บทที่ 5
การอภิปรายผลการวิจัย

การอภิปรายผลการวิจัยในบทนี้ จะครอบคลุม วัตถุประสงคในการวิจัย สมมติฐาน
การวิจยั วิธีดําเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจยั วิธีวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย
การอภิปรายผลและขอเสนอแนะในการวิจยั ซึ่งจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูในรูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรูและรูปแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คอื นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดปตตานี
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2550 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี จํานวน 60 คน ซึ่งกลุมตัวอยาง
แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมทดลอง จํานวน 30 คน และกลุม ควบคุม จํานวน 30 คน ซึ่งมีขั้นตอน
ในการเลือกกลุมตัวอยางดังตอไปนี้
2.1 การเลือกโรงเรียนโพธิ์คีรรี าชศึกษา จังหวัดปตตานี โดยผูวจิ ัยจะใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2.2 การสุมเลือกหองเรียนเพือ่ เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผูวิจยั ไดพิจารณาจาก
คะแนนกลางป วิชาวิทยาศาสตร (ว33101) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6 หองเรียน แลวทําการเลือกมา 2 หองเรียน โดยมีวิธกี ารดังนี้
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2.2.1 ผูวิจัยนําคะแนนวิชาวิทยาศาสตร (ว33101) ในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2550 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของแตละหองมาหาคาเฉลี่ย เปนรายหองมา
พิจารณา โดยเลือกหองที่มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันมากที่สุด จํานวน 2 หอง
2.2.2 จากนั้นจึงกําหนดกลุม ทดลองและกลุมควบคุม ทั้ง 2 กลุมโดยวิธีการ
สุมอยางงาย ( Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลากในแตละหอง ๆ ละ 30 เพื่อเปนกลุม
ทดลอง 1 กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1. ตัวแปรตน ( Independent Variables) ไดแก รูปแบบของบทเรียนบนเครือขาย
มี 2 แบบ คือ
3.1.1 บทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
3.1.2 บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
3.2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.3 ตัวแปรรวม (Covariate Variable) คือ คะแนนกลางป วิชาวิทยาศาสตร
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3
4. เนื้อหา
เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง วงจรไฟฟา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นประกอบดวย
1. บทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร
เรื่องวงจรไฟฟา
2. บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ วิชาวิทยาศาสตร
เรื่องวงจรไฟฟา
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินการวิจัยเพื่อเพื่อศึกษาผลของบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูใ น
รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูและรูปแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ตามขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการทดลอง
1. นําหนังสือแนะนําตัวจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตรถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี เพื่อขอความรวมมือในการเตรียมการ
ทดลองและนัดหมายเวลาในการทดลอง
2. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ
2.1 บทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
2.2 บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เตรียมนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางที่เขารับการทดลอง จํานวน 60 คน แบงเปน 2 กลุม
คือกลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน ดวยวิธดี ังตอไปนี้
3.1 การเลือกโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี โดยผูวจิ ัยจะใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.2 การสุมเลือกหองเรียนเพือ่ เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผูวิจยั ไดพิจารณาจาก
คะแนนกลางป วิชาวิทยาศาสตร (ว33101) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6 หองเรียน แลวทําการเลือกมา 2 หองเรียน โดยมีวิธีการดังนี้
