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ABSTRACT
A major shift occurred when the society of Thailand into the development process
towards modernization. The phenomenon started when foreign powers authority, either
in the form of knowledge, assistance came to the dominate, determining discourse to
create new meaning on the opposite of Sufficiency Economy including the
development, Under Development to born demand of the modernization. Is the
globalization of development towards modernization cause of the impact continues.
This aims to study of the Sufficiency Economy: demission of social capital
development to pace of change in, 21st Century of Thailand. The method into studies of
the qualitative result to data of the questionnaire un-structure and structure to check
trust of triangular check to data collection of the documentary and participatory action
learning with the community leadership in three Provinces of Thailand, per 240
persons, by purposive sampling and focus groups in the studies of the demission issue
to data analysis based on the analysis of three stages in the data reduction, data
organization, data interpretation to conclusion. The result of operations is the following:
I. Minds of dimensional including the mentally strong awareness and realization that
good, the independence of thought and action, creativity generosity and compromise.
II. Social and economic of dimensional including the buddy, to linking a strong
networks, to careful planning the ability of manage existing assets, having a backup
plan is immune system of the risks and alternatives, the value and development.
III. Technology of dimensional including the selection of what suits your needs, known
to improve the environment and the reality.
IV. Cultural of dimensional including an intellectual development potential and the
unique.
V. Resources and Environment of dimensional including the development and use to
the appropriate value.
Key words: Sufficiency Economy, Social Capital Development to the Pace of Change
in 21st Century.
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Abstract
The teaching strategies of append the Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK, description
knowledge of the content that corresponds effective teaching. The purpose to study; 1) learning competency and
skill in the 21st Century to integrate TPCK of the students, 2) the effective in the students achievement according to
the passing score of a percentage 80 upwards (E.I.), and 3) the attitudes towards learning activities of the students.
The methodology of the quantitative and qualitative, both of the participatory action research of the teachers in the
third schools include the wingnakornwittayakom, the ubonrattanapittayakom, the wiangwongkothwittayakhom
school per 9 persons, with of Grade 11 students information of the data into studies per 33 persons, by the cluster
random sampling to learning and collection of questionnaire at a coefficient, 0.83, interviews include the testing at
a confidence, 0.81, and the rubric assessment analytic criteria of indicators at coefficient, 0.85 due to the data analysis
of descriptive statistics, percentage, mean average, standard deviation, of the contents and to presented.
Learning competency and skill of an integrate TPCK to the students on TK, PK, CK, TCK at a excellent levels ( 
= 3.62, 3.57, 3.54, 3.51) respectively, and PCK, TPK, TPCK at a good levels (  = 3.36, 3.23, 3.17) respectively.
The effective achievement of the passing score (E.I.) to the students per 30 persons of the percentage at 90.91. And
the attitudes towards learning activities at a high levels (  =3.29).
In addition, The students understanding to the importance of a local learning resources, the value integrating
technology of the knowledge technology, can choose the right of create to effective information.

Keywords: Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK, learning competency and skill in the
21st Century,
the world-life with local environment
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้มี
จานวนนักเรียนร้อยละ 80 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2) เพื่อศึกษาผลการแสดงตัวแทน
ความคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่บูรณาการกับโลกชีวิตและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ให้มีจานวน
นักเรียนสามารถแสดงตัวแทนความคิดในระดับ 3 ขึ้นไป 3) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในที่บูรณาการโลกชีวิตและสิ่ งแวดล้ อ มใน
ท้องถิ่น ประชากร คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 420 คน กลุ่มเป้าหมาย เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ที่กาลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 33 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้
ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา IS การนาเสนอข้อมูล เกี่ยวกับโลกชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จานวน 4 แผน2) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.81 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน เป็น
แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ แบบประเมินการสร้างองค์ความรู้ในการเรียน
เกี่ยวกับโลกชีวิตและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น แบบบันทึกองค์ความรู้ที่ได้รับหลังเรียน แบบประเมิน
ระดับการแสดงตัวแทนความคิดของนักเรียน แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพิ่มเติม
ผลการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียน จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ
93.94 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ
นักเรียนส่วนมากสามารถแสดงตัวแทนความคิด ได้อย่างหลากหลายอยู่ ในระดับ 4 ถึงระดับ 5 ใน
รูปแบบการแสดงตัวแทนความคิด ตามแนวคิดของ Kozma, and Russell, 2005 และด้านความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่บูรณาการโลกชีวิตและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (
X ) เท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.84 นอกจากนี้ นักเรียนมีความเข้า ใจถึง
ความสาคัญของแหล่ งเรีย นรู้ ในท้องถิ่น ที่เป็นเอกลั กษณ์ในสั งคมเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถอธิบ าย
เชื่อมโยงได้ถูกต้อง สื่อสารเป็นเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์
คาสาคัญ : การแสดงตัวแทนความคิด, การบูรณาการกับโลกชีวิตและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

