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การเลือกสือ่ การสอนวิทยาศาสตร์สาหรับนามาใช้ประกอบการสอนเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่าง
มีประสิทธิภาพนัน้ เป็ นสิง่ สาคัญยิง่ โดยในการเลือกสือ่ ผูส้ อนจะต้องตัง้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการ
เรียนให้แน่นอนเสียก่อน เพือ่ ใช้วตั ถุประสงค์นนั ้ เป็ นตัวชีน้ าในการเลือกสือ่ การสอนทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้
ยังมีหลักการอื่น ๆ เพือ่ ประกอบการพิจารณา เช่น มีความสัมพันธ์กบั เนื้อหาบทเรียนและจุดมุง่ หมายทีจ่ ะ
สอน มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ เหมาะกับวัย ระดับชัน้ ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้ รียน สะดวก
ในการใช้ วิธใี ช้ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน มีคุณภาพทีด่ ี และมีราคาไม่แพงเกินไป เป็ นต้น

การเลือกสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
การเลือกสือ่ การสอนวิทยาศาสตร์เพือ่ นามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีหลักในการพิจารณา
ดังนี้
1. เลือกสือ่ การสอนทีเ่ หมาะสมกับวัย ระดับชัน้ ความรู้ ประสบการณ์และระดับสติปญั ญาของ
ผูเ้ รียน เช่น ของเล่นใช้ได้เหมาะกับนักเรียนในระดับช่วงชัน้ ที่ 1 - 2 เป็ นต้น
2. เลือกใช้สอ่ื การสอนทีส่ มั พันธ์กบั สาระการเรียนรูแ้ ละตรงเป้าหมายทีต่ อ้ งการในผลการเรียนรู้
ทีค่ าดหวัง เช่น ถ้าจะใช้ส่อื แผ่นใสในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของเซลล์ ก็ควร
เลือกใช้ส่อื แผ่นใสที่แสดงลักษณะรูปร่างและองค์ประกอบของเซลล์ เป็ นต้น
3. สือ่ การสอนทีจ่ ะนามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูบ้ างชนิดอาจเกิดอันตรายแก่ผเู้ รียน
ได้ ผูส้ อนควรหาทางหลีกเลีย่ ง เลือกสือ่ การสอนทีใ่ ห้ความปลอดภัยเท่านัน้ หรือถ้าจาเป็ นต้องนามาใช้กค็ วร
หาทางป้องกันเพือ่ ไม่ให้เกิดอันตรายหรืออุบตั เิ หตุขน้ึ ในขณะใช้จริง จนแน่ใจว่าไม่เป็ นอันตรายแก่ผเู้ รียน
เช่น ของมีคม มูลสัตว์ สารเคมี ทีก่ ่อให้เกิดอันตรายได้ เป็ นต้น
4.ขนาดของสือ่ การสอน ควรมีขนาดทีเ่ หมาะสมกับลักษณะการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่าง เช่น สือ่
การสอนทีใ่ ช้สาธิตหรือประกอบการสอนหน้าชัน้ เรียนควรมีขนาดใหญ่กว่าสือ่ การสอนทีใ่ ช้ในกลุ่มย่อยหรือใช้
ประกอบชุดการสอน ผูส้ อนควรคานึงถึงจานวนผูเ้ รียนในชัน้ เรียนจริงด้วยว่าจะมองเห็นสือ่ การสอนได้
ชัดเจนทัวถึ
่ งกันหรือไม่
5.สีของสือ่ การสอน สือ่ การสอนทีใ่ ช้ดงึ ดูดความสนใจผูเ้ รียนได้ดนี นั ้ ควรมีสเี ย็นตาและสดเข้ม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส่วนทีต่ อ้ งการจะเน้น ถ้าสีเดิมเก่าหรือซีดเกินไปก็ควรเติมสีให้ชดั เจนก่อนนาไปใช้ ถ้า