3.2.1 ผูวิจัยนําคะแนนวิชาวิทยาศาสตร (ว33101) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2550 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของแตละหองหาคาเฉลี่ยเปนรายหอง โดยพิจารณาเลือก
หองที่มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันมากที่สุด จํานวน 2 หอง
3.2.2 จากนั้นจึงกําหนดกลุม ทดลองและกลุมควบคุม ทั้ง 2 กลุมโดยวิธีการ
สุมอยางงาย ( Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลากในแตละหอง ๆ ละ 30 คน เพื่อเปน
กลุมทดลอง 1 กลุม และกลุม ควบคุม 1 กลุม
4. กําหนดระยะเวลาในการทดลองเพื่อนัดหมายกับกลุมตัวอยาง
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5. ติดตอขออนุญาตใชหองคอมพิวเตอร ของโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี
ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30 เครื่อง เพื่อใชในการทดลองเปนรายบุคคลพรอม
บุคลากรประจําหองคอมพิวเตอรของโรงเรียน
6. จัดเตรียมสถานที่ที่ใชในการทดลอง รวมถึงการสํารวจอุปกรณ และเครื่องคอมพิวเตอร
ทั้งหมดวาพรอมใชงานหรือไม
7. ติดตั้งบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู และบทเรียนบนเครือขาย
แบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ ที่ใชในการทดลอง และทดสอบการใชงานเพื่อเตรียมความพรอม
8. เตรียมความพรอมในการดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม โดยใชบทเรียน
บนเครือขาย เรื่องอื่น ในวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อเตรียมความพรอมนักเรียนกลุม
ตัวอยางใหมีความเขาใจในการเรียนบทเรียนบนเครือขายที่จะทําการทดลอง
2. ขั้นทดลองนํารอง
ผูวิจัยทําการทดลองนํารอง โดยใชบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
และบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ กับกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม กอนที่จะทํา
การทดลองจริง เพื่อศึกษากระบวนการทดลอง และปญหาของบทเรียน วิธีการดําเนินการวิจยั ที่อาจ
เกิดขึ้นขณะทดลองเพื่อปองกันมิใหเกิดขึน้ ขณะทดลองจริง และเปนการทดลองใชเครื่องมือเพื่อหา
คุณภาพของเครื่องมือ โดยดําเนินการทดลองดังนี้
1. เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ของโรงเรียน
โพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน
2. ดําเนินการทดลองเหมือนการทดลองจริงในกลุมตัวอยาง ที่เรียนดวย
บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู และบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู
แบบปกติ
3. นําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาปรับปรุงบทเรียนใหสมบูรณกอนที่จะนําไปใชกับ
กลุมตัวอยางจริง
3. ขั้นดําเนินการทดลอง
1. ผูวิจัยทําการทดลอง โดยแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุม ควบคุม
ดังนี้
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1.1 กลุมทดลองเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู ใชเวลา 8 ชั่วโมง
ครั้งที่ 1 เวลา 3 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 เวลา 3 ชั่วโมง เปนเวลา 3 สัปดาห
1.2 กลุมควบคุมเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ ใชเวลา
8 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 เวลา 3 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 เวลา 3 ชั่วโมง เปนเวลา
3 สัปดาห
2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โดยใชบทเรียนบนเครือขาย
ดังนี้
2.1 แจงจุดประสงคการเรียนรู
2.2 อธิบายวิธีการเรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย รวมทั้งขอตกลงตาง ๆ และตอบขอ
ซักถามของกลุมตัวอยาง
2.3 ใหกลุมตัวอยางศึกษาเนือ้ หาบทเรียนบนเครือขาย วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา
ดวยตนเองจนจบบทเรียน ซึ่งมีวิธีการศึกษาดังนี้
2.3.1 เขาเว็บ www.chamai.net ซึ่งเปนบทเรียนบนเครือขาย วิชาวิทยาศาสตร
2.3.2 กลุมทดลองเรียนบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู โดยนักเรียน
เลือกกลุมสาระวิทยาศาสตร เขาเรียนในรายวิชา วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนกลุมควบคุมเรียนดวย
บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ สมัครเขาเรียนในรายวิชา วิทยาศาสตร 1
ของของครู ชไมพร
2.3.3 นักเรียนก็จะเขาถึงหนาบทเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา
ทําการศึกษาเนื้อหาตามลําดับ ครั้งที่ 1 เวลา 3 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 เวลา
