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The study investigated science student teachers’ confidence of constructionistoriented technological pedagogical content knowledge (constructionistoriented TPACK) and their ability to integrate technological and pedagogical
knowledge for teaching-specific science content through a constructionist
viewpoint. The constructionist-oriented TPACK criterion-based approach
was created and used as a framework for developing a questionnaire of
constructionist-oriented TPACK confidence and a check-list form of lesson
plan analysis. The five-point rating scale questionnaire consisting of
58 statements with seven domains of TPACK was validated by three
experts and the reliability proved sufficient (Cronbach’s alpha equal to .98).
It was administered to 65 third-year science student teachers. The data
revealed that they had medium-to-high confidence of their constructionistoriented TPACK. Additionally, 10 lesson plans of the science student
teachers were randomly selected and analyzed. The results showed that the
student teachers’ lesson plans illustrated strengths in technological
knowledge, pedagogical knowledge, content knowledge, and pedagogical
content knowledge and weaknesses in technological pedagogical
knowledge, technological content knowledge, and technological
pedagogical content knowledge. These results revealed that there is
a substantial difference between the TPACK confidence survey and
the actual lesson plans which needs to be addressed and further developed.
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มงุ่ ศึกษาความเชือ่ มัน่ และการประยุกต์ใช้ความรู ้
เนื้ อหาผนวกศาสตร์ การสอนตามแนวคิดคอนสตรัคชันนิ สท์
ด้วยการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาครู วทิ ยาศาสตร์ ผูว้ จิ ยั สร้าง
เกณฑ์สำ� หรับการประเมินความรู ้เนื้ อหาผนวกศาสตร์ การสอน
ด้วยการใช้เทคโนโลยีตามแนวคิดคอนสตรัคชันนิสท์เพือ่ ใช้เป็ น
กรอบแนวคิ ด ในการพัฒ นาแบบสอบถามความเชื่ อ มัน่ และ
แบบตรวจสอบรายการส�ำหรั บการวิเคราะห์แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ แบบสอบถามความเชื่ อ มั่น เป็ นแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ ครอบคลุมองค์ประกอบ 7 ด้าน จ�ำนวน
58 ข้อ ความ ผ่า นการตรวจสอบความเที่ ย งโดยผูเ้ ชี่ ย วชาญ
3 คน และหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ
ครอนบาคมีค่า 0.98 ใช้เก็บข้อมูลจากนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์
ชั้นปี ที่ 3 จ�ำนวน 65 คน พบว่านักศึกษาครู วทิ ยาศาสตร์มีความรู ้
เนื้อหาผนวกศาสตร์การสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีตามแนวคิด
คอนสตรั คชันนิ สท์อยู่ในระดับปานกลางถึ งสู ง ในส่ วนของ
การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรูจ้ ากการสุ่มเลือกจ�ำนวน 10 แผน
พบว่า นักศึกษาครู มีจุดแข็งด้านความรู ้ในเทคโนโลยี ความรู ้
ในศาสตร์ การสอน ความรู ้ในเนื้ อหาและความรู ้เนื้ อหาผนวก
ศาสตร์ ก ารสอน (TK, PK, CK และ PCK) ของนัก ศึ ก ษา
ครู วทิ ยาศาสตร์ แต่ความสามารถด้านการบูรณาการเทคโนโลยี
ยังไม่ปรากฏในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (TPK, TCK และ TPCK)
เท่ า ที่ ค วร หากเปรี ยบเที ย บข้อ มู ล ที่ ม าจากแบบสอบถาม
ความเชื่ อมัน่ และสิ่ งที่ ปรากฏจากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ของ
นักศึกษาครู วิทยาศาสตร์ สะท้อนให้เห็นถึงความไม่สอดคล้อง
กันของข้อมูล ซึ่ งเป็ นประเด็นที่ตอ้ งพิจารณาและพัฒนาต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: แนวคิดคอนสตรัคชันนิสท์ นักศึกษาครู วทิ ยาศาสตร์
ความรู ้เนื้อหาผนวกศาสตร์การสอนด้วยการใช้เทคโนโลยี

