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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2) เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ ด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิช าชีพครู การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
สารวจ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบแบ่งชั้น จานวน 55
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูได้รับมอบหมายให้
ทาการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 62.8 และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเลือกใช้ยูทูป
ร้อยละ 23.6 และไลน์ ร้อยละ 21.8 ในการสอนอุปกรณ์ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช้ในการสอนคือ
คอมพิวเตอร์พกพา ร้อยละ 54.5 และมีการใช้สื่อ ICT ในการสอนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-5 ครั้ง และนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อ ICT เพื่อสื่อประกอบการสอน ร้อยละ 58.2 และปัญหา
ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูพบในการใช้สื่อ ICT เพื่อการสอนคือโรงเรียนไม่มีความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ ร้อยละ 47.27
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the state of mathematics teaching
by using information and communication technology (ICT) of student teachers, 2) to study
various factors affecting mathematics teaching using ICT of student teachers, and 3) to study
the guidelines for the development of mathematics teaching and learning by using ICT of
student teachers. Survey Research was used for research design. Samples were selected by
cluster random sampling and 55 samples of mathematic students of Faculty of Education,
5th year, and academic year 2018, Suan Sunandha Rajabhat University were used for data
collection. The research instrument was a questionnaire for checking items, and data were
analyzed by percentage, mean, and standard deviation. The research found that
mathematics student teachers were assigned to teach at the lower secondary school level
at 62.8 percent, and they chose using YouTube with 23.6 percent and using LINE for 21.8
percent in teaching. The equipment that mathematics student teachers used was portable
computers about 54.5 percent, and using ICT media at least 1-5 times per week. They used
ICT as media during teaching at 58.2 percent. The problems found that there were 47.27
percent of ICT teaching that the school did not have equipment.
Keywords: Mathematics Students Teacher, Information Technology and
Communication, Mathematics Teaching
บทนา
การพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว ทางเทคโนโลยี ส่ ง ผลให้ ก ารติด ต่ อ สื่ อสาร การคมนาคม และวิ ถี ก าร
ดารงชีวิตของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปมาก เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สังคมโลกต้องปรับตามไป
ด้วย รวมไปถึงการจัดการศึกษา “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยหรื อโมเดลพัฒ นาเศรษฐกิจ ของรั ฐ บาล ส่ งผลให้ ร ะบบการศึก ษาต้ อ งเตรีย มบุค คลเพื่ อเป็ น
ทรัพยากรที่สาคัญในการพัฒนาคนตามไปด้วย เพื่อให้สังคมไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรงใน
ยุคปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอนของครูที่จะเป็นพื้นฐานการสร้างคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่
21 นั้น ครูจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการศึกษาจากระบบผู้มอบความรู้ มาเป็นการเรียนการสอนที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป การปฏิรูปการศึกษาที่
แท้ควรปฏิรูปกระบวนทัศน์ด้วย ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่นี้ หน้าที่ของครูจึงต้องเปลี่ยนจากเน้น “สอน” หรือ
สั่งสอน ไปทาหน้าที่จุดประกายความสนใจใฝ่รู้ (inspire) แก่ศิษย์ ให้ศิษย์ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ
(learning by doing) และศิษย์งอกงามทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นี้ (วิจารณ์ พานิช, 2555)
นโยบายการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการศึกษาได้มีการกาหนดกลยุทธ์
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา (e-Education) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารนโยบายและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Policy and Management)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเพื่อการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสาระทางการศึกษาและการสร้างความรู้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความ
เสมอภาคในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์สาระการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่พัฒนาการคิดของผู้เรียนทาให้ผู้เรียนคิดได้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน มี
เหตุผ ล มีร ะเบี ย บแบบแผน และสามารถคิดวิ เคราะห์ เหตุ ก ารณ์ต่ างๆ ได้อย่า งรอบคอบ ถี่ ถ้ว น เมื่อเกิ ด
เหตุการณ์ต่างๆ กับตนเอง ผู้เรียนสามารถนาความรู้และทักษะไปสังเคราะห์ความคิด เพื่อวางแผน ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้ถูกต้องและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนกับชีวิตประจาวัน แต่เนื่องจากคณิตศาสตร์มี
ลักษณะเป็นนามธรรม (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ทาให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยาก
ดังนั้น ครูจาเป็นต้องรู้จักใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายเพื่อสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจให้โดยเปลี่ ยนบทบาท
ของตนเองจากผู้ มอบความรู้ เป็นผู้ ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความ
