายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด จํานวน 15 
คน  
 3.2.8  นําผลคะแนนที่ได๎มาวิเคราะห์คุณภาพหาคําความยากงําย ( p) และคําอํานาจ
จําแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข๎อ คัดเลือกข๎อสอบที่มีคําความยากงําย (p) ระหวําง 0.20-0.80 
และคําอํานาจจําแนก (r) ตั้งแตํ 0.20 ขึ้นไป โดยใช๎เทคนิค 27 % ของ จุง เตห์ ฟาน (ล๎วน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ.  2538: 210) ได๎ข๎อสอบจํานวน 50 ข๎อ ครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาในแตํละเรื่อง 
ดังนี้   
  เรื่องที่ 1   การจัดนิทรรศการ   20 ข๎อ 
  เรื่องที่ 2   การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 10 ข๎อ 
  เรื่องที่ 3   การจัดนิทรรศการหนังสือ   20 ข๎อ 
 3.2.9 หาคําความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ได๎คัดเลือกไว๎ โดยใช๎สูตร KR - 20 ของ คูเดอร์ 
ริชาร์ดสัน  (ล๎วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 197-199) 
 3.2.10 นําแบบทดสอบที่หาคุณภาพแล๎วไปใช๎ในสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  
 
ตาราง 2 คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง จํานวนข๎อ คําความยากงําย 
(p) 

คําอํานาจจําแนก 
(r) 

คําความเชื่อมั่น 
(KR – 20 ) 

เรื่องที่ 1 
เรื่องที่ 2 
เรื่องที่ 3 

20 
10 
20 

0.60-0.76 
0.64-0.76 
0.44-0.72 

0.43-0.71 
0.43-0.71 
0.43-0.71 

0.789 
0.782 
0.796 

รวมท้ังฉบับ 50 0.44-0.76 0.43-0.71 0.789 
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3.3. วิธีด าเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินคุณภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน           
ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 ผ๎ูรายงานสร๎างแบบประเมินคุณภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม
Microsoft PowerPoint จํานวน 2 ชุด โดยแยกออกเป็นชุด สําหรับผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหา 1 ชุด และ
สําหรับผู๎เชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยีการศึกษา 1 ชุด ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
 3.3.1.  ศึกษาข้ันตอนในการสร๎างแบบประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการ
สอนโปรแกรมMicrosoft PowerPoint 
 3.3.2.  ศึกษาคุณสมบัติที่ควรใช๎ในการประเมินทางด๎านเนื้อหา ได๎แกํการประเมิน
สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ในด๎านตําง ๆ ดังนี ้
  -  คุณภาพด๎านเนื้อหา  
  -  คุณภาพภาษาที่ใช๎  
  -  คุณภาพด๎านการประเมินผล  
 3.3.3. ศึกษาคุณสมบัติที่ควรใช๎ในการประเมินทางด๎านเทคโนโลยีการศึกษา ได๎แกํ             
การประเมินในด๎านตําง ๆ ดังนี ้
  -  คุณภาพด๎านภาพ เสียง ตัวอักษรและสี 
  -  คุณภาพด๎านการสอน  
  -  คุณภาพด๎านการจัดบทเรียน  
 3.3.4. การออกแบบและสร๎างแบบประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ              
การสอนโปรแกรมMicrosoft PowerPoint โดยใช๎แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณ
คํา (Rating Scale) แบํงออกเป็น 5 ระดับให๎เลือกตอบ โดยมีเกณฑ์ในการให๎น้ําหนักคะแนน ดังนี ้
  5 คะแนน  หมายถึง   มีคุณภาพอยูํในระดับดีมาก  
  4 คะแนน  หมายถึง   มีคุณภาพอยูํในระดับด ี
  3 คะแนน  หมายถึง   มีคุณภาพอยูํในระดับปานกลาง  
  2 คะแนน  หมายถึง   คุณภาพอยูํในระดับต๎องปรับปรุง  
  1 คะแนน  หมายถึง   คุณภาพอยูํในระดับใช๎ไมํได๎  
 การแปลความหมายคําเฉล่ียของแบบประเมินคุณภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ
การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ใช๎เกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี ้
  คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง   มีคุณภาพอยูํในระดับดีมาก  
  คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง   มีคุณภาพอยูํในระดับดี  
  คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง   มีคุณภาพอยูํในระดับปานกลาง  
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  คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  คุณภาพอยูํในระดับต๎องปรับปรุง  
  คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง   คุณภาพอยูํในระดับใช๎ไมํได ๎
  เกณฑ์การการกําหนดคุณภาพของเครื่องมือ ผ๎ูรายงานใช๎เกณฑ์  3.51 ขึ้นไป 
 3.3.5. นําไปใช๎ในการประเมินคุณภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน 
3.4. วิธีสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดสื่อการ
สอนโปรแกรมMicrosoft PowerPoint 
          การสร๎างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint  รายวิชางานนิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213  เรื่อง การจัด
นิทรรศการห๎องสมุด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีลําดับขั้นตอน  ดังนี ้
 3.4.1  ศึกษาเทคนิคการสร๎างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัยตําง  ๆที่เกี่ยวข๎องกับ
วิธีการสอนแบบวัดความพึงพอใจ และกําหนดโครงสร๎างเนื้อหาของแบบสอบถามให๎สอดคล๎องกับ
จุดมุํงหมายที่ต๎องการทราบ 
 3.4.2 สร๎าง แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการเรียนของผู๎เรียนที่มีตํอสื่อคอมพิวเตอร์          
ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft PowerPoint จํานวน 15 ข๎อ นําแบบสอบถาม                    
ความพึงพอใจที่สร๎างไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทําน ตรวจสอบและปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ  
และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก๎ไขแล๎ว ให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต๎องและประเมินคุณภาพ คํา
ดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ และคัดเลือกข๎อคําถามที่มีคุณภาพ
เหมาะสมสอดคล๎อง จํานวน 10 ข๎อ  
 3.4.3  นําแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนที่ตรวจสอบโดยผู๎เชี่ยวชาญ มาสร๎างเป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนที่มีลักษณะเป็นมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 
ข๎อความในแบบสอบถามเกี่ยวกับความร๎ูสึกชอบหรือความพอใจ โดยในแตํละข๎อมีตัวเลือก 5 ระดับ ดังนี ้
 ความพึงพอใจมากที่สุด    5 คะแนน 
 ความพึงพอใจมาก    4 คะแนน 
 ความพึงพอใจปานกลาง    3 คะแนน 
 ความพึงพอใจน๎อย   2 คะแนน 
 ความพึงพอใจน๎อยที่สุด    1 คะแนน 
  ในการแปลความหมายของระดับความพึงพอใจของผู๎เรียน ใช๎เกณฑ์ในการแปล
ความหมายของคําคะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจ มีระดับดังนี ้
   คําเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   คําเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
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   คําเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
   คําเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน๎อย 
   คําเฉล่ีย  1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน๎อยที่สุด 
3.4.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนไปใช๎กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปใช๎ในการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนด๎วยสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213  เรื่อง การจัด
นิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
4.  วิธีด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล     
4.1  การทดลอง 
 ผ๎ูรายงานได๎ดําเนินการทดลองใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213  เรื่อง การจัดนิทรรศการ
ห๎องสมุด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550  ระหวํางเดือนมิถุนายน – กันยายน 
2550 โดยมีกําหนด การสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง  รวมเวลาในการสอนทั้งหมด  6 ครั้ง          
12 ชั่วโมง  ตามลําดับขั้นตอน  ดังนี ้
 4.1.1  ทําการทดสอบกํอนเรียน โดยให๎กลุํมตัวอยํางได๎ทําแบบทดสอบกํอนเรียนใน            
แตํละเนื้อหา เก็บข๎อมูล เพื่อวิเคราะห์วํากลุํมตัวอยํางมีความร๎ูมากน๎อยเพียงใด โดยใช๎แบบทดสอบ      
กํอนเรียนที่ผู๎รายงานได๎สร๎างขึ้น ดังนี ้
  1.  การจัดนิทรรศการ   จํานวน  20 ข๎อ 
  2.  การจัดนิทรรศการหมุนเวียน     จํานวน  10 ข๎อ 
  3.  การจัดนิทรรศการหนังสือ  จํานวน  20 ข๎อ  
 4.1.2 ดําเนินการเรียนตามกระบวนการที่ไว๎วางไว๎ โดยแจ๎งจุดมุํงหมาย ความสําคัญและ
อธิบายวิธีการเรียนด๎วยสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213  เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 6 โดยให๎กลุํมตัวอยํางใช๎เวลาเรียน ในแตํละเนื้อหา ดังนี ้
  1.  การจัดนิทรรศการ   จํานวน  4 ชั่วโมง 
  2.  การจัดนิทรรศการหมุนเวียน     จํานวน  2 ชั่วโมง 
  3.  การจัดนิทรรศการหนังสือ  จํานวน  6 ชั่วโมง  
 4.1.3  ทําการทดสอบหลังเรียน เมื่อกลุํมตัวอยํางเรียนรู๎ด๎วยสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน             
ชุดสื่อการสอน โปรแกรม Microsoft PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213  
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เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในแตํละเนื้อหา แล๎วนําข๎อมูลที่ได๎ไปทําการ
วิเคราะหข์๎อมูล 

4.1.4 เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสร็จแล๎ว ให๎ผู๎เรียนตอบ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตํอสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213  เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากเรียนด๎วยสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint แล๎วตรวจให๎คะแนน นําผลไปวิเคราะห์ข๎อมูล 
 4.1.5 ดําเนินการทดลองกับกลุํมตัวอยําง  

 การหาประสิทธิภาพของ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213  เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู๎รายงานได๎ดําเนินการตามลําดับดังนี ้

 การทดลองครั้งที่  1 
 เป็นการตรวจสอบข๎อบกพรํองของ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน โปรแกรม 

Microsoft PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213  เรื่อง การจัดนิทรรศการ
ห๎องสมุด   โดยนําไปทดลองเป็นรายบุคคลกับนักเรียนที่อยูํในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 จํานวน 3 คน แล๎วให๎
ผู๎เรียนศึกษาจากสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน โปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่สร๎างขึ้น  
โดยใช๎เครื่องคอมพิวเตอร ์1 เครื่อง ตํอนักเรียน 1 คน ให๎ผู๎เรียนทําแบบฝึกหัดควบคูํไปกับการเรียน 
จากนั้นสัมภาษณ ์สังเกตผู๎เรียนวํามีปัญหาและปฏิกิริยา บันทึกข๎อบกพรํอง ข๎อเสนอแนะเพื่อนํามา
ปรับปรุงแก๎ไข 

 การทดลองครั้งที่  2 
 นํา สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน โปรแกรม Microsoft PowerPoint  

รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213  เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด  ที่ปรับปรุงแก๎ไขแล๎ว
ในการทดลองครั้งที ่1 ไปทดลองกับกลุํมตัวอยําง เป็นนักเรียนรายบุคคลที่อยูํในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6   
จํานวน 15 คน ให๎นักเรียนเริ่มเรียนเรื่องที ่1 ในขณะเรียนนักเรียนจะต๎องทําแบบฝึกหัดระหวํางเรียน
ควบคูํไปการเรียนด๎วย และเมื่อเรียนจบเรื่องที่ 1 ให๎นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทําเชํนนี้จนครบทั้ง 3 เรื่อง แล๎วรวบรวมคะแนนแบบฝึกหัดระหวํางเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของแตํละเรื่อง มาวิเคราะห์หาแนวโน๎มประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ
การสอน โปรแกรม Microsoft PowerPoint  ตามเกณฑ ์85/85 โดยใช๎สูตร E1/E2 
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 การทดลองครั้งที ่3 
 เป็นการหาประสิทธิภาพของ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน โปรแกรม 

Microsoft PowerPoint  ที่ได๎ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วในครั้งที ่2 ไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียน      
กลุํมตัวอยําง จํานวน 25 คน แล๎วให๎นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint  เริ่มเรียนเรื่องที ่1 ในขณะเรียนนักเรียนจะต๎องทําแบบฝึกหัด/ใบงาน
ระหวํางเรียนควบคูํไปด๎วย และเมื่อเรียนจบบทที ่1 นักเรียนจะต๎องทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ทําเชํนนี้จนครบทั้ง  3 เรื่องแล๎วรวบรวมคะแนนแบบฝึกหัดระหวํางเรียน และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตํละเรื่อง มาหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ      
การสอน โปรแกรม Microsoft PowerPoint  ตามเกณฑ ์85/85 โดยใช๎สูตร E1/E2 
4.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎รายงานได๎ทําการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังนี้ 
 4.2.1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม 
Microsoft Power Point รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213  เรื่อง การจัดนิทรรศการ
ห๎องสมุด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนําคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบฝึกหัดระหวํางเรียน มาคิดเป็น
ร๎อยละ และ คะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมาคิดเป็นร๎อยละตามเกณฑ์  85/85 
 5.2  การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนําคําเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบกํอนเรียนคิด
เป็นร๎อยละ  และคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมาคิดเป็นร๎อยละตามเกณฑ์  85/85 
 5.3  การวิเคราะห์คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC)  ของแบบทดสอบ  
 5.4 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint  รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัด
นิทรรศการห๎องสมุด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
 

5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีการจัดกระทําและวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติตําง  ๆดังตํอไปนี ้
5.1  สถิติพื้นฐาน ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉล่ีย (Mean)  และคําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)   
5.2. สถิติที่ใช๎ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 5.2.1 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช๎

ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางคําถามรายข๎อกับจุดประสงค์หรือพฤติกรรมที่ต๎องการวัด โดยการนําแบบ
วัดที่สร๎างขึ้นไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญพิจารณาให๎คะแนน แล๎วจึงนําคะแนนทั้งหมดไปหาดัชนีความสอดคล๎อง
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ระหวํางคําถามรายข๎อกับจุดประสงค์ที่ต๎องการวัดโดยใช๎สูตร IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) (กาญจนา  วัฒายุ. 2548: 188) 

 

   IOC      =    
N

R  

  เมื่อ IOC      หมายถึง   ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามกับ 
                                                                      จดุประสงคท์ี่ตอ๎งการวัด  
   R  หมายถึง  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญทุกคน  
   N หมายถึง  จํานวนผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมด 

ในที่นี ้พิจารณาเลือกข๎อสอบที่มีดัชนีความสอดคล๎องระหวําง 0.50-1.00 ถ๎าคํา IOC ได๎
น๎อยกวํา 0.5 แสดงวําข๎อสอบนั้นไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค์ที่ต๎องการวัด ต๎องปรับปรุงใหม ํ

5.2.2 คําความยากงําย (p) และคําอํานาจจําแนก(r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยการวิเคราะห์เป็นรายข๎อ ใช๎เทคนิค 27% ของ จุง เตห ์ฟาน (Chung Teh Fan) (ล๎วน 
สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2536 :186-187) พิจารณาเลือกข๎อสอบที่มีความยากงํายระหวําง 0.20-
0.80 และมีคําอํานาจจําแนกระหวําง0.20 ขึ้นไป 

 
p = R/N 
r  = (Ru – RL) 

                                                N/2 
 

เมื่อ  p  หมายถึง  คําความยากงําย 
 R  หมายถึง  จํานวนนักเรียนที่ทําข๎อนั้นถูก 
 N  หมายถึง  จํานวนนักเรียนที่ทําข๎อนั้นทั้งหมด 
 r  หมายถึง  คําอํานาจจําแนก 
 Ru  หมายถึง  จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุํมเกํง 
 RL  หมายถึง  จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุํมอํอน 
 N  หมายถึง  จํานวนนักเรียนในกลุํมเกํงและกลุํมอํอน 
 

5.2.3 คําความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยคํานวณจากสูตรKR-
20 ของ (Kuder Richardson-20) (ล๎วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2536: 168) มีสูตรดังนี ้
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 X

100
A

N

100
B

N

KR-20 = [ n / (n-1)][1- { Σpi (1-pi ) / s
2

t }] 

 

เมื่อ   KR-20  หมายถึง คําความเชื่อมั่น 
n  หมายถึง  จํานวนข๎อคําถามในแบบทดสอบ 
st

2 หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือนั้นทั้งฉบับ 

pi  หมายถึง  สัดสํวนของคนตอบถูกข๎อที ่i 
คําความเชื่อมั่นที่วิเคราะห์ได๎จะอยูํระหวําง 0.00-1.00 ถ๎ามีคําใกล ๎1.00 แสดงวํา

แบบทดสอบนั้นมีความเชื่อมั่นสูง ผลการสอบเชื่อถือได ๎
5.2.4 คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจตํอสื่อคอมพิวเตอร์

ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft PowerPoint  
5.2.5 คําความพึงพอใจของแบบสอบถามความพึงพอใจตํอสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน            

ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft PowerPointใช๎คําสถิติพื้นฐาน ได๎แกํ คําเฉล่ีย (Mean)              
คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
5.3 สถิติที่ใช๎ในการทดสอบสมมติฐาน 

5.3.1 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ               
การสอนโปรแกรม  Microsoft PowerPoint ใช๎เกณฑ ์85/85 ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น โดยใช๎สูตร E1/E2 

(เสาวณีย ์สิกขาบัณฑิต.  2528: 284) ดังนี ้
 

         
  E1       =             
 
 

E1     หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว๎ในสื่อคิดเป็นร๎อยละจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตํละเรื่องและจากแบบฝึกหัดระหวํางเรียนได๎ถูกต๎อง 

ΣX   หมายถึง คะแนนรวมของผู๎เรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของแตํละเรื่องและจากแบบฝึกหัดระหวํางเรียน 

N       หมายถึง จํานวนผู๎เรียน 
 
A       หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์    
          ทางการเรียนของแตลํะเร่ืองระหวํางเรียน 
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F

 2D

 2D

  E2        =                       
 
 

E2      หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร๎อยละ จากการตอบคําถาม 
ทุกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได๎ถูกต๎อง 

Σ F   หมายถึง คะแนนรวมของผู๎เรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
          ทางการเรียนหลังเรียน 
N       หมายถึง จํานวนผู๎เรียน 
B       หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
          หลังเรียน 
 

  5.3.2 สถิติเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนใช๎
วิธีการของการแจกแจงท ี(t-test) แบบ t-dependent โดยใช๎สูตร (กาญจนา วัฒายุ. 2548: 96)   

        t     =    
 

 1

22



 



N

DDN

D
 

 df = N-1      
ในที่นี้          t      =    การทดสอบความแตกตํางของคะแนนกํอนเรียนและหลังเรียน 

                           D     =    ความแตกตํางของคะแนนกํอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
                                                      แตํละคน 
                           N     =    จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
                  D   =    ผลรวมของความแตกตํางของคะแนนกํอนและหลังเรียนของ  
                                                       นักเรียนทุกคน 
                    =    ผลรวมของความแตกตํางของคะแนนกํอนและหลังเรียนของ 
                                                       นักเรียนแตํละคนยกกําลังสอง 
                             =  ผลรวมของความแตกตํางของคะแนนกํอนเรียนและหลังเรียนของ 
                                        นักเรียนแตํละคนยกกําลังสอง 

และทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โดยการทดสอบ  
คําที ( t - test for Dependent) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตํางของคะแนนกํอนเรียนและ        
หลังเรียน 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