3 ชั่วโมง เปนเวลา 3 สัปดาห รวม 8 ชั่วโมง เปนเวลา 3 สัปดาห จนจบบทเรียน
2.4 หลังเรียนจบบทเรียน ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน 20 ขอ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. หาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
2. หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก หาคาดัชนีความยาก
และคาดัชนีอํานาจจําแนก และหาคาดัชนีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบดวยวิธีของ
คูเดอร–ริชารดสัน โดยใชสูตร KR-20
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3. หาคาเฉลี่ย ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
4. หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุม
5. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง
ของแตละกลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม(Analysis of Covariance)
สรุปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่องผลของบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experiment)
ซึ่งใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการนําคะแนนกลางป
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 6 หอง มาหาคาเฉลี่ยที่
ใกลเคียงกันมากที่สุด ไดจํานวน 2 หอง เพื่อกําหนดกลุม ทดลองและกลุมควบคุม โดยวิธกี ารสุม
อยางงาย แบบจับฉลาก เพื่อเปนการควบคุมกลุมตัวอยาง ซึ่งจะสงผลตอการทดลองในครั้งนี้
ผลปรากฏวา กลุมทดลอง จํานวน 30 คน ที่เรียนเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา และกลุมควบคุมจํานวน 30 คน ที่เรียนดวย
บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ พบวา ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
วงจรไฟฟา ของกลุมทดลองที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม ที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู
แบบปกติ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งตรงกับสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว
อภิปรายผล
จากการวิจัยผลของบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยการนําคะแนนกลางปของวิชาวิทยาศาสตร ในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2550 มาหาคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกันมากที่สุด 2 หอง เพื่อกําหนดกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยวิธีการสุมอยางงาย แบบจับฉลาก เพื่อเปนการควบคุมกลุมอยาง ซึ่งจะสงผลตอการ
ทดลองในครั้งนี้ ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบน
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เครือขายแบบสืบเสาะหาความรูทั้งสองรูปแบบนั้น คือ บทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย
แบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ แสดงวาบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ ในการวิจยั ครั้งนี้ไดนํา
คะแนนกลางป วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2550 ของกลุมที่
เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู และกลุมที่เรียนดวยบทเรียนบน
เครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ มาใชเปนตัวแปรรวม ซึ่งจากการศึกษาผลการทดสอบ ไม
แตกตางกัน คือคะแนนกลางปไมสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เปนตัวแปรตาม แสดงวาความรู
พื้นฐานเดิมของผูเรียน ทําใหไมมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
วงจรไฟฟา ของนักเรียน โดยมีเหตุผลที่จะสนับสนุนผลของการวิจยั ครั้งนี้คือ
ประการที่หนึ่ง บทเรียนบนเครือขาย วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟานี้ ผูวิจยั ไดศกึ ษา
หลักทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivisim) โดยสรางและพัฒนาตามรูปแบบของ
Alessi and Trollip ซึ่งเปนรูปแบบที่อาศัยหลักการเรียนรูและผานกระบวนการพัฒนาอยางเปน
ระบบ ที่ขั้นตอนการออกแบบ 7 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียม การออกแบบบทเรียน การเขียน
แผนผัง การสรางสตอรี่บอรด การสรางบทเรียน การผลิตเอกสาร และขั้นการประเมินและแกไข
บทเรียน นอกจากนีย้ ังเปนการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลโดยจัดสภาพการเรียนการสอนที่ใช
คุณสมบัติของไอเปอรมีเดียและคอมพิวเตอรเครือขาย รวมทั้งการสรางสรรคกิจกรรมการเรียนที่ได