ต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล (วรพจน์
วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2554)
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ดี เนื่องจากเป็นการนาสิ่งที่ใกล้ตัวกับผู้เรียนมาปรับใช้กับการเรียนการสอนเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สามารถช่วยในการการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้น่าสนใจและทาให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดได้
อย่างรวดเร็ว (สุลักขณา คุ้มทรัพย์, 2555, อมรรัตน์ ทองดี, 2558) ตลอดจนอานวยความสะดวกกับครูผู้สอน
และเป็นแหล่งการเรียนรู้สาหรับครูกับผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย (ณิชนันทน์ วิริยสถิตย์กุล, 2559)
จากความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเก็บรวบรมข้อมูลเพื่อศึกษาถึงสภาพ
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและจะได้หาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ ด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรื่องการศึกษาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561 โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ชั้น
ปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561 2) กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่ม
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ด้วยวิธีเลือกแบบแบ่งชั้น จากนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561 จานวน 55 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ใน
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูล
พฤติกรรมการใช้ ICT เพื่อการสอนของผู้ตอบแบบสอบถาม
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการจัดการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ด้ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า การใช้ ICT เพื่อการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(ฝึกสอน) มีรายการวิเคราะห์ข้อมูล 6 รายการ แยกผลตามรายด้าน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.1 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสื่อ ICT ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) ใช้
ในการสอน มากที่สุด 3 อันดับ แรก เรียงตามลาดับมากที่สุดคือ ยูทูบ (ร้อยละ 23.6) ไลน์ (ร้อยละ 21.8)
โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 16.4) และกูเกิ้ลและแอพพลิเคชั่น (ร้อยละ 12.7)
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปกรณ์ในการใช้สื่อ ICT เพื่อการสอนของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) พบว่า นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ้ค) มากที่สุด (ร้อยละ 54.5)
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC (ร้อยละ 27.3) และแท๊บเล็ต (ร้อยละ 10.9)
1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระยะเวลาในการใช้สื่อ ICT เพื่อการสอนต่อครั้งของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) พบว่า น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และ 1-2 ชั่วโมง มากที่สุด (ร้อยละ 43.6)
1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความถี่ในการใช้สื่อ ICT เพื่อการสอนของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) พบว่า นักศึกษาสอนโดยใช้สื่อ ICT จานวน 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด (ร้อย
ละ 89.1)
1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกิจกรรมการสอนที่ใช้สื่อ ICT เพื่อการสอนด้านต่างๆ ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) พบว่า นักศึกษาใช้สื่อ ICT เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียน มากที่สุด
(ร้อยละ 58.2)
1.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาที่พบในการใช้ ICT เพื่อการสอนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) พบว่า โรงเรียนไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ มากที่สุด (ร้อยละ 47.27) และ
โรงเรียนไม่มีความพร้อมในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 14.55) ดังในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ICT เพื่อการสอนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ข้อมูล
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. สื่อ ICT ใดที่ท่านใช้ใน เฟสบุ๊ค
2
3.6
การสอน
ยูทูบ
13
23.6
กูเกิ้ล
7
12.7
ไลน์
12
21.8
แอพพลิเคชั่น
7
12.7
โปรแกรมทางคณิตศาสตร์
9
16.4
คอร์สออนไลน์
0
0
พาวเวอร์พอยน์
2
3.6
kahoot
3
5.6
รวม
55
100
2. อุปกรณ์ในการใช้สื่อ สมาร์ทโฟน
4
7.3
ICT เพื่อการสอน
แท็ปเล็ต /ไอแพด
6
10.9
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค
30
54.5
เครื่องคอมพิวเตอร์
15
27.3
รวม
55
100
3. ระยะเวลาในการใช้สื่อ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
24
43.6
ICT เพื่อการสอน ต่อครั้ง 1 - 2 ชั่วโมง
24
43.6
มากกว่า 2 ชั่วโมง
7
12.7
รวม
55
100
4. ใช้สื่อ ICT เพื่อการสอน ทุกครั้งที่สอน
4
7.3
บ่อยเพียงใด
1-5 ครั้ง ต่อสัปดาห์
49
89.1
มากกว่า 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์
2
3.6
รวม
55
100
5. ใช้สื่อ ICT เพื่อการสอน ใช้นาเข้าสู่บทเรียน
6
10.9
ด้านใด
ใช้สอนแทนในเนื้อหาบทเรียน
7
12.7
ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน
32
58.2
ใช้เพื่อสรุปบทเรียน
5
9.1
ใช้นาเสนอผลงานของผู้เรียน
0
0
ใช้ประเมินผลการเรียน
3
5.5
สื่อสารกับผู้เรียน
2
3.6
รวม
55
100
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูล
จานวน (คน)
6. ปัญหาที่ท่านพบในการ นักศึกษาฝึกสอนไม่มีความพร้อมด้านทักษะ
3
ใช้ ICT เพื่อการสอน
การใช้ ICT
นักศึกษาฝึกสอนไม่มีความพร้อมด้านบูรณา
4
การการสอนโดยใช้ ICT
โรงเรียนไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
26
โรงเรียนไม่มีความพร้อมในระบบเครือข่าย
8
อินเตอร์เน็ต
นักเรียนไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
7
นักเรียนไม่มีความพร้อมด้านพฤติกรรมในการ
5
เรียนโดยใช้ ICT
อื่นๆ การติดตั้งอุปกรณ์ใช้เวลานาน
2
รวม
55