   
 การรายงานผลการดําเนินงานครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อรายงานการจัดทําและผลการใช๎
สื่อคอมพิวเตอร์ ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการ                
งานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213  เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็น
สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ที่สร๎างขึ้นโดยใช๎  โปรแกรม  Microsoft PowerPoint ภายใต๎ระบบปฏิบัติการ  
Microsoft Windows XP ชุดสื่อการสอนบรรจุอยูํในแผํนซีดีรอม   โดยจัดลําดับขั้นตอนการวิจัยและ
รายงานดังนี้ 
 
ส่ือคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ชุดส่ือการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชา
นิทรรศการงานห้องสมุด รหัสวิชา ง 40213  เรื่อง การจัดนิทรรศการห้องสมุด  

ผู๎รายงานได๎จัดทําเป็นสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา 
ง 40213  เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง          
การเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. บทเรียนประกอบด๎วยเนื้อหา 3 เรื่อง คือ ความร๎ูพื้นฐานการจัดนิทรรศการ การจัดนิทรรศการ
หนังสือ การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 
 2. เนื้อหาประกอบด๎วย เมนูหลัก เมนูบทเรียน เมนูหนํวยการเรียนรู๎  คําแนะนําการใช๎โปรแกรม  
ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง และเนื้อหาของบทเรียนที่สามารถเลือกเรียนเนื้อหาใดกํอนก็ได๎ตามความสนใจ  
เนื้อหาในแตํละเรื่องประกอบด๎วยข๎อความ ภาพและเสียง  ได๎แกํ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย  
เสียงดนตรีประกอบ โดยมีแบบฝึกหัดและใบงานระหวํางเรียนแทรกระหวํางเนื้อหา และมีแบบทดสอบ
กํอนเรียนหลังเรียนในแตํละเรื่อง มีเฉลยคําตอบหลังผ๎ูเรียนทําแบบทดสอบ 
 3. การแสดงผลคะแนนหลังจากทําแบบฝึกหัดระหวํางเรียน  และแบบทดสอบ  เพื่อทําให๎ผู๎เรียน
ทราบคะแนนของตนเอง  และประเมินความร๎ูความเข๎าใจด๎วยตนเองได๎  ซึ่งผู๎เรียนสามารถทบทวน
บทเรียนซ้ําอีกได๎หลายครั้งจนกวําผู๎เรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่ผู๎สอนกําหนดไว๎ 
 ผ๎ูรายงานได๎นํา สื่อคอมพิวเตอร์ ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ไปทดลองกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนราชวินิต มัธยม   
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 ผ๎ูรายงานขอเสนอผลการดําเนินงานและผลการประเมินข๎อมูล  ดังตํอไปนี้  
 1.  ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อ คอมพิวเตอร์ชํวยสอน   ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  
Microsoft PowerPoint  
 2 .  ผลการวิเคราะห์คําดัชนีความสอดคล๎อง ( IOC) ของแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทาง            
การเรียน โดยผู๎เชี่ยวชาญ   
 3 .  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียน ของผู๎เรียนที่เรียนด๎วย
สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint   
 4. ผลการ วิเคราะห์คําดัชนีความสอดคล๎อง ( IOC) ความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอ
สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผู๎เชี่ยวชาญ   
 5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอสื่อ คอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ              
การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint    
1. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห้องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เร่ือง การจัดนิทรรศการห้องสมุด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ผู๎รายงานได๎นํา สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  ชุดสื่อ  การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint   
รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด ที่สร๎างเสร็จเรียบร๎อยแล๎วไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหา และผ๎ูเชี่ยวชาญ
ด๎านเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทําน ประเมินประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  ดังนี้ 
 1.1  ผลการหาประสิทธิภาพของ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ  การสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint   ด๎านเนื้อหา ดังแสดงในตาราง 2 และ 3 
 
ตาราง 3    ผลการประเมินคุณภาพ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ  การสอนโปรแกรม Microsoft  
      PowerPoint โดยผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหา  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย
ของระดับ
ความเห็น 

ระดับ
คุณภาพ 

1. คุณภาพด้านเน้ือหา 
     1.1 ความถูกต๎องของเนื้อหา 
     1.2 ความสอดคล๎องของเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู ๎
     1.3 ความเหมาะสมในการจัดเรียงลําดับเนื้อหา 
     1.4 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผู๎เรียน 
     1.5 ความเหมาะสมระหวํางเนื้อหาและแบบฝึกหัด 

4.62 
4.67 
4.33 
4.33 
4.67 
4.33 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดี 
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ตาราง 3 (ตํอ)     
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย

ของระดับ
ความเห็น 

ระดับ
คุณภาพ 

     1.6 ความนําสนใจของเนื้อหาและทําให๎เกิดแรงจูงใจตํอการเรียน 
     1.7 ความทันสมัยของการเสนอเนื้อหาและการอ๎างอิงแหลํงข๎อมูล 
2. คุณภาพภาษาท่ีใช ้
     2.1 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
     2.2 ความถูกต๎องของภาษาที่ใช๎ 
3. คุณภาพด้านการประเมินผล 
     3.1 บทเรียนสามารถให๎ผลตามความมุํงหมายที่ตั้งไว๎ 
     3.2 ความชัดเจนของคําถามในแบบทดสอบ 
     3.3 ความเหมาะสมของข๎อคําถามกับจุดประสงค์การเรียนรู๎ 
     3.4 ความสอดคล๎องของแบบทดสอบกับเนื้อหา 
    3.5 ความสอดคล๎องของแบบฝึกหัดระหวํางเรียนและแบบทดสอบ  
          ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5.00 
5.00 

 
4.50 
4.33 
4.67 
4.47 
4.67 
4.67 
4.33 
4.33 
4.33 

ดีมาก 
ดีมาก 

 
ด ี
ดี 

ดีมาก 
ด ี

ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
ดี 
ดี 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.53 ดีมาก 

 
จากตาราง 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  ชุดสื่อ  การสอนโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการ
ห๎องสมุด สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหา มีความเห็นวํามีคุณภาพโดยรวมอยูํใน
ระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาคุณภาพรายด๎านพบวําทุกด๎าน  คือ ด๎านเนื้อหา  ด๎านคุณภาพภาษาที่ใช๎  
และด๎านการประเมินผลแตํละรายการมีคุณภาพอยูํในระดับดีถึงดีมาก สํวนคุณภาพตามรายการ
ประเมินสํวนใหญํอยูํในระดับดีมาก  ยกเว๎น ความสอดคล๎องของเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู๎       
ความเหมาะสมในการจัดเรียงลําดับเนื้อหา ความเหมาะสมระหวํางเนื้อหาและแบบฝึกหัด ความชัดเจน
ในการอธิบายเนื้อหา  ความเหมาะสมของข๎อคําถามกับจุดประสงค์การเรียนรู๎  ความสอดคล๎องของ
แบบทดสอบกับเนื้อหา และความสอดคล๎องของแบบฝึกหัดระหวํางเรียนและแบบทดสอบ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูํในระดับดี 

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหา  มีข๎อเสนอแนะให๎ปรับปรุง สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  ชุดสื่อ  การสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint มีเนื้อหาบางตอนที่ต๎องแก๎ไขให๎ชัดเจนและถูกต๎องมากขึ้น  อยํางไรก็
ตามผู๎เชี่ยวชาญให๎ความเห็นวํา สื่อ คอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ  การสอนโปรแกรม Microsoft 
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PowerPoint นี้ กระตุ๎นผู๎เรียนให๎เกิดความสนใจและกระตือรือร๎นในการเรียนเป็นอยํางดี  ผู๎รายงานได๎    
ทําการแก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหา เรียบร๎อย 
 1.2  ผลการหาประสิทธิภาพของ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ  การสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint   ด๎านเทคโนโลยีการศึกษา  ดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4    ผลการประเมินคุณภาพ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ  การสอนโปรแกรม Microsoft  
      PowerPoint โดยผู๎เชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยีการศึกษา  

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย
ของระดับ
ความเห็น 

ระดับ
คุณภาพ 

1.  ด้านภาพ เสียง ตัวอักษรและส ี
     1.1 ภาพสอดคล๎องกับเนื้อหาที่นําเสนอ 
     1.2 ภาพที่ใช๎ประกอบสื่อความหมายได๎ชัดเจน 
     1.3 ความเหมาะสมในการจัดภาพ 
     1.4 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 
     1.5 ความชัดเจนของเสียง 
     1.6 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
     1.7 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 

1.8 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 
2.  คุณภาพด้านการสอน 
     2.1 บทเรียนสามารถให๎ผลตามความมุํงหมายที่ตั้งไว๎ 
     2.2 ความเหมาะสมของเนื้อหาในการนําเสนอ 
     2.3 ความเหมาะสมของลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา 
     2.4 ความเหมาะสมของการจัดตําแหนํงของข๎อมูลที่แสดงบน 
           จอภาพ 
3.  ด้านการจัดการบทเรียน 
     3.1 ความเหมาะสมของการจัดลําดับเนื้อหาบทเรียน 
     3.2 ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอบทเรียน 
     3.3 ความเหมาะสมของความตํอเนื่องของการนําเสนอบทเรียน 

4.50 
4.67 
4.67 
4.33 
4.33 
4.33 
4.67 
4.33 
4.67 
4.50 
4.67 
4.67 
4.33 
4.33 

 
4.33 
4.33 
4.33 
4.33 

ด ี
ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ด ี

ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
ดี 

 
ด ี
ดี 
ดี 
ดี 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.44 ด ี
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จากตาราง 4 ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยีการศึกษามีความเห็นวํา สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  ชุด
สื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213  เรื่อง               
การจัดนิทรรศการห๎องสมุด สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพด๎านเทคโนโลยีการศึกษามีคุณภาพ
โดยรวมอยูํในระดับดี  และเมื่อพิจารณารายด๎านพบวําทุกด๎าน  คือ ด๎านภาพ เสียง ตัวอักษรและสี                
ด๎านการจัดการบทเรียนอยูํในระดับดี สํวนคุณภาพตามรายการประเมินสํวนใหญํอยูํในระดับดีมาก  
ยกเว๎น ความเหมาะสมในการจัดภาพ  ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย  ความชัดเจนของเสียง             
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร ความเหมาะสมของลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา ความเหมาะสม
ของการจัดตําแหนํงของข๎อมูลที่แสดงบนจอภาพ  ความเหมาะสมของการจัดลําดับเนื้อหาบทเรียน   
ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอบทเรียน และความเหมาะสมของความตํอเนื่องของการนําเสนอ
บทเรียนโดยภาพรวมอยูํในระดับดี 

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยีการศึกษาให๎ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงแก๎ไขดังนี้ 
1. ควรเพิ่มขนาดความหนาของตัวอักษรบรรยายให๎อํานงําย และปรับความเข๎มของตัวอักษรใน

หน๎าเมนูหลักให๎ชัดขึ้น  
2. ควรสร๎างปุ่มให๎ผู๎เรียนสามารถออกจากโปรแกรมได๎ตามต๎องการ ไมํควรให๎ผู๎เรียนต๎องดูจน

ครบกํอนจึงจะสามารถออกจากโปรแกรมได๎  
ผู๎รายงานได๎ทําการแก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยีการศึกษา  

เรียบร๎อย 
2.  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบทดสอบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint   
 ผ๎ูรายงานได๎นํา แบบทดสอบที่สร๎างเสร็จเรียบร๎อยแล๎วไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทําน ประเมิน คําดัชนี
ความสอดคล๎อง (IOC) ของแบบทดสอบ ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft PowerPoint  ดังนี ้
 2.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคําดัชนีความสอดคล๎องของแบบทดสอบ ( IOC)  
สื่อ คอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft PowerPoint สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ ดังแสดงในตาราง 5 - 6  
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ตาราง 5  แสดงคําดัชนีความสอดคล๎องของแบบทดสอบ ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft  
     PowerPoint สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ  
     เรื่องการจัดนิทรรศการ 

รายการประเมิน 
ค าถาม 
ข้อท่ี 

ค่าดัชนี            
ความสอดคล้อง 

(IOC) 
ความหมาย 

เรื่อง  
- ความร๎ูพื้นฐานของการจัด
นิทรรศการ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ๎
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ 
ประโยชน์ หลักการพื้นฐานของ              
การจัดนิทรรศการ องค์ประกอบ   
และข้ันตอนในการจัดนิทรรศการ 
2. บอกหลักการ ขั้นตอน และ               
การวางแผนในการจัดนิทรรศการ
ห๎องสมุด 
 

1 1.00 เหมาะสม 
2 1.00 เหมาะสม 
3 1.00 เหมาะสม 
4 1.00 เหมาะสม 
5 1.00 เหมาะสม 
6 1.00 เหมาะสม 
7 0.67 เหมาะสม 
8 1.00 เหมาะสม 
9 1.00 เหมาะสม 

10 0.67 เหมาะสม 
11 1.00 เหมาะสม 
12 1.00 เหมาะสม 
13 1.00 เหมาะสม 
14 1.00 เหมาะสม 
15 1.00 เหมาะสม 
16 1.00 เหมาะสม 
17 1.00 เหมาะสม 
18 1.00 เหมาะสม 
19 1.00 เหมาะสม 
20 1.00 เหมาะสม 

  
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ของมูล พบวํา แบบทดสอบที่ผู๎รายงานสร๎างขึ้น เรื่องความร๎ูพื้นฐาน
ของการจัดนิทรรศการ มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยมีคําดัชนีความสอดคล๎องของเครื่องมือ ( IOC)      
อยูํระหวําง 0.67 – 1.00 แสดงวําแบบทดสอบ เรื่องการจัดนิทรรศการที่ผู๎รายงานสร๎างขึ้นมีความสอดคล๎อง
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และเหมาะสม สามารถนําไปใช๎ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตํอไปได๎ 
 
ตาราง 6  แสดงคําดัชนีความสอดคล๎องของแบบทดสอบ ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft   
     PowerPoint สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ  
     เรื่องการจัดนิทรรศการหมุนเวียน 

รายการประเมิน 
ค าถาม 
ข้อท่ี 

ค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง 

(IOC) 
ความหมาย 

เรื่อง  
- การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ๎
1. บอกหลักการ และข้ันตอน              
ในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน 
2. วิเคราะห์และเลือกเรื่องที่จัด
นิทรรศการหมุนเวียน 
3. เลือกวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการหมุนเวียน 
 

1 1.00 เหมาะสม 
2 1.00 เหมาะสม 
3 1.00 เหมาะสม 
4 1.00 เหมาะสม 
5 1.00 เหมาะสม 
6 1.00 เหมาะสม 
7 1.00 เหมาะสม 
8 1.00 เหมาะสม 
9 1.00 เหมาะสม 

10 1.00 เหมาะสม 
   

 
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ของมูล พบวํา แบบทดสอบเรื่องการจัดนิทรรศการหมุนเวียนที่
ผู๎รายงานสร๎างขึ้น มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยมีคําดัชนีความสอดคล๎องของเครื่องมือ (IOC) ทั้งฉบับมี
คํา 1.00 แสดงวําแบบทดสอบที่ผู๎รายงานสร๎างขึ้นมีความสอดคล๎องและเหมาะสม สามารถนําไปใช๎ทดลอง
เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 ตํอไปได ๎
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ตาราง 7 แสดงคําดัชนีความสอดคล๎องของแบบทดสอบ ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft PowerPoint  
     สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ เรื่องการจัดนิทรรศการหนังสือ 

รายการประเมิน 
ค าถาม 
ข้อท่ี 

ค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง 

(IOC) 
ความหมาย 

เรื่อง  
- การจัดนิทรรศการหนังสือ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ๎
1. อธิบายความหมาย จุดมุํงหมาย 
สถานที่จัด เรื่องที่จัด การเตรียมการ 
และวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการหนังสือ 
2. บอกหลักการการเตรียมการ และ
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ
หนังสือ 
3. วิเคราะห์และเลือกเรื่องที่จัด
นิทรรศการหนังสือ 

1 1.00 เหมาะสม 
2 1.00 เหมาะสม 
3 1.00 เหมาะสม 
4 1.00 เหมาะสม 
5 1.00 เหมาะสม 
6 1.00 เหมาะสม 
7 1.00 เหมาะสม 
8 1.00 เหมาะสม 
9 1.00 เหมาะสม 

10 1.00 เหมาะสม 
11 1.00 เหมาะสม 
12 1.00 เหมาะสม 
13 1.00 เหมาะสม 
14 1.00 เหมาะสม 
15 1.00 เหมาะสม 
16 1.00 เหมาะสม 
17 0.67 เหมาะสม 
18 1.00 เหมาะสม 
19 1.00 เหมาะสม 
20 0.67 เหมาะสม 

 
 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ของมูล พบวํา แบบทดสอบที่ผู๎รายงานสร๎างขึ้น มีความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา โดยมีคําดัชนีความสอดคล๎องของเครื่องมือ (IOC) อยูํระหวําง 0.67 – 1.00 แสดงวําแบบทดสอบ
เรื่องการจัดนิทรรศการหนังสือที่ผู๎รายงานสร๎างขึ้นมีความสอดคล๎องและเหมาะสม สามารถนําไปใช๎ทดลอง
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เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft PowerPoint สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ตํอไปได๎ 
3.  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ ของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint   

ผู๎รายงานได๎ดําเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลตามวิธีการทางสถิติ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ 
สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงาน
ห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑ์  
85/85 ดังนี้ 

ผลการทดลองคร้ังท่ี 1 
ผลการทดลองสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint   ครั้งที่ 

1 เป็นการทดลองรายบุคคลกับกลุํมตัวอยําง  จํานวน  3 คน มีจุดมุํงหมายเพื่อทําการตรวจสอบหา
ข๎อบกพรํองของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint   ในด๎านตํางๆ  
โดยผู๎วิจัยได๎จากการสังเกตและสอบถามผ๎ูเรียนหลังจากการเรียนเนื้อหาทั้งหมด  พบวําผู๎เรียนมีความ
สนใจในการเรียนรู๎มาก ชื่นชอบกับรูปแบบการนําเสนอข๎อมูลที่มีทั้งภาพ  เสียงดนตรีและเสียงบรรยาย
ประกอบ เนื่องจากเป็นสื่อการเรียนที่ใช๎งานงําย นอกจากนี้ผู๎เรียนรู๎สึกพึงพอใจที่มีเฉลยคําตอบที่ผู๎เรียน
ไมํคุ๎นเคย ทําให๎เข๎าใจได๎ถูกต๎องมากขึ้น 

ผู๎เรียนมีข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. บางกรอบไมํมีภาพที่จําเป็นและสอดคล๎องที่ทําให๎ผู๎เรียนเข๎าใจในเนื้อหาได๎งําย  
2. ผู๎เรียนชอบสื่อที่ผู๎รายงานสร๎างขึ้น เนื่องจากกรอบหัวข๎อตัวอักษรมีมิติเป็นการเน๎นข๎อความให๎

เดํน นําสนใจ และไมํนําเบื่อ แตํผู๎เรียนบางคนบอกวําขนาดของตัวอักษรมีขนาดเล็ก  อยากให๎ขนาดของ
ตัวอักษรใหญํขึ้น รูปภาพบางรูปมีขนาดเล็กเกินไป 

ผู๎รายงานได๎ทําการแก๎ไขปรับปรุงส่ือคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ การสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ภายหลังการทดลองครั้งที่ 1 ดังนี้ 