เป็ นสือ่ ทีใ่ ช้กบั ผูเ้ รียนในระดับปฐมวัย สีทใ่ี ช้ตอ้ งเป็ นสีทไ่ี ม่เป็ นอันตราย
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6.ควรเลือกใช้สอ่ื การสอนทีแ่ ปลกไปจากสิง่ ทีผ่ เู้ รียนเคยเห็นจาเจแล้ว หรือเลือกใช้สอ่ื การสอนที่
สามารถเคลื่อนไหวได้จะช่วยเร้าความสนใจของผูเ้ รียนได้ดเี ป็ นพิเศษ
7.ไม่ควรใช้สอ่ื การสอนทีช่ ารุดหรือเก่าเกินไป นอกจากไม่เร้าความสนใจแล้วอาจก่อให้เกิด
อันตรายได้ โดยเฉพาะสือ่ การสอนทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบไฟฟ้า
8.พิจารณาเลือกสือ่ การสอนในปริมาณทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่าง
แท้จริง ไม่มากเกินไปจนทาให้เหลือใช้ในแต่ละชัวโมงเรี
่
ยนหรือทาให้ กิจกรรมการเรียนรูส้ ว่ นอื่นบกพร่อง
9.เลือกสือ่ ทีม่ เี นื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และเป็ นสือ่ ทีส่ ง่ ผลต่อการเรียนรูม้ ากทีส่ ดุ
สือ่ นัน้ ควรสะดวกในการใช้ วิธใี ช้ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนเกินไป
10.เป็ นสือ่ ทีม่ คี ุณภาพเทคนิคการผลิตทีด่ ี มีราคาไม่แพงเกินไป หรือถ้าจะผลิตควรคุม้ กับเวลา
และการลงทุน
การเลือกใช้สื่อการสอนประเภทสิ่ งพิ มพ์
สือ่ การสอนมีหลายประเภท ส่วนใหญ่ทผ่ี ลิตมักจะให้เนื้อหาทัวๆไป
่
ซึง่ ไม่เจาะจงเฉพาะท้องถิน่
ใดท้องถิน่ หนึ่ง ฉะนัน้ สถานศึกษาในแต่ละท้องถิน่ จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิน่ ตน โดยมี
ขัน้ ตอนดังนี้
1.วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อจะได้กาหนดสื่อการสอนอย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ
2.สารวจ รวบรวมสือ่ การสอน จากแหล่งต่างๆเพือ่ นามาศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสม และ
ความสอดคล้องกับหลักสูตร
3.วิเคราะห์สอ่ื การสอนทีไ่ ด้จากการสารวจ และรวบรวมไว้เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน โดยมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ดงั นี้
3.1 ความสอดคล้องกับหลักสูตร
3.2 ความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา
3.3 ความเหมาะสมในการเสนอเนื้อหา
3.4 การใช้ภาษาทีถ่ ูกต้อง
3.5 กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้รจู้ กั คิด วิเคราะห์ วิจารณ์
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ.2544 ได้กาหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการใช้สอ่ื การเรียนว่า
โรงเรียนจะต้องสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผเู้ รียนได้เลือกใช้และอ่านได้อย่างหลากหลาย รวมทัง้ ให้มกี ารนาเอาสือ่
ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทัง้ นี้จะต้องให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายรับทราบ
และให้ความเห็นชอบ

