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ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ในยุคสมัยปัจจุบันของศตวรรษที่ 21ที่ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกที่ถูกเร่งให้ขับเคลื่อนด้วยการมีนวัตกรรมและองค์ความรู้ร่วมสมัย 
อุตสาหกรรมและตลาดการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศมีอัตราการแข่งขันและการเกิดคู่ค้าใหม่ที่สูงมากขึ้น สภาวะที่โอกาสถูก
เปิดกว้างเพ่ิมมากขึ้นควบคู่กันกับความเสี่ยงที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน สังคมต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ, การเมืองการ
ปกครอง, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, ภาวะสุขภาพ, และสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และความหลากหลายทางสังคมที่มี
ลักษณะของการติดต่อและร่วมมือกันอย่างเป็นเครือข่ายในรูปแบบต่างๆและลักษณะธรรมชาติของการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัย
ต่างๆ ดังกล่าวมานั้นล้วนส่งผลโดยตรงต่อทิศทาง มุมมอง และแนวคิดในกระบวนการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมและปรับปรุง
คุณภาพของประชาชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก (Partnership for 21st Century Skills, 2008) ดังนั้นแล้วการจัดการศึกษาของไทย
เพ่ือเตรียมคนให้มุ่งก้าวมั่นรู้ทันโลก จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาจากบริบทของสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต  มิฉะนั้น
การศึกษาของไทยจะไม่สามารถพัฒนาคนได้ทันกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลง  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 
2540) โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชนคนรุ่นใหม่ที่จะกลายมาเป็นบุคลากรที่ส าคัญของประเทศขาติในอนาคตที่จ าเป็นต้องมีองค์
ความรู้พ้ืนฐานและร่วมสมัย, ทักษะการปฏิบัติงานพ้ืนฐานและจ าเพาะด้าน, กระบวนการคิดที่ยืดหยุ่นและเป็นระบบ, และรูปแบบและ
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ความสามารถในการอยู่ร่วมกับบุคคลและสังคมอ่ืนที่แตกต่างออกไปจากทักษะต่างๆ ในยุคสมัยที่ผ่านมา ซึ่งทักษะส าหรับยุคปัจจุบัน
และอนาคตเหล่านั้นจะต้องตอบรับ เท่าทัน และเพียงพอต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและทิศทางแนวโน้มของโลก เพ่ือน าไปสู่คุณภาพ
ของการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมได้ ประสบความส าเร็จ และอยู่อย่างเป็นสุขที่แท้จริง  
 การสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนที่จะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและแนวโน้มของอนาคต
ดังกล่าวข้างต้นได้นั้นคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพ่ือร่วมประสานในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และการให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของตนเองได้ ดังนั้นแล้วในยุคแห่งโลกดิจิตอลนี้การจัดเตรียมผู้เรียนให้มี
ทักษะส าหรับยุคปัจจุบันและอนาคต (21st century skills) นั้นครูผู้สอนจ าเป็นต้องอาศัยการใช้เทคโนโลยีอย่างรอบรู้เพ่ือสร้าง
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนการสอนที่ช่วยสนับสนุนวิธีการจัดการเรียนรู้และช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
อย่างเข้มข้นและแพร่ขยายกว้างขวางมากข้ึน (State Educational Directors Association et al., 2007) 
  จากปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นบทความวิจัยนี้มุ่งที่จะน าเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์อันเป็นข้อค้นพบที่ผู้วิจัย
ได้รับจากประสบการณ์ตรงอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางวิทยาศาสตร์ศึกษาในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภายใต้สิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนที่ได้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือร่วมประสานในกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

วัตถุประสงค์หลัก 
เพ่ือศึกษาผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง (Case-based Learning) ควบคู่กันกับการฝึกปฏิบัติการทดลอง

วิทยาศาสตร์แบบลงมือกระท าจริงผ่านคอมพิวเตอร์ (Computerized Laboratory Practice) ที่มีต่อลักษณะความรู้ในการสอน
จ าเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค์รอง 
เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ผ่านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