1. ทําการปรับปรุงภาพประกอบที่ใช๎สื่อความหมาย  
2. ปรับขนาดของตัวอักษรในบทเรียนให๎มีขนาดใหญํขึ้น และปรับขยายรูปภาพที่มีขนาดเล็กให๎

ใหญํขึ้น 
ผลการทดลองคร้ังท่ี 2 
นําสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่ปรับปรุงแก๎ไข

แล๎วในการทดลองครั้งที่ 1 ไปทดลองรายบุคคลกับกลุํมตัวอยํางจํานวน  15 คน โดยให๎ผู๎เรียน  1 คน ตํอ
การใช๎คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ
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การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint   ตามเกณฑ์  85/85 โดยให๎ผู๎เรียนเรียนครบทุกเนื้อหา  ได๎ผล
ตามตาราง 8 ดังนี้    

 
ตาราง 8 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ การสอนโปรแกรม Microsoft  
     PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด  

เรื่องที่ 
แบบฝึกหัดระหวํางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

จํานวนข๎อ คําเฉล่ีย E1 จํานวนข๎อ คําเฉล่ีย E2 (E1/ E2) 
1 
2 
3 

20 
10 
20 

16.44 
8.24 
16.96 

82.20 
82.40 
84.80 

20 
10 
20 

16.68 
8.48 
16.44 

83.40 
84.80 
82.20 

82.20/83.40 
82.40/84.80 
84.80/82.20 

รวม 50 41.64 83.13 50 41.64 83.46 83.13/83.46 

 
จากตาราง  8 แสดงผลการหาแนวโน๎มประสิทธิภาพของ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ           

การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง           
การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 พบวําเรื่องที่ 1 มีแนวโน๎มของประสิทธิภาพเป็น  
82.20 /83.40 เรื่องที่  2 มีแนวโน๎มของประสิทธิภาพเป็น  84.80 /82.20  เรื่องที่  3 มีแนวโน๎มของ
ประสิทธิภาพเป็น  82.40 /84.80  มีแนวโน๎มของประสิทธิภาพของสื่อ  โดยรวมเป็น  83.13/83.46  ยังไมํ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด จากการทดลองครั้งนี้พบวํายังมีข๎อบกพรํองที่ต๎องปรับปรุงแก๎ไข ดังนี้  

1. นักเรียนข๎ามเนื้อหาในบางเรื่อง โดยไมํได๎เข๎าไปเรียนในกรอบเนื้อหาที่กําหนด ผู๎รายงานจึงได๎
ปรับปรุงแก๎ไข สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint อีกครั้ง  โดย
อธิบายให๎ผู๎เรียนเรียนทุกกรอบเนื้อหา  

2. ข๎อความในเนื้อหาบางตอน และโจทย์แบบฝึกหัดบางข๎ออํานทําความเข๎าใจยาก ซึ่งผู๎รายงาน
ได๎แก๎ไขปรับเปลี่ยนข๎อความให๎มีความชัดเจนเข๎าใจงําย และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น แล๎วจึงนําไป
ทดลองในการทดลองครั้งที่ 3 ตํอไป 

ผลการทดลองคร้ังท่ี 3 
เป็นการหาประสิทธิภาพของ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ การสอนโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint ที่ได๎ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วในครั้งที่ 2 ไปทดลองกับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 25 คน เพื่อ
หาประสิทธิภาพของ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได๎ผล
ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 9   ผลการทดลองสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint     
     จากการทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft  
     PowerPoint  ครั้งที่ 3 

เรื่องที่ 
แบบฝึกหัดระหวํางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

จํานวนข๎อ คําเฉล่ีย E1 จํานวนข๎อ คําเฉล่ีย E2 (E1/ E2) 
1 
2 
3 

20 
10 
20 

17.44 
8.64 
17.32 

87.20 
86.40 
86.60 

20 
10 
20 

17.64 
8.76 
17.84 

88.20 
87.60 
89.20 

87.20/88.20 
86.40/87.60 
86.40/89.20 

รวม 50 43.40 86.73 50 44.24 88.33 86.73/88.33 

 
จากตาราง  9 แสดงให๎เห็นวําประสิทธิภาพของ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ การสอน

โปรแกรม Microsoft PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัด
นิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพโดยรวมเป็น  86.73 /88.33 เรื่องที่  1 เป็น 
87.20/88.20 เรื่องที่  2 เป็น 86.60/89.20 และเรื่องที่  3 เป็น 86.40 /87.60 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไป                 
ตามเกณฑ์ที่ได๎กําหนดไว๎ 
4. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนท่ีใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint  

ผู๎รายงานได๎ดําเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียน
ของผู๎เรียนที่ใช๎ ของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint   รายวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ดังแสดงในตาราง 10 
ตาราง 10 เปรียบเทียบความแตกตํางของคะแนนเฉล่ียระหวํางการทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนของ 
    ผู๎เรียนที่ใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
เร่ืองท่ี การทดสอบ N X S.D. Σ D ΣD2 t 

1 กํอนเรียน 25 9.96 0.93 192 1506 5.38** 
 หลังเรียน 25 17.64 0.95    

2 กํอนเรียน 25 3.44 0.92 133 739 7.02** 
 หลังเรียน 25 8.76 0.83    

3 กํอนเรียน 25 3.44 0.92 240 2330 6.60** 
 หลังเรียน 25 8.76 0.83    
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Df = 24   t .01 = 2.79 
      ** = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนกํอนเรียนและ
หลังเรียนด๎วยสื่อคอมพิวเตอร์ ชํวยสอน  ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint   รายวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนราชวินิต มัธยม มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช๎ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint   
รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 มีผลการเรียนรู๎โดยรวม คือ เรื่องที่ 1, 2 และ 3 หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน  
ซึ่งสอดคล๎องตามสมมติฐานการดําเนินการ 
5. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดสื่อการสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint  
 5.1 ผู๎รายงานได๎นํา แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่สร๎างเสร็จเรียบร๎อยแล๎วไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญ           
ประเมินคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอ ชุดสื่อการสอน
โปรแกรม  Microsoft PowerPoint  ดังแสดงในตาราง 11 
 
ตาราง 11 แสดงคําดัชนีความสอดคล๎องของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอชุดสื่อการสอนโปรแกรม  
     Microsoft PowerPoint จากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ 

ข๎อที่ รายการประเมิน 
คําดัชนีความสอดคล๎อง 

(IOC) 
ความหมาย 

1 การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน เข๎าใจงําย 1.00 เหมาะสม 
2 การเรียนรู๎ด๎วยชุดสื่อการสอนชุดนี้ ชํวยให๎นักเรียน

เข๎าใจเนื้อหาที่เรียนงํายมากขึ้น 
1.00 เหมาะสม 

3 การเรียนด๎วยชุดสื่อการสอนชํวยสํงเสริมจินตนาการ
และความคิดสร๎างสรรค์ 

0.66 เหมาะสม 

4 ชุดสื่อการสอนชุดนี้ ชํวยให๎เกิดความสนุกสนาน             
ทําให๎มีความกระตือรือร๎น สนใจในการเรียนและ            
ทํากิจกรรมมากขึ้น 

1.00 เหมาะสม 

5 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียน           
เกิดความมั่นใจในการเรียนและปฏิบัติงานมากขึ้น 

1.00 เหมาะสม 
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ตาราง 11 (ตํอ) 

ข๎อที่ รายการประเมิน 
คําดัชนีความสอดคล๎อง 

(IOC) 
ความหมาย 

6 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียน
ย๎อนกลับมาศึกษาในเนื้อหา ที่นักเรียนไมํเข๎าใจ              
ได๎งํายและสะดวก 

1.00 เหมาะสม 

7 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ไมํทําให๎นักเรียน
เกิดความเครียด 

1.00 เหมาะสม 

8 ชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียนเรียนรู๎ได๎ทุกเวลา 
และสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางอิสระ 

1.00 เหมาะสม 

9 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียน
ชอบเรียนวิชานี้มากขึ้น 

0.66 เหมาะสม 

10 กระบวนการที่ได๎จากการเรียนรู๎ด๎วยชุดสื่อการสอน
ชุดนี้นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในรายวิชา          
อ่ืน ๆ 

1.00 เหมาะสม 

 
 จากตาราง 1 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอ ชุดสื่อการสอน
โปรแกรม  Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 จากความคิดเห็น
ของผู๎เชี่ยวชาญ มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยมีคําดัชนีความสอดคล๎องของเครื่องมือ (IOC) อยูํระหวําง 
0.67 – 1.00 แสดงวํา ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอ ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft 
PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่องการจัดนิทรรศการหนังสือ ที่ผู๎รายงาน
สร๎างขึ้นมีความสอดคล๎องและเหมาะสม สามารถนําไปใช๎สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตํอไปได๎ 
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 5.2 ผู๎รายงานได๎วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตํอชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft 
PowerPoint ดังแสดงในตาราง 12 

 
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอสื่อคอมพิวเตอรช์ํวยสอน  ชุดสื่อการสอน 
     โปรแกรม Microsoft PowerPoint  
ล าดับ รายการประเมิน X S.D ระดับความพึงพอใจ 

1 การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน เข๎าใจงําย 3.92 1.08 มาก 
2 การเรียนรู๎ด๎วยชุดสื่อการสอนชุดนี้ ชํวยให๎

นักเรียนเข๎าใจเนื้อหาที่เรียนงํายมากขึ้น 
4.00 1.04 มาก 

3 การเรียนด๎วยชุดสื่อการสอนชํวยสํงเสริม
จินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ 

3.76 1.01 มาก 

4 ชุดสื่อการสอนชุดนี้ ชํวยให๎เกิดความสนุกสนาน 
ทําให๎มีความกระตือรือร๎น สนใจในการเรียนและ
ทํากิจกรรมมากขึ้น 

3.80 1.04 มาก 

5 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียน
เกิดความมั่นใจในการเรียนและปฏิบัติงาน             
มากขึ้น 

4.08 0.95 มาก 

6 
 

 

การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียน
ย๎อนกลับมาศึกษาในเนื้อหาที่นักเรียนไมํเข๎าใจ
ได๎งํายและสะดวก 

3.96 0.89 มาก 

7 
 
8 

การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ไมํทําให๎
นักเรียนเกิดความเครียด 
ชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียนเรียนรู๎ได๎             
ทุกเวลา และสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางอิสระ 

3.96 
 

4.20 

0.93 
 

0.76 

มาก 
 

มาก 

9 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียน
ชอบเรียนวิชานี้มากขึ้น 

4.16 0.80 มาก 

10 กระบวนการที่ได๎จากการเรียนรู๎ด๎วยชุดสื่อ             
การสอนชุดนี้นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช๎
ในรายวิชาอ่ืน ๆ 

4.32 0.63 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.02 0.91 มาก 
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จากตาราง 12 แสดงวํา นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด  
ด๎วยสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยรวมอยูํในระดับ
มาก (X  = 4.02) เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ( X = 3.76-4.32) 
ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานข๎อ 3  และแสดงให๎เห็นวํานักเรียนที่นําสื่อ คอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ               
การสอน โปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6              
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 มีความคิดเห็นวําเป็นสื่อการสอนที่มีความเหมาะสมมีประโยชน์          
ทุกรายการ เป็น สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่สามารถ
นําไปใช๎สอนได๎ผลดี  
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บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

   
การศึกษาการใช๎สื่อ คอมพิวเตอร์ชํวยสอน   ชุดการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213  เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี              
ได๎สรุปผลการใช๎ ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการการศึกษา 

1.  เพื่อพัฒนาส่ือคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 
 2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ                
การสอน โปรแกรม Microsoft PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง           
การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กํอนและหลังการเรียน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการ
ห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน 

 
ความส าคัญของการด าเนินการ 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 

2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถแก๎ปัญหาการ
เรียนการสอนวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนราชวินิต มัธยม  ในด๎าน 
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช๎ประกอบการสอน ตลอดจนความสามารถทางการเรียนของผู๎เรียน  

3. เพื่อเป็นแนวทางในการผลิต สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft 
PowerPoint ในวิชานิทรรศการงานห๎องสมุดในเรื่องอ่ืนๆ ตํอไป 
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ขอบเขตของการด าเนินการ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

     1.1 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ได๎แกํ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                  
ปีการศึกษา 25 50 โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม รายวิชานิทรรศการ               
งานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เป็นนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น 25 คน    

     1.2 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ได๎แกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1               
ปีการศึกษา 25 50 โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม รายวิชานิทรรศการ                    
งานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 จํานวน 25 คน ได๎มาโดยการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง  (Purposive 
sampling) เพื่อทดลองใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ที่สร๎างขึ้น โดยแบํงเป็น 3 กลุํม ดังนี้ 

การทดลองครั้งที่ 1 ใช๎กลุํมตัวอยําง 3 คน 
การทดลองครั้งที่ 2 ใช๎กลุํมตัวอยําง 15 คน 
การทดลองครั้งที่ 3 ใช๎กลุํมตัวอยําง 25 คน 

2.  ขอบเขตของเน้ือหา   
      ขอบเขตของเนื้อหาการจัดนิทรรศการห๎องสมุด ที่ใช๎ในการจัดทําสื่อคอมพิวเตอร์               

ชํวยสอน  ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา                
ง 40213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด๎วยเนื้อหาสาระ ดังนี้ 
       เรื่องที่ 1 ความร๎ูพื้นฐานในการจัดนิทรรศการ 
       เร่ืองที่ 2 การจัดนิทรรศการหนังสือ 
       เร่ืองที่ 3 การจัดนิทรรศการหมุนเวียน  
 3. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ  

 ระยะเวลาที่ใช๎ในการดําเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ระหวํางเดือนมิถุนายน-
กันยายน 2550    

 
สมมติฐานของการด าเนินการ 
 1. สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ที่สร๎างขึ้นสามารถใช๎สอนได๎อยําง                        
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 85/85 
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 2. ผู๎เรียนที่เรียนโดยใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213   เรื่อง   การจัดนิทรรศการห๎องสมุด    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 มีผลสัมฤทธิ์ทาง            
การเรียน หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของผู๎เรียนที่เรียนด๎วยสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม  
Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการ
ห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 อยูํในระดับ
มาก 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ 
  1.  สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ประกอบด๎วยเนื้อหาสาระ ดังนี้ 
  1.1 ความร๎ูพื้นฐานในการจัดนิทรรศการ 
 1.2  การจัดนิทรรศการหนังสือ 
 1.3  การจัดนิทรรศการหมุนเวียน  
  2. แบบทดสอบหาประสิทธิภาพสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม   Microsoft 
PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
  3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ใช๎ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  ชุดสื่อ
การสอนโปรแกรม  Microsoft PowerPoint   รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง            
การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   
  4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการใช๎ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน  ชุดสื่อ การ
สอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัด
นิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550   
ด๎วยวิธีวัดแบบประเมินคํา (Rating) 5 ระดับ 
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วิธีด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล     
 ผู๎รายงานได๎ดําเนินการทดลองใช๎ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม

Microsoft PowerPoint  รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการ
ห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนราชวินิต มัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ระหวํางเดือน
มิถุนายน-กันยายน 2550  โดยมีกําหนดการสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง  รวมเวลาในการสอน
ทั้งหมด  6 ครั้ง 12 ชั่วโมง  ตามลําดับขั้นตอน  ดังนี้ 

1.  ทําการทดสอบกํอนเรียน  โดยให๎กลุํมตัวอยํางได๎ทําแบบทดสอบกํอนเรียนในแตํละ เนื้อหา
สาระเก็บข๎อมูล เพื่อวิเคราะห์วํากลุํมตัวอยํางมีความร๎ูมากน๎อยเพียงใด โดยใช๎แบบทดสอบกํอนเรียน              
ที่ผู๎รายงานได๎สร๎างขึ้น ดังนี้ 
  1.1   การจัดนิทรรศการ     จํานวน 20 ข๎อ 
  1.2  การจัดนิทรรศการหมุนเวียน    จํานวน  10 ข๎อ 
  1.3  การจัดนิทรรศการหนังสือ  จํานวน  20 ข๎อ  

2. ดําเนินการสอนตามกระบวนการที่ไว๎วางไว๎ โดยแจ๎งจุดมุํงหมาย ความสําคัญ และอธิบาย
วิธีการเรียนด๎วยสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด  รหัสวิชา  ง 40213 เรื่อง  การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โดย
ให๎กลุํมตัวอยํางใช๎เวลาเรียน ในแตํละเนื้อหา   ดังนี้ 
  2.1   การจัดนิทรรศการ   จํานวน  4  ชั่วโมง 
  2.2  การจัดนิทรรศการหมุนเวียน     จํานวน  2  ชั่วโมง   
 2.3  การจัดนิทรรศการหนังสือ  จํานวน  6  ชั่วโมง  

3. ทําการทดสอบหลังเรียนเมื่อกลุํมตัวอยํางเรียนรู๎ด๎วยสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ การสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัด
นิทรรศการห๎องสมุดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ในแตํละเนื้อหาแล๎วนําข๎อมูลที่ได๎ไปทําการวิเคราะห์ข๎อมูล 

4. ให๎ผู๎เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตํอสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ การสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัด
นิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากเรียนด๎วยสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอนแล๎วตรวจให๎คะแนน
นําผลไปวิเคราะห์ข๎อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผ๎ูรายงานได๎ทําการวิเคราะห์ข๎อมูลผลการใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัด
นิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ดังนี้ 
 1. หาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint โดยใช๎สูตร E1/E2 (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต.  2528: 284) 

2.  การวิเคราะห์คําดัชนีความสอดคล๎อง ( IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง              
การเรียน (กาญจนา วัฒายุ. 2548: 188) 
 3. หาคําความยากงําย (p) และคําอํานาจจําแนก(r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยการวิเคราะห์เป็นรายข๎อ  ใช๎เทคนิค  27% ของ จุง เตห์ ฟาน (Chung Teh Fan) (ล๎วน สายยศ ; 
และ อังคณา สายยศ.  2536: 186-187) 
 4. หาคําความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยคํานวณจากสูตร  
KR-20 ของ (Kuder Richardson-20) (ล๎วน สายยศ ; และอังคณา สายยศ.  2536: 168) 
 5.  การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน  
การทดสอบคํา ท ี(t-test) แบบ t-dependent (กาญจนา วัฒายุ. 2548: 96)   
 6. การวิเคราะห์คําดัชนีความสอดคล๎อง ( IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู๎เรียนที่มีตํอสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
 7. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint  
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ผลการใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ราชวินิต มัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ที่ผู๎รายงานได๎สร๎างขึ้น สรุปผลการดําเนินงานดังตํอไปนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft Power 
Point รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีดังนี้ 

1.1 ผลการประเมินคุณภาพจากผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหาอยูํในระดับมาก 
1.2 ผลการประเมินคุณภาพจากผู๎เชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยีอยูํในระดับดี 
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  1.3 ประสิทธิภาพของ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
Power Point พบวํามีประสิทธิภาพ 86.73/88.33 โดยมีประสิทธิภาพแตํละเรื่อง ดังนี้ 
 เรื่องที่  1 การจัดนิทรรศการ    มีประสิทธิภาพ   87.20/88.20 
 เรื่องที่  2 การจัดนิทรรศการหมุนเวียน  มีประสิทธิภาพ   86.60/89.20 
 เรื่องที่  3 การจัดนิทรรศการหนังสือ  มีประสิทธิภาพ   86.40/87.60 