ร้อยละ
5.45
7.27
47.27
14.55
12.73
9.09
3.64
100

2. ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผลการวิจัยพบว่า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล เกี่ยวกับการใช้ ICT เพื่อการสอนจาแนกตามระดับชั้นที่สอน
พบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้ สื่อ ICT ใช้ Facebook สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุด
ร้อยละ 2.4 ใช้ Youtube สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 มากที่สุดร้อยละ 7.3 ใช้ Google สอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 มากที่สุดร้อยละ 4.9 ใช้ line สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุด
ร้อยละ 7.3 ใช้ application สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 มากที่สุดร้อยละ 4.9 ใช้ maths
program สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุดร้อยละ 7.3 ใช้ Microsoft PowerPoint สอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากที่สุดร้อยละ 2.4 ใช้ GSP สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มากที่สุดร้อยละ
2.4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ Fx draw สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 มากที่สุดร้อยละ 3.1 ใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ Geogebra สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 มาก
ที่สุดร้อยละ 6.3 ใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 มากที่สุดร้อยละ
18.8 ใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ Kahoot สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มากที่สุดร้อยละ 3.1 ใช้โปรแกรม
คณิตศาสตร์ Math สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มากที่สุดร้อยละ 3.1 ใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์
Microsoft PowerPoint สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 3 มากที่สุดร้อยละ 3.1
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้ courses Online ติวคณิตศาสตร์ ในการเตรียมการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุด ใช้ courses Online Calculus ในการเตรียมการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มากที่สุด ใช้ courses Online GSP ในการเตรียมการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มากที่สุด ใช้ courses Online Kahoot ในการเตรียมการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุด ใช้
courses Online การหาพื้นที่ผิว ในการเตรียมการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มากที่สุด ใช้ courses
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Online คณิตคิดสนุก ในการเตรียมการสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 มากที่สุด ใช้ courses Online
พื้นที่ผิวและปริมาตร ในการเตรียมการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มากที่สุด ใช้ courses Online สื่อ
การสอนเนื้อหาคณิตในการเตรียมการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มากที่สุดร้อยละ 11.1
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้ อุปกรณ์ สมาร์ทโฟน สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาก
ที่สุดร้อยละ 4.9 ใช้อุปกรณ์ แท็ปเล็ต สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4 และ 5 มากที่สุดร้อยละ 2.4 ใช้
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 มากที่สุดร้อยละ 14.6 ใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 มากที่สุดร้อยละ 9.8
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้ระยะเวลาที่ใช้สื่อ ICT น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ในการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 มากที่สุด ร้อยละ 12.2 ใช้สื่อ ICT 1 - 2 ชั่วโมง ในการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 มากที่สุด ร้อยละ 14.6 ใช้สื่อ ICT มากกว่า 2 ชั่วโมง ในการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุด ร้อย
ละ 7.3
