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1. การใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพาเพื่อการเรียนรู
เมื่อใดก็ตามที่ผูใหญนั่งคุยกันเรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี สิ่งที่เกิดขึ้นก็
มักจะเปนไปตามความคิดของผูใหญซึ่งบอยครั้งไมตรงกับสิ่งที่เกิดขึน้ ในสังคมของเด็กในยุคดิจิตอลและ
โลกออนไลน ทํ าให เกิ ด ชอ งว า งระหว า งสิ่ ง ที่เ กิ ด ขึ้ น ในโรงเรี ย นกั บ สิ่ง ที่ เกิ ด ในสัง คมของเด็ ก ยิ่ ง
พัฒนาการทางเทคโนโลยีมีความรวดเร็วเทาใด ชองวางนี้ก็จะกวางขึ้น เทานั้น ดัง นั้นการวางแผน
การศึกษาของผูใหญยุคใหมจึงควรที่จะศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณตางๆ ในโลกของเด็ก
ทั้งที่เกิดขึน้ แลวและกําลังจะเกิดใหมากที่สุด เพื่อใหสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสอดคลองและใชประโยชน
จากปรากฏการณตางๆ เหลานี้ไดอยางเต็มที่ ทิศทางของงานวิจัยชิ้นนี้จะมุงศึกษาทําความเขาใจวา
โลกในยุคที่เด็ก ทุก คนมีเครื่องคอมพิวเตอรพกพาเปน ของตนเองนั้น มีโ อกาสตลอดจนความเสี่ย ง
อะไรบาง
เมื่อพิจารณาสถานการณในปจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอรพกพา โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร
พกพาขนาดเล็ก หรือที่เรียกกันทั่วไปวา Netbook กําลังไดรับความนิยมสูงขึ้น อันเนื่องมาจากเครื่องมี
ราคาลดลงอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดวาตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา เครื่องคอมพิวเตอรพกพาราคา
ต่ํากวาหนึ่งหมื่นบาทนั้นมีใหพบเห็นไดทั่วไป และมีแนวโนมที่จะมีราคาลดลงอยางตอเนื่อง เมื่อการซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรพกพาไมใชสิ่งที่ลําบากยากเย็นอีกตอไป ประกอบกับมีปจจัยเสริมจากกระแสความ
นิยมในการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตดวย ดังนั้นคงปฏิเสธไมไดวาในอนาคตอันใกล การที่จะพบ
เห็นนักเรียนทุกคนมีเครื่องคอมพิวเตอรพกพาเปนของตนเองนั้นจะไมใชเรื่องทีแ่ ปลกอีกตอไป
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การใชคอมพิวเตอรพกพาแตกตางจากคอมพิวเตอรตั้ง โตะ (Desktop Computer) ที่ใชใ น
โรงเรียนทั่วไปมาก คอมพิวเตอรพกพาเปนสิ่งที่นักเรียนสามารถพกติดตัวและใชงานไดตลอดเวลาทั้งที่
โรงเรียนและที่บาน เขาสามารถใชเครื่องเหลานี้ไดทั้ง สําหรับการทํางาน หาความบันเทิง และการ
ติดตอสื่อสารไดตลอดเวลา ในมุมมองของเด็กแลวคอมพิวเตอรเหลานี้ไมตางอะไรจากปากกา ดินสอ
ไมบรรทัด และอุปกรณการเรียนอื่นๆ ที่เขามีติดตัวไวใช เพียงแตคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่นาสนใจ
และใชประโยชนไดมากกวาหลายอยาง คอมพิวเตอรชวยใหการติดตอปฏิสัมพันธและสรางเครือขาย
ชุมชนทําไดงาย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรูแ ละเขาถึงขอมูลสารสนเทศทําไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว เครื่องมือหลายอยางบนคอมพิวเตอรสามารถสงเสริมศักยภาพในการคิด การออกแบบ และ
การแกไขปญหาของผูเรียนได ดังนั้นคอมพิวเตอรจึงนับวาเปนเครื่องมือที่สามารถตอบรับกับการเรียนรู
ในสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันไดเปนอยางดี
จากสภาพการณขางตน งานวิจัยชิ้นนี้จึงใหความสําคัญกับการศึกษาแนวทางการประยุกตใช
คอมพิวเตอรพกพาเพื่อสงเสริมการเรียนรู โดยหวังวาผลที่ไดรับจะเปนประโยชนสําหรับผูที่เกี่ยวของ
กับ การศึก ษาในการเตรี ยมความพร อ มไว ลว งหน า คณะผู วิ จัย เชื่อ ว าหากมี ก ารวางแผนจั ด การ
กระบวนการเรี ยนรูที่ เหมาะสมแลว การที่ ผูเรี ยนทุก คนมีค อมพิ วเตอรพกพาเป น ของตนเองจะมี
ศักยภาพนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งเนน ใหผูเรียนทุก คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด (มาตรา 22) คือ สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (มาตรา 7) เปนการศึกษา
ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน (มาตรา 8-1) ดังที่ศาสตราจารย Seymour Papert แหง MIT Media Lab ผู
คิดคนทฤษฎีการเรียนรูแบบบูรณาการที่ชื่อวา Constructionism ไดแสดงตัวอยางไว (Papert, 1980 และ
Papert, 1993)
ในทางตรงกัน ขาม ถาเราปลอยใหปรากฏการณนี้เกิดขึ้น โดยขาดความพรอม โอกาสที่มาก็
อาจจะผานไปโดยกูกลับคืนไดยาก โรงเรียนเปนระบบที่ยอมรับกันทั่วไปวาเปลี่ยนแปลงไดยากมาก เมื่อ
เกิดนวัตกรรมใหมๆ ขึ้น โรงเรียนก็มักจะกลืนนวัตกรรมเหลานั้นใหเขากับการเรียนการสอนแบบเดิมๆ
มากกวาการปรับตัวใหใชประโยชนจากนวัตกรรมนั้นๆ อยางเต็มที่ (Tyack, 1995) นวัตกรรมใดที่ขัดกับ
การดําเนินงานของโรงเรียนมักถูกปฏิเสธ แมวาเครื่องคอมพิวเตอรเปนสิ่งที่โรงเรียนใหการตอบรับที่ดี
แตก็ยังมีความจําเปนอยางมากในการสรางแนวทางในการใชประโยชนจากเครื่องมือใหมนี้ไมใหติดอยู
กับระบบการสอนเดิมที่เปนอยู
1.1 ตองมองใหออกถึงบทบาทที่แทจริงของคอมพิวเตอรพกพาในกระบวนการเรียนรู
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อลัน เคย (Alan Key) ไดกลาวไววา “เทคโนโลยีคือสิ่งที่ถูกสรางขึ้นหลังจากเราเกิด” ครูหรือ
ผูบริหารที่ไมไดเกิดมาในยุคของคอมพิวเตอรเชนเด็กปจจุบัน มักจะมองคอมพิวเตอรเปนสิ่งที่จะตอง
สอนเด็ ก ให ใ ช ง านเป น ซึ่ ง แม จ ะไม ใ ช ค วามคิ ด ที่ ผิ ด แต ก ารสอน “วิ ธี ใ ช ” คอมพิ ว เตอร เ ป น แค
สวนประกอบเล็ก นอยของกิจ กรรมทั้ง หมดที่ส ามารถทําผานเทคโนโลยีนี้ ประโยชนที่แ ทจ ริง ของ
คอมพิวเตอรจะเห็นผลเมื่อถูกใชเปนเครื่องมือการศึกษาองคความรูตางๆ ภายใตกระบวนการที่ครูและ
โรงเรียนจัดใหอยางเหมาะสม ซึ่งความรูเหลานี้อาจไมเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเลยดวยซ้ําไป
บอยครั้งที่โรงเรียนสอนวิธีก ารใชคอมพิวเตอร โดยจัด แยกใหเรียนเปนวิชาๆ หนึ่ง แตไ มไ ด
สง เสริมใหนําความรูนั้น ไปใชประโยชนกับการเรียนรูใ นวิชาอื่น ๆ นัก เรียนจึง มีส ภาพคลายกับชาง
กอสรางที่ถูกสอนใหตอกตาปูเปนแตกลับไมเคยสรางบาน ถึงแมวาในความเปนจริงนักเรียนอาจไดใช
คอมพิวเตอรในการสืบคน ขอมูล หรือเขียนเอกสารอยูบาง แตสัดสวนของการใชคอมพิวเตอรเพียง
เพื่อใหรูจักคอมพิวเตอร เทียบกับ การใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่นําไปสูการเรียนรูจริงๆ นั้นยังขาด
ความสมดุลเปนอยางมาก
การใชงานคอมพิวเตอรพกพาสําหรับการเรียนรูนั้นแตกตางจากการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียน
ทั่วๆ ไปมาก เนื่องจากนัก เรียนมีเครื่องอยูกับตัวตลอดเวลา สามารถใชงานเครื่องนั้นไดทุกเมื่อทั้ง
สําหรับการเรียนและการเลน ดังนั้นครูและโรงเรียนจะตองปรับกระบวนการเรียนการสอนของตนให
รองรับ สิ่ ง ใหมที่ เ กิด ขึ้ น นี้ ด วย งานวิจั ย ชิ้น นี้ ไ ด ชี้ ใ ห เ ห็น อยา งชัด เจนว าการเรี ยนรู ต ามแนวทฤษฎี
Constructionism นั้นสามารถนําไปสูสภาพแวดลอมที่ชวยใหนักเรียนไดรับประโยชนจากเครื่องมือชนิด
ใหมที่ไดรับมานี้อยางเต็มที่ ในทางตรงกันขามถาไมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม บอยครั้งที่คอมพิวเตอรพกพานี้จะกลายเปนภาระใหกับครู หรือถึงขั้นเปนอุปสรรคตอการ
เรียนการสอนได เชน ถาใชคอมพิวเตอรพกพาในหองเรียนแบบดั้ง เดิมครูอาจพบวานักเรียนสนใจ
คอมพิ วเตอร มากกว าครูที่ ยืน สอนอยู ห นา หอ ง และทา ยที่ สุ ด ครูท า นนั้ น อาจต องสั่ง หา มไม ใ ห ใ ช
คอมพิวเตอรพกพาในหองเรียนของตนก็เปนได
1.2 พฤติกรรมของผูเรียนตอคอมพิวเตอรพกพา: ความตื่นเตนจากการไดรับคอมพิวเตอรนั้นไม
ยืนยาว
เปนธรรมดาที่นักเรียนจะตื่นเตนในชวงแรกที่ไดรับคอมพิวเตอรพกพามาเปนของตนเอง และ
เขาจะมีความกระตือรือรนในการเรียนรู และการนํามาใชงานมาก แตความตื่นเตนนี้จะไมยืนยาวนัก
และจะตองอาศัยครูและโรงเรียนในการชวยกันจัดกระบวนการเรียนรูที่ใชงานคอมพิวเตอรพกพาให
ยั่ง ยืน มากขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้พบวาความกระตือรือรน ในการใชง านเครื่องคอมพิวเตอรพกพาจะการ
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เปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่คลายๆ กัน และไดสรางกราฟแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเรียกปรากฏการณนี้วา
Perk’s Curve โดย Perk ในที่นี้ห มายถึงความกระฉับกระแฉงหรือความกระตือรือรนในการใชงาน
คอมพิวเตอรพกพานั่นเอง