การเลือกใช้สื่อการสอนประเภทของเล่น
ของเล่นทีว่ างขายโดยทัวไปทั
่ ง้ ของเล่นจากภูมปิ ญั ญาชาวบ้านและของเล่นตามยุคตามสมัย
สามารถเลือกมาใช้เป็ นสือ่ การสอนวิทยาศาสตร์ได้ โดยไม่ตอ้ งผลิตหรือสร้างขึน้ มาใหม่ เพียงแต่ผสู้ อน
จะต้องรูจ้ กั เลือกและรูว้ า่ จะนามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นเรือ่ งใด ระดับใด จึงจะเหมาะสมกับ
ผูเ้ รียนและได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ ซึง่ ในทีน่ ้ีจะยกตัวอย่างของเล่นเป็ นเพียงบางชนิดเท่านัน้ ทีพ่ บเห็น
ทัวไปมี
่ ราคาถูกและสามารถนามาใช้เป็ นสือ่ การสอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ เป็ นแนวทาง
ในการเลือกมาใช้เป็ นสือ่ การสอนวิทยาศาสตร์
1. สัตว์จาลองต่างๆ

ภาพที่ 1 สัตว์จาลองต่างๆ
ลักษณะ เป็ นสัตว์จาลองทาด้วยพลาสติกมีหลากหลายชนิดหลายขนาดให้เลือกใช้ มีทงั ้ แมลงชนิด
ต่างๆ สัตว์เลือ้ ยคลาน สัตว์ครึง่ บกครึง่ น้า สัตว์น้า สัตว์ทะเล สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม ฯลฯ
การนามาใช้สอน ใช้สอนเรือ่ งการจัดจาแนกสิง่ มีชวี ติ เป็นประเภทต่างๆ เช่น สัตว์เลือ้ ยคลาน
สัตว์ครึง่ บกครึง่ น้า สัตว์น้า สัตว์ทะเล สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม ในระดับช่วงชัน้ ที่ 1 – 2

4

2.ตุก๊ ตานกสมดุล

ภาพที่ 2 ตุ๊กตานกสมดุล
ลักษณะ เป็ นสัตว์จาลองรูปนก ทาด้วยพลาสติกมีหลายชนิด มี 2 ส่วนคือแท่นวางและตัวนก เมือ่
นาปากนกมาวางทีส่ ว่ นปลายของแท่นวาง ตัวนกจะสมดุลอยูไ่ ด้โดยไม่หล่นลงมา
การนามาใช้สอน ใช้สอนเรือ่ งสมดุลของวัตถุ สมดุลของแรงในระดับช่วงชัน้ ที่ 1 – 3 ฝึก
กระบวนการคิด การออกแบบ
3. เครื่องบินจาลอง / เฮลิ คอปเตอร์จาลอง

ภาพที่ 3 เครือ่ งบินจาลอง (ซ้าย) และ เฮลิคอปเตอร์จาลอง (ขวา)
ลักษณะ เป็ นเครือ่ งบินจาลอง / เฮลิคอปเตอร์จาลอง ทาด้วยพลาสติก มีหลายชนิด หลายแบบ
มีเชือกสาหรับดึง เมือ่ ดึงเชือกจะทาให้เฟืองหมุนและทาให้แกนใบพัดของเฮลิคอปเตอร์หรือเครือ่ งบินหมุน
ตามไปด้วย เมือ่ ดึงเชือกแรงๆเครือ่ งบินจาลอง / เฮลิคอปเตอร์จาลองจะเคลื่อนทีโ่ ดยเครือ่ งบินจะเคลื่อนทีไ่ ป
ข้างหน้า ส่วนเฮลิคอปเตอร์จะบินขึน้ ไปข้างบน
การนามาใช้สอน ใช้สอนเรือ่ งแรง แรงยกตัว แรงดึง เฟือง และกฎของเบอร์นูลี ในระดับช่วง
ชัน้ ที่ 1 – 3 ฝึกกระบวนการคิด การออกแบบ

4.คอปเตอร์ลกู โป่ ง

ภาพที่ 4 คอปเตอร์ลกู โปง่ ทีป่ ระกอบเสร็จแล้ว (ซ้าย) และชิน้ ส่วนเมือ่ ถอดปีกออก (ขวา)
ลักษณะ เป็ นใบพัดพลาสติกบาง 3 ใบ นามาเสียบเข้ากับแกนทีต่ ดิ กับท่อพลาสติกซึง่ มีลน้ิ อยู่
ภายใน ใบพัดเสียบให้เอียงได้ทงั ้ 2 ด้าน การเล่นทาโดยเปา่ ลูกโปง่ ให้พองแล้วครอบปากลูกโปง่ กับปลายท่อ
พลาสติก เอามือบีบปากลูกโปง่ ไว้ก่อนไม่ให้ลมออก จัดใบพัดให้อยูใ่ นแนวระดับ เมือ่ ปล่อยมือ ลมจะดันออก
จากลูกโปง่ ทาให้ใบพัดหมุนยกตัวลอยขึน้ สูงและจะเกิดเสียงจากการทีล่ มผ่านลิน้ ในท่อพลาสติกด้วย ขนาด
การพองของลูกโปง่ จะมีผลต่อการเคลื่อนทีข่ องคอปเตอร์ต่างกัน
การนามาใช้สอน ใช้สอนเรือ่ งแรง แรงยกตัว แรงกิรยิ า แรงปฏิกริ ยิ า และกฎของเบอร์นูลี ใน
ระดับช่วงชัน้ ที่ 1 – 3 ใช้ฝึกกระบวนการคิด การออกแบบ
5.จักจัน่