ที่มีต่อความรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 

ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ท่ีเกี่ยวข้อง 

ความรู้ในการสอนจ าเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี  (Technological Pedagogical Content Knowledge, TPCK หรือ 
TPACK) เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีร่วมสมัยทางการศึกษาในปัจจุบันที่กล่าวแนะน าถึงความสัมพันธ์ ร่วมระหว่างกันและความ
เกี่ยวข้องประกอบร่วมกันได้ระหว่างองค์ประกอบของความรู้พ้ืนฐาน 3 ด้านที่ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีเพ่ือน าไปสู่การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้เนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพส าหรับผู้เรียน ได้แก่  

1) ความรู้ในเนื้อหา (Content Knowledge)  
2) ความรู้ในการสอน (Pedagogical Knowledge)  
3) ความรู้ในเทคโนโลยี (Technological knowledge) (Koehler & Mishra, 2009) 
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วธิีการวิจัย 

1) แบบแผนการวิจัย (Research Design) 
 ด าเนินงานวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
2) กรณีเป้าหมาย 
 นักศึกษาวิชาชีพครูในหลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) วิชาเอกฟิสิกส์ จ านวน 3 คน ที่ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาบริบทเดียวกัน ประจ า
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553  

3) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ตามหลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น นักศึกษาวิชาชีพครูจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย พร้อมทั้งออกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาประจ าภาคการศึกษาปลายควบคู่กันไป โดยส่วนหนึ่ งของการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ของงานวิจัยในครั้งนี้ โดยในรายวิชาดังกล่าวใช้กระบวนการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง เพ่ือ
น าเสนอกรณีตัวอย่างของผลงานวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน จ านวนทั้งสิ้น 6 กรณี ควบคู่กันกับการฝึกปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์แบบลงมือกระท าจริงผ่านคอมพิวเตอร์ ตลอด
ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

(1) ก าหนดภารกิจก่อนด าเนินการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างและจากการฝึกปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์แบบลงมือ
กระท าจริงผ่านคอมพิวเตอร์ โดยให้นักศึกษาวิชาชีพครูเขียนบรรยายเพ่ือออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เนื้อหาฟิสิกส์ของผู้เรียนครั้งที่ 1 

(2) น าเสนอกระบวนการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างควบคู่กันกับการฝึกปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์แบบลงมือกระท า
จริงผ่านคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษาวิชาชีพครูสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยรวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน ซึ่งในระหว่าง
ช่วงเวลาเดียวกันนี้นักศึกษาวิชาชีพครูแต่ละคนก็จะต้องออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ตามเนื้อหาที่ตนเองท า
การสอนเพ่ือการท าวิจัยในชั้นเรียนในระหว่างการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาด้วย 

(3) ก าหนดภารกิจหลังด าเนินการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างและจากการฝึกปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์แบบลงมือ
กระท าจริงผ่านคอมพิวเตอร์ โดยให้นักศึกษาวิชาชีพครูเขียนบรรยายเพ่ือออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เนื้อหาฟิสิกส์ของผู้เรียนครั้งที่ 2 

(4) นักศึกษาวิชาชีพครูด าเนินการทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้การปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์
ผ่านคอมพิวเตอร์ตามที่ตนเองได้ออกแบบและพัฒนากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในชั้นเรียนที่ตนเองได้ท าการสอน โดยมีขั้นตอน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

(4.1) ท าการทดสอบความเข้าใจมโนมติฟิสิกส์ก่อนเรียนล่วงหน้าก่อนด าเนินการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่
ตนเองท าการสอน 

(4.2) ท าการทดลองโดยด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้การปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ผ่าน
คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 สัปดาห์ 

(4.3) ท าการทดสอบความเข้าใจมโนมติฟิสิกส์หลังเรียนหลังจากที่ด าเนินการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้การ
ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ผ่านคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้น 

4) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตรวจสอบการเขียนบรรยายการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนและส่งเสริมการ
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เรียนรู้เนื้อหาฟิสิกส์ของนักศึกษาวิชาชีพครูโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และใช้เกณฑ์การประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ในการสอนจ าเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือประเมินและระบุระดับความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมกระบวนการสอนเพ่ือให้รู้ในเนื้อหาของนักศึกษาวิชาชีพครูดังกล่าว 

 