รูปที่ 1 กราฟ Perk’s Curve แสดงความกระตือรือรนของผูเรียนในชวงแรกไดรับเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา
ในชวงตน ที่นัก เรียนมีความตื่น เตน กับของใหมที่เขาไดรับ ความกระตือรือรน ในการใชง าน
ตัวเครื่องจะพุงขึน้ อยางรวดเร็ว (ตามเสนกราฟชวงที่ 1 ในรูปที่ 1) ชวงนี้อาจทําใหครูอาจารยตลอดจน
ผูบริหารเขาใจผิดวาลําพังแคการเอาคอมพิวเตอรมามอบใหกับเด็กก็สามารถทําใหเกิดการเรียนรูตามที่
ตองการแลว แตเมื่อเวลาผานไปสักพักหนึ่งสถานการณนี้จะเปลี่ยนไป เมื่อนักเรียนเริ่มคุนเคย และหาย
ตื่นเตนกับความสามารถตางๆ ของตัวเครื่อง ความกระตือรือรนของเขาก็จะลดลง (เสนกราฟชวงที่ 2
ในรูปที่ 1) งานวิจัยนี้พบวาสถานการณนี้เปนจริงในทุกๆ โรงเรียนในโครงการ ชวงเวลานี้ครูจะตองสราง
กิจกรรมและสภาพแวดลอมการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อใหนักเรียนเห็นวาคอมพิวเตอรพกพาสามารถ
ชวยใหเขาทํางานไดดีขึ้น สิ่งที่เรียนนาสนใจมากขึน้ และเปดกวางใหเขาไดใชความคิดสรางสรรคในการ
แสดงออกไดดีขึ้น ถาทําไดสําเร็จก็จะสงผลใหเครื่องคอมพิวเตอรพกพากลายเปนเครื่องมือการเรียนรูที่
นักเรียนใหคุณคาและความกระตือรือรนก็จะกลับสูงขึน้ และมีความยั่งยืน (เสนกราฟชวงที่ 3 ในรูปที่ 1)
แมจะไมตื่นตาตื่นใจเหมือนตอนที่ไดรับเครื่องมาใหมๆ ก็ตาม
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ในทางตรงกันขามหากไมมีการจัด สภาพแวดลอมและกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม ความ
สนใจในตัวเครื่องที่ลดลงหลังจากนักเรียนหายเหอนั้นก็อาจย่ําแยลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งนักเรียนไมเห็น
คุณคาของการนําคอมพิวเตอรพกพามาเรียนหนังสือ (เสนประในชวงที่ 2 ในรูปที่ 1)
การเปลี่ยนแปลงทั้งสามชวงที่กลาวมานั้นจะเกิดขึน้ ในชวงหนึ่งถึงสามเดือนแรกที่นักเรียนไดรับ
คอมพิวเตอรพกพา ครูและโรงเรียนตองเขาใจสภาวะที่จะเกิดนี้วาความกระตือรือรนในการใชตัวเครื่อง
ของนักเรียนเมื่อพุงสูงแลวจะลดลงเปนธรรมดา ไมไดเปนความผิดพลาดของครูหรือโรงเรียน แตใ น
ขณะเดียวกันก็ตองจัดเตรียมและสรางกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรเหลานี้
เปลี่ยนจาก ของเลนใหม ไปเปน เครื่องมือคูกายเพื่อการเรียนรูของนักเรียนไดอยางแทจริง

1.3 การเตรียมโครงสรางพื้นฐานใหพรอมสําหรับการใชและซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
การที่มีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากปรากฏขึน้ ในโรงเรียนนั้นจะตองมีการเตรียมความพรอม
ในเชิงการใชงานใหเพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องการการเชื่อมตอระบบเครือขายไรสาย กิจกรรมการเรียนรู
จํานวนมากสามารถใชประโยชนจากการเชื่อมตอระบบเครือขาย ทั้งกิจกรรมการเรียน และกิจกรรม
สวนตัวของนักเรียน ดังนั้นความตองการในการตอเชื่อมระบบเครือขายจะมีสูงมาก โรงเรียนจะตอง
วางแผนและปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อเลือกแนวทางการกระจายสัญญาณเครือขายที่เหมาะสมกับจํานวน
คอมพิวเตอรและงบประมาณที่มีอยู
การซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรเปน สิ่ง ที่ห ลีก เลี่ยงไมไ ด ปญหาที่เกิดบอยที่สุด คือปญหา
เกี่ยวกับโปรแกรมที่ชํารุดใชงานไมได ซึ่งการซอมเปนเพียงการติดตั้งโปรแกรมใหมและไมมีคาใชจายใน
แงของอะไหล แตจ ะตองใชบุคลากรที่เขาใจวิธีซอม ซึ่งการพึ่งพาคนกลุมใดกลุมหนึ่งในเรื่องนี้อาจมี
ปญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากจํานวนเครื่องที่มีมากทําใหซอมไดชา หรือใชเวลานาน วิธีหนึ่งที่ชวยไดดี
คือ การใหความรูในเรื่องการซอมบํารุงกับทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได เชน ตั้งทีม
นักเรียนขึน้ มาเปนชมรมที่บริการซอมเครื่องใหเพื่อน อบรมครูใหมีความเขาใจ ซึ่งวิธีนี้จะชวยคัดกรอง
ปญหาไดดี สามารถจัดการกันเองไดในระดับหนึ่งโดยไมตองพึ่งผูเชี่ยวชาญ
ในสวนของการซอมแซมความเสียหายที่เกิด กับตัวเครื่องเชน จอภาพแตก แปนพิมพชํารุด
แม ว า จะเป น สิ่ ง ที่ ป อ งกั น ได ใ นระดั บ หนึ่ ง ผ า นทางการสร า งความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การดู แ ลรั ก ษา
คอมพิวเตอรใหกับนักเรียน แตก็จะตองมีการเตรียมการเพื่อรองรับการซอมเครื่องใหดี มีการจัดระบบ
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ไววาจะตองทําอยางไรเมื่อเกิดเครื่องชํารุด เพื่อใหสามารถติดตามไดวาเครื่องที่รับมานั้นเปนของใคร
อาการเปนอยางไร และสงใหใครซอม
การสรางเครือขายกับผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น เชน วิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัยที่สอนทางดาน
เทคโนโลยี หรือผูปกครองที่ประกอบกิจการคอมพิวเตอร เปนวิธีที่ดีในการรับบริก ารซอมบํารุง แต
ความสําเร็จ จะขึ้น อยูกับประโยชนที่ทางผูใ หความชวยเหลือจะไดรับ เชน หากเปน การรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย ก็เปนไปไดที่มหาวิทยาลัยจะใชงานนี้จัดตั้งเปนโครงการบริการวิชาการขึ้นมา เพราะการ
ใหบริการในลักษณะนี้เปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายผลักดันอยูแลว และอาจมีงบประมาณสนับสนุน
ใหอีกดวย ครูอาจารยที่มามีสวนรวมก็สามารถใชกิจกรรมนี้เปนผลงานในการประเมินของตนได วิธี
แบบนี้นับวาไดรับประโยชนทั้งสองฝาย ซึ่งจะไดผลดีกวาการขอความชวยเหลือแบบที่โรงเรียนรอรับ
บริการเพียงอยางเดียว
1.4 ตนทุนที่แทจริงของโครงการคอมพิวเตอรพกพาสําหรับการเรียนรู
กรณีศึกษาจากงานวิจัยชิ้นนี้แสดงใหเห็นชัดเจนวา การนําคอมพิวเตอรพกพาเขามาใชเพื่อการ
เรียนรูของเด็กใหสําเร็จไดนั้น ไมใชแคก ารซื้อเครื่องคอมพิวเตอรมาแจกจาย แตจ ะตองมีการสราง
กระบวนการและสภาพแวดลอมการเรียนรูที่ดี ซึ่งตองใชทรัพยากรทั้งที่เปนเม็ดเงิน และสวนที่เปนทุนใน
แงของคน ซึ่งประการหลังนี้ไมไดหมายถึงครูเพียงอยางเดียวแตจะหมายรวมถึงผูบริหาร ผูปกครอง
และทุกๆ ฝายที่เกี่ยวของดวย การพัฒนาคนจึงมีความหมายกวางและลึกซึ้งกวาการจัดอบรมโดยทั่วๆ
ไปคอนขางมาก การสัมมนาฝกอบรมที่มักไดแถมมาเมื่อมีการจัดซื้อครุภัณฑนั้นแมจะมีประโยชนแตก็
ไมเพียงพอ เพราะปกติก ารอบรมเหลานี้จ ะมีเพียงบุคลากรฝายปฏิบัติง านกับครูเทานั้น ที่เขารวม
นอกจากนั้น การอบรมที่เ กี่ย วกับ เทคโนโลยีนั้ น ก็ มัก จะเนน ไปที่ก ารสอนวิธี ใ ช มากกว าการสร า ง
กระบวนการเรียนรู
การพั ฒ นาบุ ค คลากรนั้ น จะต อ งทํ า อย า งต อ เนื่ อ งทั้ ง ก อ นและหลั ง จากที่ ไ ด รั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรพกพา การเรียนรูของครูเกี่ยวกับการจัด กระบวนการเรียนรู การเรียนรูของผูบริห าร
เกี่ยวกับการจัดการองคกรใหเหมาะสม การเรียนรูของผูปกครองเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ใน
โรงเรียนและที่บาน ลวนเปนกระบวนการที่ไมไดเกิดขึน้ เพียงชั่วขามคืน หากแตตองใชเวลาในการสราง
เสริมประสบการณความเขาใจ ลองผิด ลองถูก และยกระดับความเขาใจของตนขึ้น อยางตอเนื่อง
กระบวนการเรียนรูของผูใ หญเหลานี้ก็ไมไ ดแ ตกตางไปจากกระบวนการที่ใชกับนัก เรียน ซึ่ง ก็คื อ
กระบวนการเรียนรูตามทฤษฎี Constructionism นั่นเอง
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ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคนนั้น แมจะสามารถถกเถียงกันได
วาควรมีมูลคาเทาใด แตสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือจะตองมีการจัดสรรอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหเกิดความ
ตอเนื่องในการยกระดับขีดความสามารถและความเขาใจของบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งหมด หนวยงานที่
ไดรับการสนับสนุนเพียงครั้งเดียวตอนเริ่มโครงการ ก็เหมือนการตัดหางปลอยวัด ปลอยใหไปทางใคร
ทางมัน โอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนก็จะมีนอยมาก
2 การเตรียมความพรอมทางกายภาพของโรงเรียนสําหรับการใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
สิ่ง ที่ตองเขาใจลวงหนาเกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอรพกพามาใชคือ ลัก ษณะการใชง านจะ
แตกตางจากการใชคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการแบบเดิมๆ มาก เพราะนักเรียนทุกคนจะสามารถ
พกพาคอมพิวเตอรนี้ติดตัวไว และใชงานเครื่องไดในหลายๆ แหงทั้งในและนอกหองเรียน จากขอมูลที่
ไดเก็บรวบรวมมาจากโรงเรียนในโครงการวิจัยนี้ สามารถสรุปประเด็นที่ควรคํานึงถึงในการสนับสนุน
การใชงานเครื่องไดดังตอไปนี้