จัดกระบวนการสรางบทเรียนบนเครือขายอยางเปนระบบตามทฤษฎีและกระบวนการของการสราง
บทเรียนบนเครือขาย ทําใหเกิดการเรียนรูโดยอาจจัดเปนการเรียนการสอนทั้งกระบวนการหรือ
เปนเพียงสวนหนึ่ง เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
ชวยขจัดปญหาเรื่องอุปสรรคของการเรียนการสอนทางดานสถานที่ และเวลา ซึ่งสอดคลองกับ
คํากลาวของใจทิพย ณ สงขลา (2547) และดาริกานต เกณฑสาคู (2548) เชนกัน อีกทั้งลักษณะ
การเรียนการสอนบนเครือขายสามารถมีปฏิสัมพันธทางการเรียนบนเครือขาย 2 ลักษณะคือการ
ปฏิสัมพันธทางการเรียนระหวางผูเรียนและเนื้อหาสาระ กับการปฏิสัมพันธทางการเรียนระหวาง
ผูเรียนกับผูสอนไดเชนเดียวกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ และการออกแบบ
องคประกอบของเว็บไซตการเรียนสอนบนเครือขาย มีผลตอการเรียนการสอนของนักเรียน ซึ่งเปน
การเราความสนใจทําใหนกั เรียนตองการศึกษาบทเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการออกแบบของ
Susan et al (1996) และ Hoffman (1997) ที่กลาวถึงองคประกอบของการเรียนการสอนบนเว็บโดย
สรุปไดดังนี้ ประมวลการสอนรายวิชาออนไลน เนื้อหาประกอบดวยขอความ เสียงภาพกราฟก
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ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน การทบทวนความรูเดิม โฮมเพจสวนตัว การปฏิสัมพันธ งานที่ไดรับ
มอบหมาย การประกาศขอมูลขาวสาร การวัดผล การจัดการรายวิชา เพือ่ ใหเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุด
ผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู ใหคําแนะนําและใหขอมูลยอนกลับ ทดสอบความรูและ
การนําความรูไ ปใชใหผูเรียนทราบถึงความรูใหมที่สัมพันธกับความรูเดิม ซึ่งทําใหการจัดการเรียน
การสอนบนเครือขายมีขอดีและขอจํากัดในการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับแนวคิดของ
กิดานันท มลิทอง (2543) และ ณัฐกร สงคราม (2543) โดยกลาวถึงขอดีของการจัดการเรียน
การสอนบนเครือขายไว คือ การเรียนการสอนบนเครือขายมีความยืดหยุน และสะดวกสบายใน
การเรียน ผูเรียนควบคุมตนเอง มีรูปแบบมัลติมีเดียที่หลากหลาย มีแหลงทรัพยากรของขอมูล
มากมายทันสมัย สามารถเผยแพรผลงานไดอีกทั้งเปนการเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีใหกับนักเรียน
ดวย
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําทฤษฎีหลักการตาง ๆ เหลานั้นมาประยุกตใชในการ
ออกแบบระบบการบริหารการจัดการเรียนเรียนรู (LMS) โดยใชโปรแกรม Moodle ในการ
ออกแบบการเรียนการสอนบนเครือขาย เปนระบบบริหารจัดการเรียนรูนี้อํานวยความสะดวกใน
การจัดกลุมเนือ้ หาและกิจกรรมการเรียนรูส ําหรับผูสอน ซึ่งงายตอการออกแบบเว็บและการใชงาน
ในเรื่องตาง ๆ โดยสามารถสื่อสารโตตอบระหวางผูสอนกับผูเรียนจากกระดานขาว การอภิปราย
แสดงความคิดเห็นถามตอบจากกระทู รวมทั้งการสรางแบบทดสอบ แบบประเมินผลบนเครือขาย
นั้นยังงายสะดวกตอการใชงานสําหรับนักเรียนและผูสอนอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ
Alex J. Angulo and Michelle Bruce (1999) ที่ไดศึกษาเรือ่ งการรับรูของผูเรียนระดับอุดมศึกษา
โดยใชการสอนบนเว็บ ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมผูเรียนเห็นวาการสอนบนเว็บมีประโยชนตอ
การเรียนของตน โดยสิ่งที่ผเู รียนชอบมากที่สุดคือการอภิปรายในกระดานแสดงความคิดเห็นนอก
หองเรียน และการประยุกตใชหลักการดังนี้ลวนสงผลทําใหการจัดการเรียนการสอนบนเครือขาย
มีประสิทธิภาพทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ
รุจโรจน แกวอุไร (2542), วรวุฒิ มั่นสุขผล (2545), น้ํามนต เรืองฤทธิ์ (2546), รัชนีพร สุขเกษม
(2546), ชาตรี มูลชาติ (2546) และ นภาภรณ ยอดสิน (2547) ทําใหผูเรียนมีทัศนคติทดี่ ีตอการเรียน
บนเครือขายซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ Gulsun Kurubacak (2000) ดังนั้นจึงควรสงเสริมโดยการ
นําคุณประโยชนของเว็บมาใชใหไดมากทีส่ ุด จากเหตุผลดังกลาวในหลาย ๆ ปจจัยทีท่ ําใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
สูงขึ้นนั่นเอง
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ประการที่สอง การนําการจัดการเรียนรูแ บบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูมาจัดการเรียน
การสอนบนเครือขาย และวิธกี ารจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติเพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูกับ
บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนทีเ่ รียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย
แบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติซึ่งในปจจัยแรกที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนบทเรียนบน
เครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูสูงกวาบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบ
ปกติ คือ การเรียนการสอนบนเครือขายดังกลาวไวขางตนแลวนั้น อีกปจจัยหนึ่งทีท่ ําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น คือ การจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ซึ่งจากการวิเคราะห
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูทั้ง 5 ขั้น พบวา ผลความแตกตางที่สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่เรียนบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูสูงกวาบทเรียนบนเครือขายแบบ
สืบเสาะหาความรูแบบปกติ ดังนี้ คือ
1. ขั้นสรางความสนใจ พบวา เปนการนําเขาสูบทเรียนเหมือนกับขั้นตอนการอภิปราย
กอนการทดลองของบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ โดยการใชคําถาม และ
ภาพเหมือนกัน แตในบทเรียนบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู นั้นเนนทีก่ าร
ตั้งคําถามเพื่อใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็นที่จะสืบเสาะหาความรูมากกวา เชน คําถาม
ประเภทใชหรือไม เพราะเหตุใด ทําไมจึงเปนเชนนัน้ ซึ่งทําใหนกั เรียนเกิดความสนใจตอสิ่งตาง ๆ
ที่ครูนําเสนอและเกิดแนวคิดในการสืบคนหาคําตอบนั้น ๆ
2. ขั้นสํารวจและคนหา พบวา จากที่ครูไดตั้งประเด็นกระทูคําถามเพื่อใหนกั เรียน
สืบเสาะหาคําตอบดวยตนเองอยางอิสระเปดกวางภายใตขอบเขตของเรื่องที่กําลังศึกษาจากแหลง
เรียนรูที่ครูมีใหและแหลงเรียนรูอื่นๆ หรือเปนการปฏิบัตกิ ิจกรรมตาง ๆ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
รวมไปถึงการที่นักเรียนไดตงั้ ประเด็นกระทูคําถามเพื่ออภิปรายเปนแนวทางในการหาคําตอบหรือ
ทางเลือกใหม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกตินั้น
ในขั้นการทดลอง เปนการใหนักเรียนทําการทดลองหรือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อทดสอบสมมติฐาน
หาคําตอบของปญหาตามแนวทางที่กําหนดไวเทานั้น อิสระในการสืบเสาะหาคําตอบหรือแนวคิด
ใหมในอภิปรายหรือตอบคําถามนั้นยังมีนอ ย
3. ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป พบวา เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสํารวจตรวจสอบ
แลว จึงนําขอมูล ขอสนเทศ ที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดในรูปตาง ๆ
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การอภิปรายในกระทูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดซึ่งกันและกัน ซึ่งในนี้ก็ไมแตกตางกันกับขั้น
ของการอภิปรายหลังการทดลองในบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ มากนัก
4. ขั้นขยายความรู พบวา ในขั้นตอนนี้ จะไมมีในการเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบ
สืบเสาะหาความรูแบบปกติ ซึ่งเปนการนําความรูที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูนจากในขั้นของการ
สํารวจคนหาและขั้นอธิบายและลงขอสรุป ไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดทีไ่ ดคนควา
เพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอื่นๆ เชน
การใหนกั เรียนตั้งกระทูเปรียบเทียบความแตกตางของประเภทวงจรไฟฟาแตละแบบวาตางกัน
อยางไร หลังจากที่นักเรียนไดสืบคนขอมูล อภิปรายลงขอสรุปมาแลว หรือเปนการตัง้ กระทู
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน ๆ ถึงวิธีการคิดคํานวณของตนเองกับคนอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกันทําให
สามารถขยายแนวคิดหรือความรูของนักเรียนแตละคนใหมีความหลากหลายมากขึ้น และสามารถ
เปรียบเทียบไดขอดีขอจํากัดในเรื่องนั้น ๆ ได ซึ่งก็จะชวยใหเชื่อมโยงกับเรื่องตางๆ และทําใหเกิด
ความรูที่กวางขึ้น
5. ขั้นการประเมิน พบวา ในบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ จะไมมี
ขั้นนี้ที่เดนชัด แตก็สอดแทรกอยูในขั้นอื่น ๆสวนในบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรูจะแยกเปนขั้นตอนชัดเจนกวา เพื่อเปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ
วานักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากขั้นนี้จะนําไปสูการนําความรูไป