บทน�ำ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
เป็ นสิ่ งที่มีความส�ำคัญอย่างยิง่ และสามารถท�ำได้หลายรู ปแบบ
เช่น แหล่งเรี ยนรู ้ ช่องทางติดต่อสื่ อสาร การสร้างหรื อน�ำเสนอ
ชิ้ น งาน (Office of the Education Council, 2012) ส่ ง ผล
ให้นักเรี ยนเข้าใจเนื้ อหา สนุ กกับการเรี ยน เสริ มสร้ างทักษะ
การแก้ ปั ญ หา และมี ค วามคงทนในการเรี ยนรู ้ ม ากขึ้ น
(Trowbridge, Bybee, & Powell, 2008) ดัง นั้น การพัฒ นา
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ไม่ใช่เพียงการเลือกใช้วิธี
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การสอนที่สอดรับกับแนวคิดวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่จำ� เป็ นต้อง
เติมเต็มด้วยศาสตร์ทมี่ วี า่ ด้วย “ความรูเ้ นื้อหาผนวกศาสตร์การสอน
ด้วยการใช้เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content
Knowledge: TPACK)” เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้
เทคโนโลยีเพือ่ การสื่อสารของคนในปัจจุบนั (Mishra & Koehler,
2006) ผนวกกับแนวคิดทฤษฏีการเรี ยนรู ้ คอนสตรัคชันนิ สท์
(constructinist learning theory) กล่าวถึง การสร้างองค์ความรู ้
โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน การจัดการเรี ยนรู ้จะให้ความส�ำคัญ
กับการเรี ยนรู ้ จากการลงมื อปฏิ บตั ิ ถื อเป็ นทฤษฏี การเรี ยนรู ้
ที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับความก้าวหน้าของยุคเทคโนโยลีดิจิทลั
เช่นกัน (Ackermann, 2001) การเตรี ยมความพร้อมนักศึกษา
ครู วิทยาศาสตร์ ในการบูรณาการสื่ อ ICT เนื้ อหาวิชา และวิธี
การสอนเพื่อการสอนวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นสิ่ งจ�ำเป็ น เพื่อเพิ่ม
โอกาสให้เกิดการน�ำไปใช้จริ งในโรงเรี ยนในระหว่างการปฏิบตั ิ
การสอน (Balanskat, Blamire, & Kefala, 2006; Goktas,
Yildirim, & Yildirim, 2009; Newton & Rogers, 2001)
งานวิจยั ครั้งนี้จึงก�ำหนดกรอบแนวคิดเพือ่ เป็ นแนวทาง
การพัฒ นาศัก ยภาพของนัก ศึ ก ษาครู วิท ยาศาสตร์ ที่ เ รี ย กว่า
“ความรู ้ เนื้ อหาผนวกศาสตร์ การสอนด้วยการใช้เทคโนโลยี
ตามแนวคิ ด คอนสตรั ค ชัน นิ ส ท์ (constructionist-oriented
TPACK)” โดยเที ย บเคี ย งกรอบแนวคิ ด ทฤษฏี ก ารเรี ย นรู ้
คอนสตรัคติวิสท์ (constructivist-oriented TPACK) ที่เสนอ
โดย Koh, Chai, and Tsai (2014) และแนวคิดการใช้กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ตามแนวคิดคอนสตรัคชันนิสท์ของ Hosseini (2015)
เพือ่ สร้างเกณฑ์การวัดและประเมินความรู ้ constructionist-oriented
TPACK เพื่อใช้สำ� หรับสะท้อนกระบวนการและผลการพัฒนา
constructionist-oriented TPACK ของนักศึกษาครู วทิ ยาศาสตร์
ต่อไป