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้สื่อ ICT ทุกครั้งที่สอน ในการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2
และ 5 มากที่สุด ร้อยละ 12.4 ใช้สื่อ ICT 1 -5 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ในการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาก
ที่สุด ร้อยละ 26.8 ใช้สื่อ ICT มากกว่า 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ในการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุด
ร้อยละ 2.4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้สื่ อ ICT เพื่อการสอนด้าน นาเข้าสู่บทเรียน ในการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3 มากที่สุด ร้อยละ 2.4 ใช้สื่อ ICT เพื่อการสอนด้าน สอนแทนในเนื้อหา
บทเรียนปกติ ในการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุด ร้อยละ 4.9 ใช้สื่อ ICT เพื่อการสอนด้าน เป็น
สื่อประกอบการเรียนการสอน ในการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากที่สุด ร้อยละ 22.0 ใช้สื่อ ICT เพื่อ
การสอนด้าน เพื่อสรุปบทเรียน ในการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 4 มากที่สุด ร้อยละ 2.4 ใช้สื่อ
ICT เพื่อการสอนด้าน ประเมินผลการเรียน ในการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 มากที่สุด ร้อยละ
2.4 ใช้สื่อ ICT เพื่อการสอนด้าน สื่อสารกับผู้เรียนในการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มากที่สุด ร้อยละ 2.4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพพบปัญหาที่ในการใช้ ICT เพื่อการสอน ด้าน ตัวท่านไม่มีความ
พร้อมด้านทักษะการใช้ ICT พบในการใช้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มากที่สุด ร้อยละ 7.7 ด้าน ตัวท่าน
ไม่มีความพร้อมด้านบูรณาการการสอนโดยใช้ ICT พบในการใช้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากที่สุด ร้อย
ละ 5.1 ด้าน โรงเรียนไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ พบในการใช้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากที่สุด ร้อย
ละ 15.4 ด้าน โรงเรียนไม่มีความพร้อมในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พบในการใช้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-2 และ 3 มากที่สุด ร้อยละ 5.1 ด้าน นักเรียนไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ พบในการใช้สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุด ร้อยละ 5.1 ด้าน นักเรียนไม่มีความพร้อมด้านพฤติกรรมในการเรียนโดยใช้ ICT
พบในการใช้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุด ร้อยละ 5.1
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีผลที่นามาอภิปรายโดยละเอียดดังนี้
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ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้ ICT เพื่ อ การสอนของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) มีรายการวิเคราะห์ข้อมูล 6 รายการ แยกผลตามรายด้าน พบว่า จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านสื่อ ICT ทีน่ ักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) ใช้ในการสอนมากที่สุด 3 อันดับแรก
เรียงตามลาดับมากที่สุดคือ ยูทูบ (ร้อยละ 23.6) ไลน์ (ร้อยละ 21.8) โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 16.4)
และกูเกิ้ลและแอพพลิเคชั่น (ร้อยละ 12.7) จะเห็นได้ว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) มีการใช้
สื่อการสอนหลากหลาย ไม่มีสื่อใดที่ได้รับความนิยมอย่างโดดเด่น มีการนาสื่อมาใช้อย่างหลากหลายตามความ
สะดวกและสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกภูมิ จันทรขันตี (2558) ที่ผลการวิจัยพบว่า ในปัจจุบันมี
ผู้จัดทาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจไว้อย่างมากมายและเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนหรือ
การจัดกิจกรรมไว้ตามอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เข้าถึงได้และนาไปใช้ได้อย่างสะดวก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปกรณ์ในการใช้สื่อ ICT เพื่อการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (ฝึกสอน) พบว่า นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ้ค) มากที่สุด (ร้อยละ 54.5) เครื่องคอมพิวเตอร์