ประยุกตใชในเรื่องอื่น ๆ และคําถามจะแสดงถึงความสัมพันธและกระตุนการสืบคนในอนาคต
จากเหตุผลดังกลาวนี้สงผลใหผลการเรียนที่เรียนบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรูสูงกวาบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูของ สุวิมล เขี้ยวแกว (2540)
ภพ เลาหไพบูลย (2542) ที่กลาววาไวการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนการสอนที่เนน
กระบวนการแสวงหาความรู ที่จะชวยใหนกั เรียนไดคนพบความจริงตาง ๆ ดวยตนเองใหนกั เรียน
ไดมีประสบการณตรงในการเรียนรูเนื้อหาวิชา ครูจึงจําเปนตองมีการเตรียมสภาพแวดลอมใน
การเรียนรูศึกษาโครงสรางของกระบวนการสอน การจัดลําดับเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ชวยให
นักเรียนคนควาหาความรูอยางมีหลักการและเหตุผลขยายความคิดของตนเองไดอยางกวางขวาง
ในการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูผูวิจัยตองคํานึงจิตวิทยาพื้นฐานในการสอน
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ที่สอดคลองกับแนวคิดของ Piaget (Piaget ,n.d. อางถึงใน
เลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ, 2544) กลาวถึงพัฒนาการทางสมองของมนุษยไววาความคิดของมนุษย
ประกอบดวยโครงสราง 2 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 การดูดซึม ขั้นที่ 2 การปรับปรุง และสอดคลองกับแนวคิด
ของ สาโรช โศภีรักข (2546) กลาวไววาในการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูวาผูสอน
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ตองจัดกิจกรรม หรือสรางสถานการณการยั่วยุใหนักเรียนไดวางแผนกําหนดแนวทางวิธีการในการ
คนหาความรูดว ยตนเอง จนกระทั่งไดคําตอบ ทําใหการจัดการเรียนรูแ บบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรูนี้มีขอ ดีหลายประการ สอดคลองกับแนวคิดของ พิมพพันธ เดชะคุปต (2544) และ
สุวิทย และอรทัย มูลคํา (2547) กลาวถึงขอดีไววา นักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางเต็มที่
ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง จึงมีความอยากเรียนรูตลอดเวลา มีโอกาสไดฝกความคิด และฝกการ
กระทํา เรียนรูวิธีการคนหาความรูและแกปญ
 หาดวยตนเอง ทําใหนกั เรียนรูวิธีจดั ระบบความคิด
และวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได เนนนักเรียนเปน
สําคัญ นักเรียนสามารถเรียนรูความคิดรวบยอด และมีการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร
มากยิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ นวพรรณ ดีภยั (2548), สุมาลี วงคหอม (2584) และ
สุภาพร ศรีวาป (2549) ที่ปรากฏวา นักเรียนที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น มีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและขั้นบูรณาการสูงขึ้นอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกจากนี้มีผูศึกษาทําการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู ดานเจตคติ มโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียน พบวามีเจตคติที่ดีขึ้นสงผลตอความ
เขาใจของนักเรียนทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
เรวัติ ศุภมั่งมี (2542), Brigit V. Musheno and Anton E. Lawson (1999), Lisa M. Blank (2000)
วิชาญ เลิศลพ (2543), จงกลรัตน อาจศัตรู (2544), วาสนา วินจิ กุล (2546),
พรพรรณ พึ่งประยูรพงศ (2547) และ ชาติชาย โพยมเมฆา (2549)
ดังนั้นกลาวไดวา เมื่อนําการจัดการเรียนการสอนบนเครือขาย และการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู มาผสมผสานสรางขึ้นตามกระบวนการสราง หลักการทฤษฎีดังที่กลาวไวแลว
นั้น มาสรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที 3 จึงทําใหสงผลตอนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
บนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Slotta Jim (2002) ไดศึกษาการออกแบบเครือขายความรูที่เปนพื้นฐานการเรียน
วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมแบบสืบเสาะหาความรู เพื่อชวยใหนกั เรียนไดเรียนรูสิ่งที่แตกตางกันไดงาย
ขึ้น โครงสรางของเว็บที่เปนพื้นฐานการเรียนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมแบบสืบเสาะหาความรู นี้
ประกอบดวยหลักการ 4 ประการ ในการออกแบบใหกจิ กรรมสืบเสาะหาความรูสําเร็จไดนั่นคือ
1) การเขาสูโปรแกรมวิทยาศาสตร 2) การเขาสูกิจกรรมที่ทําใหเห็นภาพของการคิดที่ชัดเจน
