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สมศักดิ ์ เตชะโกสิต1* และ พัลลภ พิรยิ ะสุรวงศ์2
1. บทนํา
ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for
st
21 Century Skills) ซึง่ เป็ นองค์กรทีเ่ กิดจากการรวมตัว
ของนักธุรกิจ ผูน้ ําทางการศึกษา และผูก้ าํ หนดนโยบาย
ในประเทศสหรัฐ อเมริก าได้ร่ ว มกัน กํา หนดวิส ัย ทัศ น์
สําหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นัก เรีย น
ประสบความสํา เร็จ ในฐานะพลเมือ งและแรงงานใน
อนาคต [1] โดยพัฒนากรอบแนวคิดเกี่ยวกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ในการจัดระบบการศึกษาสําหรับนักเรียน
มี 4 ทักษะคือ 1) สาระวิชาแกนหลักและแนวคิดสําคัญ
ของการเรียนรู้ 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3)
ทักษะด้านสารสนเทศสือ่ และเทคโนโลยี และ 4) ทักษะ
ชีวติ และงานอาชีพ นอกจากทักษะในศตวรรษที่ 21 แล้ว
ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ยังกําหนดแนวคิด
เกี่ย วกับ ระบบสนั บ สนุ น การศึก ษาที่จํา เป็ น ที่จ ะช่ ว ย
พัฒ นาทักษะทัง้ 4 ด้า นดัง กล่ า ว โดยระบบสนับ สนุ น
การศึกษาประกอบด้วย 1) มาตรฐานการเรียนรู้ 2) การ
ประเมินทักษะ 3) หลักสูตรและการสอน 4) การพัฒนา
ทางวิชาชีพ และ 5) สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 นอกจากทีภ่ าคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่
21 กําหนดว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็ นสาระวิชาแกนหลักที่
มีความสําคัญสําหรับต่ อการดํารงชีวิตของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 แล้ว โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

(Programme for International Student Assessment:
PISA) ยั ง กํ า หนดให้ ก ารรู้ วิ ท ยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) เป็ น 1 ใน 3 ด้าน นอกจากการรู้การอ่า น
(Reading
Literacy) และการรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
(Mathematical Literacy) ของนักเรียนอายุ 15 ปี โดย
โครงการประเมิน ผลนั ก เรีย นนานาชาติ ไ ด้ วิจ ัย เพื่อ
ตัดสินใจว่าความรู้ และทักษะทีจ่ ําเป็ นสําหรับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การมีชีวิต สัง คมยุ ค ใหม่ และเป็ น ตัว ชี้ว ัด
ศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ผลการประเมินแบ่ง
การรูว้ ทิ ยาศาสตร์เป็ น 6 ระดับ โดยกําหนดให้ระดับ 2
เป็ นระดับพื้นฐาน ที่เริม่ แสดงว่านักเรียนมีความรู้และ
พอใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ในชีวติ จริงในอนาคต
[2] โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ด้ ติ ด ตามผลการ
ประเมิน PISA 2012 รายงานระดับการรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ของนักเรียนไทย พบว่ามีนกั เรียนไทยทีแ่ สดงสมรรถนะ
ทีร่ ะดับพืน้ ฐานมีอยู่รอ้ ยละ 37.5 ทีน่ ่าสนใจก็คอื นักเรียน
ทีแ่ สดงสมรรถนะตํ่ากว่าระดับพืน้ ฐานมีถึงร้อยละ 33.6
ในจํา นวนนี้ แบ่ ง เป็ นที่ร ะดับ 1 อยู่ร้อยละ 26.6 และมี
นักเรียนที่แสดงสมรรถนะไม่ถึงระดับ 1 อยู่ร้อยละ 7.0
นักเรียนไทยที่มสี มรรถนะระดับสูง (ระดับ 5 กับระดับ
6) มีเพียงร้อยละ 1.0% (มีนักเรียนไทยเพียงร้อย 0.9 ที่
ระดับ 5 และ ร้อยละ 0.1 ทีร่ ะดับ 6) [3]
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ด้วยสภาพปญั หาการรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของนักเรียนไทย
ในป จั จุ บ ัน ทํ า ให้ ห ลายฝ่ า ยวิต กถึ ง ศัก ยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในอนาคต ในบทความนี้จงึ นําเสนอ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์
ั ญาโดยใช้ เ ทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง ในวิ ช า
ด้ ว ยป ญ
วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการ
เรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ ทํา ให้นัก เรีย นเกิด สมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต
2. ทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ั ญา
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์ ด้ ว ยป ญ
(Constructionism) มีพน้ื ฐานทีพ่ ฒ
ั นามาจากทฤษฎีการ
สร้า งความรู้ (Constructivism) ของพีอาเจต์ โดยมี
หลักการสําคัญว่าความรู้ไม่เพียงส่งผ่านจากครูส่ผู ู้เรียน
แต่ ถู กสร้างภายในตัวของผู้ เรียนเอง ผู้ เรียนไม่ ได้ร ับ
ความคิด แต่เป็ นผูส้ ร้างความคิด [4] เน้นการเรียนรูท้ เ่ี กิด
จากการที่ผู้เรียนได้สร้างทํ าชิ้นงานจริงโดยมีว ัสดุ การ
เรียนรูท้ เ่ี หมาะสมเป็ นเครื่องมือในการสร้างชิน้ งาน [5]
การสร้างชิน้ งานเป็ นกระบวนการทีน่ ักเรียนสร้างสรรค์
(Creating) ผลงาน ซึ่งเป็ นระดับขัน้ สูงสุดของการเรียนรู้
ทางพุทธิพิส ยั (Cognitive Domain) ตามจุดมุ่ งหมาย
การศึกษาของบลูมฉบับปรับปรุ ง (Revised Bloom’s
Taxonomy) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 1) การสร้ า งแนวคิ ด
(Generating) เ ป็ น กา รสร้ า ง คว าม รู้ ใ หม่ โด ยก า ร
ตั ง้ สมมติ ฐ าน (Hypothesizing) 2) การสร้ า งแผนงาน
(Planning) เป็ นการกํ าหนดขัน้ ตอน และการออกแบบ
(Designing) โครงร่าง หรือเค้าโครงของงาน และ 3) การ
สร้างผลผลิต (Producing) เป็ นการสร้างความรู้ใหม่จาก
การสร้างผลงาน
จากการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอนตาม
ั ญาสามารถ
ทฤษฎีก ารเรีย นรู้เ พื่อ สร้า งสรรค์ด้ว ยป ญ
พัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน [6, 7] และความคิดอภิ
์
ั ญา [8] ผู้ เ รี ย นเรี ย นอย่ า งมี ค วามสุ ข และรู้ สึ ก
ปญ
พึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
เรียนรูเ้ พื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปญั ญา [9]
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3. เทคโนโลยีเสมือนจริง
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เป็ น
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR)
ประเภทหนึ่ง โดยผูใ้ ช้สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมจริง
และวัตถุเสมือนซ้อนทับ หรือประกอบกับโลกจริง ดังนัน้
เทคโนโลยีเสมือ นจริงจะเพิ่มเติ ม สภาพจริง มากกว่ า
แทนทีโ่ ลกจริงทัง้ หมด [10] เป็ นรูปแบบของประสบการณ์
ในโลกแห่งความเป็ นจริง (real world) ทีเ่ พิม่ เนื้อหาทีส่ ร้าง
ขึ้นจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงไปสถานที่ และ/หรือ
กิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง เทคโนโลยีเสมือนจริงช่ วยให้
เนื้อหาดิจติ อลผสมลงในการรับรู้ของคนในโลกแห่งความ
จริง [11]
แนวคิดหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริง คือการพัฒนา
เทคโนโลยีท่ผี สานเอาโลกแห่งความเป็ นจริงและความ
เสมือนจริงเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ต่ าง ๆ เช่นเว็บแคม คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ อ่นื ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริงนั น้ จะแสดงผลผ่ านหน้ า