ภาพที่ 5 จักจัน่
ลักษณะ เป็ นท่อทาจากดินเหนียวแห้งหุม้ ด้วยกระดาษ ทีป่ ลายท่อข้างหนึ่งปิดด้วยกระดาษเจาะรู
ตรงกลาง มีเชือกปอร้อยอยู่ ปลายข้างหนึ่งของเชือกคล้องอย่างหลวมๆอยูก่ บั ปลายไม้ทเ่ี คลือบด้วยยางสน
เมือ่ หมุนท่อดินเหนียวจะเกิดเสียงต่างๆกันตามความเร็วในการหมุน
การนามาใช้สอน ใช้สอนเรือ่ งการเกิดเสียง เสียงสูงเสียงต่า ฝึกกระบวนการคิด
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6. จักรยานปริ ศนา

ภาพที่ 6 จักรยานปริศนาด้านหน้า (ซ้าย) และด้านหลังแสดงอุปกรณ์ต่างๆ(ขวา)
ลักษณะ เป็ นชุดตัง้ โชว์เป็ นเครือ่ งประดับบ้านทีน่ ามาเป็ นอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ได้อย่างดีอกี ชุดหนึ่ง
การทางานของอุปกรณ์ชน้ิ นี้ทใ่ี ช้ตามปกติ คือเมือ่ ต่อไฟเข้ากับอุปกรณ์ชน้ิ จะเห็นคนทีข่ ่ี
จักรยานถีบจักรยานไปเรือ่ ยๆ และเห็นแสงไฟสว่างจากทางด้านหลัง
การนามาใช้สอน ใช้สอนเรือ่ งการเปลีย่ นรูปพลังงาน การทางานของโซลาร์เซลล์ ล้อและเพลา และ
ใช้ฝึกกระบวนการคิด ซึง่ อุปกรณ์ชน้ิ นี้เมือ่ ดูทางด้านหลังจะพบแผงโซลาร์เซลล์ หลอดไฟฟ้า และมอเตอร์
ซึง่ อยูใ่ นกระป๋องทรงกระบอก
ตัวอย่าง เทคนิคการสอนสาหรับอุปกรณ์น้ีคอื
1.ครูเปิดสวิทช์ไฟแล้วให้นกั เรียนสังเกตดูวา่ เกิดอะไรขึน้ บ้าง (หลอดไฟสว่าง คนถีบจักรยาน)
2.ครูถามว่า คนถีบจักรยานได้เนื่องมาจากสาเหตุใด เกีย่ วข้องกับอะไรบ้าง (นักเรียนอาจจะตอบได้
หลากหลาย) อย่าเพิง่ ให้นกั เรียนดูดา้ นหลัง ครูจะยังไม่เฉลยคาถามทีถ่ ามนักเรียน
3.ครูนาแผ่นกระดาษขนาดนามบัตรให้นกั เรียนดูก่อนแล้ววางลงไปทางด้านหลังโดยวางในแนวตัง้ จะ
ปิดแผงโซล่าร์เซลล์ทงั ้ หมด ซึง่ นักเรียนจะมองไม่เห็นทางด้านหลัง ให้นกั เรียนสังเกตดูวา่ เกิดอะไรขึน้ (คน
ถีบจักรยานหยุดถีบแต่ไฟยังสว่าง)
4.ครูนาแผ่นกระดาษออก ให้นกั เรียนสังเกตอีกครัง้ (คนถีบจักรยาน ถีบต่ออีก)
5.ครูลองวางแผ่นกระดาษลงไปด้านหลังอีกแต่ครัง้ นี้วางในแนวนอนซึง่ จะปิดแผงโซล่าร์เซลล์เพียง
ครึง่ เดียวให้นกั เรียนสังเกตดูวา่ เกิดอะไรขึน้ (คนถีบจักรยานไม่หยุดถีบแต่จะถีบช้าลงและไฟยังคงสว่าง
เหมือนเดิม)