2.1 แหลงพลังงาน
แมวาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาจะมีถานที่สามารถใชงานแมไมเสียบปลั๊กไฟฟา แตถานก็มักจะ
ใชงานไดไมเกิน 3-4 ชั่วโมง (และนอยกวานั้นเมื่อถานเริ่มเสื่อมลง) ดังนั้นหากในหองเรียนมีเด็กนักเรียน
30-40 คน ก็มีความเปนไปไดสูงวาจะมีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากที่ตองการเสียบปลั๊กไฟฟาเพื่อใช
งาน หองเรียนปกติจะไมมีปลั๊กไฟฟาใหมากขนาดนั้นและการลงทุนตอปลั๊กเพิ่มใหเด็กทุกคนก็มักไม
เหมาะสมในทางปฏิบัติ เพราะจะทําใหมีสายไฟระโยงระยางจากเครื่องคอมพิวเตอรไปยังปลั๊กไฟฟาทั่ว
ทั้งหอง และเปนการผูกตัวเด็กอยูกับที่อกี ดวย นอกจากนั้นการเดินสายไฟฟา ตลอดจนคาบริการการใช
ไฟฟาสําหรับคอมพิวเตอรจํานวนมากก็เปนคาใชจายที่คอ นขางสูงสําหรับโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ขาดแคลนงบประมาณ ดังนั้นโรงเรียนในโครงการที่มีการใชคอมพิวเตอรพกพาคอนขาง
หนาแนน จึง เนน ใหเด็ก ชารทถานของตนใหเต็มมาจากบาน และใหใ ชงานเครื่องของตนจนถานหมด
เทานั้น ในหองเรียนมีปลั๊กไฟฟาอยูจํานวนหนึ่งเพือ่ ใชกับคนที่มีเหตุจําเปนตองใชเครื่องเปนเวลานานใน
วันนั้นๆ
แมวานโยบายนี้จะจํากัดการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของนักเรียน แตเทาที่ผานมานักเรียนมัก
ไมไดใชเครื่องคอมพิวเตอรตลอดทั้งวัน จึงเปนวิธีที่ใชไดผลคอนขางดี โรงเรียนบานสามขาซึ่งมีปญหา
กับคาไฟฟาที่เพิ่มขึ้นไดมีก ารกําหนดนโยบายในการเก็บเงิน สนับสนุน คาไฟฟาจากผูปกครองของ
นักเรียนทุกครั้งที่มีการใชไฟฟาของโรงเรียน
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2.2 การเชื่อมตอระบบเครือขาย
การใชงานระบบอินเตอรเน็ตนั้นเปนกิจกรรมที่มีความหมายและสําคัญมากสําหรับนักเรียนใน
โครงการ โดยเปนกิจกรรมที่ทีมวิจัยพบเห็นบอยครั้งที่สุด และตรงกับขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม
การใชงานระบบเครือขายไรสายนั้นจะตองอาศัยอุปกรณกระจายสัญญาณที่เรียกวา Access Point ซึ่ง
โดยทั่วไปแลวอุปกรณเหลานี้แตละตัวจะรองรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไดประมาณ 16-24 เครื่อง
ดังนั้นการที่หองเรียนหนึ่งๆ มีคอมพิวเตอรกระจุกตัวอยูจํานวนมากโดยมีอุปกรณกระจายสัญญาณ
นอยก็ยอมกอใหเกิดปญหาในการเชื่อมตอ ปญหานี้เกิดขึน้ อยางชัดเจนที่โรงเรียนบานสันกําแพงซึ่งเปน
โรงเรียนที่มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรมากที่สุด (กวา 300 เครื่อง) ในตอนเริ่มตนโครงการโรงเรียนมี
การติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเพียงหนึ่งจุด แมวาจะมีการปรับแตงเสาสัญญาณใหครอบคลุมระยะได
ไกลขึ้น (ปกติตัวกระจายสัญญาณจะครอบคลุมพื้นที่ไดในวงรัศมีไมเกิน 30 เมตร) แตก็ไมสามารถ
รองรับเครื่องที่มีจํานวนมากได ในภายหลังจึงตองมีการเพิม่ จุดกระจายสัญญาณขึน้ อีก 4 จุด ซึ่งก็ชวย
ใหสถานการณดีขึ้นพอใชงานไดระดับหนึ่งเพราะเด็กทุกคนไมไดเขาใชงานระบบเครือขายพรอมๆ กัน
แตก็ยังถือวาไมสมบูรณเสียทีเดียว
ทางแกที่ถาวรคือการติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
สําหรับองคกรขนาดใหญ แตอุปกรณนี้ปจจุบันยังมีราคาสูงมาก (เกินหนึ่งแสนบาท) โรงเรียนสวนใหญ
ยังไมมีงบประมาณมากเพียงพอ ดังนั้นในทางปฏิบัติโรงเรียนจึงเลือกที่จะใชอุปกรณกระจายสัญญาณที่
หาไดทั่วๆ ไปเปนหลัก แมราคาจะต่ํากวามากแตเมื่อเพิ่มจํานวนจุดมากขึน้ ก็จะเริ่มมีปญหาการรบกวน
กัน เองของสัญญาณ ซึ่ง จะตองอาศัยบุคลากรในโรงเรียนที่มีความรูและคอยแกปญหาทางเทคนิค
เหลานี้ เชน ตองคิดวางอุปกรณในตําแหนงที่สามารถครอบคลุมบริเวณที่ตองการได ตองจัดการไมให
อุปกรณใชชองสัญญาณที่ชนกัน ตองคอยปดเปดเครื่องที่ถูกใชงานหนักจนหยุดทํางานไป เปนตน
ระบบอินเตอรเน็ตของโรงเรียนควรจะมีความเร็วที่เหมาะสมกับจํานวนผูใช ในปจจุบันอัตรา
คาบริการอินเตอรเน็ตถูกลงอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับความเร็วที่รับสงขอมูลได แตในขณะเดียวกัน
บริการใหมๆ ที่เกิดขึ้นบนอินเตอรเน็ตก็ใชทรัพยากรมากขึ้นตามไปดวย เชน การชมวีดีโอ การโหลด
เพลง เปนตน ดังนั้นสิ่งที่สําคัญไมแพการซือ้ อินเตอรเน็ตความเร็วสูงคือ ระบบควบคุมนโยบายการใช
งานที่สามารถปองกันไมใหคนใดคนหนึ่งใชงานระบบมากเกินไปจนกระทบตอการใชงานของผูใชอ่ืนที่
เหลือทั้ง หมดในระบบ ระบบควบคุมที่วานี้มีห ลากหลายประเภท ตั้งแตร าคาหลายแสนบาทจนถึง
โปรแกรมที่แ จกใหใ ชง านฟรี แตสิ่ง ที่สํ าคัญที่สุด คือการสร างบุคลากรที่มีความรูความเขาใจและ
สามารถคอยเฝาดูแลระบบใหกับโรงเรียนได
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2.3 สถานที่จัดเก็บคอมพิวเตอรในโรงเรียน
ถึงแมวานักเรียนจะเปนผูรับผิดชอบในการพกพาและดูแลคอมพิวเตอรของตนเอง แตก็มีหลาย
ชวงเวลาที่นักเรียนตองทิ้งคอมพิวเตอรไวหางจากตนเอง เชน เวลาพักรับประทานอาหาร เวลาเรียนวิชา
พละศึก ษา หรือการเขารวมกิจกรรมการเรียนที่ไมไ ดใ ชเครื่องคอมพิวเตอร ดัง นั้นจึง ควรมีก ารจัด
สถานที่สําหรับเก็บคอมพิวเตอรของนักเรียนอยางเปนสัดสวนและปลอดภัย เพื่อใหไมเกิดการลืม การ
สับเปลี่ยนชิ้นสวน หรือการขโมยเครื่อง โรงเรียนบานสันกําแพงในชวงแรกที่ไมไดจัดเตรียมสถานที่เก็บ
เครื่องไว นักเรียนจึงตองนําเครื่องติดตัวไปเสมอเพราะกลัวเครื่องหาย ซึ่งสรางความลําบากใหอยูบอยๆ
เมื่อเวลาผานไปโรงเรียนไดรับบริจาคตูเก็บของจากผูปกครอง ซึ่งไดนํามาดัดแปลงใหมีชองเก็บขนาดที่
พอเหมาะกับตัว เครื่องและสามารถที่จ ะล็อกตูไ ดเพื่อความปลอดภัย สถานที่จัด เก็บนี้จ ริง ๆ แล ว
สามารถจัดทําใหมีลักษณะเหมือนตูลอกเกอรซึ่งเปนที่นิยมในโรงเรียนในประเทศตะวันตก โดยนักเรียน
ทุกคนจะมีล็อกเกอรของตนเองและสามารถใสสิ่งของมีคาไวได โรงเรียนขนาดเล็กเชนโรงเรียนบานสาม
ขาจะไมประสบปญหานี้มากเทาโรงเรียนขนาดใหญ เนื่องจากจํานวนนักเรียนที่นอยทําใหสามารถดูแล
ตัวเครื่องไดงายกวา