จอคอมพิวเตอร์ หน้ าจอโทรศัพท์มือถือ บนเครื่องฉาย
ภาพ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ โดยภาพเสมือนจริง
ทีป่ รากฏขึน้ จะมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้ได้ทนั ทีทงั ้ ในลักษณะ
ทีเ่ ป็ นภาพนิ่งสามมิตภิ าพเคลื่อนไหวหรืออาจจะเป็ นสื่อที่
มีเสียงประกอบขึน้ กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้
ออกมาแบบใด [12]
ตลอดในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เริม่ มีการทดลอง
นําเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ทดลองทัง้ โรงเรียนและทาง
ธุรกิจ ถึงแม้มไี ม่มากเท่าทีว่ ธิ กี ารศึกษาและการฝึ กอบรม
ดัง้ เดิมก็ตามแต่ในปจั จุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ี
ทําให้เทคโนโลยีเสมือนจริงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กว่าเดิม และอุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั เทคโนโลยีเสมือนจริงมีขนาด
เล็ก กะทัดรัด เช่ น คอมพิวเตอร์ส่ วนบุ คคล โทรศัพ ท์
เคลื่อนที่ และนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ทําให้มี
แนวโน้มการนําเทคโนโลยีเสมือนจริงมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในด้านการศึกษาและการฝึ กอบรม [13] ประกอบ
กับคุณสมบัตขิ องเทคโนโลยีเสมือนจริงดังกล่าวเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ
สร้างสรรค์แนวปฏิบตั ิทางการเรียนการรับการสนับสนุ น
จากบุคลากร และสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีเ่ กื้อหนุ น
เพื่อช่ วยให้การเรียนการสอนบรรลุ ผลผู้เรียนมีโอกาส
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เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีเครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพ นอกจากนี้ยงั สามารถออกแบบระบบการเรียนรูท้ ่ี
เหมาะสมทัง้ การเรียนเป็ นกลุ่มหรือการเรียนรายบุคคล
ด้วยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ผลการศึกษาเกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงกับ
การเรียนการสอน พบว่ า นั กเรียนมีป ระสบการณ์ การ
เรียนรู้ได้ดขี น้ึ เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ดัง้ เดิม [14] เทคโนโลยีเสมือนจริงมีศกั ยภาพเปลีย่ นการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้ของแนวคิดและเนื้ อหาที่มี
ความซับซ้อน โดยเปลีย่ นความจําเนื้อหาเป็ นความเข้าใจ
ข้อมูลด้วยการผสมผสานระหว่างภาพและประสาทสัมผัส
ทําให้เกิดประสิทธิภาพขององค์ความรู้และประสบการณ์
การเรียนรู้ [15] การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ร่วมกับการสอนของครู ภาพประกอบ และเอกสารการ
เรียนการสอนมีผลต่ออิทธิพลทางบวกกับการเรียน [16]
สามารถทําให้นกั เรียนสนใจวิทยาศาสตร์มากยิง่ ขึน้ [17]
4. แอพพลิ เคชัน่ ออรัสมา
ออรัส มา (Aurasma) เป็ น เครื่อ งมือ สํ า เร็จ รู ป ที่ จ ะ
อํานวยความสะดวกในการสร้างสื่อประเภทเทคโนโลยี
เสมือนจริง โดยผูส้ ร้างสื่อไม่จําเป็ นต้องมีความรูเ้ ชิงลึกใน
เรื่องการเขียนโปรแกรม ทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูก
เข้ารหัสด้วยออรัสมา ให้ปรากฏเห็นภาพผ่านหน้าจอของ
อุปกรณ์ประเภท โทรศัพท์มอื ถือ แท็บเล็ต [18]
ผู้สร้างสื่อด้วยออรัสมาสามารถสร้างได้เพียงปฏิบ ัติ
ตามขัน้ ตอนของคํ า แนะนํ า ในเว็ บ ไซต์ https://studio.
