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บทคัดย่อ									
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ไปใช้ใ นการสอนวิท ยาศาสตร์ข องนิ ส ิต ครูว ิท ยาศาสตร์ กลุ่ ม ที่ศึก ษาได้แ ก่ นิ ส ิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 3 ของสถาบันผลิตครูแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 52 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิธกี ารสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดับมัธยมศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสังเกตซึง่ มีลกั ษณะเป็นประเด็นการสังเกตปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนือ้ หาและจัดกลุม่ (theme) พร้อมทังหาค่
้ าความถีข่ องจ�ำนวนนิสติ
ในแต่ละกลุ่มเนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า นิสติ มีแนวทางการน� ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 6 รูปแบบด้วยกัน คือ
1) ใช้คลิปวิดโี อหรือรูปภาพในขันน�
้ ำเข้าสูบ่ ทเรียนเพือ่ เร้าความสนใจและตรวจสอบความรูเ้ ดิม
ของนักเรียน 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติม
เพือ่ ประยุกต์ความรูท้ เ่ี รียนไปสูบ่ ริบทใหม่ 3) ใช้เครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ (visualizer) ร่วมกับ
เครือ่ งฉายภาพโปรเจคเตอร์ (projector) เพือ่ อธิบายวิธกี ารทดลอง 4) ใช้เครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ
ร่วมกับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน� ำเสนอผลการทดลอง
ของตนเอง 5) ใช้ส่อื แอนนิเมชันหรื
่ อรูปภาพเพื่อสรุปแนวคิดทีเ่ รียน 6) ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็ นเครือ่ งมือช่วยในการเรียนรู้
ค�ำส�ำคัญ : 1. นิสติ ครูวทิ ยาศาสตร์. 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร.
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Pre-service Science Teachers’ Use of Information and
Communication Technology (ICT) to Teach Science

									
Ekgapoom Jantarakantee2
Abstract
This research aimed to study the pre-service science teachers’ use of
information and communication technology (ICT) to teach science. The participants
were a cohort of 52 third year pre-service science teachers, who enrolled in the
Science and Technology Learning Management at the Secondary Level course
in the second semester of academic year 2013. The instrument was an open-ended
observation form and interview protocol form. The data were analyzed using:
1) content analysis, 2) themes coding and generating and 3) calculating the frequency
of the pre-service science teachers coded in each theme. The findings showed
that the pre-service science teachers used ICT to teach science in 6 different
ways. These are: 1) using video clip or picture to stimulate students’ interest and
to check students’ prior knowledge, 2) encouraging students’ to explore the data
and to apply knowledge to new context; 3) using visualizer and projector to explain
experimental method, 4) using visualizer and projector to present students’
experimental results, 5) using animations or pictures to summarize the lesson
and 6) using computer programs as learning tools.
Keywords: 1.Pre-service Science Teachers. 2. Information and Communication
Technology. 3. Science Teaching.
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปจั จุบนั ท�ำให้คนเราจ�ำเป็ นต้อง
เรียนรูแ้ ละก้าวทันกับความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เทคโนโลยีกลายเป็นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ชีวติ ประจ�ำวันในทุกด้านรวมทัง้ ในด้านการจัดการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร (Information and Communication Technology: ICT) ซึง่ หมายความถึง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ระบบสือ่ สารข้อมูล ดาวเทียม หรือเครือ่ งมือสือ่ สารใด ๆ ทังที
้ ม่ สี าย
และไร้สาย (National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC),
2002: 12) ส่งผลให้สงั คมแต่ละสังคมเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก ในการจัดการศึกษา
ของไทยก็เช่นกัน ควรจะต้องมีการพัฒนาปรับเปลีย่ นให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
และเทคโนโลยี เพือ่ เตรียมนักเรียนให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะก้าวเข้าสูส่ งั คมแห่งภูมปิ ญั ญา