การตรวจเอกสาร
ความรู ้ เนื้ อหาผนวกศาสตร์ การสอนด้วยเทคโนโลยี
มี พ้ื น ฐานมาจากแนวคิ ด ของ Shulman (1986) ที่ เ น้ น
ความสามารถของครู ในเลื อกใช้แนวทางการสอนที่ ส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้อหาสาระได้โดยง่าย เรี ยกว่า ความรู ้เนื้อหา
ผนวกศาสตร์การสอน (pedagogical content knowledge: PCK)
น�ำมาใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู อย่างต่อเนื่อง
ถึงปั จจุบนั จนมาถึงยุคที่เทคโนโลยีดิจิทลั ได้รับการพัฒนาและ
ใช้งานอย่างแพร่ หลาย Mishra and Koehler (2006) ได้เสนอ
แนวคิดในการเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปในกรอบแนวคิดของ PCK
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เกิดเป็ นความรู เ้ นื้อหาผนวกศาสตร์การสอนด้วยการใช้เทคโนโลยี
(technological pedagogical content knowledge: TPACK)
ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการแนวคิดส่ งเสริ มครู
ให้ ส ามารถใช้เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การสร้ า งความเข้า ใจเชิ ง ลึ ก
ต่อในงานวิจยั อื่น เช่น งานวิจยั ของ Harris and Hofer (2009)
และ Schmidt et al. (2009)
ปั จจุ บนั มี งานวิจยั ที่ พฒ
ั นาแบบส�ำรวจ TPACK ขึ้ น
เช่น งานวิจยั ของ Graham et al. (2009) ได้สร้างแบบสอบถาม
TPACK ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นมิติของการเรี ยนรู ้แบบ
สะท้อนคิดและการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ผ่านการเรี ยนรู ้
อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) ด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในเนื้อหาที่เป็ นนามธรรม งานวิจยั ของ Chai, Koh,
Tsai, and Tan (2011)ได้สร้างแบบส�ำรวจที่ชื่อว่า constructivistoriented TPACK มุง่ สะท้อนมิติการเรี ยนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส�ำคัญ
ผลการส�ำรวจพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง TK, PK, CK และ
TPACK ของครู สิงคโปร์อยูใ่ นระดับสู ง และระบุวา่ C-PK และ
C-TPK เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ TPACK มากที่สุด แต่งานวิจยั
ด้าน TPACK โดยยึดแนวคิดคอนสตรัคชันนิ สท์ของนักศึกษา
ครู วทิ ยาศาสตร์น้ นั ยังไม่ปรากฏงานวิจยั ที่ศึกษาผ่านมา

จุดประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อสร้างเกณฑ์ประเมิน constructionist-oriented
TPACK ของนักศึกษาครู วทิ ยาศาสตร์
2. เพื่อศึ กษาความเชื่ อมัน่ เกี่ ยวกับ constructionistoriented TPACK ของนักศึกษาครู วทิ ยาศาสตร์
3. เพื่อศึกษาการใช้ constructionist-oriented TPACK
เพือ่ ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู วทิ ยาศาสตร์

วิธีดำ� เนินการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมายการวิจยั
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นงานวิจยั เชิงส�ำรวจ โดยกลุม่ เป้าหมาย
การวิจยั เป็ นนักศึกษาครู ช้ นั ปี ที่ 3 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป จ�ำนวน 65 คน ในหลักสูตรครู 5 ปี ผ่านการเรี ยนรายวิชาชีพ
ครู รายวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และมีประสบการณ์ออกแบบ
กิจกรรมและการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์มาแล้ว

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของ TPACK
องค์ประกอบ
ความรู ้ในเทคโนโลยี (TK)