PC (ร้อยละ 27.3) และแท๊บเล็ต (ร้อยละ 10.9) ทั้งนี้อาจเพราะมีความสะดวกในการเตรียมการสอนและการ
นาอุปกรณ์ไปใช้สอน เนื่องจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์ส่วนใหญ่มีใช้คอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ้ค) ทุกคน ทา
ให้นักศึกษาสามารถเตรียมการสอนได้ทุกที่ที่สะดวก และเมื่อนามาใช้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาก็สามารถ
นาคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ้ค) มาใช้ในห้องเรียนได้เลย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระยะเวลาในการใช้สื่อ ICT เพื่อการสอนต่อครั้ง ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) พบว่า น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และ 1-2 ชั่วโมง มากที่สุด (ร้อยละ 43.6) ทั้งนี้
เนื่องจากคาบเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นคาบเดี่ยว ไม่ได้จัดการเรียนการสอนเป็นคาบคู่ หรือ 3
คาบติดกัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความถี่ในการใช้สื่อ ICT เพื่อการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (ฝึกสอน) พบว่า นักศึกษาสอนโดยใช้สื่อ ICT จานวน 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด (ร้อยละ 89.1)
แสดงให้เห็นว่าในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้มีการใช้สื่อ ICT ในการสอน
ทุกสัปดาห์ มากหรือน้อยขึ้นกับสถานการณ์ที่ต่างออกไปของแต่ละโรงเรียน ผู้เรียนและบริบทอื่นๆ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกิจกรรมการสอนที่ ใช้สื่อ ICT เพื่อการสอนด้านต่างๆ ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) พบว่า นักศึกษาใช้สื่อ ICT เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียน มากที่สุด (ร้อยละ
58.2) ทั้งนี้จะพบว่ายังมีนักศึกษาที่ใช้สื่อ ICT เพื่อเป็นการสรุปบทเรียน การประเมินผู้เรียนอยู่บ้าง จึงมี
แนวทางในการนามาพัฒนาการใช้สื่อ ICT ของนักศึกษาในด้านอื่นๆมากยิ่งขึ้น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาที่พบในการใช้ ICT เพื่อการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (ฝึกสอน) พบว่า โรงเรียนไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ มากที่สุด (ร้อยละ 47.27) และ โรงเรียนไม่มี
ความพร้อมในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 14.55) จากผลการวิจัยครั้งนี้ทาให้ได้ทราบถึงสถานการณ์
ของโรงเรียนบางแห่งที่ยังไม่มีความพร้อมด้านการใช้ ICT ตามที่รัฐบาลได้กาหนดนโยบาย สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของอมรรัตน์ จินดา และเอกนฤน บางท่าไม้ (2559) ที่ผลการวิจัยพบว่า 1) ขนาดของสถานศึกษามี
ผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน จะ
ขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างกัน สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษจะมี บุคลากรด้านนี้
โดยตรง แต่สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก ยังมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2) สถานศึกษายังมีความต้องการให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุครุภัณฑ์
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คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งขณะนี้มีใช้ครบทุกแห่ง
แต่ยังขาดความเสถียรหรือมั่นคงในการใช้งาน หากระบบมีความเสถียรมั่นคงจะสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยการนาความรู้ที่ได้มาจากระบบ
เครือข่ายซึ่งสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
องค์ความรู้การวิจัย
องค์ความรู้การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นการหาแนวทางในการพัฒนานักศึกษา
ครูให้มีทักษะในการเทคโนโลยีและการสื่อสารในการสอนคณิตศาสตร์พร้อมที่จะไปเป็นครูที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21 โดยสรุปองค์ความรู้จากการวิจัย ดังภาพที่ 1