ผลการวจิัย 

กรณีที่ 1: นักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์คนแรก (เพศหญิง, อายุ 22 ปี) 
(1) การเปลี่ยนรูปของความรู้ในการสอนจ าเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาวิชาชีพครู 
ในภารกิจการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้เทคโนโลยีทั้งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 นักศึกษาคนแรกนี้เลือก

ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้มโนมติฟิสิกส์เรื่อง คุณสมบัติของคลื่น โดยผลการวิจัยพบข้อมูลเชิงประจักษ์ดังนี้ 
ภารกิจการออกแบบครั้งที่ 1: นักศึกษามีการระบุถึงความรู้ในเนื้อหาที่จะสอน (C) ได้แก่ การสะท้อนของเสียง-การหักเหของ

แสง-การแทรกสอดของเสียง-การเลี้ยวเบนของแสง, ระบุถึงวิธีการปฏิบัติการสอน (P) ได้แก่ การปฏิบัติการทดลองแบบลงมือกระท า
จริง, และระบุถึงเทคโนโลยีสนับสนุนการสอน (T) ได้แก่ โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับบันทึกข้อมูลและสร้างกราฟแสดงผลอย่างแยกเป็น
ส่วนย่อยตามขั้นตอน แต่ไม่มีการเขียนบรรยายที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่าง C และ P (CP), P และ T 
(PT), และ T และ C (TC) เลยในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ตนเองออกแบบ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินต่อผลการ
ปฏิบัติภารกิจที่ 1 ของนักศึกษาคนแรกนี้สรุปได้ว่ายังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมกระบวนการสอนเพ่ือให้รู้ใน
เนื้อหาส าหรับผู้เรียนได้ 

ภารกิจการออกแบบครั้งที่ 2: นักศึกษามีการระบุถึงลักษณะความยุ่งยากจ าเพาะของเนื้อหาที่จะสอน ซึ่งจ าเป็นที่จะต้อง
เลือกใช้กระบวนการสอนที่เหมาะสม (CP) ได้แก่ การเลือกใช้ลักษณะของคลื่นเสียงเพียงชนิดเดียวในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะเพ่ืออธิบายแนวคิดวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคลื่น, อธิบายกระบวนการของการสอนที่มีการน า
เครื่องมือทางเทคโนโลยีมาบูรณาการใช้สนับสนุนการเรียนรู้ (PT) ได้แก่ ก าหนดขั้นตอนการด าเนินกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสืบเสาะของผู้เรียนผ่านการใช้ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์แบบลงมือกระท าจริงผ่านคอมพิวเตอร์ร่วมกันกับสถานการณ์จ าลอง
บนคอมพิวเตอร์, อธิบายคุณลักษณะจ าเพาะของเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการรู้ในเนื้อหา (TC) ได้แก่ ปฏิบัติการทดลอง
วิทยาศาสตร์แบบลงมือกระท าจริงผ่านคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลลัพธ์ได้โดยทันทีและใช้ให้เห็นจริงเพ่ือประกอบการอธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ อีกทั้งสถานการณ์จ าลองบนคอมพิวเตอร์สามารถเห็นภาพปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของคลื่นเสียงได้ชัดเจนขึ้น 
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินต่อผลการปฏิบัติภารกิจที่ 2 ของนักศึกษาคนแรกนี้สรุปได้ว่ามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมกระบวนการสอนเพ่ือให้รู้ในเนื้อหาในระดับที่ 2 คือ เกิดแนวคิดได้ว่าเมื่อเนื้อหา/ข้อความรู้ที่จะน ามาสอนมี
ลักษณะจ าเพาะที่เป็นความยุ่งยาก/อุปสรรคต่อการเรียนรู้ ดังนั้นเนื้อหา/ข้อความรู้นั้นจะต้องถูกเปลี่ยนรูปให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสม
และสอดคล้องต่อการปฏิบัติ/เทคนิค/กระบวนการของการสอนได้ โดยการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เอ้ืออ านวยต่อการเปลี่ยน
รูปเนื้อหา/ข้อความรู้ดังกล่าว และยังเป็นเครื่องมือที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อการปฏิบัติ/เทคนิค/กระบวนการของการสอนที่เลือกใช้ 