6.ครูให้เวลานักเรียนคิดวิเคราะห์ โยงความสัมพันธ์จากการสาธิตทีเ่ กิดขึน้ แล้วให้นกั เรียนลอง
ออกแบบความสัมพันธ์และการทางานของอุปกรณ์ชุดนี้วา่ ทางานได้อย่างไร เกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั อุปกรณ์
อะไรบ้าง โดยให้รว่ มกันคิดเป็ นกลุ่ม (ครูอาจกระตุน้ และชีน้ าได้บา้ งถึงอุปกรณ์ประกอบว่าน่าจะมีอะไรบ้าง
ถ้านักเรียนยังคิดไม่คอ่ ยออก)
7.ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มลองนาเสนอการคิดของกลุ่ม ถ้านักเรียนมากอาจเลือกเป็ นบางกลุ่ม โดยให้
อาสาสมัครทีจ่ ะตอบก่อน ยังไม่เฉลยว่ากลุ่มใดถูกผิด
8.หลังจากนัน้ ครูหนั ด้านหลังให้นกั เรียนดูแล้วบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง จากนัน้ ให้นกั เรียนลอง
ช่วยกันโยงความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ต่างๆทีจ่ ะทาให้คนถีบจักรยานได้
9.ครูสรุปอีกครัง้ ถึงความความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ต่างๆทีจ่ ะทาให้คนถีบจักรยานได้ โดยอธิบายใน
ลักษณะของการเปลีย่ นรูปพลังงาน จากพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงานแสง จากพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้า
และจากพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงานกล
10.ครูอธิบายเพิม่ เติมถึงเรือ่ งของแผงโซลาร์เซลล์ โดยทดลองให้ดใู นการใช้กระดาษปิดแผงโซลาร์
เซลล์ในลักษณะต่างๆกันว่าทาให้คนถีบจักรยานช้าเร็วต่างกัน
11.ครูถามนักเรียนต่ออีกว่าพลังงานไฟฟ้าทีไ่ ด้จากโซลาร์เซลล์ขน้ึ อยูก่ บั อะไร และถ้าต้องการ
กระแสไฟฟ้ามากๆจะทาอย่างไร รวมทัง้ การนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันว่าจะทาได้อย่างไรบ้าง และครูอาจจะ
ให้นกั เรียนไปคิดเป็ นโครงงานต่อไปในเรือ่ งของโซลาร์เซลล์อกี ก็ได้
12.ครูสรุปรวมอีกครัง้ ในเรือ่ งของการเปลีย่ นรูปพลังงาน การทางานของโซลาร์เซลล์และการ
ประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์ในชีวติ ประจาวัน
จากตัวอย่างอุปกรณ์ชุดนี้จะเห็นได้วา่ เป็ น อุปกรณ์ทไ่ี ม่ได้มวี างขายในร้านขายอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์
โดยทัวไป
่ แต่มไี ว้สาหรับตัง้ โชว์ ซึง่ ถ้าครูผสู้ อนรูจ้ กั เลือกมาใช้กส็ ามารถทีจ่ ะใช้เป็ นสือ่ การสอนวิทยาศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุม้ ค่ากับราคาอย่างมาก