aurasma.com/home โดยสิง่ สําคัญคือการเผยแพร่ให้ผใู้ ช้
ทราบชื่อของ Channel ซึง่ เป็ นช่องทางให้ผใู้ ช้เข้าถึงสื่อที่
ผู้สร้ างต้ องการเผยแพร่ สํ าหรับผู้ ใ ช้ ต้ อ งดาวน์ โ หลด
แอพพลิเคชันออรั
่ สมาไว้ในเครื่องมือ และค้นหาชื่อของ
Channel ที่ต้องการใช้งาน ผู้ใช้ก็สามารถเข้าถึงสื่อที่
ต้องการได้
ด้วยลักษณะเด่นของออรัสมาที่สร้างให้ผู้ใช้สามารถ
สร้างเทคโนโลยีเสมือนจริงได้โดยที่ไม่ต้องมีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์อย่างลึกซึง้ นัน้ ทําให้ออรัสมาจึงเป็ นวัสดุการ
เรียนรูท้ เ่ี หมาะสมทีใ่ ห้ผเู้ รียนใช้เป็ นเครื่องมือในการสร้าง
ชิ้นงานในการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปญั ญา
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5. การรูว้ ิ ทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
การรูว้ ทิ ยาศาสตร์หมายถึงความรูท้ างวิทยาศาสตร์ของ
แต่ ละบุ คคล และใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการระบุ
ปญั หา การหาความรู้ใหม่ การอธิบายปรากฏการณ์ ทาง
วิทยาศาสตร์ การหาข้อสรุปตามหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ เข้าใจลักษณะของวิทยาศาสตร์ใน
ฐานะทีเ่ ป็ นความรูข้ องมนุ ษย์และได้จากการเสาะหาค้นหา
มีความตระหนักรู้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถ
สร้างวัสดุ สติปญั ญา สิง่ แวดล้อมทางวัฒนธรรม เต็มใจที่
ั หาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ใน
จะมีส่วนร่ วมรับรู้ป ญ
ฐานะทีเ่ ป็ นพลเมืองทีม่ คี วามคิดและรับผิดชอบ [2]
สําหรับโครงการ PISA ประเทศไทย ซึ่งสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึง
การกําหนดกรอบการรู้วิทยาศาสตร์ในการประเมินผล
PISA 2012 มีองค์ประกอบดังนี้ [3]
1. บริบทของการประเมินผลวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การ
รับรูถ้ งึ สถานการณ์ในชีวติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. ทักษะทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงทักษะการใช้
ความรู้วทิ ยาศาสตร์ในการระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์
อธิบ ายปรากฏการณ์ ใ นเชิงวิท ยาศาสตร์ และการใช้
ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์
3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้วย ความรู้
วิทยาศาสตร์ และความรูเ้ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์
4. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ คือการแสดงการตอบสนอง
ต่ อวิทยาศาสตร์ ด้วยความสนใจ สนั บสนุ นการสืบหา
ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์
6. วิ ธีการเรียนการสอนตามทฤษฎี การเรียนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญาโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
จากการศึก ษา วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ เอกสารและ
งานวิจยั เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย
ปญั ญา และเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อร่างกรอบแนวคิด
เบื้องต้นของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
ั ญาโดยใช้ เ ทคโนโลยี
เรีย นรู้เ พื่อ สร้ า งสรรค์ด้ ว ยป ญ
เสมือนจริงในวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนี้