ในศตวรรษที่ 21 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการจัดการเรียนการสอน
สามารถช่วยให้นักเรียนกระหายในการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข Kidanun
Malithong (2005: 92) ได้ระบุว่าโดยทัวไปแล้
่
วเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สามารถน�ำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
เทคโนโลยี (learning about technology) เป็ นการเรียนรูใ้ นเรือ่ งของเทคโนโลยี เช่น
ระบบการท�ำงานของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์สบื ค้นสารสนเทศ การท�ำงาน
ของเครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ 2) การเรียนรูโ้ ดยใช้เทคโนโลยี (learning by technology) คือ
การใช้เทคโนโลยีเป็ นเครือ่ งมือในการเรียนรู้ เช่น การใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารเสมือน (virtual
lab) การใช้สอ่ื การเรียนรูอ้ อนไลน์ และ 3) การเรียนรูไ้ ปกับเทคโนโลยี (learning with
technology) เป็นการเรียนรูเ้ กีย่ วกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ได้แก่ การเรียนรู้
ว่าขณะนี้เทคโนโลยีมคี วามก้าวไกลไปในรูปแบบใดบ้าง เช่น tablet โน้ตบุ๊ก PC
ประเทศไทยมุ่ง เน้ นการน� ำเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใ น
การเรียนการสอนดังปรากฏอย่างชัดเจนในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) หมวด 9 เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาทีใ่ ห้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็ นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาสังคมไทยไปสู่สงั คมแห่งภูมปิ ญั ญา
(Office of the National Education Commission, 2002: 22-23) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ช่วย
เปลีย่ นสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
พบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้สำ� หรับจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การสือ่ สารองค์ความรู้ เนือ้ หาสาระวิชาการ บทความ วีดโิ อ รูปภาพและ
เสียง ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังนักเรียน ซึ่งนับว่าเป็ นกลยุทธ์ท่สี �ำคัญ
ของการปรับการเรียนเปลีย่ นการสอนท�ำให้โลกแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนกว้างมากขึน้
133

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ของนิสติ ครูวทิ ยาศาสตร์

เอกภูม ิ จันทรขันตี

ไม่จำ� กัดอยูเ่ ฉพาะในชัน้ เรียน Goldfarb et al. (2011: 3) ได้กล่าวถึงข้อดีของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการจัดการเรียนรูว้ า่ เป็นการเปิดโอกาสให้นกั เรียน
ได้ท�ำงานร่วมกัน มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและเรียนรูร้ ่วมกัน ซึง่ พบว่านักเรียน
เห็นคุณค่าและมีความสุขในการเรียนด้วยห้องเรียนออนไลน์และท�ำให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนเพิม่ ขึน้ Kong and Lai (2005: 145-146) ได้ศกึ ษาการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้นกั เรียนสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
พบว่า สามารถท�ำให้นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ที่ซ ับ ซ้อ นเพิ่ม มากขึ้น จะเห็น ได้ว่ า การน� ำ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
ั
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาสามารถแก้ปญหาในชั
นเรี
้ ยนด้านต่างๆ เช่น การไม่เข้าใจ
เนื้อหาที่เรียนในชัน้ เรียน การคิดวิเคราะห์ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน และ
การเพิม่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน ผูว้ จิ ยั ในฐานะอาจารย์ผสู้ อนในสถาบันผลิตครู
จึงต้องการศึกษาแนวทางของนิสติ ครูในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ภายหลังจากทีน่ สิ ติ ได้เรียนรายวิชา 01159222
วิธีก ารสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีใ นระดับ มัธ ยมศึก ษา ในหน่ ว ยการเรีย นรู้
เรือ่ ง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการจัดการเรียนการสอน เพือ่ จะได้น�ำข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาการสอนของตนเองในรายวิชาดังกล่าว เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กบั นิสติ ครูวทิ ยาศาสตร์ซง่ึ จะออกไปเป็ นครูผสู้ อนในอนาคตให้สามารถน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความหลากหลาย
วัตถุประสงค์การวิ จยั
เพื่อ ศึก ษาแนวทางการน� ำ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนิสติ ครูวทิ ยาศาสตร์
ขอบเขตการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้มขี อบเขตการวิจยั ดังนี้
1. สิ่ง ที่ต้อ งการศึก ษาคือ แนวทางในการน� ำ เทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสือ่ สารไปใช้ในการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของนิสติ ครูวทิ ยาศาสตร์
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลด�ำเนินการในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ในระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557
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นิ ยามศัพท์เฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technology: ICT) หมายถึง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมถึง การใช้ อุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยีเ ครือ ข่ า ยต่ า ง ๆ ที่นิ ส ิต น� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เช่น การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล
การสืบค้นสารสนเทศ การน�ำเสนอสารสนเทศ และการรับ-ส่งสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน
วิ ท ยาศาสตร์ หมายถึง พฤติก รรมที่นิ ส ิต ครูว ิท ยาศาสตร์แ สดงออกมาเกี่ย วกับ
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
สามารถวัดได้โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนซึง่ มีลกั ษณะเป็ นประเด็นปลายเปิด
ส�ำหรับบันทึกพฤติกรรมของนิสติ เกี่ยวกับรูปแบบการน� ำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในขณะทีน่ สิ ติ ท�ำการปฏิบตั กิ ารสอนแบบจุลภาค
(micro teaching) และแบบสัม ภาษณ์ ค วามคิด เห็น ของนิ ส ิต เกี่ย วกับ แนวทาง
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายหลังจากที่
นิสติ เสร็จสิน้ การปฏิบตั กิ ารสอนแบบจุลภาค
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงบรรยาย (descriptive research) โดยเป็น
การศึกษากับนิสติ ครูทม่ี จี ำ� นวนไม่มากนักเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ามารถอธิบายถึงแนวทางในการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ภายหลังจากที่นิสติ ได้เรียนรู้ในหัวข้อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาวิธกี ารสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษา
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการตีความ (interpretive) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ศึกษา
กลุม่ ทีศ่ กึ ษา คือ นิสติ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 3 จ�ำนวน 52 คน
ที่ล งทะเบีย นเรีย นรายวิช า 01159222 วิธีก ารสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
ในระดับมัธยมศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสังเกตการน� ำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
ประเด็นการสังเกตปลายเปิ ด ให้ผูว้ จิ ยั สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนิสติ เกีย่ วกับ
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ในแต่ละขัน้ ของการสอน ตามรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขันของสถาบั
้
นส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 1) ขันสร้
้ าง
ความสนใจ 2) ขัน้ ส�ำรวจและค้นหา 3) ขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป 4) ขัน้ ขยายความรู้ และ
5) ขันประเมิ
้
นผลการเรียนรู้ นอกจากนี้ยงั ใช้แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์นสิ ติ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่ละรูปแบบมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ท�ำไมจึงเลือกใช้คลิปวิดโี อการ์ตนู ในขันสร้
้ างความสนใจ ท�ำไมจึงเลือกใช้
ภาพนิง่ ในขันขยายความรู
้
้ ท�ำไมจึงเลือกใช้คลิปวิดโี อแสดงการทดลองให้นกั เรียนดูในขันส�
้ ำรวจ
และค้นหาแทนการให้นกั เรียนท�ำการทดลองจริง ๆ เป็ นต้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในช่วง 3 สัปดาห์
สุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 01159222 วิธกี ารสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษา โดยให้นิสติ จับกลุ่มกันกลุ่มละ 2-3 คนเพื่อปฏิบตั ิ
การสอนแบบจุลภาค (micro teaching) ในหัวข้อการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
กลุม่ ละ 1 หัวข้อ ซึง่ สามารถแบ่งนิสติ ออกเป็นทัง้ หมด 18 กลุม่ ประกอบด้วยกลุม่ ทีม่ นี สิ ติ
จ�ำนวน 3 คน 16 กลุ่มและกลุ่มที่มนี ิสติ จ�ำนวน 2 คน 2 กลุ่ม ก�ำหนดให้แต่ละกลุ่ม
ใช้เวลาปฏิบตั กิ ารสอนแบบจุลภาคไม่เกิน 40 นาที ภายหลังจากทีน่ สิ ติ แต่ละกลุม่ ปฏิบตั ิ
การสอนแบบจุลภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์นสิ ติ แต่ละกลุม่
เพิม่ เติม เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกว่าท�ำไมนิสติ จึงน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ นลักษณะดังกล่าว
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตและ
แบบสัมภาษณ์ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) แล้วจึงน�ำข้อมูลทัง้ หมด
มาประมวลผลและจัดเป็นกลุม่ (theme) พร้อมทังหาค่
้ าความถีข่ องจ�ำนวนนิสติ ว่า นิสติ แต่ละกลุม่
มีแนวทางในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้าง แนวทางละกีก่ ลุม่
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ผลการวิ จยั
นิสติ ทัง้ 18 กลุม่ ปฏิบตั กิ ารสอนในหัวข้อเรือ่ งทีแ่ ตกต่างกัน 18 หัวข้อเรือ่ ง คือ
1) การจ�ำแนกสารละลายโดยใช้อนุภาคเป็นเกณฑ์ 2) การทดสอบสารอาหารประเภทแป้ง
น�้ำตาล และไขมัน 3) การเกิดฝน 4) ระบบและการเปลีย่ นแปลง 5) การถ่ายโอนความร้อน
6) หินอัคนี 7) วัสดุเจือปนและสารเจือปนในอาหาร 8) การเกิดลม 9) การตรวจสอบวิตามินซี
10) อินดิเคเตอร์สำ� หรับตรวจสอบกรดและเบส 11) การแพร่ของน�้ำสูเ่ ซลล์พชื 12) ปฏิกริ ยิ าดูด
และคายความร้อน 13) แรงเสียดทาน 14) การเกิดเมฆและชนิดของเมฆ 15) ชนิดของคลืน่
16) คุณสมบัตขิ องสิง่ มีชวี ติ 17) การเคลือ่ นทีแ่ บบซิมเปิลฮาร์มอนิก 18) การแบ่งเซลล์
แบบไมโตซิส ผลการวิจยั พบว่านิสติ มีแนวทางทางการน� ำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทห่ี ลากหลาย ดังต่อไปนี้
1. ใช้คลิ ปวิ ดีโอหรือรูปภาพในขัน้ น� ำเข้าสู่บทเรียนเพื่อเร้าความสนใจ
และตรวจสอบความรู้เดิ มของนักเรียน
นิสติ 10 กลุ่ม มีการน� ำคลิปวิดโี อหรือรูปภาพมาใช้ในขัน้ น� ำเข้าสู่บทเรียน
เนือ่ งจากนิสติ คิดว่าการใช้คลิปวิดโี อหรือรูปภาพจะเร้าความสนใจของนักเรียน สร้างบรรยากาศ
ทีด่ ี ท�ำให้นกั เรียนรูส้ กึ สนุกตัง้ แต่ตอนเริม่ ต้นบทเรียน และนักเรียนเกิดความอยากรูว้ า่
วันนี้ครูจะสอนเรือ่ งอะไร นอกจากนี้ครูยงั สามารถน�ำประเด็นทีป่ รากฏอยูใ่ นคลิปวิดโี อ
หรือรูปภาพมาตังค�
้ ำถามเพือ่ ตรวจสอบความรูเ้ ดิมของนักเรียนเกีย่ วกับเนือ้ หาทีก่ ำ� ลังจะเรียน
ได้อกี ด้วย เช่น ในการสอนเรือ่ งการเกิดฝน นิสติ ใช้คลิปวิดโี อจากการ์ตนู เรือ่ งชินจัง มาเปิดให้
เพือ่ น ๆ ดู และถามค�ำถามเพือ่ นนิสติ ทีแ่ สดงบทบาทเป็นนักเรียนว่า นักเรียนสังเกตเห็นอะไร
จากคลิป นักเรียนตอบว่า ฝน จากนัน้ นิสติ จึงถามค�ำถามเพือ่ ตรวจสอบความรูเ้ ดิมว่า
นักเรียนคิดว่า ฝนเกิดได้อย่างไร เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้นกั เรียนคิดและน�ำเข้าสูก่ จิ กรรม
การทดลองเรือ่ งการเกิดฝนต่อไป จากการสัมภาษณ์นสิ ติ ภายหลังเสร็จสิน้ การปฏิบตั กิ ารสอน
ว่าท�ำไมนิสติ จึงเลือกน�ำคลิปวิดโี อจากการ์ตนู มาใช้ประกอบการสอน นิสติ ตอบว่า
การ์ตู น เป็ น สิง่ ทีท่ ุ ก คนมีค วามคุ้น เคย เพราะทุ ก คนต้อ งล้ว นมี
ประสบการณ์การดูการ์ตนู ในวัยเด็ก การน�ำการ์ตนู มาใช้ในขันน�
้ ำเข้าสูบ่ ทเรียน
จะช่วยเร้าความสนใจของนักเรียน ท�ำให้ทกุ คนมีใจจดจ่ออยูก่ บั สิงที
่ ครู
่ กำ� ลังจะสอน
ท�ำให้การจัดการเรียนรูใ้ นขัน้ ต่อ ๆ ไปเป็ นไปด้วยความราบรืน่ เมือ่ นักเรียน
มีจติ ใจจดจ่อ การถามค�ำถามเพือ่ ให้นักเรียนแสดงความรูเ้ ดิมของตนเองใน
เรืองที
่ ก�่ ำลังจะเรียนออกมาก็เป็นเรืองง่
่ าย ท�ำให้ครูทราบว่านักเรียนมีความเข้าใจเดิม
คลาดเคลือนอย่
่ างไร จะได้ใช้ขอ้ มูลตรงนี้เป็นพืน้ ฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพือท�
่ ำให้นกั เรียนเกิดการเปลียนแปลงความเข้
่
าใจทีคลาดเคลื
่
อนให้
่ มคี วามเข้าใจ
อย่างถูกต้อง
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นอกจากนีย้ งั มีตวั อย่างแนวทางการใช้คลิปวิดโี อหรือรูปภาพในขันน�
้ ำเข้าสูบ่ ทเรียน
เพือ่ เร้าความสนใจและตรวจสอบความรูเ้ ดิมของนักเรียนอืน่ ๆ อีก เช่น การสอนเรือ่ งเมฆ
และชนิดของเมฆ นิสติ น�ำภาพเมฆทีเ่ ป็นรูปต่าง ๆ มาให้นกั เรียนดู เช่น รูปเป็ด รูปหัวใจ
รูปพระ เพือ่ เป็ นการสร้างความสนใจในเรือ่ งทีจ่ ะสอนให้กบั นักเรียนและเป็ นการฝึกให้
นักเรียนรูจ้ กั ใช้ความคิดจินตนาการ อันเป็ นพืน้ ฐานส�ำคัญของการสร้างเสริมให้นกั เรียน
เป็ นผูม้ คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติ ม
เพื่อประยุกต์ความรู้ที่เรียนไปสู่บริ บทใหม่
นิสติ 5 กลุม่ น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใช้ให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูล
เพิม่ เติมเพือ่ ประยุกต์ความรูท้ เ่ี รียนไปสูบ่ ริบททีแ่ ตกต่างไปจากในห้องเรียนซึง่ สามารถ
พบเจอได้ในชีวติ ประจ�ำวัน ตัวอย่างเช่น นิสติ ทีส่ อนเรื่องวัสดุเจือปนและสารเจือปน