(2) การเปลี่ยนรูปของความรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ผลการศึกษาความเข้าใจมโนมติ  (Conceptual Understanding) เรื่องคุณสมบัติของคลื่นเสียงของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คนที่นักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์คนแรกได้ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน พบว่าความเข้าใจมโนมติก่อน
เรียน (Pre-conceptions) ของผู้เรียนนั้นมีทั้งความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ (Scientific Conceptions) และความเข้าใจมโนมติที่
คลาดเคลื่อน (Alternative Conception) ในทั้ง 4 มโนมติหลักที่ท าการศึกษา ได้แก่ การสะท้อน, การแทรกสอด, การหักเห, และการ
เลี้ยวเบน แต่หลังจากท่ีได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะอย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านปฏิบัติการทดลองจริงและสถานการณ์จ าลอง
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ทางคอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมโนมติหลังเรียน (Post-conceptions) ที่เป็นความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์มากขึ้นและมี
ความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจมโนมติเฉลี่ยของผู้เรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งพบว่าผู้เรียนเกิดการปรับเปลี่ยนมโนมติขึ้นใน 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) การ
ปรับปรุงความเข้าใจ (Differentiation) ในการเรียนรู้มโนมติการสะท้อนและการแทรกสอดของเสียง โดยคิดเป็นร้อยละ 13.33 และ 
90.00 ตามล าดับ, (2) การขยายชั้นความเข้าใจ (Class Extension) ในการเรียนรู้มโนมติการสะท้อน, การหักเห, และการเลี้ยวเบน
ของเสียง  โดยคิดเป็นร้อยละ 26.67, 33.33 และ 76.67 ตามล าดับ และ (3) การเปลี่ยนกรอบความเข้าใจ (Reconceptualization) 
ในการเรียนรู้มโนมติทั้ง 4 มโนมติที่ศึกษา ได้แก่ การสะท้อน, การแทรกสอด, การหักเห, และการเลี้ยวเบน โดยคิดเป็นร้อยละ 60.00, 
3.33, 63.33 และ 23.33 ตามล าดับ 

กรณีที่ 2: นักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์คนที่สอง (เพศหญิง, อายุ 22 ปี) 
(1) การเปลี่ยนรูปของความรู้ในการสอนจ าเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาวิชาชีพครู 
ในภารกิจการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้เทคโนโลยีครั้งที่ 1 นักศึกษาคนที่สองนี้เลือกออกแบบ

กระบวนการจัดการเรียนรู้มโนมติฟิสิกส์เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ส่วนภารกิจการออกแบบครั้งที่ 2 นักศึกษาคนที่สองนี้เลือกออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้มโนมติฟิสิกส์เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน โดยผลการวิจัยพบข้อมูลเชิงประจักษ์ดังนี้ 

ภารกิจการออกแบบครั้งที่ 1: นักศึกษามีการระบุถึงลักษณะความยุ่งยากจ าเพาะของเนื้อหาที่จะสอน ซึ่งจ าเป็นที่จะต้อง
เลือกใช้กระบวนการสอนที่เหมาะสม (CP) ได้แก่ ปฏิกิริยานิวเคลียร์เป็นเรื่องที่อธิบายได้ยาก ถ้าใช้เนื้อหาตามต าราหรือการสอน
โดยบรรยายหน้าชั้นเรียนอาจจะส่งให้ผู้เรียนไม่สามารถจินตนาการหรือสร้างภาพได้, ระบุเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้
เป็นสิ่งสนับสนุนประกอบการปฏิบัติการสอน (PT) ได้แก่ เปิดวิดีโอการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ให้ผู้เรียนได้ชม, ระบุเนื้อหา/
ข้อความรู้ที่สามารถถูกสนับสนุนให้การเรียนรู้ดีขึ้นได้โดยการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีมาประกอบ (TC) ได้แก่ การใช้
ภาพเคลื่อนไหวแบบแอนิเมชั่นที่แสดงให้เห็นการชนระดับอะตอมของปฏิกิริยานิวเคลียร์ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินต่อผลการ
ปฏิบัติภารกิจที่ 1 ของนักศึกษาคนที่สองนี้สรุปได้ว่ามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมกระบวนการสอนเพ่ือให้
รู้ในเนื้อหาในระดับที่ 1 คือ รับรู้ได้ถึงความยุ่งยาก/อุปสรรคของเนื้อหาหรือข้อความรู้ที่จะสอน และรับรู้ว่าจ าเป็นต้องเปลี่ยนการ
ปฏิบัติ/เทคนิค/กระบวนการของการสอน โดยอาจจะใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีมาประกอบการสอนเนื้อหา 

ภารกิจการออกแบบครั้งที่ 2: นักศึกษามีการระบุถึงลักษณะความยุ่งยากจ าเพาะของเนื้อหาที่จะสอน ซึ่งจ าเป็นที่จะต้อง
เลือกใช้กระบวนการสอนที่เหมาะสม (CP) ได้แก่ เนื้อหากฎการอนุรักษ์พลังงานมีความเป็นอุดมคติ ท าให้ผู้เรียนสร้างความ
เชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ยาก ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนได้มาก และท าให้เรียนรู้มโน
มติที่สูงขึ้นได้ล าบาก, อธิบายกระบวนการสอนที่สอดคล้องต่อการน าเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาบูรณาการใช้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
(PT) ได้แก่ การใช้ปฏิบัติการทดลองแบบลงมือกระท าจริงผ่านคอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวยให้กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ใช่เป็น
การรับข้อมูลการบรรยายเพียงอย่างเดียว และยังชักจูงให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องด้วย, อธิบาย
คุณลักษณะจ าเพาะของเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ในเนื้อหา/ข้อความรู้ (TC) ได้แก่ การใช้การปฏิบัติการ
ทดลองแบบลงมือกระท าจริงผ่านคอมพิวเตอร์ในการสอนเรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน จะท าให้ผู้เรียนมองเห็นภาพได้ชัดเจนจากการ
ทดลอง สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว และผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้องจากการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ทดลองที่ได้ออกมาเป็นกราฟซึ่งมีความแม่นย าสูงมากกว่าการวิเคราะห์ด้วยมือแบบปกติ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินต่อผลการ
ปฏิบัติภารกิจที่ 2 ของนักศึกษาคนแรกนี้สรุปได้ว่ามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมกระบวนการสอนเพ่ือให้รู้
ในเนื้อหาในระดับที่ 2 คือ เกิดแนวคิดได้ว่าเมื่อเนื้อหา/ข้อความรู้ที่จะน ามาสอนมีลักษณะจ าเพาะที่เป็นความยุ่งยาก/อุปสรรคต่อการ
เรียนรู้ ดังนั้นเนื้อหา/ข้อความรู้นั้นจะต้องถูกเปลี่ยนรูปให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติ/เทคนิค/กระบวนการ
ของการสอนได้ โดยการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เอ้ืออ านวยต่อการเปลี่ยนรูปเนื้อหา/ข้อความรู้ดั งกล่าว และยังเป็นเครื่องมือ
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ที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อการปฏิบัติ/เทคนิค/กระบวนการของการสอนที่เลือกใช้ 
(2) การเปลี่ยนรูปของความรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ผลการศึกษาความเข้าใจมโนมติเรื่องทฤษฎีงาน-พลังงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3  คนที่นักศึกษา

วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์คนที่สองได้ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน พบว่าก่อนเรียนผู้ เรียนส่วนมากไม่มีความเข้าใจมโนมติ  (No 
conception) และบางส่วนมีความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนในทั้ง 3 มโนมติหลักที่ศึกษา ได้แก่ 
พลังงานจลน์, พลังงานศักย์, และกฎอนุรักษ์พลังงาน แต่หลังจากที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยการสาธิตประกอบค าบรรยาย
อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านปฏิบัติการทดลองแบบลงมือกระท าจริงผ่านคอมพิวเตอร์แล้ว ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมโนมติหลังเรียนที่เป็น
ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น และลดจ านวนของความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนลงไป โดยเมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ความเข้าใจมโนมติเฉลี่ยของผู้เรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งพบว่า
ผู้เรียนเกิดการปรับเปลี่ยนมโนมติขึ้นใน 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การปรับปรุงความเข้าใจ ในการเรียนรู้มโนมติพลังงานศักย์และกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 13.51 และ 10.81 ตามล าดับ, และ (2) การเปลี่ยนกรอบความเข้าใจ ในการเรียนรู้มโนมติทั้ง 3 
มโนมตทิี่ศึกษา ได้แก่ พลังงานศักย,์ พลังงานจลน์, และกฎการอนุรักษพ์ลังงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 2.70, 2.70 และ 8.11 ตามล าดับ  