การใช้สื่อ ICT
สอนคณิตศาสตร์
ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

อุปกรณ์

Notebook ( 54.5%)
Computer (27.3%)
Tablet (10.9%)

สื่อ ICT

Youtube ( 23.6%)
Line (21.8%)
Math Program (16.4%)

กิจกรรม

สื่อประกอบการสอน (58.2%)
สรุปบทเรียน (19.1%)
นาเข้าสู่บทเรียน (12.7%)

ระยะเวลา

น้อยกว่า 1 ชม. (43.6%)
มากกว่า 2 ชม. (43.6%)
1-2 ชม. (43.6%)

ความถี่

1-5 ครั้ง/สัปดาห์ (89.1%)
ทุกครั้งที่สอน ( 7.3%)
มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์ (3.6%)

ปัญหา

ร.ร. อุปกรณ์ไม่พร้อม (47.3%)
เครือข่ายอินเตอร์เนตไม่พร้อม (14.5%)
นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ (12.7%)

ภาพที่ 1 องค์ความรู้การวิจัย “การใช้สื่อ ICT สอนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”
จากภาพที่ 1 องค์ความรู้การวิจัย อธิบายได้ดังนี้
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทาให้
ทราบถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพว่า ประกอบด้วยปัจจัยหลักสาคัญ 6 ประการ ได้แก่
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1. อุป กรณ์ในการใช้สื่ อ ICT เพื่อการสอน คือ อุป กรณ์ การใช้ใ นการจั ดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ได้แก่ Notebook (54.5%) Computer (27.3%) และ Tablet (10.9%)
2. ใช้สื่อ ICT เพื่อการสอน คือ สื่อ ICT ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ได้แก่
Youtube (23.6%) Line (21.8%) และ Math Program (16.4%)
3. กิจกรรมในการใช้สื่อ ICT เพื่อการสอน คือ กิจกรรมที่ใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ได้แก่ ใช้เป็นสื่อประกอบการสอน (58.2%) ใช้สรุปบทเรียน (19.1%) และใช้นาเข้าสู่บทเรียน
(12.7%)
4. ระยะเวลาในการใช้สื่อ ICT เพื่อการสอนต่อครั้ง คือ ระยะเวลาที่นักศึกษาใช้ในแต่ละครั้งในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ได้แก่ น้อยกว่า 1ชม. (43.6%) มากกว่า2ชม. (43.6%) และ 1-2 ชม.
(43.6%)
5. ความถี่การใช้สื่อ ICT เพื่อการสอน คือ ความถี่ในการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ได้แก่ 1-5ครั้ง/สัปดาห์ (89.1%) ทุกครั้งที่สอน ( 7.3%) มากกว่า5ครั้ง/สัปดาห์ (3.6%)
6. ปัญหาที่พบในการใช้ ICT เพื่อการสอน คือ ปัญหาที่พบในการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนมีอุปกรณ์ไม่พร้อม (47.3%) เครือข่ายอินเตอร์เนตไม่พร้อม (14.5%) และ
นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ (12.7%)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ในการวิจั ย ครั้ งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากนักศึกษาที่ไปฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ ซึ่ง
แสดงผลการสารวจได้เพียงบางส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในส่วนของนักศึกษาเท่านั้น ยังคงต้องมี
การเก็บข้อมูลจากหลายๆภาคส่วน เช่น ครูประจาการ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนสนั บสนุนการใช้ ICT นักเรียน
ผู้ปกครอง เป็นต้น
1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ที่ได้ผลต่อผู้เรียนอย่างแท้จริงต้องมีการทางาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน วิสัยทัศน์
และการกาหนดทิศทางของผู้บริหาร งบประมาณที่สนับสนุน ครูที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง นักเรียนที่
ให้ความร่วมมือ และผู้ปกครองที่ส่วนช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและบุตรหลาน ซึ่งทั้งหมดต้องมี
ส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นระบบ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการวิจัยครั้ง ต่อไปควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพิ่มเติมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับ การใช้
ICT เพื่อการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) ได้แก่ นักเรียน ครูพี่เลี้ยง ครูฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร อาจารย์นิเทศก์ เป็นต้น เพื่อให้การได้ข้อมูลมาสรุปผลการวิจัยครบทุกมิติของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่
เกี่ยวข้อง
2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนาใช้ ICT เพื่อการสอนของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) เพื่อจะได้นาผลการวิจัยไปใช้พัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) และกากับติดตาม ดูแลให้คาปรึกษาตลอดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (ฝึกสอน) ได้
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