ค�ำอธิบาย
ความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรี ยนการสอน เช่น ดิจิทลั เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตโปรแกรมส�ำเร็ จรู ป เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลและการสื่ อสาร
ความรู ้ในเนื้อหา (CK)
ความรู ้ในเนื้อหาที่สอนธรรมชาติของเนื้อหา และความสัมพันธ์กบั เนื้อหาอื่นๆ
ความรู ้ในศาสตร์การสอน (PK)
ความรู ้ในวิธีสอน กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดการชั้นเรี ยน
การสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ความรู ้ในศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหา
ความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้วธิ ีสอน การจัดการชั้นเรี ยน การสร้างแผนการจัดการ
(PCK)
เรี ยนรู ้ การประเมินผล การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน
ความรู ้ในเนื้อหาผนวกเทคโนโลยี (TCK) ความรู ้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและเนื้อหารวมถึงความรู ้
ในการเลือกและใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเนื้อหานั้น
ความรู ้ในศาสตร์การสอนผนวกเทคโนโลยี ความรู ้ในการเลือกและใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน การจัดการชั้นเรี ยน
การสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
(TPK)
ความรู ้ในด้านเนื้อหาผนวกศาสตร์การสอน ความรู ้ในการใช้เทคโนโลยีและวิธีการสอนในเนื้อหาเฉพาะ การบูรณาการ
ด้วยการใช้เทคโนโลยี (TPCK)
เทคโนโลยีในการส่งเสริ มความเข้าใจในเนื้อหาและกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน

TK = technological knowledge; PK = pedagogical knowledge; CK = content knowledge; TPK = technological pedagogical knowledge;
TCK = technological content knowledge; PCK = pedagogical content knowledge; TPCK = technological pedagogical content knowledge

K a s e t s a rt J o u r n a l o f S o c i a l S c i e n c e s 39 (2018)

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั และการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แบบสอบถามความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับ constructionistoriented TPACK เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
จ�ำนวน 58 ข้อ (เวลาในการท�ำ 30 นาที) สร้างตามองค์ประกอบ
ของเกณฑ์ค วามรู ้ เ นื้ อหาผนวกศาสตร์ ก ารสอนตามแนวคิ ด
คอนสตรัคชันนิ สท์ดว้ ยเทคโนโลยี (constructionist-oriented
TPACK-criterion-based approach) จ�ำนวน 7 ด้าน โดยปรับจาก
งานวิจยั ของ Schmidt et al. (2009), Chai et al. (2011), Koh et al.
(2014) และ Hosseini (2015) ตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้ อหา
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญจ�ำนวน 3 คน และหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้
สัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาคมีคา่ เป็ น 0.98 วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสหสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ TPACK
2. แบบตรวจสอบรายการเกี่ ยวกับ constructionistoriented TPACK เป็ นรายการตรวจสอบจ�ำนวน 35 ข้อ เพื่อ
สะท้อ นว่า ความรู ้ ใ นแต่ ล ะองค์ป ระกอบของ TPACK นั้น
ปรากฏหรื อไม่ปรากฏจากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่นำ� มาวิเคราะห์
ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญจ�ำนวน
3 คน จากนั้นผูว้ จิ ยั สุ่มเลือกแผนการจัดการเรี ยนรู ้จำ� นวน 10 แผน
จากกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์ตามรายการตรวจสอบและบันทึก
ในรู ปของความถี่ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อน
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ (Peer debriefing) โดยค่ า สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
ผลการตรวจสอบรายการของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 2 คน มีคา่ เป็ น 0.85