3) การเขาสูขั้นตอนการชวยผูเรียนในการเรียนจากหัวขอตางๆ 4) การเขาสูขั้นตอนการชวยให
ผูเรียนพัฒนาทักษะการเรียนดวยตนเอง พบวามีการนําเว็บนี้ไปใชประโยชนมากมายทั้งครูและ
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นักเรียนและในปจจุบันมีการนําเว็บการสืบเสาะหาความรู นี้ไปใชในหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร
ซึ่งชี้ใหเห็นวา บทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการ
ผสมผสานคุณสมบัติของการจัดการเรียนบนเครือขายกับการจัดการเรียนรูแบบวัฎจักรการ
สืบเสาะหาความรูทําใหบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูนี้มกี ระบวนการเรียนรูที่เปน
ขั้นเปนตอนทําใหนกั เรียนมีความรูความเขาใจบทเรียนชัดเจนโดยมีกระบวนการคิดที่ทําใหนกั เรียน
สืบเสาะหาคําตอบอยางเปนกระบวนการสามารถเชื่อมโยงความรูไดอยางตอเนื่องกอเกิดใหนักเรียน
สรางองคความรูไดดวยตนเอง
ขอสังเกตและปญหาที่พบจากการวิจัย
ในการเรียนบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเรียน
โดยอิสระการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายจะตองอาศัยองคประกอบหลาย ๆ อยางที่ทําใหบทเรียน
นาสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนทําใหนกั เรียนเกิดการเรียนรูไดดว ยตนเองตาม
กระบวนการ ซึ่งผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตไวดงั นี้
1. ดานนักเรียนตองมีความพรอมในการเรียน มีความรับผิดชอบเพราะเปนการเรียนโดย
อิสระ ถาผูเรียนไมพรอมอาจจะละทิง้ การเรียนกลางคันได
2. ดานเทคโนโลยี เชน โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructuer)
เครื่องมือ (Hardware) ซอฟตแวร (Software) หรือโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร (Progrem) ซึ่งมี
ความซับซอนมากอาจจะมีขอ ผิดพลาด เชนการไมแสดงผลตามที่ตองการ การใชเวลานานในการ
เขาถึงขอมูล
3. การออกแบบบทเรียนเปนสิ่งสําคัญที่สุด คือทําอยางไรถึงจะเราความสนใจของผูเรียนให
สนใจ และเกิดการเขาใจบทเรียน มีการเรียนตามขั้นตอนกระบวนการเรียนรู อันจะสงผลกระทบตอ
การเรียนรูได เชน มีเนื้อหามากเกินไป บทเรียนไมมจี ุดสนใจ และในการเรียนในเรือ่ งหนึ่ง ๆ
นักเรียนไมเรียนตามขั้นตอนของกิจกรรมนัน้
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
1.1 การเรียนบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู จําเปนตองมีเครื่องมือ
อุปกรณ และระบบเครือขายที่พรอมและสมบูรณ เพื่อใหไดบทเรียนที่มีคุณภาพและทันตอความ
ตองการศึกษาของนักเรียน
1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู ควร
ออกแบบใหมคี วามหลากหลายทําใหนักเรียนสนใจและสามารถโตตอบกับนักเรียนได
1.3 ผูสอนตองมีทักษะความรูดานคอมพิวเตอร และระบบเครือขายพอสมควร
โดยเฉพาะผูสอนตองมีทักษะดานอืน่ ๆ ที่สามารถสรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู
ที่นาสนใจสําหรับนักเรียนได
1.4 สามารถนําบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร
เรื่องวงจรไฟฟา ที่สรางขึ้นไปใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรตอไป
1.5 ควรมีการสงเสริมอบรมพัฒนาบุคคลากรครูใหมีความรูความสามารถในดานการ
สรางบทเรียนบนเครือขายเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหมากขึ้น และตั้งเครือขาย
สมาชิกครูเพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานการสรางบทเรียนบนเครือขาย
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครัง้ ตอไป
2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายโดยการบริหารจัดการเรียนรูแบบ
LMS : Learning Management System ที่ใชโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียน
วาแตกตางกันหรือไม
2.2 ควรมีการนําบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูนี้ไปทดลองใชกับ
โรงเรียนอื่น ๆ เพื่อนําผลมาที่ไดมาเปรียบเทียบและพัฒนาบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะ
หาความรูตอไป
2.3 ควรมีการสรางบทเรียนบนเครือขายทีจ่ ัดการเรียนรูดว ยวิธีการสอนแบบอื่น ๆ
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหไดบทเรียนที่ดสี ําหรับนักเรียน
2.4 ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจหรือทัศนคติ หรือความคงทนของการเรียน
บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู
2.5 ควรมีการสรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูในรายวิชาอื่น ๆ
และอาจใชกับเนื้อหาทั้งหมดของวิชานั้น