สรุปวํา ได๎ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการดําเนินการ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนหลังเรียนด๎วยสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint   สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1 เป็นไปตาม
สมมติฐานการดําเนินการ 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint   มีคําเฉล่ียเทํากับ 4.02 และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 พบวํา 
โดยรวมผ๎ูเรียน มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานการดําเนินการ 
 สรุปได๎วํา สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ราชวินิต มัธยม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ ซึ่งสามารถนําไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎ 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาดําเนินการเพื่อพัฒนา สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ที่ผู๎รายงานพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพโดยรวมเป็น  86.73 /88.33  ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 85/85 ที่ได๎กําหนดไว๎ และผํานการประเมินคุณภาพด๎านเนื้อหา  มีคุณภาพโดยรวมอยูํในระดับดี
มาก และคุณภาพด๎านเทคโนโลยีการศึกษา มีคุณภาพโดยรวมอยูํในระดับดี สามารถอภิปรายผลได๎ดังนี้ 

1. สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์  85/85 ที่ได๎กําหนดไว๎ เป็นผลมาจาก สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ
การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง            
การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได๎ผํานกระบวนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพตาม
ขั้นตอนของหลักการวิจัยและพัฒนา  ซึ่งเป็นการพัฒนาอยํางมีระบบ  รวมถึงได๎นําหลักการและทฤษฎี
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบและสร๎าง สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint มาใช๎ในการสร๎างสื่อ และมีการวางแผนดําเนินการสร๎างปรับปรุงและแก๎ไขจาก
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ผู๎เชี่ยวชาญทั้งทางด๎านเนื้อหาและด๎านเทคโนโลยีการศึกษา  ซึ่งนําสื่อไปผํานการหาคุณภาพโดยนําไป
ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา  คือ นําไปทดลองกับกลุํมตัวอยําง  3 คน 
กํอนที่จะนําออกใช๎เพื่อหาข๎อบกพรํอง สอบถามความคิดเห็นจากกลุํมตัวอยําง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก๎ไข และหลังจากทดลองในแตํละครั้งจะมีการปรับปรุงแก๎ไข  เมื่อปรับปรุงแก๎ไขแล๎วนํามาหา
แนวโน๎มประสิทธิภาพกับกลุํมตัวอยําง  15 คน และทดลองกับกลุํมตัวอยํางจํานวน  20 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพของสื่อ ผลการหาประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด สามารถนําไปเผยแพรํได๎  

2. จากผลการเรียนรู๎กํอนเรียนและหลังเรียน พบวําผู๎เรียนที่เรียนจากสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่
สร๎างขึ้น มีผลการเรียนรู๎หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎  

3. จากการศึกษาผู๎เรียนมีความสนใจพึงพอใจกับการเรียนใน สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อ
การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง          
การจัดนิทรรศการห๎องสมุด พบวํา โดยรวมผ๎ูเรียน มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ซึ่งมีการนําเสนอโดย
ใช๎ภาพ ที่สอดคล๎องกับเนื้อหาทําให๎เข๎าใจงําย เสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ  เพื่อเพิ่มความ
นําสนใจ จึงทําให๎ไมํนําเบื่อ ผ๎ูเรียนมีอิสระในการเรียน สามารถเลือกเนื้อหาภายในบทเรียนได๎  สามารถ
เรียนซ้ําหรือทบทวนใหมํได๎ถ๎าไมํเข๎าใจ  กี่ครั้งก็ได๎ตามที่ตนเองต๎องการ เหมาะสมตํอการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองอยํางอิสระ ตามความสามารถของตน ซึ่งเป็นการสนองตอบตํอความแตกตํางระหวํางบุคคล  และ
เป็นแหลํงค๎นคว๎าหาความร๎ูที่ผู๎เรียนสามารถใช๎ศึกษาด๎วยตนเองนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน  ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุขเกษม  พุกจรูญ ( 2546 :44)  ได๎ศึกษาผลการ ใช๎สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม Microsoft PowerPoint  กับแบบฝึกคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาชีววิทยา  จํานวน 8 เรื่อง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  พบวําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft PowerPoint  ทําให๎
นักเรียนเกิดการเรียนรู๎งํายขึ้น เร็วขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน นักเรียนมีความพึงพอใจตํอสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Power Point  สูง  และสอดคล๎องกับงานวิจัยของสุขเกษม อุยโต (2540: 
บทคัดยํอ) ได๎พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาประวัติการถํายภาพหลักสูตรศิลปะภาพถําย 
ระดับปริญญาตรี สําหรับเป็นเครื่องชํวยสอนในวิชาประวัติการถํายภาพและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 90/90 ทดลองกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 45 คน พบวํา 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนวิชาประวัติการถํายภาพที่พัฒนาข้ึนมามีประสิทธิภาพอยูํในเกณฑ์ 
91.83/91.11 สามารถนําไปใช๎เป็นเครื่องชํวยสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

สรุปได๎วํา สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                  
ที่ผู๎รายงานสร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 ที่ได๎กําหนดไว๎ ดังรายละเอียดดังนี้ 
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1. เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผู๎เรียนสามารถนําสื่อไปใช๎เรียนรู๎ได๎จริง  ทั้งนี้อาจมาจาก
สื่อคอมพิวเตอร์ ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นการนําเสนอความร๎ูที่ใช๎
งานงําย สามารถใช๎งานได๎อยํางสะดวกทุกที่ทุกเวลากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไมํมีข๎อจํากัดในการใช๎งาน เชํน
มัลติมีเดียที่ต๎องผํานการเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตที่นักเรียนบางคนที่ไมํมีอินเตอร์เน็ตใช๎งานที่บ๎าน จึงทําให๎
สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน
ที่นักเรียนใช๎ประกอบการเรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎จริงและคุ๎มคํา 

2.  ลักษณะที่แสดงข๎อความ ภาพและเสียงประกอบ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint จะชํวยเร๎าความสนใจ ของนักเรียน ชํวยให๎นักเรียนกระตือรือร๎นใน   
การเรียน รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ผู๎รายงานสร๎างขึ้น จัดเป็นการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู๎ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งทําให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสเรียนรู๎และศึกษาได๎ด๎วยตนเองเมื่อมีความพร๎อมได๎
เป็นอยํางดี ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความสะดวก สามารถเรียนรู๎ได๎ตามต๎องการ และนํามาใช๎ศึกษา
เพิ่มเติมได๎ตลอดเวลา ซึ่งชํวยแก๎ปัญหาในเรื่องของระยะเวลาในการเรียนได๎  นอกจากนั้น ในการนํา
ความร๎ูไปใช๎ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการจัดนิทรรศการตําง ๆ ชํวยสํงเสริมผ๎ูเรียนให๎ มีการพัฒนา
ทักษะด๎านตําง ๆ  เชํน ทักษะการปฏิบัติ การอําน การคิด และการสื่อความ  ซึ่งเป็นไปตามจุดมุํงหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1.  กํอนนําสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ไปใช๎ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู๎สอนต๎องศึกษาให๎เข๎าใจและเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณ์          
ตําง ๆ ที่ระบุไว๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎ ทั้งนี้เพื่อให๎การใช๎สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

2. กํอนจัดทํา สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
ผู๎จัดทําควรสํารวจและเตรียมภาพวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยูํให๎ครบถ๎วนหรือที่มีในท๎องถิ่นเพื่อนํามาใช๎ให๎ผู๎เรียน
เข๎าใจได๎งํายและให๎เกิดประโยชน์ 

3. ควรเลือกภาพประกอบให๎มีสีสันสวยงาม สอดคล๎องกับเนื้อหาและเหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน 
จึงจะสํงผลให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจอยากจะศึกษาเรียนรู๎ 

4. ควรใช๎ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชา
นิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ไป
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ทดลองใช๎กับรายวิชาที่มีสาระการเรียนรู๎คล๎ายคลึงกับรายวิชานิทรรศการห๎องสมุดและทดลองใช๎กับ
โรงเรียนที่มีนักเรียนจํานวนมากกวําและจํานวนน๎อยกวําที่ทดลอง ทั้งนี้จะได๎เกิดความหลากหลายใน          
แตํละกลุํมทดลอง 

5. ควรพัฒนา สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็น
สื่อเกี่ยวกับรายวิชาอ่ืน ๆ ของห๎องสมุด เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู๎ และเพิ่มส่ือการเรียนรู๎สําหรับ การ
เรียนการสอน 

6.  ควรพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ใน
รูปแบบที่หลากหลาย มีการสอดแทรกกิจกรรม หรือเกมเพื่อให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียน  ซึ่งจะทําให๎
ผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนมากขึ้น 

7. ควรสํงเสริมให๎มีการพัฒนาส่ือเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการประเภทอ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับ
สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่พัฒนาข้ึน  เพื่อเป็น
ทางเลือกให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง  หรือสามารถบททวนเนื้อหาที่ต๎องการ  มีอิสระในการเรียน            
ไมํจํากัดเวลา ซึ่งจะสํงผลให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ได๎ตามศักยภาพของตนเอง และเรียนรู๎ได๎อยํางมีความสุข 

8. ครูผ๎ูสอนควรเน๎นเรื่องระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์แกํนักเรียนในศึกษาเรียนรู๎ด๎วยตนเอง           
ทุกครั้ง 

9. ในการพัฒนา สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
ควรจัดทําคูํมือการใช๎งานให๎ชัดเจน บอกรายละเอียดของลําดับขั้นในการเรียน การทําแบบฝึกหัด ใบงาน
และแบบทดสอบ ข๎อกําหนดในการเรียน เชํน แนะนําให๎นักเรียนได๎ทําแบบทดสอบกํอนเรียน ต๎องเรียนให๎
ครบทุกกรอบเนื้อหา เนื่องจากจะมีผลตํอ การทํากิจกรรมท๎ายเนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน และทําให๎
ครบ  สําหรับเฉลยจะมีท๎ายบทเรียนแตํละเรื่อง  ตลอดจนแบบฝึกหัดระหวํางเรียนที่มีแทรกอยูํในแตํละ
กรอบเนื้อหา เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถมีความร๎ู  ความเข๎าใจในเนื้อหาและทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผู๎จัดทําสร๎างขึ้น จะทําให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎สื่อได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และสํงผลตํอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงเจตคติทางการเรียนของผู๎เรียนด๎วย  

10. สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่พัฒนาข้ึน  
สามารถนําไปใช๎ในการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร๎อมทางการเรียน  ปรับระดับความร๎ูและ
ความเข๎าใจในเนื้อหาการจัดนิทรรศการห๎องสมุดกํอนการเรียนรํวมกันในชั้นเรียนปกติ  เพื่อให๎กิจกรรม
การเรียนในชั้นเรียนสามารถดําเนินไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ชํวยในการแก๎ปัญหาในเรื่องเวลาของ
การศึกษาเนื้อหาทางด๎านทฤษฏี  เพื่อมุํงไปสูํการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน  นอกจากนี้ สื่อคอมพิวเตอร์            
ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ยังใช๎สอนแทนครูผ๎ูสอน  สามารถนําไปใช๎ใน
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การทบทวนเนื้อหาให๎แกํผู๎เรียนที่ต๎องการศึกษาเนื้อหาซ้ําอีกครั้ง หรือสอนเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถทบทวน
ได๎ทุกครั้งที่ไมํเข๎าใจ หรือเรียนไมํทันในชั้นเรียนปกติ 

11. สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint สามารถ
นําไปใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติมสําหรับผู๎ที่สนใจ  ใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอน และการศึกษาด๎วย
ตนเองสําหรับผู๎เรียน หรือโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานอยํางเป็นรูปธรรม 

12. ใช๎เป็นสื่อเพื่อการอบรมให๎แกํนักเรียนชํวยงานห๎องสมุด และนักเรียนชุมนุมห๎องสมุดใน          
การดําเนินการจัดนิทรรศการห๎องสมุด และจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานประเภทอ่ืน ๆ ของงานห๎องสมุด
สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงาน
ห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213 เรื่อง การจัดนิทรรศการห๎องสมุดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีความ เหมาะสม
นําไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ แตํครูควรแนะนําให๎นักเรียนได๎ทําแบบทดสอบกํอนเรียน ทํากิจกรรม ท๎าย
เนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียนให๎ครบ สําหรับเฉลยจะมีท๎ายบทเรียนแตํละเรื่อง  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  ควรพัฒนาส่ือคอมพิวเตอร์ชํวยสอนนี้ไปจัดทําให๎อยูํในรูปแบบ  E-learning courseware 
โดยการนําบทเรียนขึ้นเว็บ เพื่อให๎ผู๎เรียนที่สามารถเข๎าอินเทอร์เน็ตได๎มีโอกาสเรียนรู๎ เป็นทางเลือกให๎
ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ซึ่งจะทําให๎ผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนมากขึ้น  ผู๎เรียนเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ความสุข  และสนุก  และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู๎ในลักษณะทางไกล  และศึกษาวิจัย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางผู๎เรียนทางไกลกับผู๎เรียนที่ได๎รับการสอนโดยครู 

2. ควรนํา สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint นี้                 
ไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติมโดยใช๎รูปแบบการเรียนแบบกลุํมรํวมมือ หรือนําเนื้อหาที่มีความซ้ําซ๎อนกันมา             
บูรณาการเข๎าด๎วยกัน และทําให๎เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจได๎ดีขึ้น 

3.  ควรมีการพัฒนาส่ือในรูปแบบออนไลน์  เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถศึกษาได๎ด๎วยตนเองในทุกที่ 
ทุกเวลา  หรือในขณะที่ใช๎บริการของห๎องสมุดเพื่ออํานวยความสะดวกในการใช๎บริการห๎องสมุด และ
สํงเสริมให๎การอํานเป็นเรื่องงํายสําหรับทุกคน และสํงเสริมให๎มีนิสัยรักการอํานอยํางตํอเนื่อง 
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การเผยแพร่ผลงาน 
 เมื่อจัดทํา สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรียบร๎อย
แล๎วนําไปทดลองใช๎ปรับปรุงจนเป็นสื่อการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพ ผู๎รายงานได๎ทําการเผยแพรํผลงาน
เพื่อให๎เพื่อนครูในโรงเรียน และนอกโรงเรียนสามารถนําไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาประยุกต์ใช๎สื่อตํางๆและนักเรียนที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดไปใช๎ใน
การศึกษาเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง ดังนี้ 
 1. เผยแพรํผลงานผํานเว็บไซต์ http://www.rnm.ac.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ ของโรงเรียนราชวินิต 
มัธยม  

2. เผยแพรํผลงานผํานเว็บไซต์ http://kroobannok.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rnm.ac.th/
http://kroobannok.com/user_profile.php?u_id=3888
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ภาคผนวก  ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 
1.  นางสุนันทา   สูรติเทอดสกุล    ตําแหนํงครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ    
    โรงเรียนราชวินิต มัธยม  
    ปฏิบัติหน๎าที่  ครูประจํากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 
2.  นายภูสิทธิ  ทองเทียนชัย         ตําแหนํงครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
    โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  
    ปฏิบัติหน๎าที่  ครูประจํากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
 
3.  ภูชิต  แสงบัว     ตําแหนํงครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ         
    โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  
    ปฏิบัติหน๎าที่  ครูประจํากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
1.  นางทับทิมทอง   กอบัวแก๎ว      ตําแหนํงครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ            
     โรงเรียนราชวินิต มัธยม  
                                                       ปฏิบตัหินา๎ที่  หวัหนา๎งานคอมพวิเตอร์  
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     โรงเรียนราชวินิต มัธยม  
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                            ครูประจาํวิชาคอมพวิเตอร์กลํุมสาระการเรียนร๎ูการงาน  

อาชีพและเทคโนโลยี 
 
3.  นายประสิทธิ์  เดํนพัฒนพิทักษ์ ตําแหนํงครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ            
     โรงเรียนราชวินิต มัธยม  

ปฏิบัติหน๎าที่  ครูประจําวิชาคอมพิวเตอร์กลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
1.  นางจินดา  อยูํเป็นสุข     ตําแหนํงครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  
    โรงเรียนราชวินิต มัธยม  
    ปฏิบัติหน๎าที่  หัวหน๎างานแผนงาน และครูประจํากลุํมสาระการเรียนรู ๎

คณิตศาสตร์ 
 
2.  นางบูชาศรี  ซื่อสุวรรณ    ตําแหนํงครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ            
    โรงเรียนราชวินิต มัธยม  
    ปฏิบัติหน๎าที่  ครูประจํากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
 
3.  นางภณิดา  ประภายนต์    ตําแหนํงครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ            
    โรงเรียนราชวินิต มัธยม  
    ปฏิบัติหน๎าที่  ครูประจํากิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน(แนะแนว) 
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ภาคผนวก  ข 
- แบบประเมินคุณภาพของชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint  

ฉบับผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 
- แบบประเมินคุณภาพของชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint  

ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
- แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน วิชานิทรรศการงานห้องสมุด                                     

จากการเรียนรู้ด้วย ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
- แบบประเมินค่าความสอดคล้องรายข้อของแบบทดสอบ 
- กับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินคุณภาพของชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
ฉบับผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 

เร่ือง การจัดนิทรรศการห้องสมุด 
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โดย นางสาวนิตยา  ฉัตรเมืองปัก 
ชื่อผู๎ประเมิน......................................................................... ตําแหนํง.............................................  
หนํวยงาน.......................................................................................................................................  
ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชํองคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของทําน 
  โดยมีระดับคุณภาพดังนี้  5 หมายถึง ดีมาก  
      4 หมายถึง  ดี 
      3 หมายถึง  ปานกลาง 
      2 หมายถึง  ต๎องปรับปรุง 
      1 หมายถึง  ใช๎ไมํได ๎
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
2. ด้านเน้ือหา 

1.1 ความถูกต๎องของเนื้อหา 
     

1.2 ความสอดคล๎องของเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู๎      
1.3 ความเหมาะสมในการจัดเรียงลําดับเนื้อหา      

     1.4 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผู๎เรียน      
     1.5 ความเหมาะสมระหวํางเนื้อหาและแบบฝึกหัด      
     1.6 ความนําสนใจของเนื้อหาและทําให๎เกิดแรงจูงใจตํอการเรียน      
     1.7 ความทันสมัยของการเสนอเนื้อหาและการอ๎างอิงแหลํงข๎อมูล      
3. ภาษาท่ีใช ้

2.1 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
     

2.2 ความถูกต๎องของภาษาที่ใช๎      
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แบบประเมินคุณภาพของชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
ฉบับผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 

เร่ือง การจัดนิทรรศการห้องสมุด (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4. ด้านการประเมินผล 

3.1 บทเรียนสามารถให๎ผลตามความมุํงหมายที่ตั้งไว๎ 
     

3.2 ความชัดเจนของคําถามในแบบทดสอบ      
3.3 ความเหมาะสมของข๎อคําถามกับจุดประสงค์การเรียนรู๎      
3.4 ความสอดคล๎องของแบบทดสอบกับเนื้อหา      
3.5 ความสอดคล๎องของแบบฝึกหัดระหวํางเรียนและแบบทดสอบ  
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     

 
ข๎อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
       ลงชื่อ.........................................ผู๎ประเมิน  
                                                                                               (                                       )  
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แบบประเมินคุณภาพของชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