ในอาหาร นิสติ มอบหมายให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลและผลเสียของสารเจือปนในอาหาร
แล้วน�ำมาอภิปรายหน้าห้องเพือ่ ให้นกั เรียนรูจ้ กั ประยุกต์ใช้ความรูท้ เ่ี รียนไปใช้ในบริบท
ที่แ ตกต่ า งไปจากที่เ รีย นในห้อ งเรีย น โดยเฉพาะบริบ ทที่นัก เรีย นสามารถพบได้
ในชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ จะท�ำให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย กล่าวคือ เป็นการเรียน
ที่ท�ำให้นักเรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของสิง่ ที่เรียนรู้กบั โครงสร้างทางปญั ญาเดิม
ที่ได้เก็บไว้ในความทรงจ�ำ และสามารถน� ำสิง่ ที่เรียนรู้มาใช้อธิบายเหตุการณ์ หรือ
ปรากฏการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกันซึง่ อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
การสอนเรื่องอินดิเคเตอร์สำ� หรับตรวจสอบกรดและเบส นิสติ มอบหมายให้
นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์สบื ค้นข้อมูลของอินดิเคเตอร์ทพ่ี บในธรรมชาติเพิม่ เติมจากทีค่ รูนำ� เสนอ
ในห้องเรียน โดยนิสติ แสดงความคิดเห็นในการสัมภาษณ์วา่
การให้นกั เรียนไปสืบค้นข้อมูลของอินดิเคเตอร์ทพบในธรรมชาติ
ี่
อนื ่ ๆ
เพิม่ เติม เป็ นการฝึ กทักษะการสืบค้นให้นักเรียน ท�ำให้นักเรียนรูส้ กึ ตืน่ เต้น
เกิดความอยากรูอ้ ยากเห็นและลองน�ำอินดิเคเตอร์ทตนเองสื
ี่
บค้นมาท�ำการทดลอง
เพือ่ ทดสอบหาค่า pH ด้วยตนเองว่าจะเป็ นไปตามทีค่ น้ คว้ามาหรือไม่ เป็ น
การส่งเสริมให้นกั เรียนมีคณ
ุ ลักษณะของนักวิทยาศาสตร์อกี ทางหนึง่
นอกจากนิสติ จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นเครือ่ งมือให้นกั เรียน
สืบ ค้น ข้อ มูล เพื่อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู้ท่ีเ รีย นแล้ว นิ ส ิต ยัง ได้แ สดงความคิด เห็น ว่ า
ครูกส็ ามารถน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใช้ในการค้นหาข้อมูลส�ำหรับออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้เช่นกัน เช่น นิสติ กลุ่มที่สอนเรื่องการทดสอบ
สารอาหารประเภทแป้ง น�้ำตาล และไขมัน ได้กล่าวว่า
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กลุม่ ของข้าพเจ้าได้นำ� เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้
่
ประโยชน์
ในการคิดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้แก่นักเรียนโดยการสืบค้นเนื้อเพลงเกีย่ วกับ
ั
อาหารหลัก 5 หมู่ เพือน�
่ ำไปเปิดให้นกั เรียนฟงและร้
องตามในขันน�
้ ำเข้าสูบ่ ทเรียน
เป็นการทบทวนความรูเ้ ดิมให้นกั เรียนเรืองหมู
่ ข่ องอาหารและท�ำให้บรรยากาศ
ของห้องเรียนสนุกสนาน เร้าความสนใจให้นกั เรียนมีความพร้อมทีจ่ ะเรียน
3. ใช้เครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ (visualizer) ร่วมกับเครือ่ งฉายภาพโปรเจคเตอร์
(projector) เพื่ออธิ บายวิ ธีการทดลอง
นิสติ 6 กลุม่ น�ำเครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ และเครือ่ งฉายภาพโปรเจคเตอร์มาใช้
ในการอธิบายวิธกี ารทดลองให้นักเรียนทุกคนเข้าใจตรงกัน ตัวอย่างเช่น ในการสอน
เรือ่ งการตรวจสอบวิตามินซี นิสติ ใช้เครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ และเครือ่ งฉายภาพโปรเจคเตอร์
เพือ่ แนะน�ำวัสดุอปุ กรณ์และสารเคมีทต่ี อ้ งใช้ในการท�ำการทดลองเพือ่ ตรวจสอบวิตามินซี
ในน�้ ำผลไม้ 5 ชนิด พร้อมทัง้ แนะน� ำขัน้ ตอนการท�ำการทดลองให้นักเรียนทุกกลุ่ม
มีความเข้าใจตรงกัน การสัมภาษณ์นิสติ ภายหลังเสร็จสิน้ การปฏิบตั กิ ารสอนว่าท�ำไม
นิสติ จึงเลือกใช้เครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ และเครือ่ งฉายภาพโปรเจคเตอร์ในการแนะน�ำวัสดุ
อุปกรณ์ และวิธกี ารทดลอง นิสติ แสดงความคิดเห็นว่า
ทีเลื่ อกใช้การฉายวัสดุอปุ กรณ์ สารเคมีและวิธกี ารทดลองให้นกั เรียนทุกคน
ดูพร้อมกัน เนือ่ งจากเห็นว่าถ้าพิมพ์ใบกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนอ่านก็จะ
เป็นการเปลืองงบประมาณ และการให้ตา่ งคนต่างอ่าน นักเรียนมักจะไม่ตงใจอ่
ั ้ าน
จะเล่นหรือคุยกันมากกว่า มีนกั เรียนทีตั่ งใจอ่
้ านอยูไ่ ม่กคน
ี ่ จึงคิดว่าการน�ำเทคนิคนี้
มาใช้น่าจะเป็นประโยชน์ เพราะท�ำให้นกั เรียนทังห้
้ องมุง่ ความสนใจ ไปทีจุ่ ดเดียว
คือ ทีค่ รู ฉ ายให้ดู บ นกระดาน ท� ำ ให้ค รู ส ามารถอธิบ ายวิธีก ารทดลองได้
ั ละกลุม่ และผลทีออกมา
ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ตอ้ งไปเดินอธิบายให้นกั เรียนฟงที
่
ก็เป็นทีน่่ าพอใจเนือ่ งจากนักเรียนทุกคนเข้าใจว่าตนเองจะต้องท�ำอะไร นักเรียน
ร่วมมือกันท�ำการทดลองจนส�ำเร็จตามเวลาทีค่ รูกำ� หนดไว้
4. ใช้ เครื่องฉายภาพ 3 มิ ติ ร่วมกับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์เพื่อ