รูปที่ 2 ตัวอยางตูของโรงเรียนบานสันกําแพงที่ใชในการเก็บเครื่องคอมพิวเตอร
2.4 การซอมบํารุงเครื่อง
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"เอาคอมพิวเตอรไปใหเด็กใชแลวเครื่องจะเสียไหม?" เปนคําถามสําคัญที่มักจะถูกพูดถึงเมื่อมี
การสัมมนาหรือพูดคุยเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของเด็ก งานชิ้นนี้ใหคําตอบไดคอนขาง
ชัดเจนวาแมจํานวนเครื่องชํารุดจะไมไดสูงอยางที่หลายฝายคาดเดาเอาไว แตก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นแนนอน
ไมวาจะใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนทานเพียงใด ดังนั้นจึง ตองมีก ารวางแผนทั้งเรื่องของการจัด สรร
งบประมาณซือ้ อะไหล และการสรางทีมสนับสนุนในการซอมบํารุงไวใหพรอม
2.4.1 การชํารุดทางกายภาพ
ในงานวิจัยนี้จากเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด 478 เครื่อง เมื่อผานไปหนึ่งปมีเครื่องที่ชํารุดทาง
กายภาพในสวนที่สําคัญคือ จอภาพ, แปนพิมพ, และแผงวงจรหลัก ทั้งสิ้น 56 เครื่อง (คิดเปน 11.7%
ของเครื่องทั้งหมด) โดยเปนเครื่องที่เสียจนซอมแซมไมไดทั้งหมด 21 เครื่อง (ดูแผนภูมิดานลาง) ขอมูล
นี้อาจดูเปนตัวเลขที่สูง แตหากเทียบกับสถิติของเครื่องคอมพิวเตอรพกพาทั่วไปที่มีปญหาหลังจากซื้อ
ใหมภายในปแ รกซึ่ง จะอยูที่ประมาณ 15-25% (รายงานจาก Consumer Reports.org) จะพบวา
เปอรเซ็นตเครื่องเสียในโรงเรียนนั้นยังถือวานอยกวาคาเฉลี่ยพอสมควร เหตุผลสวนหนึ่งนาจะมาจาก
การที่เครื่องคอมพิวเตอร XO-1 นั้นถูกออกแบบมาใหทนทานเหมาะสําหรับเด็กโดยเฉพาะ

สถิติการชํารุ ดทางกายภาพ
7%

5%

ชํารุดแต่ซ่อมได้
ชํารุดถาวร
ปกติ
88%
แผนภูมิที่ 1 แสดงสถิติการชํารุดทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอรพกพาในโครงการ
สาเหตุของการเสียสวนหนึ่งเกิดเกิดจากการรูเทาไมถึงการณของเด็กนักเรียน เชนจอภาพที่
แตกราวเนื่องจากการกระทบกระแทก หรือกดทับ ปญหานี้แกไขใหดีข้ึนไดโดยการปลูกฝงความเขาใจ
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ใหกับเด็กเกี่ยวกับวิธีการบํารุงรักษาเครื่องของเขา เนื่องจากเด็กๆ หลายคนไมเคยมีเครื่องคอมพิวเตอร
เปนของตนเอง จึงไมแปลกที่เขาจะไมทราบวาตองดูแลมันอยางไร ยกตัวอยางเชน นักเรียนที่โรงเรียน
บานสามขาเมื่อไดรับเครื่องคอมพิวเตอรไ ปในชวงแรกก็พบวาแมนัก เรียนจะถือเครื่องไปมาอยาง
ระมัดระวัง แตเนื่องจากตัวเครื่องไมมีสิ่งใดหอหุมจึงมักไดรับผลกระทบจากปจจัยธรรมชาติเชนฝุน น้ํา
และการกระทบกระแทก ตอมาคุณครูกับนักเรียนจึงไดรวมกันหากระเปามาเพื่อใสตัวเครื่อง ตลอดจนมี
การปูผารองกอนการใชง าน (ในบางกรณี) ซึ่ง ทํ าใหนัก เรียนทะนุถ นอมเครื่องของตนเองไดอยา ง
เหมาะสมงายขึน้ ปจจุบนั แนวคิดเรื่องการใชกระเปานี้พบเห็นไดในทุกโรงเรียนในโครงการ