เร่ือง การจัดนิทรรศการห้องสมุด 
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โดย นางสาวนิตยา  ฉัตรเมืองปัก 
ชื่อผู๎ประเมิน......................................................................... ตําแหนํง.............................................  
หนํวยงาน.......................................................................................................................................  
ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชํองคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของทําน 
  โดยมีระดับคุณภาพดังนี้  5 หมายถึง ดีมาก  
      4 หมายถึง  ดี 
      3 หมายถึง  ปานกลาง 
      2 หมายถึง  ต๎องปรับปรุง 
      1 หมายถึง  ใช๎ไมํได ๎
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ด้านภาพ เสียง ตัวอักษรและส ี

1.1 ภาพสอดคล๎องกับเนื้อหาที่นําเสนอ 
     

1.2 ภาพที่ใช๎ประกอบสื่อความหมายได๎ชัดเจน      
1.3 ความเหมาะสมในการจัดภาพ      
1.4 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย      

     1.5 ความเหมาะสมของเสียงที่ใช๎ประกอบ      
     1.6 ความชัดเจนของเสียง      
     1.7 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      
     1.8 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      
2. ด้านการสอน 

2.1 บทเรียนสามารถให๎ผลตามความมุํงหมายที่ตั้งไว๎ 
     

2.2 ความเหมาะสมของเนื้อหาในการนําเสนอ      
2.3 ความเหมาะสมของลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา      
2.4 ความเหมาะสมของการจัดตําแหนํงของข๎อมูลที่แสดงบนจอภาพ      
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แบบประเมินคุณภาพของชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

เร่ือง การจัดนิทรรศการห้องสมุด (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3. ด้านการจัดการบทเรียน 

3.1 ความเหมาะสมของการจัดลําดับเนื้อหาบทเรียน 
     

3.2 ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอบทเรียน      
3.3 ความเหมาะสมของความตํอเนื่องของการนําเสนอบทเรียน      

 
ข๎อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
       ลงชื่อ.........................................ผู๎ประเมิน  
                                                                                               (                                       )  
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียน วิชานิทรรศการงานห้องสมุด                                     
จากการเรียนรู้ด้วย ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

เร่ือง การจัดนิทรรศการห้องสมุด 
ค าชี้แจง    ขอให๎นักเรียนพิจารณาข๎อความแตํละข๎อตํอไปนี้แล๎วทําเครื่องหมาย ลงในชํอง 
                 ตามระดบัความคดิเหน็ของนกัเรียน เพียงชอํงเดยีว 
 

ข๎อ
ที่ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น๎อย 
น๎อย
ที่สุด 

1 การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน เข๎าใจงําย      
2 การเรียนรู๎ด๎วยชุดสื่อการสอนชุดนี้ ชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจ

เนื้อหาที่เรียนงํายมากขึ้น 
     

3 การเรียนด๎วยชุดสื่อการสอนชํวยสํงเสริมจินตนาการและ
ความคิดสร๎างสรรค์ 

     

4 ชุดสื่อการสอนชุดนี้ ชํวยให๎เกิดความสนุกสนาน ทําให๎มีความ
กระตือรือร๎น สนใจในการเรียนและทํากิจกรรมมากขึ้น 

     

5 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียนเกิดความ
มั่นใจในการเรียนและปฏิบัติงานมากขึ้น 

     

6 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียนย๎อนกลับมา
ศึกษาในเนื้อหาที่นักเรียนไมํเข๎าใจได๎งํายและสะดวก 

     

7 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ไมํทําให๎นักเรียนเกิด
ความเครียด 

     

8 ชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียนเรียนรู๎ได๎ทุกเวลา และ
สามารถเรียนรู๎ได๎อยํางอิสระ 

     

9 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียนชอบเรียน
วิชานี้มากขึ้น 

     

10 กระบวนการที่ได๎จากการเรียนรู๎ด๎วยชุดสื่อการสอนชุดนี้
นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในรายวิชาอ่ืน  ๆ
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แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน วิชานิทรรศการงานห้องสมุด                                     
จากการเรียนรู้ด้วย ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint  (ต่อ) 

 
13.  สรุปการประเมินผลรวม   พอใจ                            ไมํพอใจ 
14.  ความประทับใจที่ได๎รับ          
.....................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
15. ข๎อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................   
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แบบประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 
ท่ีมีต่อแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห้องสมุด รหัสวิชา ง 40213   
เร่ือง การจัดนิทรรศการห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม   

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล๎องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตํอชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห๎องสมุด รหัสวิชา ง 40213   
ฉบับนี้วํา มีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับจุดประสงค์ตามที่กําหนดไว๎หรือไมํ แล๎วกรุณาทํา
เครื่องหมาย   ลงในชํองที่ตรงกับความคิดเห็นของทําน กําหนดเกณฑ์การให๎คะแนน ดังนี้ 

ให๎คะแนนเทํากับ +1 เมื่อแนํใจวําแบบประเมินมีความเหมาะสมและสอดคล๎อง  
  ให๎คะแนนเทํากับ  0 เมื่อไมํแนํใจวําแบบประเมินมีความเหมาะสมและสอดคล๎อง 
 ให๎คะแนนเทํากับ  -1 เมื่อแนํใจวําแบบประเมินไมํมีความเหมาะสมและสอดคล๎อง  

ข๎อ
ที่ 

รายการประเมิน 
ความ

สอดคล๎อง 
+1 0 -1 

1 การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน เข๎าใจงําย    
2 การเรียนรู๎ด๎วยชุดสื่อการสอนชุดนี้ ชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจเนื้อหาที่เรียน              

งํายมากขึ้น 
   

3 การเรียนด๎วยชุดสื่อการสอนชํวยสํงเสริมจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค ์    
4 ชุดสื่อการสอนชุดนี้ ชํวยให๎เกิดความสนุกสนาน ทําให๎มีความกระตือรือร๎น สนใจ

ในการเรียนและทํากิจกรรมมากขึ้น 
   

5 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนและ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

   

6 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียนย๎อนกลับมาศึกษาในเนื้อหา             
ที่นักเรียนไมํเข๎าใจได๎งํายและสะดวก 

   

7 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ไมํทําให๎นักเรียนเกิดความเครียด    
8 ชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียนเรียนรู๎ได๎ทุกเวลา และสามารถเรียนรู๎                      

ได๎อยํางอิสระ 
   

9 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียนชอบเรียนวิชานี้มากขึ้น    
10 กระบวนการที่ได๎จากการเรียนรู๎ด๎วยชุดสื่อการสอนชุดนี้นักเรียนสามารถนําไป

ประยุกต์ใช๎ในรายวิชาอ่ืน  ๆ
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แบบประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 
ท่ีมีต่อแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห้องสมุด รหัสวิชา ง 40213   
เร่ือง การจัดนิทรรศการห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม (ต่อ) 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ.........................................ผู๎ประเมิน  
                                                                                               (                                       )  
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แบบประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 
ท่ีมีต่อแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การจัดนิทรรศการห้องสมุด 

รายวิชานิทรรศการงานห้องสมุด  รหัสวิชา ง 40213 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนราชวินิต มัธยม   

 
คําชี้แจง   โปรดประเมินความสอดคล๎องรายข๎อของแบบทดสอบ กํอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการจัด
นิทรรศการห๎องสมุด รหัสวิชา 3 40213 ฉบับนี้วํา มีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับจุดประสงค์          
การเรียนรู๎ แล๎วกรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชํองที่ตรงกับความคิดเห็นของทําน กําหนดเกณฑ์การให๎
คะแนน ดังนี้ 
  ให๎คะแนนเทํากับ +1 เมื่อแนํใจวําข๎อสอบข๎อนั้น ๆ วัดได๎ตรงจุดประสงค์  
  ให๎คะแนนเทํากับ   0 เมื่อไมํแนํใจวําข๎อสอบข๎อนั้น ๆ วัดได๎ตรงจุดประสงค์หรือไมํ 
  ให๎คะแนนเทํากับ +1 เมื่อแนํใจวําข๎อสอบข๎อนั้นวัดไมํตรงจุดประสงค์  

เร่ือง/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ค าถาม 
ข้อท่ี 

ค่าความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
ค าถาม 
ข้อท่ี 

ค่าความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
+1 0 -1 +1 0 -1 

เรื่อง  
- การจัดนิทรรศการ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ๎
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ 
ประโยชน์ หลักการของการจัดนิทรรศการ 
องค์ประกอบ และข้ันตอนในการจัด
นิทรรศการ 
2. บอกหลักการ ขั้นตอน และการวางแผน
ในการจัดนิทรรศการห๎องสมุด 

1    11    
2    12    
3    13    
4    14    
5    15    
6    16    
7    17    
8    18    
9    19    

10    20    
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ.........................................ผู๎ประเมิน  
                                                                                               (                                       )  
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แบบประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 
ท่ีมีต่อแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การจัดนิทรรศการห้องสมุด 

รายวิชานิทรรศการงานห้องสมุด  รหัสวิชา ง 40213 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนราชวินิต มัธยม   

 
คําชี้แจง   โปรดประเมินความสอดคล๎องรายข๎อของแบบทดสอบ กํอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการจัด
นิทรรศการห๎องสมุด รหัสวิชา 3 40213 ฉบับนี้วํา มีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับจุดประสงค์          
การเรียนรู๎ แล๎วกรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชํองที่ตรงกับความคิดเห็นของทําน กําหนดเกณฑ์การให๎
คะแนน ดังนี้ 
  ให๎คะแนนเทํากับ +1 เมื่อแนํใจวําข๎อสอบข๎อนั้น ๆ วัดได๎ตรงจุดประสงค์  
  ให๎คะแนนเทํากับ   0 เมื่อไมํแนํใจวําข๎อสอบข๎อนั้น ๆ วัดได๎ตรงจุดประสงค์หรือไมํ 
  ให๎คะแนนเทํากับ +1 เมื่อแนํใจวําข๎อสอบข๎อนั้นวัดไมํตรงจุดประสงค์  

เร่ือง/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ค าถาม 
ข้อท่ี 

ค่าความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
+1 0 -1 

เรื่อง  
- การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ๎
1. บอกหลักการ และข้ันตอนในการจัด
นิทรรศการหมุนเวียน 
2. วิเคราะห์และเลือกเรื่องที่จัดนิทรรศการ
หมุนเวียน 
3. เลือกวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียน 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ.........................................ผู๎ประเมิน  
                                                                                               (                                       )  
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แบบประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 
ท่ีมีต่อแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การจัดนิทรรศการห้องสมุด 

รายวิชานิทรรศการงานห้องสมุด  รหัสวิชา ง 40213 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนราชวินิต มัธยม   

คําชี้แจง   โปรดประเมินความสอดคล๎องรายข๎อของแบบทดสอบ กํอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการจัด
นิทรรศการห๎องสมุด รหัสวิชา 3 40213 ฉบับนี้วํา มีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับจุดประสงค์          
การเรียนรู๎ แล๎วกรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชํองที่ตรงกับความคิดเห็นของทําน กําหนดเกณฑ์การให๎
คะแนน ดังนี้ 
  ให๎คะแนนเทํากับ +1 เมื่อแนํใจวําข๎อสอบข๎อนั้น ๆ วัดได๎ตรงจุดประสงค์  
  ให๎คะแนนเทํากับ   0 เมื่อไมํแนํใจวําข๎อสอบข๎อนั้น ๆ วัดได๎ตรงจุดประสงค์หรือไมํ 
  ให๎คะแนนเทํากับ +1 เมื่อแนํใจวําข๎อสอบข๎อนั้นวัดไมํตรงจุดประสงค์ 

เร่ือง/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ค าถาม 
ข้อท่ี 

ค่าความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
ค าถาม 
ข้อท่ี 

ค่าความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
+1 0 -1 +1 0 -1 

เรื่อง  
- การจัดนิทรรศการหนังสือ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ๎
1. อธิบายความหมาย จุดมุํงหมาย 
สถานที่จัด เรื่องที่จัด การเตรียมการ และ
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการหนังสือ 
2. บอกหลักการการเตรียมการ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการหนังสือ 
3. วิเคราะห์และเลือกเรื่องที่จัดนิทรรศการ
หนังสือ 

1    11    
2    12    
3    13    
4    14    
5    15    
6    16    
7    17    
8    18    
9    19    

10    20    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ.........................................ผู๎ประเมิน  
                                                                                               (                                       )  
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ภาคผนวก  ค 
ตารางแสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ  

จุดประสงค์การเรียนรู้  (IOC) 
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ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อของแบบทดสอบ 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

เร่ือง/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ค าถาม 
ข้อท่ี 

ความ
สอดคล้อง 

(IOC) 

ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

ความ 
หมาย 

   
เรื่อง  
- ความร๎ูพื้นฐานในการจัดนิทรรศการ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ๎
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ 
ประโยชน์ หลักการของการจัดนิทรรศการ 
องค์ประกอบ และข้ันตอนในการจัด
นิทรรศการ 
2. บอกหลักการ ขั้นตอน และการวางแผน
ในการจัดนิทรรศการห๎องสมุด 

1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
2 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
3 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
4 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
5 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
6 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
7 +1 +1 0 0.67 เหมาะสม 
8 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
9 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

10 +1 +1 0 0.67 เหมาะสม 
11 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
12 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
13 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
14 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
15 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
16 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
17 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
18 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
19 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
20 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อของแบบทดสอบ 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

เร่ือง/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ค าถาม 
ข้อท่ี 

ความ
สอดคล้อง 

(IOC) 

ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

ความ 
หมาย 

   
เรื่อง  
- การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ๎
1. บอกหลักการ และข้ันตอนในการจัด
นิทรรศการหมุนเวียน 
2. วิเคราะห์และเลือกเรื่องที่จัดนิทรรศการ
หมุนเวียน 
3. เลือกวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียน 

1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
2 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
3 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
4 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
5 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
6 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
7 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
8 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
9 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

10 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



187 
 

ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อของแบบทดสอบ 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

เร่ือง/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ค าถาม 
ข้อท่ี 

ความ
สอดคล้อง 

(IOC) 

ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

ความ 
หมาย 

   
เรื่อง  
- การจัดนิทรรศการหนังสือ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ๎
1. อธิบายความหมาย จุดมุํงหมาย 
สถานที่จัด เรื่องที่จัด การเตรียมการ และ
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการหนังสือ 
2. บอกหลักการการเตรียมการ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการหนังสือ 
3. วิเคราะห์และเลือกเรื่องที่จัดนิทรรศการ
หนังสือ 

1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
2 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
3 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
4 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
5 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
6 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
7 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
8 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
9 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

10 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
11 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
12 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
13 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
14 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
15 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
16 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
17 +1 0 +1 0.67 เหมาะสม 
18 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
19 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
20 +1 0 +1 0.67 เหมาะสม 
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ภาคผนวก  ง 
ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตารางแสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ข้อท่ี 
เร่ืองท่ี 1 เร่ืองท่ี 2 เร่ืองท่ี 3 
(p) (r) (p) (r) (p) (r) 

1 0.72 0.71 0.76 0.43 0.72 0.43 
2 0.68 0.43 0.76 0.57 0.72 0.43 
3 0.72 0.71 0.76 0.43 0.76 0.43 
4 0.72 0.43 0.52 0.71 0.76 0.57 
5 0.68 0.43 0.76 0.57 0.64 0.43 
6 0.76 0.57 0.76 0.43 0.72 0.71 
7 0.76 0.43 0.76 0.57 0.68 0.43 
8 0.72 0.43 0.76 0.71 0.72 0.43 
9 0.76 0.57 0.72 0.43 0.64 0.71 
10 0.60 0.71 0.64 0.57 0.68 0.43 
11 0.72 0.43   0.64 0.71 
12 0.76 0.57   0.68 0.71 
13 0.72 0.43   0.48 0.43 
14 0.56 0.71   0.72 0.57 
15 0.72 0.43   0.60 0.43 
16 0.76 0.43   0.52 0.57 
17 0.64 0.43   0.44 0.43 
18 0.72 0.43   0.36 0.57 
19 0.76 0.57   0.56 0.71 
20 0.72 0.57   0.52 0.43 

 

เรื่องที่ 1  การจัดนิทรรศการ  คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.789 
เรื่องที่ 2  การจัดนิทรรศการหนังสือ  คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.796 
เรื่องที่ 3  การจัดนิทรรศการหมุนเวียน  คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.783 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.789 
 



190 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
การทดสอบหาประสิทธิภาพ 

ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft  PowerPoint 
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แสดงคะแนนการทดลองใช้ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
เร่ืองท่ี 1 การจัดนิทรรศการ 

นักเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนฝึกปฏิบัติ คะแนนหลังเรียน 
D = F - I D2 

คนท่ี (I) (X) (F) 
1 10 18 18 8 64 
2 11 17 18 7 49 
3 9 18 19 10 100 
4 9 17 16 7 49 
5 10 18 17 7 49 
6 12 17 18 6 36 
7 11 17 17 6 36 
8 10 18 18 8 64 
9 9 17 16 7 49 

10 11 17 18 7 49 
11 9 16 16 7 49 
12 11 16 18 7 49 
13 10 18 18 8 64 
14 9 18 19 10 100 
15 11 17 17 6 36 
16 10 17 17 7 49 
17 10 18 18 8 64 
18 10 18 18 8 64 
19 9 18 19 10 100 
20 8 19 16 8 64 
21 10 16 18 8 64 
22 9 18 17 8 64 
23 11 18 18 7 49 
24 10 17 18 8 64 
25 10 18 19 9 81 

คะแนนรวม 249 436 441 192 1506 

คะแนนเฉล่ีย 9.960 17.440 17.640 7.680   

ร๎อยละ 49.8 87.2 88.2 38.4   

การทดสอบหาประสิทธิภาพส่ือคอมพิวเตอร์ชํวยสอน   ชุดส่ือการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint พบวํา  

มีประสิทธิภาพ  87.20/88.20  อยูํในระดับสูงกวําเกณฑ์   85/85 ที่ตั้งไว๎   
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แสดงคะแนนการทดลองใช้ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
เร่ืองท่ี 2 การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 

นักเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนฝึกปฏิบัติ คะแนนหลังเรียน 
D = F - I D2 

คนท่ี (I) (X) (F) 
1 2 7 8 6 36 
2 4 9 10 6 36 
3 3 9 8 5 25 
4 4 8 9 5 25 
5 4 9 8 4 16 
6 2 8 8 6 36 
7 4 9 9 5 25 
8 2 9 8 6 36 
9 3 8 8 5 25 

10 4 9 9 5 25 
11 5 9 9 4 16 
12 3 9 10 7 49 
13 4 10 9 5 25 
14 5 8 8 3 9 
15 3 9 10 7 49 
16 5 9 9 4 16 
17 4 8 9 5 25 
18 3 9 8 5 25 
19 2 9 8 6 36 
20 3 10 10 7 49 
21 4 9 8 4 16 
22 3 8 10 7 49 
23 3 8 8 5 25 
24 4 7 8 4 16 
25 3 9 10 7 49 

คะแนนรวม 86 216 219 133 739 

คะแนนเฉล่ีย 3.440 8.640 8.760 5.320   

ร๎อยละ 34.4 86.4 87.6 53.2   

การทดสอบหาประสิทธิภาพส่ือคอมพิวเตอร์ชํวยสอน   ชุดส่ือการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint พบวํา  