องค์ประกอบของการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
เรียนรูเ้ พื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปญั ญาโดยใช้เทคโนโลยีเสมือน
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จริงในวิชาวิทยาศาสตร์มี 5 ประการ คือ 1) ทฤษฎีการ
เรียนรูเ้ พื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปญั ญา 2) เทคโนโลยีเสมือนจริง
3) ครูผสู้ อน 4) นักเรียน 5) เนื้อหาวิชา ก่อนการจัดการ
เรียนการสอนครูผู้สอนจําเป็ นต้องวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทัง้ 5 ประการ
Define
Explore
Produce
Present

Assessment

Constructionism
Augmented Reality
Teacher
Students
Content

กระบวนการของรู ป แบบการเรีย นการสอนตาม
ั ญาโดยใช้
ทฤษฎีก ารเรีย นรู้ เ พื่อ สร้ า งสรรค์ ด้ ว ยป ญ
เทคโนโลยีเสมือนจริงในวิชาวิทยาศาสตร์ มี 5 ขัน้ ตอน
ดังนี้

Scientific Literacy

รูปที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปญั ญาโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ในวิชาวิทยาศาสตร์
ขัน้ ตอนที่ 1 กําหนด (Define) เป็ นขัน้ ตอนที่ครู
และนักเรียนร่ว มกัน กําหนดปญั หาและเป้าหมายของ
การเรียนรูใ้ ห้มคี วามชัดเจน โดยครูเริม่ จากสถานการณ์
หรือ ประเด็น คํา ถามเพื่อ นํ า เข้า สู่บ ทเรีย น ครู แ ละ
นักเรียนร่วมกันกําหนดเป้าหมายของการหาคําตอบจาก
ประเด็น คํา ถาม สมาชิก ของกลุ่ม นักเรียนร่ วมกันวาง
แผนการทํางาน เพื่อทําชิน้ งานบรรลุเป้าหมาย
ขัน้ ตอนที่ 2 สํารวจ ตรวจสอบ (Explore) เป็ น
ขัน้ ตอนทีส่ มาชิกร่วมกันสืบค้นหาความรูจ้ ากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย หรือจากสํารวจ ตรวจสอบ ทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อหาคําตอบของปญั หา หรือประเด็นที่
สงสัย
ขัน้ ตอนที่ 3 สร้างชิ้ นงาน (Produce) เป็ นขัน้ ตอน
ที่นักเรียนที่เป็ นสมาชิกของแต่ กลุ่มสร้างผลงานแสดง
ความรู้ท่ไี ด้จากการสํารวจ ตรวจสอบ หรือทดลองทาง
วิท ยาศาสตร์ ในรู ป แบบไฟล์ ค อมพิ ว เตอร์ และใช้
แอพพลิ เ คชัน่ ออรัส มาเป็ น ช่ อ งทางในการนํ า เสนอ
ผลงานของนักเรียน
ขัน้ ตอนที่ 4 นํ าเสนอ (Present) เป็ นขัน้ ตอนที่
นักเรียนนํ าเสนอผลงานจากการเรียนรู้ สืบค้นหาความรู้
จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย หรือจากสํารวจ ตรวจสอบ

_15-0870(001-240).indd 228

ทดลองทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนนํ าเสนอชิ้นงานด้วย
ภาพ marker แล้วนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการเรียนรู้
ของกลุ่มอื่น
ขัน้ ตอนที่ 5 ประเมิ นผล (Assessment) เป็ น
ขัน้ ตอนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทัง้ จาก
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากบันทึกหลัง
เรียนของนักเรียนตัง้ แต่ขนั ้ ตอนที่ 2 ถึงขัน้ ตอนที่ 4 และ
ประเมินการพัฒนาผลสัมฤทธิการเรี
ยนของนักเรียนด้วย
์
แบบทดสอบ
ผู้เ ขีย นได้ มีโ อกาสทดลองจัด การเรีย นสอนตาม
ขัน้ ตอนกระบวนการข้างต้นในวิชาฟิ สกิ ส์ เรื่องกฎแรง
โน้มถ่วง ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 หลังจากเรื่องกฎการ
เคลื่อนทีข่ องนิวตัน ดังนี้
ผู้เขีย นเริ่มประเด็นปญั หาให้นัก เรีย นว่า ถ้า คิดถึง
นิวตัน นักเรียนจะนึกถึงเหตุการณ์อะไร นักเรียนจะตอบ