รูปที่ 3 แสดงตัวอยางของกระเปาและผารองเครื่องคอมพิวเตอรของนักเรียนโรงเรียนบานสามขา
2.4.2 โปรแกรมชํารุด
ภายในระยะเวลาหนึ่งปที่ทําการวิจัยนี้มีก ารซอมปญหาทางระบบซอฟทแวรไปทั้งหมด 120
ครั้ง (มีบางเครื่องที่ซอมมากกวาหนึ่งครั้ง) ซึ่งปญหาทางซอฟทแวรนี้มักเกิดจากการใชงานที่ไมถูกตอง
ของผูใช และเปนความผิดพลาดที่แกไขใหเครื่องกลับมาดีดังเดิมไดไมยากนัก
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ปญหาเครื่องใชงานไมไดจนตองลงโปรแกรมใหมเกิดขึ้นคอนขางบอย โดยเฉพาะในชวงแรก
เพราะนักเรียนที่ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรจะมีการสํารวจความสามารถของเครื่อง และทดลองใชงานใน
รูปแบบตางๆ มากมาย เด็กๆ ไมมีความกลัวในการลองผิดลองถูก ซึ่งแทที่จริงแลวเปนสิ่งที่ควรสงเสริม
แตผลกระทบที่ต ามมาก็คือ เมื่อเกิดการ "ลองผิด" ขึ้น ก็มักจะทําใหเกิดความเสียหายกับระบบของ
เครื่อง เชน การลองติดตั้งโปรแกรมใหมๆ มากจนไมเหลือที่วางในหนวยความจํา การใชงานหลายๆ
โปรแกรมพร อ มกั น จนเครื่ อ งรั บ ไม ไ หว การลบไฟล ร ะบบบางไฟล ทิ้ ง (โดยไม ไ ด ตั้ ง ใจหรื อ โดย
รูเทาไมถึงการณ) จนระบบทํางานตอไมได เปนตน
การแกไขปญหานี้ในชวงแรกโรงเรียนตองพึ่งทีมสนับสนุนเรื่องการซอมคอนขางมาก แตเมื่อ
เวลาผานไปบุคลากรในโรงเรียนมีความเขาใจมากขึน้ ก็สามารถพึ่งพาตนเองไดดีขึ้นตามไปดวย ซึ่งหากมี
ความเขาใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของตัวเครื่องก็จะทําการซอมไดไมยากนัก
2.4.3 ทีมซอมบํารุง
ในเมื่อความชํารุดที่เกิด ขึ้นกับตัวเครื่องเปนสิ่งที่หลีก เลี่ยงไมได โครงการใดๆ ที่ตองการนํา
คอมพิวเตอรพกพาไปใชกับนัก เรียนก็จ ะตองเตรียมทีมซอ มบํารุง ไวดวยเสมอ ซึ่ง ทีมสนับสนุน ใน
โครงการนี้มีรูปแบบที่แตกตางกันไปดังตอไปนี้
ทีมอาสาสมัคร
โรงเรียนที่อยูในเขตภาคเหนือ 4 แหงไดรับการสนับสนุนการซอมบํารุงจาก ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหลัก ซึ่งเปนทีมนักศึกษาจํานวน 10-15 คน
มีก ารออกไปเยี่ ยมเยียนโรงเรียนตางๆ เพื่ อชวยซอมเครื่อ งที่มีปญหา รวมทั้ง สอนครูแ ละ
นักเรียนที่สนใจใหทราบถึงวิธีการบํารุงรักษาและซอมเครื่องในเบือ้ งตน
การที่ทีมอาสาในลักษณะนี้จ ะเกิดขึ้นไดนั้นตองอาศัยผูแทนจากมหาวิทยาลัยที่คอย
ประสานงานกับนักศึกษา จัดตารางเวลาลงพืน้ ที่เยี่ยมเยียนโรงเรียน จัดหาเครื่องมือซอม และ
อบรมทีมงาน แมวาจะมีนักศึกษาที่สนใจอาสาเปนจํานวนมาก แตทีมงานจะไมสามารถทํางาน
ไดหากขาดการจัดการที่ดี
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รูปที่ 4 นักศึกษาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ชวยนักเรียนซอมเครื่องที่มีปญหา
และสอนวิธีบํารุงรักษาเครื่องเบือ้ งตน
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รูปที่ 5 นักศึกษาทําการซอมบํารุงเครื่องที่ชํารุดเสียหายหนัก
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ทีมบุคลากรภายในโรงเรียน
ในบางโรงเรียนเชน โรงเรียนเทศบาลนครลําปาง 4 มีทีมครูที่มีความรูทางระบบ
คอมพิวเตอรอยูแลว ก็ทําใหสามารถพึ่งพาตนเองไดและชวยใหการซอมบํารุงไมยุงยากสําหรับ
ครูและนักเรียนมากนัก อยางไรก็ดีการซอมบํารุงเครื่องเหลานี้เปนภาระที่เพิ่มขึน้ ใหกับบุคลากร
โรงเรี ยน จึ ง ตองอาศัยผู บริห ารที่ส รา งความชัด เจนวาให ใ ครทํ าหรือไมทําอะไร และคอย
สอดสองดูแลเรื่องภาระงานของเจาหนาที่ แตในกรณีที่มีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมาก การ
พึ่ง พาบุ คลากรกลุม ใดกลุม หนึ่ง อาจเป น ภาระที่ห นัก เกิน ไปและทําจริง ในทางปฏิบั ติไ มไ ด
หนทางที่ยั่งยืนกวาคือการสอนใหครูแ ละนัก เรียนมีความเขาใจที่ดีเกี่ยวกับการซอมบํารุงใน
เบือ้ งตน เพื่อวางานสวนใหญซึ่งเปนงานซอมเล็กๆ นอยๆ จะไดพึ่งพาตนเองได เปนการลดงาน
ของเจาหนาที่ทางเทคนิคลง ใหแกไขแตเพียงเครื่องที่เกิดปญหาหนักเทานั้น (ซึ่งมีจํานวนนอย
กวามาก)
นักเรียน
บอยครั้งการพึ่งพาครูเกี่ยวกับการซอมบํารุงนั้นทําไดยาก เพราะงานนี้ข้ึนอยูกับความ
สนใจของครูแตละคน ในโครงงานนี้มีครูจํานวนนอยเทานั้นที่สนใจและฝกตนจนสามารถแกไข
ปญหาเบือ้ งตนของคอมพิวเตอรได สิ่งที่เสริมกระบวนการนี้ไดคือการฝกเด็กนักเรียนและสราง
ทีมซอมที่เปน นัก เรียนขึ้น มา บอยครั้ง ที่ครูคนพบนักเรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับตัวเครื่อง
คอมพิวเตอรเปนอยางมาก และสงเสริมใหมีความสามารถในการชวยเหลือเพื่อนๆ โดยแกไข
ปญหางายๆ ในหองของตนเอง ตลอดจนนักเรียนในชั้นอื่นๆ ได แมวาเด็กนักเรียนในโครงการนี้
จะเปน เด็ก ประถม แตมีนักเรียนที่ส ามารถชวยเหลือครูแ ละเพื่อนๆ ไดเปน อยางดี การลง
โปรแกรม และการลางเครื่อง (Format) เปน ตัวอยางการซอมบํารุงที่ทําไดไมยาก และเด็ก
ประถมสามารถหัดทําไดดวยตนเอง
ทีมจากเครือขายทองถิ่น
นอกจากรูปแบบทั้ง สองข างตน แลว บางโรงเรี ยนก็มีเครือ ขายของตนเองที่เขามา
ชว ยเหลื อ เช น โรงเรี ย นบา นขาแหยง พั ฒ นา ไดรั บ การช วยเหลือ จากบุ ค ลากรของศู น ย
การศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเขามาเยี่ยมเยียนพืน้ ที่อยูเสมอๆ และรูจักกับครูที่โรงเรียนเปนอยาง
ดี จึง เสนอตนเขามาชวยเหลื อ เนื่ องจากโรงเรี ยนบ านขาแหย ง อยูค อนข างหา งไกล ที ม
อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงไมสามารถเขาไปเยี่ยมเยียนไดบอยนัก การเขามาชวย
ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจึงเขามาทดแทนในสวนนี้ไดเปนอยางดี
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3. ปญหาเด็กติดเกม และการเขาถึงขอมูลที่ไมเหมาะสม
ผลขางเคียงอันไมพึงประสงคของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ตที่ผูใหญกลัวกัน
มากคือการที่เยาวชนใชเวลาเลนเกมหรือทองอินเทอรเน็ตแบบหัวปกหัวปาจนสงผลเสียตอการเรียน
และการทํากิจกรรมอื่นๆ ของเขา มีผูปกครองและครูสวนหนึ่งที่ทราบถึงปญหาเหลานี้และมีความกังวล
วาเหตุการณลักษณะนี้จะเกิดขึน้ กับเยาวชนของตนเมื่อนําคอมพิวเตอรพกพาเขามาใช อยางไรก็ตามผล
ที่ไดจากงานวิจัยนี้พบวา แมวาเด็กเกือบทุกคนจะชอบเลนเกมและทองอินเตอรเน็ต แตปญหาการติด
เกมหรืออินเตอรเน็ตจนเกิดปญหากับกิจกรรมการเรียนอื่นที่ตนรับผิดชอบนั้นเกิดขึ้นนอยมาก ครูให
ความเห็นในเรื่องนี้ตรงกันวา เด็กในโครงการไดรับการชี้นําที่คอนขางดี เพราะคอมพิวเตอรเหลานี้ถูก
นํามาใชเปนสวนหนึ่ง ของชีวิตในโรงเรียนของเขา เด็กๆ มีโ อกาสเห็น วาคอมพิวเตอรเหลานี้สามารถ
นําไปใชในทางสรางสรรคไดอยางไร และบอยครั้งที่การทําโครงงานทําใหเด็กเพลิดเพลินไปกับการ
เรียนรูไดไมแพกับการเลนเกมหรือการทองอินเตอรเน็ต ดังนั้นเด็กๆ เหลานี้จะสัมผัสไดวานอกจากการ
เลนเกมแลวยังมีกิจกรรมสรางสรรคอยางอื่นที่สามารถเปนสวนหนึ่งของชีวิตเขาดวยเชนกัน ในเมื่อเด็ก
มีทางเลือกที่ดหี ลายทางในการใชคอมพิวเตอร การติดยึดอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเปนปญหาก็มีโอกาส
เกิดไดนอยลง ครูและผูปกครองมีบทบาทอยางมากที่จะชี้นําใหเด็กใชคอมพิวเตอรพกพาไปในทางที่ถูก
ที่ควร
ในทางตรงกัน ข าม ปญ หาเด็ก ติด เกมหรือการทองอิ น เตอร เน็ต นั้น มัก เกิด กับเด็ก ที่เขาถึ ง
คอมพิวเตอรโดยขาดผูที่คอยควบคุมและแนะนํา เด็กยังมีวุฒิภาวะนอยและไมสามารถแยกแยะวาสิ่งใด
ควรและสิ่งใดไมเหมาะสม มองไมเห็นถึงโทษของสื่อที่ตนเองใชงานอยู ดังนั้นหากปลอยเด็กทิ้งไวกับ
คอมพิวเตอรไมวาจะเปน ที่โรงเรียน ที่บาน หรือที่รานเชาชั่วโมงโดยไมมีก ารสรางกิจกรรม ควบคุม
เนื้อหา หรือใหคําแนะนํา การที่เด็กจะพัฒนาตนเองในทางที่ดีก็จะเปนไปไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักเรียนที่มีอายุยางเขาวัยรุนในระดับมัธยมบางคนมีการนําไปใชในทางที่ไมถูกไมควรทําใหรุนนองทํา
ตามพี่ๆ ไปดวย
มีครูหนึ่งทานในโครงการวิจัยนี้ที่พบนักเรียนเขาชมสื่อทางเพศที่ไมเหมาะสมในโรงเรียน ครูทาน
นี้เลือกที่จะพูดคุยและสอนนักเรียนใหเขาใจเรื่องทางเพศมากขึน้ แทนที่จะใชการดุดาวากลาวครูใชสิ่งที่
เกิดขึน้ เปนโอกาสในการอธิบายถึงสาเหตุของความไมเหมาะสมของสิ่งเหลานั้น
ตลอดจนแนวคิดที่
ถูกตองเกี่ยวกับเพศ นับเปนการเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสไดทางหนึ่ง และนาจะเปนตัวอยางที่ดีของ
วิธีการจัดการกับปญหานี้สําหรับครูที่พบเห็นการกระทําดังกลาว
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การติดตั้งระบบปองกันการเขาถึงเนื้อหาอันไมเหมาะสม
แมวาเครื่องมือสําคัญที่สุด ในการปองกัน ปญหาการเขาถึง เนื้อหาไมเหมาะสมคือการสราง
“ภูมิคุมกัน” ใหกับเด็กผานทางการชี้นําที่ดีของครูและผูปกครอง แตโรงเรียนก็สามารถเพิ่มมาตรการใน
การปองกันปญหานี้ไดโดยการติดตั้งระบบกรองขอมูล เพื่อไมใหนักเรียนเขาถึงแหลงขอมูลที่หมิ่นเหม
หรือลอแหลม ระบบดัง กลาวจะตองติด ตั้ง ไวที่คอมพิวเตอรแ มขายของโรงเรียน และอาจตองใชผู
ชํานาญในการใหคําแนะนําสําหรับการติดตั้งที่เหมาะสม
ระบบปองกันเหลานี้ไมสามารถกลั่นกรองขอมูลได 100% เพราะแหลงขอมูลไมเหมาะสมนั้น
แทรกซึมอยูทั่วระบบอินเตอรเน็ตยากที่จะสรางเครื่องมือใดๆ มาชวยตรวจจับและปองกันการเขาถึง
ขอมูลเหลานี้ไ ดทั้ง หมด สิ่งที่ร ะบบจะปองกัน ไดคือการเขาถึง แหลง ที่มีก ารบัน ทึกไวกอนแลววาไม
เหมาะสมเทานั้น บุคคลที่มีความตองการที่จะหลบเลี่ยงมักจะคนหาชองโหวที่ระบบไมไดปดไวไดเสมอ
เครื่องมือนี้จึง ถือเปน ตัวชวยเพื่อใหโรงเรียนสามารถปองกันการเขาถึงขอมูล โดยไมตั้ง ใจ หรือโดย
รูเทาไมถึงการณเปนหลักเทานั้น
4. การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน: หาเวลาใหกับการทําโครงงาน
สิ่งสําคัญที่สุดประการหนึ่งในการนําคอมพิวเตอรพกพามาใชคือการหาเวลาใหกับนักเรียนใน
การทําโครงงาน การแบงตารางสอนออกเปนคาบสั้นๆ หลายๆ คาบตอวันยอมไมเอือ้ อํานวยตอการทํา
โครงงาน ซึ่งมัก ตองใชเวลานานและตองทําอยางตอเนื่องหลายวัน หลายสัปดาห หรือมากกวานั้น
โรงเรียนที่เนนการสอนมากๆ มักจะลําบากใจในเรื่องนี้มากเพราะจะกลัววาหากสละเวลาสอนไปทํา
โครงงานแลวจะเหลื อเวลาสอนนอยเกิน ไปจนไมส ามารถสอนเนื้อหาใหค รบตามหลั ก สูต รไดทั น
กิจกรรมใดๆ ที่ไมเขากับการเรียนการสอนที่ทําอยูก็มักจะตกไปเปนกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ทํานอก
เวลาเรียน วิธีนี้ยอมเปนการเพิ่มภาระงานใหกับทุกๆ ฝาย ซึ่งทายที่สุดครูและนักเรียนก็ทนทํางานหนัก
ไมไหวตองลมเลิกกันไป ลักษณะการทํางานแบบนี้จึงไมมีความยั่งยืน
โรงเรียนที่เอาจริงเอาจังกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูของตนจะตองมีความกลาหาญ
พอที่จะเปลี่ยนวิถีหลักในการจัดการกับเวลาเรียนเสียใหม สวนวาจะเปลี่ยนมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยู
กับความพรอมทั้งของผูบริหารโรงเรียนและครูอาจารย นักวิชาการที่ไมไดอยูใกลชิดโรงเรียนมักจะไม
เขาใจสถานการณจริงในโรงเรียน และอาจเรียกรองใหเปลี่ยนกระบวนการของโรงเรียนใหมทั้งหมด เชน
ใหเปลี่ยนไปเรียนแบบคละชั้น และใหเรียนรูแบบบูรณาการผานทางการทําโครงงานโดยไมมีการแบง
คาบเรียนเลย แตในความเปนจริงแลวโรงเรียนจะไมมีอิสระมากถึงขั้นนั้น โรงเรียนยังคงอยูในกํากับของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหลักสูตรที่ตองทําตาม และยังมีการประเมินผลรวมทั้งการสอบตางๆ ที่ยังคง
ตองทําตามที่ถูกกําหนดไว ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงมักเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป และมี
ความแตกตางกันตามแตแนวคิดและความกลาหาญของแตละโรงเรียนดังตัวอยางตอไปนี้
โรงเรียนเทศบาลนครลําปาง 4
โรงเรียนเทศบาลนครลําปาง 4 มีการคิดคนวิธีการจัดเวลาใหกับการทําโครงงานมากอนหนาที่
จะเขารวมโครงการคอมพิวเตอรพกพา หลังจากที่มีการทดลองมาพักหนึ่งปจจุบันโรงเรียนมี
การแบงเวลาในแตละภาคการศึกษาดังตอไปนี้
สัปดาหที่ 1-8
สัปดาหที่ 9-11