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลการทดลองของตนเอง
นิสติ 9 กลุม่ น�ำเครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ และเครือ่ งฉายภาพโปรเจคเตอร์มาใช้
ในการให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน� ำเสนอผลการทดลองหรือผลการสืบค้นของกลุ่มตนเอง
เพือ่ ให้นกั เรียนได้เปรียบเทียบข้อค้นพบระหว่างกลุม่ น�ำไปสูก่ ารอภิปรายและลงข้อสรุป
ของสิง่ ทีไ่ ด้จากการศึกษาร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ในการสอนเรือ่ งวัสดุเจือปนและสารเจือปน
ในอาหาร นิสติ ใช้เครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ และเครือ่ งฉายภาพโปรเจคเตอร์เพือ่ ให้นกั เรียน
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น�ำใบงานทีใ่ ห้นกั เรียนน�ำฉลากผลิตภัณฑ์อาหารมาติดและเขียนส่วนประกอบ พร้อมทังบอก
้
วัตถุเจือปนต่าง ๆ ทีป่ รากฏอยูบ่ นฉลาก จากนัน้ ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ แสดงความคิดเห็นว่า
นักเรียนควรเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารชนิดดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด จากการสัมภาษณ์
นิสติ ภายหลังเสร็จสิน้ การปฏิบตั กิ ารสอนว่าท�ำไมนิสติ จึงเลือกใช้เครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ
และเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ในการแนะน�ำวัสดุ อุปกรณ์ และวิธกี ารทดลอง นิสติ
แสดงความคิดเห็นว่า
		
การให้นักเรียนได้น�ำฉลากผลิตภัณฑ์อาหารมาฉายให้เพือ่ นคนอืน่
ดูวา่ มีวตั ถุเจือปนอะไรบ้าง จะท�ำให้นกั เรียนตระหนักว่าก่อนเลือกทีจะรั
่ บประทาน
อาหารอะไรควรดูฉลากให้ดเี สียก่อน นอกจากนี้ยงั ส่งเสริมให้นกั เรียนได้สบื ค้น
ข้อมูลเกีย่ วกับผลเสียของวัตถุเจือปนในอาหารแต่ละชนิด และน�ำมาอภิปราย
แลกเปลีย่ นกับเพือ่ นกลุ่มอืน่ ท�ำให้นักเรียนได้รบั ความรูห้ ลากหลาย เพราะ
แต่ละกลุม่ จะน�ำวัตถุเจือปนในอาหารมาน�ำเสนอไม่ซำ้ � กัน ดีกว่าการทีครู
่ เป็นผูย้ กตัวอย่าง
ั เพียงอย่างเดียวซึง่ จะมีตวั อย่างเพียงไม่กตัี ่ วอย่าง และยังท�ำให้
ให้นกั เรียนฟงแต่
นักเรียนสนใจเรียนเพราะนักเรียนจะนังลุ
่ น้ ว่าเพือนแต่
่ ละกลุม่ จะน�ำฉลากผลิตภัณฑ์
ชนิดใดมาน�ำเสนอ
5. ใช้สื่อแอนนิ เมชันหรื
่ อรูปภาพเพื่อสรุปแนวคิ ดที่เรียน
นิสติ 12 กลุม่ น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใช้ในการน�ำสือ่ แอนนิเมชัน่
หรือรูปภาพมาใช้ในการสรุปแนวคิดให้กบั นักเรียน เพือ่ ท�ำให้นกั เรียนมีความเข้าใจตรงกัน
ตัวอย่างในการสอนเรื่องการแพร่ของน�้ ำสู่เซลล์พชื นิสติ น� ำแอนนิเมชันมาแสดงให้
่
นักเรียนเห็นเกีย่ วกับการแพร่ของน�้ำเข้าสูเ่ ซลล์พชื การสอนเรือ่ งการเกิดเมฆและชนิดของเมฆ
ในขันสรุ
้ ปความรูน้ สิ ติ น�ำรูปภาพเมฆแบบต่าง ๆ มาท�ำเป็นบัตรภาพและให้นกั เรียนจับคู่
กับบัตรค�ำให้ถกู ต้องว่าเมฆในแต่ละภาพมีชอ่ื ว่าอะไร พร้อมทัง้ ให้นกั เรียนดูแอนิเมชัน่
แสดงแผนภาพสรุปกระบวนการเกิดเมฆ ท�ำให้นกั เรียนเห็นภาพรวมของแนวคิดทัง้ หมด
ที่เรียน ซึ่งสื่อที่น�ำมาเป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์เข้ากับ
วิชาภาษาอังกฤษ เพือ่ เตรียมความพร้อมให้แก่นกั เรียนในการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การสอนเรือ่ งการเกิดฝน นิสติ ใช้แอนิเมชันเกี
่ ย่ วกับวัฏจักรของน�้ำเพือ่ ช่วยให้
นักเรียนสรุปแนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการในการเกิดฝนให้แก่นกั เรียน ซึง่ ในแอนิเมชัน่
จะมีคำ� ศัพท์ตา่ ง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ท�ำให้นกั เรียนได้เรียนรูค้ ำ� ศัพท์ภาษาอังกฤษเพิม่ เติมด้วย
ซึง่ นิสติ แสดงความคิดเห็นในขณะสัมภาษณ์วา่
การน�ำสือ่ ทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษมาใช้เป็นส่วนหนึง่ ในการจัดการเรียนรู้
ั นกั เรียนคุน้ เคยกับภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อม
จะเป็นการปลูกฝงให้
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ให้แก่นักเรียนได้รูจ้ กั ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทใี ่ ช้กนั อย่างเป็ นสากล เพราะ
เมือนั
่ กเรียนเรียนต่อไปในระดับสูงขึน้ นักเรียนจะต้องอ่านต�ำราทีเป็
่ นภาษาอังกฤษ
ซึง่ จะท�ำให้นักเรียนท�ำความเข้าใจสิง่ ทีอ่ ่านได้ง่ายขึ้น เพราะเป็ นค�ำศัพท์ที ่
นักเรียนเคยผ่านตามาแล้วและยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ให้นักเรียน  ซึง่ เป็ นภาษากลางทีท่ ุกประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จะใช้ในการติดต่อสือ่ สารระหว่างกัน
6. ใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์เป็ นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้
นิสติ 2 กลุ่ม ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นเครื่องมือช่วยในการเรียนรูข้ อง
นักเรียน เช่น ในการสอนเรือ่ งการเคลือ่ นทีแ่ บบซิมเปิลฮาร์มอนิก นิสติ ให้นกั เรียนน�ำข้อมูล
ทีไ่ ด้จากการทดลองมาใส่ในโปรแกรมเอกเซลเพือ่ ให้โปรแกรมช่วยสร้างกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างการกระจัดกับเวลา ความเร็วกับเวลา และความเร่งกับเวลา จากนัน้ จึงให้นกั เรียน
แต่ละกลุม่ เปรียบเทียบกราฟซึง่ กันและกันว่ากราฟทีแ่ ต่ละกลุม่ ได้มลี กั ษณะเหมือนกันหรือไม่
จนน�ำไปสูข่ อ้ สรุปของการเคลื่อนทีแ่ บบซิมเปิ ลฮาร์มอนิกว่าคือ การเคลื่อนทีข่ องวัตถุ
กลับไปมาซ�ำ้ ทางเดิมผ่านต�ำแหน่งสมดุล โดยมีขนาดของการกระจัดสูงสุดคงตัว เรียกว่า
แอมพลิจดู
จากผลการวิจยั ดังกล่าวถ้าพิจารณาการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งตามลักษณะของเนื้อหา
ในวิชาวิทยาศาสตร์จะสามารถแบ่งเนื้อหาได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ 1) เนื้อหา
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการบรรยาย 2) เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับการทดลอง และ 3) เนือ้ หาทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นการสรุปบทเรียน โดยแต่ละเนื้อหานิสติ มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 1) เนื้อหาทีม่ ลี กั ษณะเป็นการบรรยาย จะใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในรูปแบบของคลิปวิดโี อและรูปภาพในการเร้าความสนใจ
เพื่อน� ำเข้าสู่บทเรียน และการใช้อนิ เตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเพื่อประยุกต์ความรู้
ทีเ่ รียนไปสูบ่ ริบทใหม่ รวมทัง้ การใช้สอ่ื แอนิเมชันแสดงเนื้อหาทีม่ ลี กั ษณะเป็นนามธรรม
เพือ่ ท�ำให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจเนือ้ หาทีเ่ รียนมากขึน้ 2) เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับการทดลอง
จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในรูปแบบของการใช้อนิ เตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
การใช้เครือ่ งฉายภาพ 3 มิตริ ว่ มกับเครือ่ งฉายภาพโปรเจคเตอร์เพือ่ อธิบายวิธกี ารทดลอง
และให้นักเรียนน� ำเสนอผลการทดลอง รวมถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลเพือ่ สร้างกราฟความสัมพันธ์ของตัวแปรทีศ่ กึ ษาจนน�ำไปสู่
ข้อสรุปของการเรียนรู้ และ 3) เนือ้ หาทีม่ ลี กั ษณะเป็นการสรุปบทเรียน จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารในรูปแบบของสือ่ แอนนิเมชันหรื
่ อรูปภาพเพือ่ สรุปแนวคิดทีเ่ รียน
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
การศึกษาแนวทางการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไปใช้ในการจัด
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนิสติ ครูวทิ ยาศาสตร์ พบว่า นิสติ มีแนวทางการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน 6 รูปแบบ
ด้วยกัน คือ ใช้คลิปวิดโี อหรือรูปภาพในขันน�
้ ำเข้าสูบ่ ทเรียนเพือ่ เร้าความสนใจและตรวจสอบ
ความรูเ้ ดิมของนักเรียน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้นกั เรียนสืบค้น
ข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อประยุกต์ความรูท้ เ่ี รียนไปสู่บริบทใหม่ สอดคล้องกับข้อค้นพบของ
Bingimlas (2009: 243-244) Grabe (2007: 100-103) และ British Educational
Communications and Technology Agency (BECTA) (2004: 40-42) ทีร่ ะบุวา่ การน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนจะท�ำให้นกั เรียนมีแรงกระตุน้
ในการเรียนรู้ ท�ำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะและความรูอ้ ย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท�ำให้ครูสามารถเข้าถึงรูปภาพ วีดโิ อคลิป และ
ข้อมูลข่าวสารจากทัวโลก
่
เพื่อน� ำมาใช้สร้างบทเรียนทีด่ งึ ดูดความสนใจของนักเรียน
ท�ำให้นกั เรียนเกิดความอยากรูอ้ ยากเห็นและกระตือรือร้นในการเรียน เป็นการสร้างทัศนคติทด่ี ี
ของนักเรียนต่อการเรียนและยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นกั เรียนได้ศกึ ษาเรียนรูอ้ งค์ความรู้
จากประเทศต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา นอกจากนี้นสิ ติ ยังมีการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในรูปแบบของการใช้เครื่องฉายภาพ 3 มิตริ ่วมกับ
เครือ่ งฉายภาพโปรเจคเตอร์ เพือ่ อธิบายวิธกี ารทดลองและเพือ่ ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอ
ผลการทดลองของตนเองข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับ Chaowalert Lertchalolarn and