ผลการวิจยั
ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ศึ ก ษาครู วิ ท ยาศาสตร์ เกี่ย วกับ ความรู้
constructionist-oriented TPACK
ผลจากแบบสอบถามความเชื่ อ มั่น ของนั ก ศึ ก ษา
ครู วิทยาศาสตร์ เกี่ ยวกับ constructionist-oriented TPACK
จากแต่ละองค์ประกอบ ในภาพรวมพบว่า นักศึกษาระบุระดับ
ความเชื่ อ มั่น อยู่ใ นช่ ว งปานกลางถึ ง สู ง (ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นช่ ว ง
3.19–4.25) และ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 7 ด้านนั้น
เป็ นความสัมพันธ์ทางบวก อยูใ่ นช่วงระดับปานกลางถึงสู ง ดัง
แสดงในตารางที่ 2
การประยุกต์ ใช้ ความรู้ constructionist-oriented TPACK
การวิ เ คราะห์ แ ผนการจัด การเรี ยนรู ้ ข องนัก ศึ ก ษา
ครู วิทยาศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์ตามกรอบ constructionist-based
TPACK เพื่ อ สะท้ อ นความสามารถของนั ก ศึ ก ษาครู ใน
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวิธีการสอนเนื้ อหาวิทยาศาสตร์
จ�ำ เพาะในการออกแบบแผนการจัด การเรี ย นรู ้ จากข้อ มู ล
ในตารางที่ 3โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษาสามารถใช้ความรู ้
ในเทคโนโลยี ความรู ้ในศาสตร์การสอน ความรู ้ในเนื้ อหาและ
ความรู ้เนื้ อหาผนวกศาสตร์การสอน (TK, PK, CK และ PCK)
มาใช้ในการออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู แ้ ต่กลับไม่คอ่ ยปรากฏ
การน�ำความรู ้ดา้ นการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้
วิท ยาศาสตร์ ม าใช้ม ากเท่ า ที่ ค วร เช่ น TCK2 TCK3 TPK1
TPK2 TPK3 TPCK1 TPCK2 TPCK3 และ TPCK4
ส่ วนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่นำ� มาวิเคราะห์ในงานวิจยั ครั้งนี้
พบว่า กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่นกั ศึกษาวิทยาศาสตร์ ออกแบบนั้น
ไม่ปรากฏกิจกรรมเรี ยนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ตามแนวคิด constructionism

การอภิปรายผลและการน�ำไปใช้
งานวิจยั นี้ ได้ปรับปรุ งแบบสอบถามเกี่ยวกับ TPACK
ของครู วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวสิ ท์มาสร้างเกณฑ์ความรูเ้ นื้อหาผนวกศาสตร์การสอน
ด้วยเทคโนโลยีตามแนวคิดคอนสตรั คชันนิ สท์ โดยเพิ่มเติ ม
ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฏี Constructionism
ที่ เ ชื่ อ ว่ า การเรี ย นรู ้ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู เ้ รี ย นมี โ อกาสน�ำ ความคิ ด
ของตนเองไปสร้ างสรรค์ชิ้นงาน ที่ สามารถสะท้อนความรู ้
ความเข้า ใจให้ เ ห็ น เป็ นรู ปธรรมมากขึ้ น ซึ่ งเกี่ ย วโยงกับ
องค์ความรู ใ้ นแต่ละด้านของ TPACK เช่น การใช้สื่อคอมพิวเตอร์
ในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนน�ำเนื้อหาไปสร้างเป็ น
ชิ้ น งานหรื อ ผลงานในรู ป แบบอื่ น (TPCK4) เป็ นต้น และ
การพิจารณาตามข้อเสนอแนะของ Gordon (2009) ที่กล่าวว่า
การสอนตามแนวคิดที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
อาจมีความคลาดเคลือ่ นได้ หากผูใ้ ช้แนวคิดไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
และไม่ได้รับการปลูกฝังแนวคิดอย่างต่อเนื่ อง จึงเป็ นไปได้ว่า
ประเด็นของ constructionist-oriented TPACK ที่ ขาดหาย
ไปจากแผนการจัดการเรี ยนรู น้ ้ นั อาจเกิดจากนักศึกษาไม่มโี อกาส
ได้รบั การส่งเสริ มให้เกิดองค์ความรู ก้ ารบูรณาการเทคโนโลยีและ
วิธีการสอนเนื้อหาจ�ำเพาะในหลักสูตร เนื่องจากรายวิชามีการจัด
การเรี ยนการสอนแยกตามองค์ประกอบ เช่น รายวิชาหลักการสอน
และการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่แยกสอนจาก
รายวิชาชี พครู รวมถึ งการสร้ างความเข้าใจและตระหนักถึ ง
ความส�ำคัญของการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด constructionism
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การวิเคราะห์องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ข้ อง
นักศึกษาครู วทิ ยาศาสตร์โดยใช้เกณฑ์ตามกรอบ constructionistbased TPACK นั้น สามารถสะท้อนทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของ
นักศึกษาครูในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวิธีการสอนในเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ จำ� เพาะเพื่อการออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ได้เ ป็ นอย่า งดี ซ่ ึ งผลวิ จ ัย สะท้อ นถึ ง ความไม่ ส อดคล้อ งกัน
ระหว่างระดับความเชื่อมัน่ ของนักศึกษาครู วทิ ยาศาสตร์เกี่ยวกับ
constructionist-oriented TPACK กับการน�ำไปใช้ในการออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ โดยนักศึกษามีความเชื่อมัน่ ในระดับปานกลาง
ถึ ง สู ง เกื อ บทุ ก ประเด็น และผลการวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์
ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 7 ด้านนั้นเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก
อยู่ใ นช่ ว งระดับ ปานกลางถึ ง สู ง แต่ เ มื่ อ วิ เ คราะห์ แ ผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ พบว่า ยังคงมี องค์ความรู ้ ที่ไม่ปรากฏ/ปรากฏ
ค่อนข้างน้อย ได้แก่ องค์ความรู ้ดา้ น TCK, TPK และ TPCK
ตัวอย่างเช่น นักศึกษาประเมินตนเองว่ามีความเชื่อมัน่ ในการใช้
คอมพิวเตอร์ ส�ำหรับการจัดการและสื่ อสารข้อมูลของเนื้ อหา
และสื บค้นแนวคิ ดที่ คลาดเคลื่ อนวิทยาศาสตร์ ในเนื้ อหานั้น
ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต แต่ไม่ปรากฏในเกณฑ์การประเมินแผน
การจัดการเรี ยนรู ใ้ นเรื่ องการใช้ซอฟต์แวร์หรื อแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ
ส�ำหรั บการทดลองและการส�ำรวจถูกต้องตามเนื้ อหาที่ สอน
ซึ่ งสิ่ งที่นกั ศึกษาประเมินตนเองกับสิ่ งที่เป็ นความสามารถจริ ง
ของนั ก ศึ ก ษาอาจไม่ ส อดคล้อ งกัน อาจกล่ า วในมุ ม มอง
ทางบวกว่า นักศึ กษาประเมิ นตนเองว่ามี ความเชื่ อมัน่ ทั้งใน