สัปดาหที่ 12-15

สัปดาหที่ 16
สัปดาหที่ 17
สัปดาหที่ 18-19
สัปดาหที่ 20

สอนตามปกติ นั่นคือทําการสอนตามสาระวิชาในหลักสูตร
วางแผนทําโครงงาน โดยยังคงมีการเรียนการสอนอยูตามปกติ
แตครูจะใชเวลาในคาบใดคาบหนึ่งในการวางแผนทําโครงงานกับ
นักเรียนเพื่อใหไดหัวขอโครงงานออกมา
เรียนผานทางการทําโครงงาน ในชวงนี้จะไมมีการเรียนการสอน
และมุงใหเวลากับนักเรียนในการทํางาน แตจะมีการบูรณาการ 8
สาระวิชาเขาไปในกิจกรรมที่ทํา
ปดโครงงานและนําเสนอ
รับฟงความคิดเห็นจากผูปกครอง
กลับมาสอนตามสาระวิชา เพื่อเติมเต็มสวนที่ขาด
สอบ

จากการจัดเวลาขางตนจะเห็นไดวานักเรียนจะมีเวลาทําโครงงานถึง 4 สัปดาหเต็มซึ่งทําให
สามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพและทํางานที่ตองใชเวลาได
โรงเรียนบานสันกําแพง
โรงเรียนนี้ไดทดลองจัดเวลาทําโครงงานมาหลากหลายวิธี โดยเดิมจะใชการจัดชั่วโมงบูรณา
การใหนักเรียนไดทําโครงงานในเวลาเรียนสัปดาหละ 3 ชั่วโมง และมีเวลาเพิ่มเติมใหนอกเวลา
เรียน แตวิธีดังกลาวทางโรงเรียนพบวาทําใหโครงงานขาดความตอเนื่อง ดังนั้นจึงไดวางแผนที่
จะปรับโครงสรางการจัดเวลาใหคลายกับของโรงเรียนเทศบาลนครลําปาง 4 ขางตน คือ จะ
ลองจัดเวลาไวภาคเรียนละ 3 สัปดาหเพื่อใหนักเรียนไดทําโครงงานอยางเต็มที่โ ดยไมมีการ
เรียนการสอนในชวงเวลาดังกลาว
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โรงเรียนบานขาแหยงพัฒนา
เนื่องจากโรงเรียนบานขาแหยงไมไดมีการจัดการเรียนเปนคาบตามสาระวิชาที่เครงครัดเหมือน
โรงเรียนขนาดใหญใ นเมือง ดัง นั้น บรรยากาศการเรียนจึง เอื้อตอการทําโครงงานอยูแ ล ว
นักเรียนสามารถเลือกเวลาทําโครงงานไดตามที่เขาตองการ ภายใตขอแมที่วากระบวนการ
ทํางานของเขาตองชัดเจนวาจะใชเวลาอยางไร เนื่องจากโรงเรียนนี้ไมไดหมุนเวียนครู ดังนั้นครู
จะมีความใกลชิดกับนักเรียนในหองของตนคอนขางมาก และสามารถติดตามการเรียนรูผาน
ทางการทําโครงงานไดคอนขางดี
โรงเรียนบานสามขา
โรงเรียนบานสามขามีนักเรียนจํานวนนอย เชน หองเรียนชวงชั้นที่ 2 มีนักเรียน 8 คน ดังนั้นการ
แบงเวลาเรียนกับเวลาทําโครงงานจึงทําไดไมยากนัก บานสามขามีเอกลักษณในการหลอมรวม
กิจกรรมของโรงเรียนเขากับกิจกรรมของชุมชน ดังนั้น โครงงานที่ทําสวนมากเปนหัวขอของ
ชุม ชนที่ เ ปน ส วนหนึ่ง ในชีวิ ต ประจํา วั น ของนั ก เรีย น เช น โครงงานการทํ าบั ญ ชีค รั วเรื อ น
โครงงานอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน การทําโครงงานจึงไมไดจัดแยกเวลาไวเปนพิเศษ
นักเรียนตองทําทั้งในและนอกหองเรียนเปนเวลานาน (บางครั้งทําตลอดภาคเรียน หรือขามป)
การจัดการเวลาในลักษณะนี้เปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนที่จะตองเปนผูนําและสรางความ
เขาใจในหมูครู ซึ่งเปนธรรมดาที่จะมีครูบางสวนที่ไมเขาใจและอาจไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ดังนั้น
ผูบริหารจะตองมีความละเอียดออนในการสรางความเขาใจและโนมนาวใหครูมีการพัฒนาความเขาใจ
ของตนเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรูแบบใหมนี้ สิ่งนี้เปนปจจัยที่สําคัญและตองกระทํากอนหรือควบคูกับ
การนําเทคโนโลยีเขามาใชงาน