Kobkul Suppakijjumnong (2000: 78) ทีก่ ล่าวไว้วา่ การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นการช่วยลดภาระในการท�ำงานบางอย่างทีต่ อ้ งท�ำซ�ำ้ ๆ
เป็นประจ�ำ ท�ำให้ครูและนักเรียนมีเวลาในการพัฒนาทักษะด้านอืน่ ๆ ของตนเองเพิม่ ขึน้
นอกจากนี้ Bingimlas (2009: 239) และ BECTA (2004: 54) ยังได้ระบุวา่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีประโยชน์อย่างมากส�ำหรับน� ำมาใช้ในการน� ำเสนอข้อมูล
ในห้องเรียน เพือ่ ท้าทายความคิดและความเข้าใจของนักเรียน โดยครูตอ้ งพยายามใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นสือ่ กลางในการกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดการอภิปรายร่วมกัน
จนน�ำไปสูก่ ารโต้แย้ง ซึง่ ถือเป็ นลักษณะทีส่ ำ� คัญอย่างหนึ่งของวิทยาศาสตร์เนื่องจาก
วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการทางสังคมของการสร้างความรู้ (social process of knowledge
construction) ความรูท้ างวิทยาศาสตร์มคี วามเป็นสาธารณะและสากล กล่าวคือ เมือ่ นักวิทยาศาสตร์
ค้นพบข้อเท็จจริงอันหนึง่ แล้ว นักวิทยาศาสตร์ตอ้ งน�ำเสนอข้อเท็จจริงนัน้ ให้สาธารณชนรับทราบ
เพือ่ ท�ำให้เกิดการโต้แย้ง หักล้าง เมือ่ เกิดการโต้แย้งนักวิทยาศาสตร์จะต้องน�ำเสนอข้อมูล
และประจักษ์พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าทดลอง เพื่ออธิบาย
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ให้ส าธารณชนฟ งั จนเกิด ความเข้า ใจและยอมรับ ในข้อ เท็จ จริง ที่ค้น พบ หรือ อาจ
กล่าวได้อกี อย่างหนึ่งว่า การโต้แย้งเป็ นกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้อง
ของความรูท้ างวิทยาศาสตร์ (McNeill, 2009: 265; Dawson and Venville, 2010: 144)
การให้นกั เรียนน�ำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารยังมีประโยชน์
อีก ด้า นหนึ่ ง คือ ท�ำ ให้ค รูไ ด้ข้อ มูล ย้อ นกลับ เกี่ย วกับ ความเข้า ใจในเนื้ อ หาที่เ รีย น
ของนักเรียนในทันที ถ้าพบว่านักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลือ่ น ครูสามารถคิดกิจกรรม
การเรียนรูเ้ พือ่ แก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักเรียนได้อย่างทันท่วงที (BECTA,
2004: 58) ส่วนแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในรูปแบบสือ่ แอนนิเมชัน่
หรือรูปภาพเพือ่ สรุปแนวคิดทีเ่ รียนและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นเครือ่ งมือช่วย
ในการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Warwick et al. (2006: 118) และ Bingimlas (2009:
240) ที่ร ะบุ ว่ า ครูส ามารถบู ร ณาการเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองได้
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นเครือ่ งมือในการสร้างความรูข้ องนักเรียน
เช่น การให้นกั เรียนกรอกข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองลงในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล
เพื่อท�ำให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรทีศ่ กึ ษาในรูปแบบ ตารางหรือกราฟ
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงการใช้โปรแกรมห้องปฏิบตั กิ ารเสมือน แบบจ�ำลอง
3 มิติ หรือโปรแกรมแอนิเมชันต่
่ าง ๆ เพือ่ น�ำเสนอแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทเ่ี ป็นนามธรรม
ให้เป็นรูปธรรมเพือ่ ท�ำให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจแนวคิดทีเ่ รียนได้งา่ ยมากขึน้ ครูสามารถ
น�ำข้อมูลทีโ่ ปรแกรมแสดงผลการท�ำกิจกรรมไปถามค�ำถามเพือ่ กระตุน้ ความคิดของนักเรียน
ในตอนท้ า ยการทดลอง เป็ น การส่ ง เสริม ให้ นั ก เรีย นร่ ว มกัน อภิป รายเป็ น กลุ่ ม
โดยใช้เ หตุ ผ ล แลกเปลี่ย นความคิด เห็น ซึ่ง กัน และกัน จนน� ำ ไปสู่ ก ารลงข้อ สรุ ป
ของสิง่ ทีไ่ ด้ศกึ ษาร่วมกัน
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
1. ควรมีการสอบถามนิสติ ว่านิสติ ต้องการได้รบั ความช่วยเหลืออืน่ ใดอีกหรือไม่
เพือ่ พัฒนาศักยภาพให้นสิ ติ สามารถน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไปบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้มาปรับปรุง
การสอนของอาจารย์ผสู้ อนให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสติ
2. ควรมีการศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยมีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าท�ำให้นกั เรียน
มีผลการเรียนรูเ้ พิม่ มากกว่าการสอนแบบปกติทไ่ี ม่มกี ารบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร
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