การใช้สื่อการสอน
1. ควรใช้ส่อื การสอนได้อย่างคล่องแคล่ว โดยต้องฝึ กการใช้ก่อนใช้จริงในชัน้ เรียน
2. ควรแสดงสือ่ การสอนให้เห็นได้ชดั เจนทัวทั
่ ง้ ห้อง เช่น การยกแบบจาลองให้ผเู้ รียนดู ควรยกให้
สูงในระดับอกของผูส้ อน และผูส้ อนควรยืนอยูด่ า้ นหน้าห้องเรียนโดยพยายามยืนชิดกระดานดาให้มากทีส่ ดุ
โดยเฉพาะห้องทีม่ ชี อ่ งว่างเล็กน้อยระหว่างทีน่ งของผู
ั่
เ้ รียนกับกระดานดาเพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียนทีน่ งหน้
ั ่ าสุด
สามารถมองเห็นได้
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3. ควรหาทีต่ งั ้ วางหรือแขวนสือ่ การสอนทีม่ ขี นาดใหญ่และมีน้าหนักมาก เช่น แผนภูมิ แผนที่
หุน่ จาลองเซลล์พชื -เซลล์สตั ว์ เขือ่ นจาลอง ฯลฯ ในจุดทีจ่ ะทาให้ผเู้ รียนเห็นได้ชดั เจนทัวทั
่ ง้ ห้อง ไม่ควรยืน
ถือแล้วอธิบายเพราะจะทาให้ผสู้ อนไม่คล่องแคล่วเท่าทีค่ วร และอาจทาให้ผเู้ รียนเห็นสือ่ นัน้ ไม่ชดั เจน
เนื่องจากระหว่างทีผ่ สู้ อนอธิบายมักมีทา่ ทางเคลื่อนไหวไปมา
4. ควรใช้ไม้ยาวและมีปลายเรียวมน หรือใช้แสงจากปากกาเลเซอร์ชแ้ี ผนภูมิ แผนที่ กระดานดา
แทนการใช้น้วิ มือ โดยผูส้ อนควรยืนชิดไปด้านใดด้านหนึ่งเพือ่ มิให้บงั สายตาของผูเ้ รียนจากส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของสือ่ การสอนนัน้
5. ควรนาสื่อการสอนมาวางเรียงไว้เป็ นลาดับทีห่ น้าชัน้ เรียนก่อนถึงเวลาจัด กิจกรรมการเรียนรู้
เพือ่ สะดวกในการหยิบใช้ เช่น การใช้รปู ภาพหรือแผ่นใส ภาพใดแผ่นใดใช้ก่อนควรเรียงไว้ขา้ งบน และควร
จัดวางในลักษณะทีจ่ ะไม่หนั เหความสนใจของผูเ้ รียนเมือ่ ยังไม่ถงึ เวลาใช้ เช่น ควรวางภาพคว่าหน้าลง หรือ
หุน่ จาลองทีย่ งั ไม่ใช้กค็ วรใส่กล่องไว้ก่อน เป็ นต้น
6. ควรเลือกใช้เครือ่ งมือประกอบการใช้สอ่ื การสอนให้เหมาะสม เช่น ถ้าต้องการจะติดแผนภูมิ
ภาพ แผนที่ ฯลฯ บนกระดานนิเทศ ควรใช้หมุดติด แต่ถา้ จาเป็ นต้องติดบนกระดานดาก็ไม่ควรใช้หมุด
ควรใช้ดนิ น้ามันหรือเทปกาวแทน และควรตัดเทปกาวเป็ นชิน้ ๆโดยติดปลายข้างหนึ่งไว้กบั แผนภูมใิ ห้ครบ
ทุกมุมเสียก่อน เมือ่ จะใช้กส็ ามารถติดกระดานดาได้เลย หรือตัดเทปกาวเป็ นชิน้ ๆตามขนาดทีต่ อ้ งการเตรียมไว้