กรณีที่ 3: นักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์คนที่สาม (เพศชาย, อายุ 24 ปี) 
(1) การเปลี่ยนรูปของความรู้ในการสอนจ าเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาวิชาชีพครู 
ในภารกิจการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีครั้งที่ 1 นักศึกษาคนที่สามนี้เลือกออกแบบ

กระบวนการจัดการเรียนรู้มโนมติฟิสิกส์เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ส่วนภารกิจการออกแบบครั้งที่ 2 นักศึกษาคนที่สามนี้เลือก
ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้มโนมติฟิสิกส์เรื่อง อัตราเร็วของเสียง โดยผลการวิจัยพบข้อมูลเชิงประจักษ์ดังนี้ 

ภารกิจการออกแบบครั้งที่ 1: นักศึกษามีการระบุความเป็นตัวแทนเนื้อหา/ข้อความรู้ที่สามารถใช้เพ่ือช่วยเหลือการรู้เนื้อหา/
ข้อความรู้นั้น (CP) ได้แก่ การน าภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ ของวัตถุมาน าเสนอต่อผู้เรียน, ระบุ
เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้เป็นสิ่งสนับสนุนประกอบการปฏิบัติการสอน (PT) ได้แก่ ให้ผู้เรียนได้ลงมือท าการ
ทดลองในสถานการณ์จริงเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวโค้งก่อน แล้วจากนั้นใช้สถานการณ์จ าลองบนคอมพิวเตอร์แสดงให้ผู้เรียนได้
สังเกตเห็นวิถีในการเคลื่อนที่ของวัตถุ, ระบุเนื้อหา/ข้อความรู้ที่สามารถถูกสนับสนุนให้การเรียนรู้ดีขึ้นได้โดยการใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีมาประกอบ (TC) ได้แก่ การใช้สถานการณ์จ าลองบนคอมพิวเตอร์เพ่ือแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนทีละขั้นตอนถึงวิถีการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจากค่ามุมต่างๆ กัน และระยะทางที่วัตถุสามารถเคลื่อนที่ไปได้ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินต่อผลการปฏิบัติ
ภารกิจที่ 1 ของนักศึกษาคนที่สามนี้สรุปได้ว่ามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมกระบวนการสอนเพ่ือให้รู้ใน
เนื้อหาในระดับที่ 1 คือ รับรู้ได้ถึงความยุ่งยาก/อุปสรรคของเนื้อหาหรือข้อความรู้ที่จะสอน และรับรู้ว่าจ าเป็นต้องเปลี่ยนการปฏิบัติ/
เทคนิค/กระบวนการของการสอน โดยอาจจะใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีมาประกอบการสอนเนื้อหา 

ภารกิจการออกแบบครั้งที่ 2: นักศึกษามีการอธิบายกระบวนการสอนที่ตอบสนองได้ต่อการท าความเข้าใจในตัวแทนของ
เนื้อหา/ข้อความรู้ (CP) ได้แก่ จัดสร้างสถานการณ์ที่ท้าทายให้ผู้เรียนได้เผชิญคือ ภารกิจการวัดอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางที่
แตกต่างกันและในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน จากนั้นให้ผู้เรียนคาดคะเนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้จริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ทดลองจริงเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเนของตนเอง ก าหนดให้ผู้เรียนสะท้อนแนวคิดของตนเองที่ได้รับจากผลการทดลองระหว่างกัน
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิด และสุดท้ายถ่ายโยงแนวคิดที่ได้รับไปสู่การอธิบายเหตุการณ์อ่ืน, อธิบายกระบวนการสอนที่
สอดคล้องต่อการน าเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาบูรณาการใช้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ (PT) ได้แก่ การปฏิบัติการทดลอง
วิทยาศาสตร์แบบลงมือกระท าจริงผ่านคอมพิวเตอร์ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทั้งการมีส่วนร่วมในการท าการทดลองและการท า
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลการทดลอง การวิเคราะห์ และการสรุปผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจใน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of Science), อธิบายคุณลักษณะจ าเพาะ/ขั้นตอนการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีมาเป็นส่งเสริม
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การเรียนรู้ในเนื้อหา/ข้อความรู้ (TC) ได้แก่ จัดวางเซ็นเซอร์ไมโครโฟนจ านวน 2 ตัวห่างกันตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไป (ลดความคลาด
เคลื่อนของการทดลอง) และน าไมโครโฟนต่อเข้ากับเครื่อง MultiLog เพ่ือแปลงสัญญาณ และต่อเครื่อง MultiLog เข้ากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพ่ือเก็บข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ผ่านซอฟแวร์ MultiLab แล้วเริ่มต้นการเรียนรู้จากการทดลองวัดอัตราเร็วของคลื่นเสียง
ในตัวกลางต่างชนิดกัน, ต่างสถานะ, หรือสมบัติต่างกันเป็นล าดับแรก จากนั้นการทดลองต่อมาเป็นการวัดอัตราเร็วของคลื่นเสียงใน
ตัวกลางชนิดเดียวกันแต่ที่ระดับอุณหภูมิที่ต่างกันโดยใช้การท างานประสานร่วมกันกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การ
ประเมินต่อผลการปฏิบัติภารกิจที่ 1 ของนักศึกษาคนที่สามนี้สรุปได้ว่ามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการสอนเพ่ือให้รู้ในเนื้อหาในระดับที่ 3 คือ ออกแบบการปฏิบัติจริงที่เป็นไปได้ส าหรับกระบวนการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
ที่มีสมรรถนะที่ตอบสนองได้ต่อการสนับสนุนการเปลี่ยนรูปเนื้อหา/ข้อความรู้ที่มีความยุ่งยาก/อุปสรรคให้เกิดความสะดวกต่อการ
เรียนรู้เนื้อหานั้นได้ และยังเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติ/เทคนิค/กระบวนการของการด าเนินการสอนเป็นไปอย่างเหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

(2) การเปลี่ยนรูปของความรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ผลการศึกษาความเข้าใจมโนมติเรื่องอัตราเร็วของคลื่นเสียงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 32 คนที่นักศึกษา

วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์คนที่สามได้ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน พบว่าความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนของผู้เรียนนั้นมีทั้งความเข้าใจมโนมติ
วิทยาศาสตร์และความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนในทั้ง 2 มโนมติที่ท าการศึกษา ได้แก่ อัตราเร็วของคลื่นเสียงในตัวกลางต่างชนิดกัน
และอัตราเร็วของคลื่นเสียงในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน แต่หลังจากท่ีได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตประกอบค าบรรยายอย่างมี
ปฏิสัมพันธ์ผ่านปฏิบัติการทดลองแบบลงมือกระท าจริงผ่านคอมพิวเตอร์แล้ว ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมโนมติหลังเรียนที่เป็นความ
เข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์มากขึ้นและมีความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจมโนมติเฉลี่ย
ของผู้เรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งพบว่าผู้เรียนเกิดการปรับเปลี่ยน
มโนมติขึ้นใน 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) การปรับปรุงความเข้าใจ ในการเรียนรู้มโนมติทั้ง 2 มโนมติที่ศึกษา ได้แก่ อัตราเร็วของคลื่นเสียงใน
ตัวกลางต่างชนิดกันและอัตราเร็วของคลื่นเสียงในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 34.38 และ 12.50 ตามล าดับ, (2) การ
ขยายชั้นความเข้าใจ ในเฉพาะการเรียนรู้มโนมติอัตราเร็วของคลื่นเสียงในตัวกลางต่างชนิดกัน  โดยคิดเป็นร้อยละ 21.88 และ (3) การ
เปลี่ยนกรอบความเข้าใจ ในเฉพาะการเรียนรู้มโนมติอัตราเร็วของคลื่นเสียงในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 6.25 

 