มีประสิทธิภาพ  86.40/87.60 อยูํในระดับสูงกวําเกณฑ์   85/85 ที่ตั้งไว๎   
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แสดงคะแนนการทดลองใช้ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
เร่ืองท่ี 3 การจัดนิทรรศการหนังสือ 

นักเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนฝึกปฏิบัติ คะแนนหลังเรียน 
D = F - I D2 

คนท่ี (I) (X) (F) 
1 7 16 17 10 100 
2 8 17 18 10 100 
3 8 17 19 11 121 
4 7 16 18 11 121 
5 9 17 16 7 49 
6 8 18 17 9 81 
7 10 17 18 8 64 
8 7 16 18 11 121 
9 8 16 16 8 64 

10 9 17 17 8 64 
11 9 18 18 9 81 
12 8 17 18 10 100 
13 8 17 17 9 81 
14 7 17 18 11 121 
15 9 16 18 9 81 
16 9 17 19 10 100 
17 8 18 18 10 100 
18 8 18 17 9 81 
19 8 19 18 10 100 
20 9 18 19 10 100 
21 8 18 18 10 100 
22 9 19 19 10 100 
23 8 18 18 10 100 
24 8 18 18 10 100 
25 9 18 19 10 100 

คะแนนรวม 206 433 446 240 2330 

คะแนนเฉล่ีย 8.240 17.320 17.840 9.600   

ร๎อยละ 41.2 86.6 89.2 48   

การทดสอบหาประสิทธิภาพส่ือคอมพิวเตอร์ชํวยสอน   ชุดส่ือการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint พบวํา  

มีประสิทธิภาพ  86.60/89.20  อยูํในระดับสูงกวําเกณฑ์   85/85  ที่ตั้งไว๎   



194 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีต่อชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft  PowerPoint  
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดสื่อ
การสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชานิทรรศการงานห้องสมุด รหัสวิชา ง 40213   

จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข๎อที่ รายการประเมิน 
คําดัชนีความสอดคล๎อง 

(IOC) 
ความหมาย 

1 การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน เข๎าใจงําย 1.00 เหมาะสม 
2 การเรียนรู๎ด๎วยชุดสื่อการสอนชุดนี้ ชํวยให๎นักเรียน

เข๎าใจเนื้อหาที่เรียนงํายมากขึ้น 
1.00 เหมาะสม 

3 การเรียนด๎วยชุดสื่อการสอนชํวยสํงเสริมจินตนาการ
และความคิดสร๎างสรรค์ 

0.66 เหมาะสม 

4 ชุดสื่อการสอนชุดนี้ ชํวยให๎เกิดความสนุกสนาน             
ทําให๎มีความกระตือรือร๎น สนใจในการเรียนและ            
ทํากิจกรรมมากขึ้น 

1.00 เหมาะสม 

5 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียน           
เกิดความมั่นใจในการเรียนและปฏิบัติงานมากขึ้น 

1.00 เหมาะสม 

6 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียน
ย๎อนกลับมาศึกษาในเนื้อหา ที่นักเรียนไมํเข๎าใจ              
ได๎งํายและสะดวก 

1.00 เหมาะสม 

7 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ไมํทําให๎นักเรียน
เกิดความเครียด 

1.00 เหมาะสม 

8 ชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียนเรียนรู๎ได๎ทุกเวลา 
และสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางอิสระ 

1.00 เหมาะสม 

9 การเรียนรู๎จากชุดสื่อการสอนชุดนี้ ทําให๎นักเรียน
ชอบเรียนวิชานี้มากขึ้น 

0.66 เหมาะสม 

10 กระบวนการที่ได๎จากการเรียนรู๎ด๎วยชุดสื่อการสอน
ชุดนี้นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในรายวิชา          
อ่ืน ๆ 

1.00 เหมาะสม 
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ภาคผนวก ช 
ตัวอย่างชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

รายวิชานิทรรศการงานห้องสมุด 
เรื่องการจัดนิทรรศการห้องสมุด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ภาพตัวอย่างชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบฝึกหัด  

รายวิชานิทรรศการงานห้องสมุด 
เรื่องการจัดนิทรรศการห้องสมุด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
เร่ือง การจัดนิทรรศการ 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การจัดนิทรรศการ  
รายวิชา นิทรรศการงานห้องสมุด    รหัสวิชา ง 40213   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
คําชี้แจง      จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข๎อเดียว 

1. ข๎อใดคือความหมายของการจัดนิทรรศการ  
ก. การให๎การศึกษาอยํางหนึ่งด๎วยการแสดงงานให๎ชม เพื่อให๎บรรลุสํูเป้าหมายในเรื่องนั้น ๆ 
ข. การจัดประสบการณ์หลาย ๆ ประเภทมาผสมผสานกันอยํางมีระบบเพื่อสื่อความหมายตรง

ตามจุดมุํงหมาย 
ค. การนําวัตถุสิ่งของมาจัดแสดงในเรื่องตําง ๆ เพื่อการถํายทอดความร๎ูให๎กับกลุํมเป้าหมาย 
ง. ถูกทุกข๎อ 

2. ข๎อใดไมํใชํเป้าหมายอยํางกว๎างของวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ 
ก. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎ชมให๎เป็นไปในทางที่พึงประสงค์ของผู๎จัด 
ข. เพื่อให๎ผู๎ดูสามารถรับรู๎รูปแบบเรื่องราวทีละส่ิงในเวลาเดียวกัน 
ค. เพื่อให๎ผู๎ชมมองเห็นภาพและเกิดความเข๎าใจในความคิดที่เป็นนามธรรมไปสูํความคิดที่

เป็นรูปธรรม 
ง. เพื่อสร๎างประสบการณ์การเรียนรู๎ตําง ๆ ให๎แกํผู๎ชม 

3. การจัดนิทรรศการที่ถือวําเป็นนิทรรศการถาวร คือข๎อใด 
ก. หนํวยงานตําง ๆ นําผลงานไปจัดแสดงในงานกาชาด เป็นเวลา 5 -7 วัน 
ข. โรงพยาบาลเอกชนจัดนิทรรศการเผยแพรํความร๎ูเรื่อง โรคความดัน ให๎บริการตรวจวัดความ

ดันโลหิตฟรี ที่ห๎างสรรพสินค๎า เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
ค. สวนสันติชัยปราการจัดนิทรรศการ ประกอบการแสดงดนตรีพื้นบ๎าน การฟ้อนรํา เป็นเวลา 

1 สัปดาห์ 
ง. การแสดงความเป็นมาของแรํธาตุตําง  ๆ ในพิพิธภัณฑ์แรํและหิน ของกรมทรัพยากรธรณี 
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4. การจัดนิทรรศการในห๎องสมุดเป็นการจัดนิทรรศการประเภทใด 
ก. การจัดนิทรรศการสัญจร 
ข. การจัดนิทรรศการถาวร 
ค. การจัดนิทรรศการขนาดใหญํ 
ง. การจัดนิทรรศการเพื่อการศึกษา 

5. การจัดงานของศูนย์สํงเสริมอ๎อยและน้ําตาลสํงเสริมความร๎ูให๎กับเกษตรกรเป็นการจัดนิทรรศการ 
    ประเภทใด 

ก. การจัดนิทรรศการถาวร 
ข. การจัดนิทรรศการชั่วคราว 
ค. การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ 
ง. การจัดนิทรรศการขนาดใหญํ 

6. จุลสารหรือแผํนพับสําหรับแจกแกํผู๎ชมนิทรรศการมีประโยชน์อยํางไร 
ก. แจ๎งวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ 
ข. แจ๎งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่แสดง 
ค. แจ๎งรายละเอียดกิจกรรม 
ง. แจ๎งกําหนดการจัดนิทรรศการ 

7. หลักการชมนิทรรศการที่ดีควรดําเนินการอยํางไรกํอนเข๎าชมนิทรรศการ 
ก. แตํงกายตามสบาย 
ข. เลือกเดินชมตามต๎องการ และสนใจ 
ค. เดินชมตามผ๎ูอ่ืน 
ง. ขอรับเอกสารประกอบนิทรรศการ 

8. สิ่งที่สําคัญที่ดึงดูดความสนใจของผู๎ชมนิทรรศการ คือ 
ก. ความสมดุลขององค์ประกอบ 
ข. การใช๎เส๎น สี ขนาด และรูปรําง 
ค. มีความตํอเนื่องโดยใช๎เส๎นนําสายตา 
ง. มีความแปลกใหมํเข๎าใจงําย 
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9. การประดิษฐ์ตัวอักษรที่ใช๎ในการจัดนิทรรศการสามารถทําได๎โดยวิธีใดที่ถือวําเป็นการประหยัด  
ก. ใช๎มือเขียนด๎วยปากกาสปีดบอล 
ข. ใช๎แบบฉลุทาบลงบนกระดาษที่ต๎องการ 
ค. ตัดตัวอักษรเป็นตัว ๆ จากนิตยสาร 
ง. ใช๎อักษรสําเร็จรูป 

10. ข๎อใดเป็นความสําคัญของการใช๎วัสดุตกแตํงเนื้อหาการจัดนิทรรศการ  
ก. ทําให๎เข๎าใจวํามีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร  
ข. ชํวยสร๎างบรรยากาศให๎มีความสวยงาม 
ค. เป็นตัวเสริมประดับให๎เนื้อหามีความเดํนสะดุดตา นําสนใจ 
ง.  ทําให๎มีฉากหลังของเรื่องราวที่เข๎าใจได๎งําย 

11. ข๎อใดไมํใชํความสําคัญของวัสดุตกแตํงเพื่อสร๎างบรรยากาศในการจัดนิทรรศการ  
ก. เพื่อให๎มีลักษณะสมจริงได๎บรรยากาศที่สอดคล๎องกับเนื้อหาเรื่องราวที่จัดแสดง 
ข. ทําให๎นิทรรศการมีความสวยงาม แปลกตา นําทึ่ง  
ค. เป็นการสร๎างบรรยากาศให๎ผํอนคลายจากเนื้อหาเรื่องราวที่รับร๎ู 
ง. ทําให๎ผู๎ชมเกิดจินตนาการที่สอดคล๎องกับเนื้อหาเรื่องราวที่จัดแสดง 

12. ข๎อใดเป็นข๎อควรพึงระลึกในการจัดนิทรรศการ 
ก. อยํายัดเยียดความร๎ูให๎แกํผู๎ชมมากเกินไป 
ข. ควรให๎แสงแกํวัตถุที่จัดแสดงมาก ๆ จะได๎เห็นชัดเจน 
ค. ควรมีคําบรรยายมาก ๆ จะได๎เข๎าใจงําย 
ง. การใช๎สีตัดกันควรใช๎ปริมาณสีที่เทํากันจะได๎ดูกลมกลืนสวยงาม 

13. ข๎อใดไมํถูกต๎องเกี่ยวกับการออกแบบนิทรรศการ 
ก. การจัดแสดงวัตถุควรโยงเส๎นจากวัตถุที่แสดงไปสูํข๎อความที่ต๎องการเพื่อให๎เข๎าใจงําย 
ข. ตัวอักษรที่ใช๎อธิบายไมํควรแนํนมากจนไมํมีชํองวําง 
ค. วัตถุที่จัดแสดงมีคําบรรยายที่สื่อความหมายชัดเจนในตัวเอง 
ง. การจัดภาพจําเป็นต๎องจัดภาพด๎านซ๎ายขวาให๎สมดุลทั้งสองข๎างเทํากัน 

14. ข๎อใดไมํถูกต๎องเกี่ยวกับการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องและเนื้อหาที่จัดนิทรรศการ 
ก. หัวเรื่องต๎องให๎ความหมายครอบคลุมเนื้อหาที่จะแสดง 
ข. ควรจัดหลายเรื่องหรือหลายวัตถุประสงค์เพื่อให๎ผู๎ชมได๎รับความร๎ูอยํางเพียงพอ 
ค. ข๎อความและคําบรรยายไมํควรมีมากจนทําให๎ผู๎ชมสับสนมากกวําความร๎ูที่ได๎รับ 

ง. การเสนอเนื้อหาไมํจําเป็นต๎องให๎สอดคล๎องกับรสนิยมในสังคมเสมอไป 
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15. ข๎อใดเป็นความสําคัญที่สุดของการจัดนิทรรศการห๎องสมุด 
ก. พัฒนาห๎องสมุดให๎ก๎าวหน๎า ทันสมัย  
ข. การสร๎างทัศนคติที่ดีตํอห๎องสมุดให๎กับผู๎ใช๎ห๎องสมุด  
ค. เป็นสื่อในการแนะนํากิจกรรมห๎องสมุด 
ง. สร๎างมิตรภาพระหวํางบรรณารักษ์และผู๎ใช๎ห๎องสมุด  

16. ข๎อใดกลําวได๎ถูกต๎องที่สุดเกี่ยวกับจุดมุํงหมายของการจัดนิทรรศการห๎องสมุด 
ก.   ชํวยจูงใจให๎มีผ๎ูมาสนับสนุนบริจาคหนังสือให๎กับห๎องสมุดมากขึ้น 
ข. เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดทราบความเคลื่อนไหวของสังคมและเหตุการณ์โลกปัจจุบัน  
ค.   เพื่อแสดงให๎ผู๎อํานได๎ทราบวํามีหนังสือใหมํ ๆ หรือสื่อการอํานใหมํ ๆ ที่ผู๎อํานจะได๎มาใช๎

บริการ 
ง.    กระตุ๎นและดึงดูดความสนใจให๎อยากอํานหนังสือและสื่อที่เกี่ยวข๎องในเรื่องที่จัดนิทรรศการ 

17. ข๎อใดเป็นการประชาสัมพันธ์ที่งํายและสะดวกรวดเร็วในการจัดนิทรรศการห๎องสมุด 
ก. แนะนําทางวาจาแกํคณะครูและนักเรียนให๎ทราบ 
ข. ติดป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานลํวงหน๎าอยํางน๎อย 2 สัปดาห์ 
ค. ประกาศเสียงตามสายของโรงเรียน กํอนและหลังเคารพธงชาติ ลํวงหน๎า 1 สัปดาห์ 
ง. แจกสูจิบัตรแกํผู๎มาชมนิทรรศการ 

18. ข๎อใดไมํใชํการวางแผนการจัดนิทรรศการห๎องสมุดให๎บรรลุวัตถุประสงค์ 
ก. กําหนดเรื่องที่จัดให๎ชัดเจน เชํน การแตํงกายของไทยในสมัยตําง ๆ  
ข. สถานที่จัดต๎องเดํน มองเห็นชัดเจนเพื่อดึงดูดความสนใจ เชํน ด๎านหน๎าห๎องสมุด  
ค. ควรกําหนดวันจัดให๎ตรงกับงานในโรงเรียนเพราะจะทําให๎นิทรรศการมีความหลากหลาย

นําสนใจ 
ง. จะต๎องจัดลํวงหน๎าเพื่อกระตุ๎นเตือนให๎ผู๎ชมติดตามชมนิทรรศการและจะได๎เตรียมอําน

หนังสือไว๎ลํวงหน๎า  
19. ข๎อใดกลําวได๎ถูกต๎องถึงหลักสําคัญในการจัดนิทรรศการของห๎องสมุด 

ก. ป้ายข๎อความ คําขวัญ ชื่อเรื่อง ควรให๎ยาว ๆ จะได๎เข๎าใจงํายชัดเจน 
ข. บางคร้ังอาจให๎ผู๎ชมมีสํวนรํวมกับรายการ เชํน การทายปัญหา หรือมีดนตรี 
ค. จํานวนวัสดุที่ตกแตํงควรเลือกใช๎หลาย ๆ ชิ้นจะได๎หลากหลายสัมพันธ์กับหัวข๎อนิทรรศการ 
ง. วัสดุที่ใช๎ควรเป็นของที่หางําย มีคุณภาพ ราคาสูง 
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20. ข๎อใดไมํใชํคุณสมบัติของผู๎จัดนิทรรศการในห๎องสมุด 
ก. มีความร๎ูในเรื่องหนังสือที่ได๎รับรางวัล 
ข. นํากระดาษหํอของขวัญที่ไมํใช๎แล๎วมาพับและตัดเป็นดอกไม๎ประดับนิทรรศการ 
ค. ลอกแบบภาพที่ได๎พบเห็นทั้งหมด 
ง. จัดเก็บเนื้อหาที่เลิกจัดนิทรรศการแล๎วไว๎ในแฟ้มหรือซองเพื่อความสะดวกในการนํากลับมา 

จัดใหมํ 
 
เฉลยคําตอบ 1. ง  2. ข  3. ง  4. ง  5. ข   

6. ค  7. ง  8. ง  9. ค  10. ก   
11. ง  12. ก  13. ง  14. ข  15. ค   
16. ง  17. ก  18. ค  19. ข  20. ค  

 
********************* 
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แบบฝึกหัด 

เร่ือง การจัดนิทรรศการ 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การจัดนิทรรศการ  

รายวิชา นิทรรศการงานห้องสมุด    รหัสวิชา ง 40213   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

คําชี้แจง       ใหใ๎ชเ๎ม๎าส์คลิกคาํตอบของคาํถามแตลํะข๎อใหถ๎กูตอ๎ง 
1. การจัดนิทรรศการที่เรียกวําเป็นแบบ Display ได๎แกํการจัดบอร์ดเผยแพรํความร๎ูเกี่ยวกับการใช๎

ยาไว๎ที่หน๎าห๎องจํายยาของโรงพยาบาล 
o ถูก 
o ผิด 

2. การกําหนดวันเวลาในการจัดนิทรรศการควรเลี่ยงชํวงเวลาที่มีคูแขํง เนื่องจากมีการจัดงานที่
ใหญํโต หรือนําสนใจในบริเวณข๎างเคียงที่ผู๎คนสํวนใหญํสนใจซึ่งจะทําให๎จํานวนผู๎คนที่จะชม
นิทรรศการของเราน๎อยลงไป 
o ถูก 
o ผิด 

3. ในบริเวณนิทรรศการไมํต๎องมีลูกศรบอกทิศทางการสัญจร ควรให๎อิสระแกํผู๎ชมที่จะเลือกเดินชม 
อะไร ที่ไหน เมื่อใด ก็ได๎ ตามความพอใจของผู๎ชม 
o ถูก 
o ผิด 

4. ในการจัดสถานที่แสดงนิทรรศการสามารถจัดแสดงได๎อยํางอิสระไมํเป็นไปตามลําดับตั้งแตํต๎น
เรื่องจนจบ ขึ้นอยูํกับความสะดวกของผู๎ชมในการเลือกชม 
o ถูก 
o ผิด 

5. การออกแบบการจัดนิทรรศการไมํจําเป็นต๎องรํางภาพ  ทัศนียภาพ  จะใช๎แสงสี  หรืออาจจะใช๎
หุํนจําลอง วัสดุของจริงใดก็ได ๎ก็ทําให๎เห็นภาพรวมของการจัดนิทรรศการได ๎
o ถูก 
o ผิด 
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6. เทคนิคการเสริมความนําสนใจในนิทรรศการ เชํน ให๎โอกาสผ๎ูชมได๎ทดลองใช๎ จับ ลงมือปฏิบัติ 
หรืออาจมีการแสดงหรือดนตรีประกอบ 
o ถูก 
o ผิด 

7. การเตรียมวัสดุประเภทวัตถุ 2 มิติ ไมํจําเป็นต๎องผนึกลงบนกระดาษแข็งก็ทําให๎มีศิลปะ 
สวยงาม  มีคุณคําได๎เชํนกัน 
o ถูก 
o ผิด 