ด้านความรู ้ และทักษะการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แต่อาจ
จะไม่สามารถน�ำความรู ้เกี่ยวกับ constructivism มาประกอบ
การเขียนแผน หรื อนักศึกษามีทกั ษะแต่ไม่เห็นความส�ำคัญของ
การใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนคล้ายคลึงกับผลวิจยั ของ
Archambault and Crippen (2009) พบว่า TPK มีความสัมพันธ์
กับ TPCK อยูใ่ นระดับสู งกว่าองค์ความรู ้ดา้ นอื่น ดังนั้นหากจะ
มุ่ งพัฒนา TPACK ของนักศึ กษาครู วิทยาศาสตร์ การสร้ าง
ความเชื่ อมโยงระหว่างเทคโนโลยีและวิธีการสอนเป็ นสิ่ งที่
ผูส้ อนจะต้องให้ความส�ำคัญมากขึ้น
งานวิจยั ครั้งนี้ ได้นำ� เสนอเครื่ องมือที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับ
ความรู ้ ดา้ นเนื้ อหาผนวกศาสตร์ การสอนด้วยเทคโนโลยีตาม
แนวคิดคอนสตรัคชันนิสท์ท้งั ในรู ปของแบบสอบถามและเกณฑ์
เพื่อประเมิ น constructionist-oriented TPACK ซึ่ งสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ท้ งั ในรู ปเกณฑ์การประเมินวินิจฉัยก่อนเรี ยน
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ และการประเมินหลังเรี ยน
ทั้งนี้ เกณฑ์น้ ี สามารถน�ำไปใช้เป็ นกรอบการออกแบบแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับ constructionist-oriented TPACK
เพื่ อ ให้นัก ศึ ก ษาตรวจสอบตนเองในการดึ ง เอาศัก ยภาพใน
องค์ความรู ้ ดา้ นต่างๆ ของตนเอง มาใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูท้ สี่ นใจพัฒนาวิชาชีพครูตามกรอบความรู ้ constructivist-oriented
TPACK ของนักศึกษาครู สามารถประยุกต์ใช้เกณฑ์เพือ่ สะท้อน
กระบวนการและผลการพัฒนา constructionist-oriented TPACK
ของนักศึกษาครู วทิ ยาศาสตร์ต่อไป