อภิปรายผล 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะความรู้ในการสอนจ าเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี ตามภารกิจการออกแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 และ 2 ของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 กรณีเป้าหมายพบว่า ความรู้ในการสอน
จ าเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีในแต่ละภารกิจมีความแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษากลุ่มดังกล่าวมีการเปลี่ยนรูป 
(Transformation) ของความรู้ในการสอนจ าเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีไปจากเดิม โดยในภารกิจที่ 2 เหล่านักศึกษาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์สามารถแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของเหล่านักศึกษาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมกระบวนการสอนเพ่ือให้รู้ในเนื้อหาที่สูงขึ้น 

นอกจากนั้นแล้วผลที่ได้จากการที่นักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 กรณีเป้าหมายได้ออกแบบและพัฒนา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้การปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ผ่านคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและน าไปทดลองใช้
สอนในบริบทของชั้นเรียนวิทยาศาสตร์จริงพบว่า ความรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็นความเข้าใจมโนมติทางฟิสิกส์ก่อนเรียนและหลังเรียนมี
ความแตกต่างกัน ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นเช่นเดียวกันว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาดังกล่าวมีการเปลี่ยนรูปของความรู้วิทยาศาสตร์ไป
จากเดิมเช่นเดียวกัน โดยลักษณะความเข้าใจมโนมติทางฟิสิกส์หลังเรียนของผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ได้รับการจัดกาเรียนการสอน ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเหล่านักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์นั้นส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
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กลไกการปรับเปลี่ยนมโนมติภายในโครงสร้างทางปัญญาของตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาใน
การเรียนรู้เนื้อหาที่ดีมากข้ึน 

ดังนั้นแล้วจากผลการประเมินกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยการใช้การเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างควบคู่กันกับ
การฝึกปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์แบบลงมือกระท าจริงผ่านคอมพิวเตอร์ใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาวิขาชีพ
ครูวิทยาศาสตร์ และระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา แสดงให้เห็นว่า การใช้การเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างควบคู่
กันกับการฝึกปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์แบบลงมือกระท าจริงผ่านคอมพิวเตอร์สามารถใช้เป็นนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมกระบวนการสอนเพื่อให้รู้ในเนื้อหาส าหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวส่งผลต่อการเปลี่ยนรูปของความรู้ไปสู่ระดับความสามารถที่สูงขึ้นในการจัดกระบวนการ เรียนการสอนในชั้น
เรียนได้ โดยจะเห็นได้จากผลการเปลี่ยนรูปความรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ผ่านคอมพิวเตอร์โดยนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนา ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
ส่งผลต่อการเปลี่ยนรูปของความรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไปสู่ความเป็นความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

(1) เป็นแนวทางการออกแบบ พัฒนา และน าไปสู่การปฏิบัติจริงในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ทีเ่น้นให้
ครูผู้สอนได้พัฒนาทั้งทักษะทางปัญญาผ่านการสร้างความรู้ในการสอนจ าเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี และทักษะการปฏิบัติจริงผ่าน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

(2) ได้นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ครูผู้สอนก้าวไปสู่การพัฒนาศักยภาพการใช้เทค โนโลยี
สารสนเทศส่งเสริมกระบวนการสอนเพ่ือให้รู้ในเนื้อหา และสนับสนุนผู้เรียนไปสู่การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับยุคปัจจุบันและ
อนาคต 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

(1) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบรับและเท่าทันวิถีปัจจุบันของนานาชาติ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา
ควรได้รับกระบวนการพัฒนาความรู้ในการสอนจ าเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมให้น าไปสู่การน าไปปฏิบัติในบริบทการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จริงเพ่ือพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมกระบวนการสอนเพ่ือให้รู้ในเนื้อหาอย่าง
แพร่หลายและเข้มข้นมากขึ้นกว่าเป็นเพียงการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเท่านั้น  

 (2) เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษาในทรรศวรรษท่ีสอง ครูผู้สอนควรต้องมีทักษะในการคิดและสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้แต่ละเนื้อหา/ข้อความรู้ในสาขาวิชาที่ถนัดได้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการน าไปใช้ได้จริงอย่างเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาความรู้พ้ืนฐาน ทักษะการคิดและปฏิบัติ เจตคติและค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมของผู้เรียน 

 