ว่านักเรีย นคิด ถึง เหตุ การณ์ ท่นี ิ วตัน นัง่ ใต้ต้นแอปเปิ ล
ผูเ้ ขียนถามนักเรียนต่อว่า แล้วเหตุการณ์นนั ้ ทําให้นิวตัน
ค้น พบอะไร ใช่ ก ฎการเคลื่อ นที่ข องนิ ว ตัน ที่นัก เรีย น
เรียนมาแล้วหรือไม่ ผูเ้ ขียนให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยแต่
ละกลุ่ ม มีส มาชิก 3 คน และกํ า หนดเป้ าหมายว่ า ถ้ า
นักเรียนต้องสามารถอธิบายการค้นพบของนิวตันจากใน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

เหตุ ก ารณ์ ท่ีนิวตัน นัง่ ใต้ต้นแอปเปิ ล ให้ผู้อ่ืนฟงั โดยใช้
แอพพลิเคชันออรั
่ สมา
การดํ า เนิ น การขัน้ สํ า รวจ ตรวจสอบ ผู้เ ขีย นให้
นักเรียนแต่กลุ่มยืมคอมพิวเตอร์พกพา 1 เครื่อง เพื่อให้
นักเรียนสืบค้นข้อมูลประเด็นปญั หา
นัก เรีย นวางแผน เรีย บเรีย งข้อ มูล เขีย นบท และ
ดําเนินการสร้างชิน้ งานการนําเสนอเรื่องกฎแรงโน้มถ่วง
ในรูปไฟล์วดี ิทศั น์ แล้วใช้ออรัสมาเป็ นช่องทางในการ
นํ าเสนอ ในขัน้ ตอนนี้ ผู้เขียนสังเกตเห็นว่า นอกจาก
นั ก เรี ย นมี ก ารปรึ ก ษาระหว่ า งสมาชิ ก ในกลุ่ ม แล้ ว
นักเรียนยังมีการปรึกษา และแบ่งปนั ข้อมูลระหว่างกลุ่ม
ด้วย มีนักเรียนแบ่งปนั ความรูว้ ธิ กี ารสร้างออรัสมาเป็ น
ไฟล์วดี ทิ ศั น์ให้เพื่อนทีย่ งั ไม่สามารถสร้างได้สาํ เร็จ

รูปที่ 2 ตัวอย่างผลงาน Channels: BeaT UP Phon
ในการเรียนการสอนครัง้ นี้ ผูเ้ ขียนให้นักเรียนนําเสนอ
โดยการตัง้ กระทูใ้ นเฟสบุ๊คเพื่อให้เพื่อนในกลุ่มอื่นมีโอกาส
ดูผลงานของนักเรียนได้ และประเมินผลของเพื่อนด้วย
จากการประเมินของผูเ้ ขียนพบว่า การเรียนการสอนตาม
ั ญาโดยใช้
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์ ด้ ว ยป ญ
เทคโนโลยีเสมือนจริงในวิชาวิทยาศาสตร์ครัง้ นี้เป็ นฝึ กให้
นักเรียนมีการระบุ ประเด็นป ญั หา สืบค้นหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
และนักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบ
ของการรูว้ ทิ ยาศาสตร์
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7. สรุป
ั หาของการรู้วิท ยาศาสตร์ข องนั ก เรีย นไทยมี
ปญ
ระดับตํ่ามากเมื่อเปรียบกับนักเรียนของประเทศอื่นทํา
ให้ เ กิ ด ความวิต กในเรื่ อ งของศัก ยภาพแข่ ง ขัน ของ
ประเทศในอนาคต จากการศึกษาพบว่าการเรียนการ
ั ญา
สอนตามทฤษฎีก ารเรียนรู้เ พื่อสร้างสรรค์ด้วยป ญ
และการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการเรียนการสอนมี
ผลต่ อ การพัฒ นาการรู้วิท ยาศาสตร์ ในบทความนี้ ไ ด้
นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปญั ญาโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ในวิชาวิทยาศาสตร์ซง่ึ ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบมี 5
ประการ คือ ทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปญั ญา
เทคโนโลยีเสมือนจริง ครู นักเรียน และเนื้อหาวิชา และ
2) กระบวนการ มี 5 ขัน้ ตอน คื อ กํ า หนด สํ า รวจ
ตรวจสอบ สร้างชิน้ งาน นํ าเสนอ และประเมินผล จาก
การประเมินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้ในวิช า
วิทยาศาสตร์พบว่า นักเรียนมีการระบุประเด็นป ญั หา
สืบ ค้ น หาความรู้ ท างวิท ยาศาสตร์ และมีเ จตคติ ต่ อ
วิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบของการรูว้ ทิ ยาศาสตร์
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