ตารางที่ 2 ความเชื่อมัน่ ของนักศึกษาครู วทิ ยาศาสตร์และค่าสหสัมพันธ์ตามองค์ประกอบของ Constructionist-Oriented TPACK
องค์ประกอบTPACK
TK
PK
CK
TCK
PCK
TPK
TPCK
TK
.56**
.68**
.47**
.63**
.49**
.49**
PK
.71**
.70**
.74**
.70**
.51**
CK
.68**
.86**
.63**
.69**
TCK
.69**
.71**
.65**
PCK
.71**
.71**
TPK
.67**
Mean
3.19
3.64
3.45
3.71
3.46
3.58
3.48
S.D.
0.68
0.58
0.51
0.61
0.51
0.56
0.59
Internal Consistency (alpha)
.87
.94
.91
.89
.93
.89
.91

**p < .01
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู วทิ ยาศาสตร์โดยใช้เกณฑ์ตามกรอบ constructionist-based TPACK
(จ�ำนวน 10 แผน)
เกณฑ์ การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ความถี่
องค์ ประกอบ 1 ความรู้ ในเทคโนโลยี
TK1: มีใบงาน/ใบความรู ้/สื่ อสิ่ งพิมพ์ที่สะท้อนความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน
10
TK2: มีการใช้สื่อน�ำเสนอข้อมูลต่างๆ ในรู ปแบบของ PowerPoint/วีดิทศั น์/เว็บไซต์
10
TK3: มีการใช้เทคโนโลยีเฉพาะ เช่น Moodle Web 2.0 แอนนิเมชัน่ โปรแกรมเฉพาะ
0
องค์ ประกอบ 2 ความรู้ ในศาสตร์ การสอน
PK1: ใช้เทคนิคการเรี ยนการสอนที่หลากหลายเพื่อรองรับความแตกต่างของนักเรี ยน
3
PK2: ใช้เทคนิคการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน เพื่อให้เกิดการเรี ยนเชิงรุ ก
5
PK3: มีเทคนิคส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนร่ วมคิดและร่ วมอภิปรายในกลุ่ม
10
องค์ ประกอบ 3 ความรู้ ในเนื้อหา
CK1: เขียนสาระส�ำคัญหรื อความคิดรวบยอดถูกต้อง
6
CK2: ตั้งค�ำถามถูกต้องและสอดคล้องตามเนื้อหา
10
CK3: ยกตัวอย่างสถานการณ์/เหตุการณ์/ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
9
CK4: สรุ ปความรู ้สอดคล้องกับการทดลอง/การส�ำรวจ
9
CK5: ใบความรู ้/แบบฝึ กมีเนื้อหาถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั
8
CK6: เชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนไปสู่ เนื้อหาอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั
4
CK7: ออกแบบการทดลอง/การส�ำรวจต่างๆ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
9
CK8: เชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนไปสู่ การน�ำความรู ้ไปใช้ในการแก้ปัญหา/หรื อสร้างสิ่ งประดิษฐ์/ชิ้นงานต่างๆ
9
องค์ ประกอบ 4 ความรู้ ในเนื้อหาผนวกเทคโนโลยี
TCK1: ใช้รูปภาพ คลิปวีดิทศั น์ สื่ อแอนนิเมชัน่ และแบบจ�ำลองคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามเนื้อหาที่สอน
10
TCK2: ใช้ซอฟต์แวร์หรื อแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ส�ำหรับการทดลองและการส�ำรวจถูกต้องตามเนื้อหาที่สอน
0
TCK3: ใช้ขอ้ มูลออนไลน์เพื่อสนับสนุนเนื้อหาที่สอน
0
องค์ ประกอบ 5 ความรู้ ในศาสตร์ การสอนผนวกเนื้อหา
PCK1: เขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ครอบคลุมทั้ง ความรู ้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4
PCK2: ออกแบบกิจกรรมเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องและครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ระบุไว้
7
PCK3: เลือกใช้เทคนิควิธีการสอนได้เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาที่จะสอน
10
PCK4: มีวธิ ีการในการทบทวน/หาความรู ้เดิมของนักเรี ยนเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน
8
PCK5: มีการเชื่อมโยงความรู ้เดิมของนักเรี ยนกับประสบการณ์ใหม่ที่สร้างขึ้น
3
PCK6: มีกิจกรรม/วิธีการแก้ไข หรื อหลีกเลี่ยงการเกิดแนวคิดที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ในเนื้อหานั้น
0
PCK7: มีการตั้งค�ำถามก่อน หลังการท�ำกิจกรรม/การทดลอง/การส�ำรวจ เพื่อให้นกั เรี ยนสังเกตและลงข้อสรุ ปเอง
10
PCK8: มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นการประยุกต์ใช้เนื้อหาในการแก้ปัญหาในห้องเรี ยนและในชีวติ ประจ�ำวัน
9
PCK9: มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ/แก้ปัญหาเพื่อเข้าใจในเนื้อหา
10
PCK10: มีการก�ำหนดชิ้นงานหรื อผลงานในรู ปแบบอื่นที่สอดคล้องกับเนื้อหา
2
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