ก่อนจะได้ไม่เสียเวลาในขณะใช้จริง
7. ในบางกรณีควรมีการเตรียมความพร้อมของผูเ้ รียนล่วงหน้าก่อนการใช้สอ่ื การสอน เช่น ในการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ทต่ี อ้ งการให้มกี ารสังเกตผล ผูส้ อนควรแจ้งให้ผเู้ รียนทราบเสียก่อนว่าต้องการให้
ผูเ้ รียนสังเกตเรือ่ งใด ตอนใด เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถทาตามความประสงค์ของผูส้ อนได้
8. ควรใช้สอ่ื การสอนให้คุม้ ค่ากับเวลาทีใ่ ช้ไปในการเตรียมและใช้อย่างทะนุถนอม ใช้ให้เป็ น
ประโยชน์มากทีส่ ดุ เช่น ได้ใช้แผ่นใสแสดงระบบขับถ่ายของคน ในขัน้ การสอนแล้ว ครูอาจใช้แผ่นใสนัน้ ซ้า
อีกครัง้ ในขัน้ สรุป แต่ตอ้ งมีวธิ ใี ช้ทแ่ี ตกต่างกัน ขัน้ การสอนครูใช้แผ่นใสช่วยอธิบายเนื้อหาสาระ จึงควรให้
ผูเ้ รียนได้เห็นคาอธิบายประกอบแผ่นใสนัน้ ได้แก่ ไต ต่อมหมวกไต ท่อไต กระเพาะปสั สาวะ เส้นเลือดเข้าไต
ฯลฯ แต่ถา้ ใช้ในขัน้ สรุป ผูส้ อนควรใช้กระดาษแผ่นเล็กๆปิดคาอธิบายนัน้ เมือ่ ตัง้ คาถามผูเ้ รียนในแต่ละส่วน
เพือ่ จะได้วดั ผลการเรียนในชัวโมงนั
่
น้ ด้วย การใช้สอ่ื การสอนเช่นนี้นอกจากจะทาให้ประหยัดแรงงานในการ
ทาสือ่ แล้วยังใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ บรรลุผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังในแต่ละขัน้ ตอนของกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ย
9. พยายามเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้มกี จิ กรรมร่วมหรือได้ศกึ ษาสือ่ การสอนนัน้ ๆด้วยตนเอง เช่น
การให้ผเู้ รียนอธิบายภาพในแผ่นใส หรืออธิบายส่วนประกอบต่างๆในหุน่ จาลอง เป็ นต้น
10. ควรฝึกให้ผเู้ รียนเกิดระเบียบในการใช้สอ่ื การสอน เช่น ในโอกาสทีต่ อ้ งการแจกสือ่ การสอนไป
ตามโต๊ะของผูเ้ รียน เพือ่ ทาการทดสอบ ผูส้ อนควรส่งสือ่ ทัง้ หมดให้กบั ผูเ้ รียนทีน่ งอยู
ั ่ ด่ า้ นหน้าหยิบส่วนของ
ตนไว้แล้วส่งทีเ่ หลือให้คนต่อไป หรือในโอกาสทีต่ อ้ งการให้ผเู้ รียนมาใช้สอ่ื การสอนหน้าชัน้ เรียนควรฝึกให้
ผูเ้ รียนหันหน้าเข้าหา ชัน้ เรียน และไม่ยนื บังสายตาของเพือ่ นจากสือ่ การสอนต่างๆทีใ่ ช้