5 ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรู
ตอไปนี้เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูที่ใชประโยชนจากความสามารถ
ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และแสดงใหเห็นวาสื่อดิจิตอลนั้นชวยใหเกิดการบูรณาการความรูไดดีขึ้น
เปนอยางมาก
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5.1 เมื่อคอมพิวเตอรพกพาเขามาแทนที่สมุดกับดินสอ
โรงเรียนบานสันกําแพงใชการวาดแผนที่เปนเครื่องมือในการสรางกิจกรรมการเรียนรูใหกับ
นักเรียนซึ่งเปนกิจกรรมที่ทําอยูแลวกอนที่จะเริ่มโครงการคอมพิวเตอรพกพา ตัวอยางของกิจกรรมที่
มักใชอยูบอยๆ คือ การใหนักเรียนวาดแผนที่จากโรงเรียนไปยังบานของตน โดยจุดเดนของกิจกรรมใน
ลัก ษณะนี้ คือ เด็ก แต ล ะคนจะทํา ชิ้น งานออกมาแตกตา งกัน (บานของแต ล ะคนตั้ ง อยู คนละที่ กัน )
นอกจากนั้นยังเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความคิดสรางสรรคในการวาดรูป ระบายสี
และกํ า หนดจุด สํ า คั ญ ต า งๆ ที่ อ ยู ร ะหว า งทาง กิจ กรรมนี้ ส ามารถเชื่ อ มโยงไปยั ง องค ค วามรู ไ ด
หลากหลาย เชน เรื่องของทิศ เรขาคณิต และสัดสวน หรือ เรื่องของการฝกทักษะการสื่อสาร และ
ศิลปะเปนตน
เมื่อคอมพิวเตอรพกพาถูกนําเขามาใชในหองเรียน สิ่งแรกที่ครูทดลองคือใหนักเรียนวาดแผนที่
บนคอมพิวเตอรแทนการวาดบนกระดาษ ซึ่งในเบือ้ งตนพบวานักเรียนมีความกระตือรือรนเพิ่มมากขึ้น
ในการวาดแผนที่ดิจิตอล (โดยใชโปรแกรมวาดภาพ เชน Paint) และใสใจกับรายละเอียดของชิ้นงานมาก
ขึน้ แตผลที่ไดนี้ก็ยังไมไดแสดงใหเห็นถึงจุดเดนของการใชเทคโนโลยีมากนัก เพราะกระบวนการในการ
ทํางานยังคงเหมือนเดิม การวาดภาพบนจอคอมพิวเตอรไมไดตางจากการวาดภาพลงบนกระดาษสัก
เทาใดนัก การที่จะไดรับประโยชนจากสื่อใหมนั้นมักจะตองอาศัยความพยายามในการคนหามิติใหมๆ
ของการทํากิจกรรมที่แตกตางไปจากเดิม
คุณคาของสื่อดิจิต อลปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อมีก ารนําเอาการเขียนโปรแกรมเขามาเสริม เมื่อ
นักเรียนเริม่ เขียนโปรแกรมโดยใชโปรแกรม Scratch ก็พบวาเขาสามารถพัฒนาเพิ่มองคประกอบชนิด
ใหมๆ เขาไปในโครงงานของตนเอง นักเรียนสามารถสรางตัวละครที่เลาเรื่องราวของสถานที่สําคัญที่อยู
ระหวางทางกลับบาน สามารถอัดเสียงของตนเองเพื่อใชประกอบการเลาเรื่อง สามารถสรางบทละคร
ขึ้นเพื่อทําใหเรื่องเลาของเขานาสนใจ สามารถถายภาพสถานที่ตางๆ เหลานั้นโดยใชกลองบนตัวเครื่อง
คอมพิวเตอร แลวนํามาใชเปนสวนประกอบของโครงงาน สิ่งตางๆ เหลานี้ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดใช
ความคิด สรางสรรคของตนเองมากขึ้น มีความสามารถใหมๆ หลายสิ่งหลายอยางที่เกิดขึ้นไดดวย
คอมพิวเตอรซึ่งไมสามารถทําไดมากอนดวยกระดาษและดินสอ โอกาสทางการเรียนรูของนักเรียนก็
เพิ่มขึน้ และครูสามารถที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมนี้ไปยังองคความรูใหมๆ เชน ภาษาไทย ประวัติศาสตร
สังคมศาสตร ฯลฯ ไดดวย

20

รูปที่ 6 ตัวอยางกิจกรรมแผนที่โดยภาพบนแสดงกิจกรรมที่ใชกระดาษ ภาพกลางแสดง
ตัวอยางของแผนที่บนเครื่องคอมพิวเตอร และภาพลางแสดงตัวอยางการการเขียนโปรแกรมบน
Scratch ที่ชวยเพิ่มความนาสนใจใหกับกิจกรรมการเรียนรู
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5.2 สรางเกมแทนการเลนเกม
ประโยชนที่เดนชัดอีกประการหนึ่งของการเขียนโปรแกรมคือการชักชวนใหนักเรียนสรางเกม
ของตนเอง กิจกรรมนี้เปนแนวทางที่ไดผลเปนอยางมากในการชักชวนใหนักเรียนเขียนโปรแกรม และ
สามารถทําใหการเลนเกมกลายเปนกิจกรรมสรางสรรคสําหรับนักเรียน ถึงแมวาโดยปกติแลวการเขียน
เกมนั้นถือวาเปนกิจกรรมที่เกินความสามารถของเด็กๆ แตภาษาคอมพิวเตอรใหมๆ สําหรับการเขียน
โปรแกรมของเด็ก ไดพัฒนาไปเปน อยางมาก และชวยใหเด็ก เขาถึง กิจกรรมนี้ไ ดงายขึ้น โปรแกรม
Scratch และ E-toys เปนตัวอยางของภาษาคอมพิวเตอรที่มีความสามารถทางมัลติมีเดียสูงและเด็ก
ประถมสามารถเรียนรูการใชงานไดไมยากนัก
การสรางเกมเปน กิจ กรรมที่ชวยใหเกิด การเรียนรูแ บบบูร ณาการไดเปน อยางดี นอกจาก
นักเรียนจะตองใชความสามารถทางตรรกะคณิตศาสตรเพื่อเขียนโปรแกรมแลว ยังตองใชทักษะดาน
อื่นๆ ประกอบดวย เชน การใชศิลปะในการสรางภาพที่สวยงามสําหรับเกม หรือการใชภาษาในการ
สรางหรือเลาเรื่องราวของตัวเกม เปนตน
5.3 การสืบคนขอมูล
การสืบคนขอมูลผานทางระบบอินเตอรเน็ตนับวาเปนประโยชนของคอมพิวเตอรที่ทราบกันดีใน
ยุคปจจุบัน หองสมุดหรือหองคอมพิวเตอรของโรงเรียนทั่วไปสวนใหญทเี่ ชื่อมตอกับระบบอินเตอรเน็ตก็
เปดใหบริการนี้อยูแลว แตงานวิจัยชิ้นนี้กลับพบวาหลายครั้งที่การสืบคนขอมูลในอินเตอรเน็ตไมไดเปน
กิจกรรมที่ทําใหเกิด การเรียนรูมากเทาใด เหตุก ารณนี้เกิด ขึ้นบอยที่สุดเมื่อนักเรียนไดรับคําสั่งจาก
คุณครูใหคนหาขอมูลตามทีค่ รูกําหนดไวโดยที่ไมไดเปดโอกาสใหเกิดความหลากหลายทางความคิดของ
นักเรียน ยกตัวอยางเชน นักเรียนอาจไดรับมอบหมายใหสืบคนขอมูลเกี่ยวกับอวัยวะภายในของปลา
และเขียนรายงานสง แมวากิจกรรมนี้จะมีการสืบคนขอมูล แตก็มีขอจํากัดที่สําคัญสองประการคือ
(1) การคนขอมูลและนํามาเรียบเรียงในรายงานนั้นไมไดนําไปสูความเขาใจในเนือ้ หานั้นเสมอไป
บอยครั้งที่นักเรียนสงรายงานไปแตก็ไมไดมีความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่สงไปเลย เพราะ
ตนเองเพียงแตบริโภคสิ่งที่พบเห็นและนําไปรวบรวมเปนรายงานเทานั้น
(2) ขอนี้อาจนับเปนตนเหตุของขอจํากัดแรก การถูกสั่งใหทําชิ้นงานที่ไมมีการเชื่อมโยงผูเรียน
กับ สิ่ง ที่ เรี ย นทํ าให นัก เรีย นส ว นมากทํ าตามคํ า สั่ง ของครู โ ดยไม รู วา สิ่ ง ที่ สืบ ค น นั้ น มี
ประโยชนกับชีวิตเขานอกเหนือจากการไดคะแนนสงงานอยางไร กิจกรรมการเรียนรูแบบ
22