เกณฑ์ การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
องค์ ประกอบ 6 ความรู้ ในศาสตร์ การสอนผนวกเทคโนโลยี
TPK1: ใช้ระบบการจัดการเรี ยนรู ้ เช่น Moodle Web 2.0 เป็ นแหล่งรวบรวมใบความรู ้/แบบฝึ ก/สื่ อวีดิทศั น์/เกม/
แอพพลิเคชัน่ ต่างๆ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถเข้าใช้งานและเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
TPK2: ใช้ระบบ Social Media เช่น blog, facebook, line เป็ นช่องทางแลกเปลีย่ นเรี ยนรู ้สื่อสารระหว่างเพือ่ นและครู
TPK3: ใช้ระบบการจัดการเรี ยนรู ้/e-mail เพือ่ ให้นกั เรี ยนส่งการบ้าน/ครู ตรวจงานเพือ่ สะท้อนความเข้าใจรายบุคคล
TPK4: มีกิจกรรมให้นกั เรี ยนใช้สื่อคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายหรื อตามความสนใจ
องค์ ประกอบ 7 ความรู้ ในศาสตร์ การสอนผนวกเนื้อหาด้ วยการใช้ เทคโนโลยี
TPCK1: เลือกใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ในรู ปของสื่ อพรี เซนต์เทชัน่ สื่ อวีดิทศั น์ สื่ อแอนนิ เมชัน่ หรื อสื่ อคอมพิวเตอร์
จ�ำลองสถานการณ์ ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะสอน ผนวกกับวิธีการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยน
ได้เรี ยนรู ้จากสื่ อนั้นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
TPCK2: ใช้ซอฟต์แวร์เพือ่ สื บเสาะความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ทดลอง/สังเกต/สร้างแบบจ�ำลองในชั้นเรี ยน ทั้งในกรณีที่
ขาดแคลนอุปกรณ์/ลดอันตรายทีเ่ กิดจากการท�ำการทดลองจริ ง/ลด-ขยายระยะเวลาเพือ่ สังเกตปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ
TPCK3: ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ เป็ นช่องทางในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้สอดคล้องและครบถ้วนตามตัวชี้ วดั
เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนประเมินความเข้าใจตนเองในเนื้อหาที่สอน
TPCK4: ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนน�ำเนื้ อหาไปสร้างเป็ นชิ้นงานหรื อผลงาน
ในรู ปแบบอื่น
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