8. การจัดนิทรรศการที่ดีจะต๎องคํานึงถึงหลักของความมีเอกภาพ  (Unity)  โดยความมีเอกภาพ
หมายถึง  มโนภาพ  (Concept)  ของนิทรรศการควรมีมโนภาพหลักเพียงหนึ่งเดียว   
o ถูก 
o ผิด 

9. หลักของการออกแบบนิทรรศการต๎องมีจุดเน๎นหรือจุดสนใจ (Emphasis) เชํน การจัด
นิทรรศการหนังสือใหมํจะต๎องเน๎นที่หน๎าปกหนังสือซึ่งมีชื่อหนังสือ และชื่อผู๎แตํง 
o ถูก 
o ผิด 

 10. สาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําให๎การจัดนิทรรศการห๎องสมุดไมํได๎ผลตามจุดมุํงหมายคือขาด
งบประมาณ 

o ถูก 
o ผิด 

 11. นิทรรศการห๎องสมุดเป็นการจัดแสดงแบบใดก็ได๎ ข้ึนอยูํกับจุดประสงค์ของห๎องสมุด  
             วํามีจดุประสงคแ์สดงอะไร 

o ถูก 
o ผิด 

 12. การจัดนิทรรศการหนังสือในห๎องสมุดจัดเป็นนิทรรศการหมุนเวียน 
o ถูก 
o ผิด 
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 13. การเลือกเรื่องที่จะนํามาจัดแผํนป้ายนิทรรศการต๎องเป็นเรื่องเดียวกันไมํควรจัด 
  หลายเรื่องบนแผํนเดียวกัน  

o ถูก 
o ผิด 

 14. การจัดนิทรรศการห๎องสมุดมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ๎งขําวคราวความเคลื่อนไหวของห๎องสมุด  
  และให๎ผู๎ใช๎ห๎องสมุดสนใจความร๎ูในเรื่องที่ห๎องสมุดจัดแสดง  

o ถูก 
o ผิด 

 15. การวางแผน การจัดนิทรรศการควรต๎องคํานึงถึงเนื้อหามากกวําหัวเรื่องหรือชื่อของนิทรรศการ 
o ถูก 
o ผิด 

 16. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการห๎องสมุดควรพิจารณาคูํแขํงเวลาจัดนิทรรศการ    
  เชํน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

o ถูก 
o ผิด 

 17. การจัดนิทรรศการห๎องสมุดสามารถจัดกิจกรรมที่ทําให๎ผู๎ชมมีสํวนรํวมกับรายการ เชํน  
  การทายปัญหา หรือการประกวดวาดภาพ  

o ถูก 
o ผิด 

18. การวางแผนการจัดแผํนป้ายนิทรรศการของห๎องสมุดควรออกแบบลํวงหน๎าโดยรํางภาพครําว ๆ   
ลงบนกระดาษวําจะใช๎ภาพ สิ่งพิมพ์ ของจริง ของจําลอง หัวข๎อเรื่องและข๎อความตําง ๆ อยํางไร 
กํอนลงมือจัด 
o ถูก 
o ผิด 

 19. ในการจัดนิทรรศการห๎องสมุดควรเน๎นเฉพาะการใช๎วัสดุที่มีสีเดํนหรือสีหนักทําเป็นฉากหลัง  
              เพ่ือเนน๎วัสดทุี่ตอ๎งการใหเ๎ดนํข้ึนมา 

o ถูก 
o ผิด 
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 20. การจัดนิทรรศการในห๎องสมุดจําเป็นต๎องมาปรึกษาและวางแผนรํวมกับบรรณารักษ์  
  เพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนการจัดนิทรรศการที่ห๎องสมุดได๎เตรียมไว๎ตลอดปีและจะได๎ไมํซ้ําซ๎อน  

o ถูก 
o ผิด 

 
********************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



211 
 

 
เฉลยแบบฝึกหัด 

เร่ือง การจัดนิทรรศการ 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การจัดนิทรรศการ  

รายวิชา นิทรรศการงานห้องสมุด    รหัสวิชา ง 40213   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

X 1. การจัดนิทรรศการที่เรียกวําเป็นแบบ Display ได๎แกํการจัดบอร์ดเผยแพรํความร๎ู 
           เกี่ยวกบัการใชย๎าไว๎ที่หนา๎หอ๎งจาํยยาของโรงพยาบาล 
/ 2. การกําหนดวันเวลาในการจัดนิทรรศการควรเลี่ยงชํวงเวลาที่มีคูแขํง เนื่องจากมีการจัด  

     งาน ที่ใหญํโต หรือนําสนใจในบริเวณข๎างเคียงที่ผู๎คนสํวนใหญํสนใจซึ่งจะทําให๎จํานวน
ผู๎คนที่จะชมนิทรรศการของเราน๎อยลงไป 

 X 3. ในบริเวณนิทรรศการไมํต๎องมีลูกศรบอกทิศทางการสัญจร ควรให๎อิสระแกํผู๎ชมที่จะเลือก 
                       เดนิชม อะไร ที่ไหน เม่ือใด กไ็ด๎ ตามความพอใจของผ๎ูชม 
 / 4. ในการจัดสถานที่แสดงนิทรรศการสามารถจัดแสดงได๎อยํางอิสระไมํเป็นไปตามลําดับ  

                        ตั้งแตตํน๎เร่ืองจนจบ ขึ้นอยูํกับความสะดวกของผู๎ชมในการเลือกชม 
 / 5. การออกแบบการจัดนิทรรศการไมํจําเป็นต๎องรํางภาพทัศนียภาพ จะใช๎แสงสี หรือ

อาจจะใช๎หุํนจําลอง วัสดุของจริงใดก็ได ๎ก็ทําให๎เห็นภาพรวมของการจัดนิทรรศการได ๎

 / 6. เทคนิคการเสริมความนําสนใจในนิทรรศการ เชํน ให๎โอกาสผ๎ูชมได๎ทดลองใช๎                         
                        จบั  ลงมือปฏิบตั ิหรืออาจมีการแสดงหรือดนตรีประกอบ 
 X 7. การเตรียมวัสดุประเภทวัตถุ 2 มิติ ไมํจําเป็นต๎องผนึกลงบนกระดาษแข็งก็ทําให๎มีศิลปะ  
                       สวยงาม  มีคณุคาํได๎เชนํกนั 

 / 8. การจัดนิทรรศการที่ดีจะต๎องคํานึงถึงหลักของความมีเอกภาพ  (Unity)  โดยความมี
เอกภาพหมายถึง  มโนภาพ  (Concept)  ของนิทรรศการ ควรมีมโนภาพหลัก 

                       เพียงหนึ่งเดยีว   
 / 9. หลักของการออกแบบนิทรรศการต๎องมีจุดเน๎นหรือจุดสนใจ ( Emphasis) เชํน                         
                       การจดันทิรรศการหนงัสือใหมํจะตอ๎งเนน๎ที่หนา๎ปกหนงัสือซึ่งมีชื่อหนงัสือ และชื่อผ๎ูแตงํ 
 X 10. สาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําให๎การจัดนิทรรศการห๎องสมุดไมํได๎ผลตามจุดมุํงหมาย 
                         คอืขาดงบประมาณ 
 / 11. นิทรรศการห๎องสมุดเป็นการจัดแสดงแบบใดก็ได๎ ข้ึนอยูํกับจุดประสงค์ของห๎องสมุด  

           วํามีจดุประสงคแ์สดงอะไร 
X 12. การจัดนิทรรศการหนังสือในห๎องสมุดจัดเป็นนิทรรศการหมุนเวียน 
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 / 13. การเลือกเรื่องที่จะนํามาจัดแผํนป้ายนิทรรศการต๎องเป็นเรื่องเดียวกันไมํควรจัด 
                         หลายเร่ืองบนแผํนเดยีวกนั 

 / 14. การจัดนิทรรศการห๎องสมุดมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ๎งขําวคราวความเคลื่อนไหวของ
ห๎องสมุดและให๎ผู๎ใช๎ห๎องสมุดสนใจความร๎ูในเรื่องที่ห๎องสมุดจัดแสดง 

 X 15. การวางแผน การจัดนิทรรศการควรต๎องคํานึงถึงเนื้อหามากกวําหัวเรื่องหรือชื่อของ  
                         นทิรรศการ 
 / 16. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการห๎องสมุดควรพิจารณาคูํแขํงเวลาจัดนิทรรศการ    
                         เชนํ งานสัปดาหวิ์ทยาศาสตร์ 
 / 17. การจัดนิทรรศการห๎องสมุดสามารถจัดกิจกรรมที่ทําให๎ผู๎ชมมีสํวนรํวมกับรายการ เชํน  
        การทายปญัหา หรือการประกวดวาดภาพ  
 / 18. การวางแผนการจัดแผํนป้ายนิทรรศการของห๎องสมุดควรออกแบบลํวงหน๎าโดยรําง  

 ครําว ๆ ลงบนกระดาษวําจะใช๎ภาพ สิ่งพิมพ์ ของจริง ของจําลอง หัวข๎อเรื่องและ 
   ข๎อความตําง ๆ อยํางไร โดยรํางหลาย ๆ แบบแล๎วจึงเลือกแบบที่ดีสุด 
 X 19. ในการจัดนิทรรศการห๎องสมุดควรเน๎นเฉพาะการใช๎วัสดุที่มีสีเดํนหรือสีหนักทําเป็น  
                          ฉากหลังเพ่ือเนน๎วัสดทุี่ตอ๎งการใหเ๎ดนํข้ึนมา 
 / 20. การจัดนิทรรศการในห๎องสมุดจําเป็นต๎องมาปรึกษาและวางแผนรํวมกับบรรณารักษ์  
                         เพ่ือใหส๎อดคล๎องกบัแผนการจดันทิรรศการที่หอ๎งสมุดไดเ๎ตรียมไว๎ตลอดปแีละ 
                         จะได๎ไมํซ้ําซอ๎น 

 
********************* 
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
เร่ือง การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การจัดนิทรรศการหมุนเวียน  
รายวิชา นิทรรศการงานห้องสมุด    รหัสวิชา ง 40213   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
คําชี้แจง      จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข๎อเดียว 
1.  ประโยชน์ของการจัดนิทรรศการหมุนเวียนห๎องสมุด 
 ก. สํงเสริมความร๎ูในสาขาวิชาตําง ๆ  
 ข. เพื่อประชาสัมพันธ์ห๎องสมุด 

ค. สํงเสริมการทํางานรํวมกันเป็นหมูํคณะ 
 ง. เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวสารสนเทศของห๎องสมุด  
2.  วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการหมุนเวียนห๎องสมุด 
 ก.  แนะนําหนังสือใหมํที่ห๎องสมุดได๎รับ 
 ข.  สํงเสริมจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ 
 ค. เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน  
 ง.  เพื่อเพิ่มจํานวนสถิติการยืมหนังสือห๎องสมุดให๎มากขึ้น 
3. ข๎อใดเป็นขั้นตอนแรกของการดําเนินงานและจัดกิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนห๎องสมุด 

ก. ตั้งคําถามจากเนื้อเรื่องที่จัดนิทรรศการให๎นักเรียนรํวมตอบ 
ข. แจกแบบประเมินผลให๎ผู๎ชมตอบ 
ค. ทําหนังสือเชิญชวนคุณครูประจําวิชาตําง ๆ ให๎ชมนิทรรศการและรํวมกิจกรรม 
ง.  ประชาสัมพันธ์ให๎นักเรียนชมนิทรรศการและรํวมตอบคําถาม 

4.  การดําเนินงานจัดนิทรรศการหมุนเวียนห๎องสมุดจะต๎องจัดเตรียมงานใดประกอบนิทรรศการเพื่อให๎   
 ผู๎ชมมีสํวนรํวม 
 ก. การประชาสัมพันธ์ 
 ข. การตั้งคําถามจากเนื้อเรื่องที่จัดนิทรรศการแตํละคร้ัง 
 ค. การสาธิตความร๎ูในเรื่องที่จัดแสดง 
 ง. การแสดงละครในเนื้อเรื่องจากหนังสือ  
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5.  การประชาสัมพันธ์วิธีใดที่แจ๎งให๎ผู๎ชมทราบลํวงหน๎าเป็นวิธีการสื่อสารที่งํายที่สุด 
 ก. ทําบัตรเชิญผู๎ชมเข๎าชมนิทรรศการ  
 ข. บอกด๎วยวาจา 
 ค. ประกาศเสียงตามสาย 
 ง. จัดทําโปสเตอร์ติดบริเวณที่เห็นได๎ชัดเจน  
6.  การจัดกิจกรรมใดที่ทําให๎มีผ๎ูเข๎าชมนิทรรศการและรํวมกิจกรรมได๎เป็นอยํางด ี
 ก. ทําบัตรเชิญคุณครูเข๎าชมนิทรรศการ  
 ข. เชิญชวนนักเรียนให๎ชมนิทรรศการและรํวมกิจกรรม 
 ค. ให๎ผู๎ชมตอบคําถามและสํงคําถามลงในกลํองที่จัดเตรียมไว๎ 
 ง. แจกแผํนพับประชาสัมพันธ์นิทรรศการหมุนเวียน 
7.  การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการหมุนเวียนห๎องสมุดควรทําโดยวิธีใดดีที่สุด 

ก. สังเกตพฤติกรรมผู๎เข๎าชมนิทรรศการ 
ข. นับจํานวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
ค. การสัมภาษณ์ 
ง. แจกแบบประเมินผล 

8.  ปัจจัยที่ทําให๎การจัดนิทรรศการหมุนเวียนประสบผลสําเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว๎และมีผ๎ูมาชม 
 มากน๎อยเพียงไร  

ก. จุดมุํงหมายในการจัด  
ข. งบประมาณ 
ค. การประชาสัมพันธ์ 
ง. อุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุที่ใช๎ 

9.  เรื่องใดที่ไมํจําเป็นต๎องการประเมินผลการจัดนิทรรศการหมุนเวียนห๎องสมุด 
ก. ทางสัญจรสะดวกเพียงใด 
ข. เนื้อหา 
ค. วัตถุที่นํามาจัดแสดงประกอบนิทรรศการเหมาะสมเพียงใด 
ง. ความร๎ูที่ได๎รับ 
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10. เรื่องที่ควรจัดนิทรรศการหมุนเวียนห๎องสมุดควรเป็นเรื่องลักษณะใด 
ก. หนังสือใหมํที่ออกบริการ 
ข. ขําวหรือเหตุการณ์ที่นําสนใจ 
ค. หนังสือชุดตามหัวเรื่อง 
ง. ความร๎ูในหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ 

เฉลยคําตอบ 1. ก  2. ค  3. ก  4. ข  5. ข  
6. ค  7. ง  8. ค  9. ก  10. ง  

 
********************* 
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แบบฝึกหัด 

เร่ือง การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การจัดนิทรรศการหมุนเวียน  

รายวิชา นิทรรศการงานห้องสมุด    รหัสวิชา ง 40213   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

คําชี้แจง       ใหใ๎ชเ๎ม๎าส์คลิกคาํตอบของคาํถามแตลํะข๎อใหถ๎กูตอ๎ง 
1. ประโยชน์ของการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนสนใจใฝ่หาความร๎ู นําความร๎ู  
    มาพัฒนาตนเอง  

o ถูก 
o ผิด 

2. การจัดนิทรรศการหมุนเวียนเป็นการปลูกฝังให๎นักเรียนรักการอํานทุกรูปแบบ 
o ถูก 
o ผิด 

3. การจัดกิจกรรมไมํควรให๎นักเรียนเข๎าชมนิทรรศการ และรํวมกิจกรรมในคาบเรียน เพราะจะทําให๎ 
    เสียเวลาเรียน ควรใช๎เวลาพักกลางวัน 

o ถูก 
o ผิด 

4. ควรทําหนังสือเชิญชวนคุณครูประจําวิชาตําง ๆ ให๎ชมนิทรรศการ และมอบหมายให๎นักเรียนทํา  
    รายงานจะทําให๎ได๎รับความร๎ูเพิ่มมากขึ้น 

o ถูก 
o ผิด 

5. การจัดนิทรรศการหมุนเวียนเรื่องกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค สามารถให๎นักเรียนทํา 
    รายงานประกอบการเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯได๎เป็นอยํางด ี

o ถูก 
o ผิด 

6. การวัดและประเมินผลโดยการแจกแบบประเมิน เพื่อให๎ทราบผลที่นักเรียนได๎รับจากการจัด 
    กิจกรรมห๎องสมุด 

o ถูก 
o ผิด 
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7. ห๎องสมุดสามารถจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน โดยตั้งคําถามจากเนื้อเรื่องที่จัดนิทรรศการ 
     หมุนเวียนแล๎วให๎นักเรียนรํวมตอบ 

o ถูก 
o ผิด 

8. ในการทําบัตรเชิญคุณครูเข๎าชมนิทรรศการหมุนเวียน ควรบอกกิจกรรมที่ให๎นักเรียนมีสํวนรํวม 
    ด๎วย 

o ถูก 
o ผิด 

9. การออกแบบการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ควรจัดในตู๎กระจก ไมํควรจัดบนป้ายนิทรรศการ เพราะ 
    จะทําให๎เรื่องราวหลากหลายจนมีรายละเอียดมากเกินไป 

o ถูก 
o ผิด 

10. ข๎อควรคํานึงในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนคือคําถามไมํควรอยากเกินไปและสามารถค๎นหา 
      คําตอบจากมุมนิทรรศการได ๎

o ถูก 
o ผิด 

 
********************* 
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เฉลยแบบฝึกหัด 

เร่ือง การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การจัดนิทรรศการหมุนเวียน  

รายวิชา นิทรรศการงานห้องสมุด    รหัสวิชา ง 40213   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

/ 1. ประโยชน์ของการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนสนใจใฝ่หาความร๎ู                  
         นาํความร๎ูมาพัฒนาตนเอง  
/ 2. การจัดนิทรรศการหมุนเวียนเป็นการปลูกฝังให๎นักเรียนรักการอํานทุกรูปแบบ 

 X 3. การจัดกิจกรรมไมํควรให๎นักเรียนเข๎าชมนิทรรศการ และรํวมกิจกรรมในคาบเรียน   
                    เพราะจะทาํใหเ๎สียเวลาเรียน ควรใช๎เวลาพักกลางวัน 

/  4. ควรทําหนังสือเชิญชวนคุณครูประจําวิชาตําง ๆ ให๎ชมนิทรรศการ และมอบหมายให๎  
  นักเรียนทํารายงานจะทําให๎ได๎รับความร๎ูเพิ่มมากขึ้น 
X 5. การจัดนิทรรศการหมุนเวียนเรื่องกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค สามารถให๎นักเรียน 
        ทาํรายงานประกอบการเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ ได๎เป็นอยํางด ี
/ 6. การวัดและประเมินผลโดยการแจกแบบประเมิน เพื่อให๎ทราบผลที่นักเรียนได๎รับจากการ  
  จัดกิจกรรมห๎องสมุด 
/ 7. ห๎องสมุดสามารถจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน โดยตั้งคําถามจากเนื้อเรื่องที่จัดนิทรรศการ  
         หมุนเวียนแล๎วใหน๎กัเรียนรํวมตอบ 
/ 8. ในการทําบัตรเชิญคุณครูเข๎าชมนิทรรศการ หมุนเวียน ควรบอกกิจกรรมที่ให๎นักเรียน 
         มีสํวนรํวมด๎วย 
X 9. การออกแบบการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ควรจัดในตู๎กระจก ไมํควรจัดบนป้าย 
  นิทรรศการ เพราะจะทําให๎เรื่องราวหลากหลายจนมีรายละเอียดมากเกินไป 
/ 10. ข๎อควรคํานึงในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนคือคําถามไมํควรอยากเกินไป และสามารถ 
          ค๎นหาคําตอบจากมุมนิทรรศการได ๎