ที่ไมไดใ สใ จกับความรูสึกของตัวผูเรียนเชนนี้จะจูงใจผูเรียนไดนอยมาก ในสภาพเชน นี้
เทคโนโลยีที่นํามาใชก็จะไมไดชวยใหเกิดการเรียนรูเพิ่มมากขึน้ เทาใดนัก

รูปที่ 7 แสดงตัวอยางเกมที่พัฒนาขึน้ โดยนักเรียน ภาพบนเปนเกมยิงรูปเรขาคณิตตามที่กําหนด สวน
ภาพลางเปนเกมคํานวณตัวเลข
กิจกรรมการเรียนรูที่ไดผลดีกวามักเปนกิจกรรมที่ใชการสืบคนขอมูลเปนเพียงสวนหนึ่งของ
กิจกรรมที่ใหญกวา ตัวอยางหนึ่งที่เห็นจากโรงเรียนในงานวิจัยนี้เปนการเรียนรูเรื่องสุขศึกษา โดยครูให
นักเรียนออกแบบเมนูอาหารตนเองเพื่อรับประทานในหนึ่งวัน และกําหนดวาเมนูนั้นจะตองมีคุณคาทาง
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อาหารที่ดีและเหมาะสมเพื่อสุขภาพ นักเรียนแตละคนสามารถสรางรายการอาหารที่ตนเองชอบ แตใน
ขณะเดียวกันก็ตองศึกษาวิเคราะหอาหารเหลานั้นดวยวามีสารอาหารประเภทใดบาง และโดยรวมแลว
ในหนึ่งวันเขาจะไดรับสารอาหารครบถวน ไมเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกิน ไป ขอดีของกิจ กรรม
ลักษณะนี้คือ
(1) เปน โครงงานปลายเปด นั ก เรีย นสามารถใชความคิด สรางสรรคของตนเอง ใครชอบ
รับประทานอาหารแบบใดก็สามารถนํามาทําเปนเมนูได
(2) การสืบคนขอมูลเขามามีบทบาทในสวนของการสืบหาคุณคาทางโภชนาการของเมนูอาหาร
นั้น ตัว ข อ มูล ที่ ไ ด ม าไม ไ ด เป น สิ่ง สํ า คัญ สู ง สุด เขาต องนํ าข อ มู ล เหล านี้ ไ ปสั ง เคราะห
เมนูอาหารออกมาอีกตอหนึ่งจึงจะสําฤทธิ์ผลตามจุด มุงหมายของกิจ กรรม ซึ่ง เปน การ
สงเสริมใหมีการตีความ และการแปลความหมาย
(3) หัวขอนี้เชื่อมโยงเขากับชีวิต ประจําวัน ของผูเรียนไดงาย และทําใหครูส ามารถสรางแรง
บันดาลใจในการทํากิจกรรมไดงายตามไปดวย
วัตถุประสงคหลักของกิจกรรมนี้ไมไดอยูที่การสืบคนขอมูลบนอินเตอรเน็ต แตอยูที่การเรียนรู
เกี่ยวกับเรื่องที่มีคุณ คาและมีความหมายกับตัวผูเรียน นอกจากการสืบคน ขอมูลแลว คอมพิวเตอร
สามารถนํามาใชเปนสื่อในการถายทอดความคิดของผูเรียนผานทางการวาดรูป การเขียนบทความ
หรือการจําแนกหมวดหมูอาหาร ไดดวย
5.4 การถายภาพดิจิตอล และการฝกเขียนบทความ
งานวิจัยนี้พบวาการถ ายภาพโดยใชก ลองที่ ติด อยูกับตัวเครื่องคอมพิวเตอรพกพาจัด เป น
กิจกรรมที่นักเรียนโปรดปรานมากที่สุดอยางหนึ่ง แมวาในชวงตนของโครงการนักเรียนจะถายภาพ
กันเองเพื่อความสนุกสนานเปนสวนใหญ แตเมื่อผานไปสักพักมีครูหลายคนที่เห็นวาการถายภาพนี้เปน
โอกาสอัน ดีที่จ ะสรางกิจ กรรมการเรียนรูใ หกับนั ก เรียนของตน เชน ที่โรงเรียนบานสามขาครูจั ด
กิจกรรมใหเด็กๆ เดินปาและคนหาตนพืชหรือดอกไมที่เขาไมรูจัก แลวชวยกันถายภาพเก็บไว หลังจาก
นั้นนักเรียนก็จะนําภาพที่ถายไวมานําเสนอ และพยายามสืบเสาะวาตนไมดอกไมที่ถายมานั้นคือพืชชนิด
ใดโดยถามจากผูใหญในชุมชน กิจกรรมที่มีการถายภาพและนําเสนอใหเพื่อนๆ นี้มักจะเปนที่สนใจของ
นัก เรียน และเปด โอกาสใหครูไดเชื่อมโยงไปยังองคความรูที่เกี่ยวของได โดยในตัวอยางขางตน ครู
สามารถเชื่อมโยงไปยังองคความรูทางชีววิทยา ระบบนิเวศน และสภาพอากาศไดเปนตน
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การที่พืชหรือดอกไมเหลานี้เปนสิ่งที่อยูในบริเวณใกลเคียง จึงทําใหสิ่งที่ไดเรียนนั้นเชื่อมโยงกับ
ชีวิตของนักเรียนไดดีอีกดวย หลังจากที่การถายภาพเปนที่รูจักและคุนเคยกันมากขึน้ ในหมูนักเรียน การ
ถายภาพจึงกลายเปนกิจกรรมที่โรงเรียนในโครงการนําไปใชในโครงงานของนักเรียนเปนจํานวนมาก
และปจจุบันกลายเปนเครื่องมือพืน้ ฐานชิ้นหนึ่งไปแลว

รูปที่ 8 ตัวอยางการถายภาพโดยใชกลองบนเครื่องคอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู
นอกจากการถายภาพแลว การฝกการเขียนก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทดลองใชและไดผลดี แมวา
กิจกรรมการเขียนนี้เปนสิ่งที่ทํากันอยูเดิมแลวในรูปแบบของการทํารายงาน หรือการเขียนเรียงความ
แตกิจ กรรมดั้ง เดิมเหลา นี้ผูเขียนมัก จะไมมีโ อกาสไดฟง ความคิด เห็น ของผูที่อานบทความของตน
สวนมากจะไดรับเพียงคะแนนและคําแนะนําสั้นๆ จากครูเทานั้น ในมุมมองของ Constructionism นั้นการ
พัฒนาตนเองจะเกิดขึ้นไดยากหากไมไดรับฟง วาผูอ่ืน คิดเห็นอยางไรกับสิ่งที่ต นเขียนนั้น นี่เปน จุด ที่
คอมพิวเตอรพกพาเขามาชวยได ตัวอยางที่เห็นในงานวิจัยนี้คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหครูและ
นักเรียนรวมกันสรางวารสารออนไลนข้ึนมา โดยมีการใชเครื่องมือจัด การเนื้อหาในกลุมที่เรียกกวา
CMS (Content Management System) โดยปจจุบัน มี CMS ที่เปนที่นิยมอยูหลายตัว เชน Joomla,
Moodle, Drupal แตใ นงานวิจั ยนี้ใ ช เครื่องมือชื่อ วา Blogazine ที่พัฒ นาโดยภาควิ ชาวิศ วกรรม
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ดังรูป 9 และ 10 ) ระบบนี้จะเปดรับบทความจากสมาชิกซึ่งจะ
ประกอบไปดวยขอความ รูปภาพ หรือวีดีโอ และจะมีจุดเดนอยูที่มีกระบวนการตรวจสอบและคัดกรอง
บทความผานทางความเห็นของบรรณาธิการ และการโหวตใหคะแนนของเพื่อนสมาชิก จุดประสงคของ
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ระบบนี้คือ การสรางโอกาสใหผูเขียนบทความไดรับคําแนะนําจากครูหรือสมาชิกอื่นๆ เกี่ยวกับสิ่ง ที่
ตนเองเขียน และเรียนรูที่จะพัฒนาปรับปรุงบทความของตนเพื่อใหไดรับการอนุมัติตีพิมพในวารสาร
ออนไลน

รูปที่ 9 แสดงตัวอยางวารสารออนไลนที่สรางโดยใช Blogazine

รูปที่ 10 ตัวอยางนักเรียนใชงาน Blogazine ผานทางเครื่อง OLPC
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