11. ควรคานึงถึงความปลอดภัย การใช้สอ่ื บางชนิด โดยเฉพาะในกรณีทจ่ี าเป็ นให้ผเู้ รียนใช้เองก็
ควรกาชับผูเ้ รียนให้ระมัดระวังในการใช้เป็นพิเศษ เช่น ไม่ควรวางก้านไม้ขดี ทีจ่ ุดแล้วทิง้ ไว้บนโต๊ะ ซึง่ อาจทา
ให้โต๊ะเป็ นรอยไหม้และอาจเกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ ได้ ควรมีฝาโลหะหรือจานแก้วหรือกระป๋องทรายสาหรับรองรับ

ทักษะในการใช้สื่อการสอน
ทักษะการใช้สอ่ื การสอนมีความมุง่ หมายให้ผสู้ อนมีความรูใ้ นการใช้สอ่ื การเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยผูส้ อนสามารถ
1.เลือกสื่อการสอนมาใช้ให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมการเรียนรู้
2.เตรียมสือ่ การสอนให้พร้อมและเป็นไปตามลาดับขัน้ ของการใช้อย่างถูกต้อง
3.ใช้สอ่ื การสอนอย่างคุม้ ค่าโดยคานึงถึงประโยชน์ทผ่ี เู้ รียนจะได้รบั ความรูจ้ ากสือ่ เป็ นสาคัญ
4.มีวธิ กี ารใช้สอ่ื การสอนทีเ่ หมาะสมกับสือ่ การสอนแต่ละชนิด และเหมาะสมกับระดับวัยและระดับ
สติปญั ญาของผูเ้ รียน
5.จัดหาสือ่ การสอนทีท่ าให้ผเู้ รียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้มากทีส่ ดุ
6.จัดหาสือ่ การสอนทีท่ าให้ผเู้ รียนมีโอกาสศึกษาและได้รบั ความรูจ้ ากสือ่ การสอนนัน้ ด้วยตนเอง
7.สามารถใช้สอ่ื การสอนทีท่ นั สมัยได้ เช่น การใช้โปรแกรมนาเสนอต่างๆ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หนังสืออิเลคทรอนิคส์ ( E-book) e-learning เป็ นต้น
การเตรียมสื่อการสอน
ในการเตรียมสือ่ การสอน ผูส้ อนควรมีหลักการ ดังนี้
1. จัดทา จัดหาสื่อการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับบทเรียน ตามแผนการ
สอนทีเ่ ตรียมไว้ เข่น ภาพ บัตรคา กระเป๋าผนัง ชุดการสอน วีดทิ ศั น์ ซีดรี อม แผนภูมิ ฯลฯ
2. จัดทาสือ่ การสอนทีส่ ามารถทาได้ดว้ ยตนเอง ตามทีว่ างแผนไว้ให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ในการผลิตสือ่ ประเภทต่างๆตามต้องการ เช่น กระเป๋าสปช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
แผ่นภาพ บัตรคา โดมิโน ฯลฯ หรือใช้สอ่ื การสอนทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
3. ควรสารวจสือ่ การสอนทุกชิน้ ทีจ่ ะนาไปใช้เสียก่อน ว่าอยูใ่ นสภาพทีด่ ี
หรือไม่ เช่น ชารุด ฉีดขาด หรือใช้การได้หรือไม่ เป็ นต้น ถ้าสามารถปรับปรุงตกแต่งแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ี
พอแล้วจึงจะนาไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้
4. ควรทดลองใช้สอ่ื การสอนทีเ่ ตรียมไว้ก่อนทีจ่ ะนาไปใช้จริง ทัง้ นี้ เพื่อจะ
ได้ใช้ได้คล่องแคล่วถูกต้อง และไม่ทาให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ในขณะทีผ่ เู้ รียนกาลังให้ความสนใจ
ในกิจกรรมการเรียนรูน้ นั ้ ๆอยู่
5. สารวจและจัดเตรียมห้องเรียนก่อนใช้จดั กิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ มิให้เกิดความบกพร่องในการ
ใช้สอ่ื การสอน เช่น การจัดโต๊ะเรียน ไฟฟ้าทีจ่ ะใช้กบั เครือ่ งมือสือ่ การสอน ฯลฯ
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บทสรุป
การเลือกสือ่ การสอนวิทยาศาสตร์มาใช้นนั ้ มีความสาคัญมาก หลักการทีส่ าคัญก็คอื จะต้องเลือกสือ่
ประเภททีใ่ ห้ทงั ้ สาระและกระบวนการคิดแก่ผเู้ รียนและต้องเป็ นสือ่ ในลักษณะทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ คือ
ผูเ้ รียนควรมีอสิ ระในการใช้ ในการควบคุมสือ่ นัน้ ได้ตนเอง เป็ นสือ่ ทีต่ อ้ งมีคาถามในตัวเอง ไม่ใช่สอ่ื ประเภท
ทีอ่ ธิบายทุกอย่างจนหมดโดยยังไม่ได้ศกึ ษาค้นคว้า สืบค้นหรือคิดก่อน นอกจากสือ่ การสอนวิทยาศาสตร์
อาจเลือกนามาใช้ได้จากของเล่น หรืออุปกรณ์ต่างๆทีพ่ บเห็นได้โดยทัวไป
่ เพียงแต่ผสู้ อนต้องรูจ้ กั เลือก รูจ้ กั
มองและต้องสืบเสาะว่าอุปกรณ์ใดน่าจะนามาใช้สอนเรือ่ งใดได้ ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดได้ ซึง่ ถ้า
ผูส้ อนสามารถเลือกสือ่ การสอนวิทยาศาสตร์มาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลตามต้องการ