 
********************* 
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
เร่ือง การจัดนิทรรศการหนังสือ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การจัดนิทรรศการหนังสือ  
รายวิชา นิทรรศการงานห้องสมุด    รหัสวิชา ง 40213   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
คําชี้แจง      จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข๎อเดียว 
1. ข๎อใดกลําวไมํถูกต๎องเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการหนังสือ  

ก. เป็นการแสดงหนังสือและวัสดุตําง ๆ เพื่อให๎ผู๎ชมได๎รับความร๎ูและความเข๎าใจในเรื่องที่          
จัดแสดง 

ข. เป็นการสรุปความร๎ูอยํางยํอ ๆ ซึ่งจะนําไปสูํการหาความร๎ูจากหนังสือให๎กว๎างขวาง
ยิ่งขึ้นในภายหลัง 

ค. เป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีข๎อมูล และใช๎สื่อหลาย ๆ อยําง  
ง. เป็นการแนะนําหนังสือเพื่อให๎ผู๎ชมสนใจและสํงเสริมการขายให๎มากขึ้น 

2. ข๎อใดไมํถูกต๎องเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการหนังสือ 
ก. การจัดแสดงเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันจะนําไปสูํความต๎องการในการอํานหนังสือ 
ข. เครื่องมือในการสื่อสารให๎ความร๎ูในเนื้อเรื่องที่ปรากฏในหนังสือ 
ค. การสรุปความร๎ูยํอ ๆ ของหนังสือเพื่อให๎รู๎จักหนังสือ 
ง. เป็นการสนับสนุนให๎มีผ๎ูบริจาคหนังสือให๎แกํห๎องสมุดมากขึ้น 

3. ข๎อใดเป็นจุดมุํงหมายของการจัดนิทรรศการหนังสือ 
ก.  ปลูกฝังให๎นักเรียนรักการอํานทุกรูปแบบ  
ข.  เร๎าความสนใจในการอํานหนังสือ  
ค.  เพิ่มพูนประสบการณ์ด๎านหนังสือแกํผู๎ชม 
ง.  ถูกทุกข๎อ  

4. ข๎อใดไมํใชํจุดมุํงหมายของการจัดนิทรรศการหนังสือ  
ก. เพื่อแสดงหนังสือใหมํที่ห๎องสมุดได๎รับแตํละครั้ง 
ข. เพื่อเร๎าให๎เกิดความสนใจในการอํานหนังสือ และร๎ูจักหนังสือตําง ๆ มากขึ้น 
ค. เป็นการจูงใจให๎ผู๎เข๎าห๎องสมุดสนใจหนังสือที่แนะนํา และเกิดแรงจูงใจที่จะหยิบมาอําน 
ง. เป็นการเสนอแนะรายชื่อหนังสือใหมํที่ห๎องสมุดควรจัดซื้อ 
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5. สถานที่ที่เหมาะสําหรับจัดนิทรรศการหนังสือ คือข๎อใด 
ก. ที่ใดก็ได๎ที่สามารถมองเห็นได๎ชัดเจน 
ข. บนชั้นหนังสือ 
ค. บนตู๎บัตรรายการ 
ง. ป้ายนิทรรศการ 

 6. ข๎อใดกลําวได๎ถูกต๎องเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการหนังสือใหมํในห๎องสมุด 
ก. จัดใสํตู๎กระจกไว๎หลังห๎องสมุดเพื่อแยกเป็นสัดสํวน  
ข. จัดไว๎บริเวณตู๎หนังสือเพื่อจะได๎สะดวกตํอการค๎นคว๎าเพิ่มเติมได๎โดยงําย  
ค. ถ๎าเป็นหนังสือจํานวนหลายเลํมให๎จัดวางไว๎บนเคาน์เตอร์ยืม-คืนจะได๎เห็นชัดเจน 
ง.   ถอดใบหุ๎มปกหนังสือออกมาจัดนิทรรศการโดยอาจจะจัดติดไว๎ที่ป้ายนิทรรศการก็ได๎ 

7. เรื่องที่จัดนิทรรศการหนังสือควรพิจารณาให๎เหมาะสมกับโอกาส ยกเว๎นข๎อใด 
ก.  ชํวงเวลา  
ข.  สถานที่  
ค.  พ้ืนฐานของผู๎ชม 
ง.  จํานวนหนังสือที่ห๎องสมุดได๎รับ  

8. เรื่องที่เหมาะสมควรจะจัดนิทรรศการหนังสือในเดือนกุมภาพันธ์คือ 
ก.  หนังสือแนะนําความรัก  
ข.  หนังสือวันสําคัญทางศาสนา  
ค.  หนังสือประวัติบุคคลสําคัญ 
ง.  หนังสือการทํองเที่ยวเดินทาง 

9. ข๎อใดตํอไปนี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต๎องใช๎ในการจัดนิทรรศการหนังสือการจัดตกแตํง               
    สวนในบ๎าน ยกเว๎นข๎อใด 

ก.  ใบหุ๎มปกหนังสือสวนสวยในบ๎าน  
ข.  กรรไกรตัดกิ่งต๎นไม๎  
ค.  จุลสารวิธีการดูแลไม๎ดอกไม๎ประดับอยํางงําย ๆ  
ง.  สวนถาด 
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10.  ข๎อใดเป็นวัสดุที่ไมํจําเป็นต๎องใช๎ในการจัดนิทรรศการหนังสือเรื่องชีวิตไทยในเทศกาล 
 ก.  หนังสือสํงเสริมความร๎ูในวัฒนธรรมไทย  
 ข. เครื่องฉายวีดิทัศน์ 
 ค. ภาพปฏิทินชุดการละเลํนของเด็กไทย 
 ง. เครื่องเขียนตําง ๆ  

11.  ข๎อใดไมํถูกต๎องเกี่ยวกับลักษณะของการจัดนิทรรศการหนังสือ 
 ก.  สิ่งของที่สัมพันธ์กับเนื้อหาของหนังสือไมํจําเป็นต๎องใช๎  
 ข. แสดงบรรณนิทัศน์สังเขปประกอบ 
 ค. จัดแผํนป้ายนิเทศประกอบ  
 ง. จัดแสดงหนังสือไมํกี่เลํม  

12.  ข๎อใดขั้นตอนแรกในการจัดนิทรรศการหนังสือ 
 ก.  วางแผนในการจัด  
 ข. หาวัสดุอุปกรณ์  
 ค. ประชาสัมพันธ์ 
 ง. ตั้งหัวเรื่อง  
 13.  ข๎อใดไมํใชํการวางแผนเตรียมการจัดนิทรรศการหนังสือ  
 ก.  กําหนดวัตถุประสงค์ 
 ข. การกําหนดขอบเขตของเรื่อง  
 ค. ติดตํอวิทยากรที่ต๎องใช๎ในการอภิปรายเรื่องหนังสือ  
 ง. การจัดสรรงบประมาณ 

14.  การเตรียมสถานที่ในการจัดนิทรรศการหนังสือควรคํานึงถึงสิ่งใด 
 ก.  จัดให๎ผู๎ชมเดินสวนทางกันเพื่อความสะดวกในการชม  
 ข. จํานวนหนังสือที่จะนํามาจัดแสดง  
 ค. จัดให๎มีที่นั่งพักบริเวณจัดนิทรรศการหนังสือ  
 ง. ให๎มีแสงสวํางมาก ๆ จะได๎เห็นหนังสือได๎ชัดเจน  

15.  ข๎อใดไมํใชํเหตุผลที่ควรรํางแบบในการจัดนิทรรศการหนังสือ 
 ก.  เพื่อจะได๎รู๎วําจะให๎ผู๎ชมหยิบเปิดอํานหรือให๎เห็นเพียงรูปเลํม 
 ข. เพื่อจะได๎จัดวางข๎อความให๎รัดกุม  หรือตัวหนังสืออํานงําย 
 ค. เพื่อให๎คําอธิบายแกํผู๎ชมอยํางแจํมชัด  
 ง. เพื่อจะได๎ทราบวําจะจัดบริเวณใดจึงจะเหมาะสม   
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16.  ข๎อใดเป็นหลักในการนําเสนอการจัดนิทรรศการหนังสือ 
 ก.  การจัดรูปควรจัดให๎มีภาพที่ซ้ํา ๆ กัน เพื่อเน๎นย้ําและทําให๎จําหนังสือเลํมนั้นได๎งําย  
 ข. การออกแบบเรื่องให๎ตํอเนื่องกันเพื่อความสะดวกในการจัด 
 ค. การใช๎คําบรรยายที่มีความเรียบงําย สื่อความหมายชัดเจน  
 ง. น้ําหนักของภาพไมํจําเป็นต๎องสมดุล ข้ึนอยูํความสนใจของผู๎ชมที่หันเหไปที่หนังสือ  
  ที่จัดแสดง  

17.  ข๎อใดไมํใชํวิธีในการประเมินผลการจัดนิทรรศการหนังสือ 
 ก.  ตอบแบบสอบถาม  
 ข. สังเกตพฤติกรรมของผู๎เข๎าชม 
 ค. ติดตามผลการยืมหนังสือจากห๎องสมุด  
 ง. การสํารวจสถิติการเข๎าใช๎ห๎องสมุด  

18.  ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดนิทรรศการหนังสือ คือ 
 ก.  3 -5 วัน  
 ข. 1 สัปดาห์ 
 ค. 10 วัน  
 ง. 15 วัน 

19.  การบันทึกสรุปสาระสําคัญโดยยํอของหนังสือที่ใช๎ในการจัดนิทรรศการหนังสือเรียกวําอะไร 
ก.  สรรสาระ  
ข.  อัตลักษณ์ 
ค.  บรรณนิทัศน์ 
ง.  บทคัดยํอ 

 20.  ควรจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานประเภทใดประกอบการจัดนิทรรศการหนังสือ เพื่อเป็น              
  การจูงใจในการอํานที่เหมาะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ก.  การสนทนาเรื่องหนังสือ  
ข.  การเลํานิทาน 
ค.  การตอบปัญหาจากหนังสือ 
ง.  การแสดงหุํนมือ  
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เฉลยคําตอบ 1. ง  2. ง  3. ง  4. ง  5. ก  
6. ง  7. ง  8. ข  9. ข  10. ง  
11. ก  12. ง  13. ง  14. ก  15. ง  
16. ค  17. ง  18. ข  19. ค  20. ก  

 
********************* 
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แบบฝึกหัด 

เร่ือง การจัดนิทรรศการหนังสือ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การจัดนิทรรศการหนังสือ  

รายวิชา นิทรรศการงานห้องสมุด    รหัสวิชา ง 40213   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

คําชี้แจง  ให๎ใช๎เม๎าส์คลิกคําตอบของคําถามแตํละข๎อให๎ถูกต๎อง  
1. การจัดนิทรรศการหนังสือไมํจําเป็นต๎องใช๎วัสดุของจริงที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังสือ ใช๎เฉพาะ              

ใบหุ๎มปกหนังสือก็สามารถดึงดูดความสนใจได๎เชํนกัน     
o ถูก 
o ผิด 

2. การจัดนิทรรศการหนังสือมีจุดมุํงหมายเพื่อเร๎าความสนใจในการอํานหนังสือของผู๎ชม 
o ถูก 
o ผิด 

3. การเลือกสถานที่จัดการจัดนิทรรศการหนังสือควรคํานึงถึงบริเวณที่จัดที่สามารถเห็นได๎ชัดเจน                
ไมํจําเป็นต๎องคํานึงถึงจํานวนและความสะดวกของผู๎เข๎าชม 
o ถูก 
o ผิด 

4. การจัดนิทรรศการหนังสืออาจจัดให๎มีเสียงดนตรีประกอบแตํต๎องไมํรบกวนบริเวณใกล๎เคียง 
o ถูก 
o ผิด 

5. การจัดนิทรรศการหนังสือควรเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสามารถใช๎กราฟ แผนที่ แผนภูมิจัด
ประกอบเพื่อเพิ่มความนําสนใจ 
o ถูก 
o ผิด 

6. การจัดป้ายนิทรรศการประกอบการจัดนิทรรศการหนังสือควรเลือกสีแผํนรองภาพให๎ดูเดํนจะได๎
เห็นชัดเจน 
o ถูก 
o ผิด 
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7. หลักปฏิบัติในการจัดนิทรรศการคือการเลือกภาพ และรูปทรงตําง  ๆให๎เหมาะสม 
o ถูก 
o ผิด 

8. อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการหนังสือไมํต๎องมีรายละเอียดมากนักแตํมีขนาดใหญํพอเห็นได๎
ชัดเจน 
o ถูก 
o ผิด 

9. ขั้นตอนในการจัดนิทรรศการหนังสือควรรวบรวมแนวความคิด กําหนดสถานที่ และออกแบบ 
o ถูก 
o ผิด 

10. ระยะเวลาในการจัดการจัดนิทรรศการหนังสือที่เหมาะสมคือ 1 เดือน 
o ถูก 
o ผิด 

 11. นิทรรศการหนังสือเป็นการนําหนังสือและสื่อการอํานอ่ืน ๆ ที่นําสนใจมาแนะนําผู๎อํานเพื่อเร๎า  
             ความสนใจในหนงัสือที่จดัแสดง  

o ถูก 
o ผิด 

 12. จุดมุํงหมายของการจัดนิทรรศการหนังสือเพื่อให๎มีผ๎ูเข๎าใช๎ห๎องสมุดมากขึ้น  
o ถูก 
o ผิด 

 13. ประโยชน์ของการจัดนิทรรศการหนังสือเพื่อรวบรวมความคิดที่เป็นนามธรรม  
o ถูก 
o ผิด 

 14. การเลําเรื่องจากหนังสือเป็นรูปแบบหนึ่งของการเสนอหนังสือ  
o ถูก 
o ผิด 

 15. หลักเกณฑ์การจัดนิทรรศการหนังสือควรพิจารณาความแตกตํางของบุคคล  
o ถูก 
o ผิด 
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 16. ในการจัดนิทรรศการหนังสือต๎องคํานึงถึงความนําสนใจของหนังสือเป็นอันดับแรก  
o ถูก 
o ผิด 

 17. ขั้นตอนแรกในการจัดนิทรรศการหนังสือคือการคัดเลือกหนังสือ  
o ถูก 
o ผิด 

 18. สถานที่ที่ใช๎ในการจัดนิทรรศการหนังสือควรจัดด๎านหลังห๎องสมุดเพื่อความเป็นสัดสํวน  
o ถูก 
o ผิด 

 19. คุณสมบัติของผู๎แนะนําหนังสือควรเป็นนักอํานและตรงตํอเวลา  
o ถูก 
o ผิด 

 20. วัสดุที่ใช๎ในการจัดนิทรรศการหนังสือไมํจําเป็นต๎องใช๎ภาพโฆษณาจากนิตยสาร หรือ  
  หนังสือพิมพ์ เนื่องจากไมํสอดคล๎องกับเนื้อหาของหนังสือ  

o ถูก 
o ผิด 

 
********************* 
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เฉลยค าตอบแบบฝึกหัด 

เร่ือง การจัดนิทรรศการหนังสือ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การจัดนิทรรศการหนังสือ  

รายวิชา นิทรรศการงานห้องสมุด    รหัสวิชา ง 40313   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

X 1. การจัดนิทรรศการหนังสือไมํจําเป็นต๎องใช๎วัสดุของจริงที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังสือ               
     ใช๎เฉพาะใบหุ๎มปกหนังสือก็สามารถดึงดูดความสนใจได๎เชํนกัน     

/ 2. การจัดนิทรรศการหนังสือมีจุดมุํงหมายเพื่อเร๎าความสนใจในการอํานหนังสือของผู๎ชม  
X 3. การเลือกสถานที่จัดการจัดนิทรรศการหนังสือควรคํานึงถึงบริเวณที่จัดที่สามารถเห็นได๎  

 ชัดเจน ไมํจําเป็นต๎องคํานึงถึงจํานวนและความสะดวกของผู๎เข๎าชม 
/ 4. การจัดนิทรรศการหนังสืออาจจัดให๎มีเสียงดนตรีประกอบแตํต๎องไมํรบกวนบริเวณใกล๎เคียง  
/ 5. การจัดนิทรรศการหนังสือควรเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสามารถใช๎กราฟ แผนที่ แผนภูมิ  

 จัดประกอบเพื่อเพิ่มความนําสนใจ 
/ 6. การจัดป้ายนิทรรศการประกอบการจัดนิทรรศการหนังสือควรเลือกสีแผํนรองภาพให๎ดูเดํนจะ  
 ได๎เห็นชัดเจน 
X 7. หลักปฏิบัติในการจัดนิทรรศการคือการเลือกรูปทรงตําง ๆ  ซ้ํา ๆ เพื่อความกลมกลืนสวยงาม 
/ 8. อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการหนังสือไมํต๎องมีรายละเอียดมากนักแตํมีขนาดใหญํพอเห็นได๎  

                ชดัเจน 
/ 9. ขั้นตอนในการจัดนิทรรศการหนังสือควรรวบรวมแนวความคิด กําหนดสถานที่ และออกแบบ  
X 10. ระยะเวลาในการจัดการจัดนิทรรศการหนังสือที่เหมาะสมคือ 1 เดือน  

 /  11. นิทรรศการหนังสือเป็นการนําหนังสือและสื่อการอํานอ่ืน ๆ ที่นําสนใจมาแนะนําผู๎อํานเพื่อ  
   เร๎าความสนใจในหนังสือที่จัดแสดง  
 X  12. จุดมุํงหมายของการจัดนิทรรศการหนังสือเพื่อให๎มีผ๎ูเข๎าใช๎ห๎องสมุดมากขึ้น  
 /  13. ประโยชน์ของการจัดนิทรรศการหนังสือเพื่อรวบรวมความคิดที่เป็นนามธรรม  
 /  14. การเลําเรื่องจากหนังสือเป็นรูปแบบหนึ่งของการเสนอหนังสือ  
 /  15. หลักเกณฑ์การจัดนิทรรศการหนังสือควรพิจารณาความแตกตํางของบุคคล  
 X  16. ในการจัดนิทรรศการหนังสือต๎องคํานึงถึงความนําสนใจของหนังสือเป็นอันดับแรก  
 X  17. ขั้นตอนแรกในการจัดนิทรรศการหนังสือคือการคัดเลือกหนังสือ  
 X  18. สถานที่ที่ใช๎ในการจัดนิทรรศการหนังสือควรจัดด๎านหลังห๎องสมุดเพื่อความเป็นสัดสํวน  
 /  19. คุณสมบัติของผู๎แนะนําหนังสือควรเป็นนักอํานและตรงตํอเวลา  
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 X  20. วัสดุที่ใช๎ในการจัดนิทรรศการหนังสือไมํจําเป็นต๎องใช๎ภาพโฆษณาจากนิตยสาร หรือ 
                  หนงัสือพิมพเ์นื่องจากไมํสอดคล๎องกบัเนื้อหาของหนงัสือ  

 
********************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


