บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามาใชใน
การศึกษาผลของบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีสาระสําคัญตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้
1. ทฤษฎีการเรียนการสอน
2. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
3. วิธีการสอนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
4. การเรียนการสอนบนเครือขายหรือบนเว็บ
5. สาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตร
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
1. ทฤษฎีการเรียนการสอน
1.1 ทฤษฎีการสรางความรูด ว ยตนเอง (Constructivism)
ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง มาจากแนวคิดที่เปนรากฐานสําคัญซึ่งปรากฎจากรายงาน
ของนักจิตวิทยาและนักการศึกษา ไดแก Jean Piaget และ Lev Vygotsky ซึ่งผลงานของเขาเปนที่
ยอมรับกันมาก เปนผลทําใหมีผูนิยมนํามาประยุกตใชการเรียนการสอนอยางแพรหลาย
ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปญ
 ญาของ Jean Piaget และ Lev Vygotsky เปนรากฐานที่สําคัญ
ของทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) เพียเจตอธิบายวา พัฒนาการทางเชาวปญญา
ของบุคคลมีการปรับตัวผานทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (assimilation) และกระบวนการปรับ
โครงสรางทางปญญา (accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรับและซึมซาบขอมูลหรือ
ประสบการณใหมเขาไปสัมพันธกับความรูหรือโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม หากไมสามารถ
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สัมพันธกันได จะเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น (disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะใหอยูใ นภาวะ
สมดุล (equilibrium) โดยใชกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา Jean Piaget เชื่อวา
(Piaget, 1972 : 1-12) คนทุกคนจะมีการพัฒนาเชาวปญญาไปตามลําดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธและ
ประสบการณกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และประสบการณที่เกีย่ วกับการคิดเชิงตรรกะและ
คณิตศาสตร รวมทั้งการถายทอดความรูทางสังคม (social transmission) วุฒิภาวะ (maturity) และ
กระบวนการพัฒนาความสมดุล (equilibration) ของบุคคลนั้น สวน Lev Vygotsky ใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรมและสังคมมากเขาอธิบายวามนุษยไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมตั้งแตแรกเกิด ซึ่งนอกจาก
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติแลวก็ยังมีสิ่งแวดลอมทางสังคมซึ่งก็คือวัฒนธรรมที่แตละสังคมสรางขึ้น
ดังนั้นสถาบันสังคมตาง ๆ เริ่มตั้งแตสถาบันครอบครัวจะมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางเชาวปญญาของ
แตละบุคคล นอกจากนั้นภาษายังเปนเครื่องมือสําคัญของการคิดและการพัฒนาเชาวปญญาขั้นสูง
พัฒนาการทางภาษาและทางความคิดของเด็กเริ่มดวยการพัฒนาที่แยกจากกัน แตเมือ่ อายุมากขึ้น
พัฒนาการทั้งสองดานจะเปนไปรวมกันเพื่อใหเขาใจแนวคิดของทฤษฎีการสรางความรูไดงายขึน้
โดยแนวคิดนีก้ ับแนวคิดของทฤษฎีกลุมปรนัยนิยม (Objectivism) ซึ่งมีความเห็นวา โลกนี้มีความรู
ความจริง ซึ่งเปนแกนแทแนนอนไมเปลี่ยนแปลง การศึกษาคือการใหผูเรียนไดเรียนรูความรูความจริง
เหลานี้ ดังนัน้ ครูตองพยายามถายทอดความรู และความจริงนี้ใหผูเรียน และผูเรียนจะสามารถรับสิ่งที่
ครูถายทอดไดอยางเขาใจตามที่ครูตองการ แตนักทฤษฎีกลุมสรางความรู มีความเห็นวา แมโลกนีจ้ ะมี
อยูจริง และสิง่ ตาง ๆ มีอยูในโลกจริง แตความหมายของสิ่งเหลานั้น มิไดมีอยูใ นตัวของมันสิ่งตาง ๆ
มีความหมายขึ้นมาจากการคิดของคนที่รับรูสิ่งนั้น และแตละคนจะใหความหมายแกสิ่งเดียวกัน
แตกตางกันไปอยางหลากหลาย ดังนัน้ สิ่งตาง ๆ ในโลกจึงไมมีความหมายที่ถูกตองหรือเปนจริงทีส่ ุด
แตขึ้นอยูก ับการใหความหมายของคนในโลก คนแตละคนเกิดความคิดจากประสบการณ ดังนั้น
สิ่งแวดลอมทีอ่ ยูในประสบการณนนั้ ก็ยอ มเปนสวนหนึ่งของความคิดนั้น หรือเปนความหมายสวน
หนึ่งของความคิดนั้น ดวยเหตุนี้วีก็อทสกี้ จึงเนนความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคล และ
การใหความชวยเหลือผูเรียนเพื่อใหความกาวหนา จากระดับพัฒนาการที่เปนอยู ไปถึงระดับ
พัฒนาการที่เด็กมีศักยภาพจะไปถึงได วีก็อทสกี้ ไดเสนอแนวคิดเกีย่ วกับ “zone of proximal
development” ซึ่งเปนแนวคิดใหมที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในดานการจัดการเรียนการสอน
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ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเอง และ เทคโนโลยีทางการศึกษา
Duffy และ Jonassen (1991) ไดกลาวถึงมุมมองทางเทคโนโลยีทางการศึกษา อันทีจ่ ริงหนาที่
ในการคิดคนแบบจําลองเพื่อการศึกษาใหมๆในยุคขอมูลขาวสารดูจะเปนธรรมชาติของสาขานี้ การนํา
ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเองมาปฏิบัติมีจุดแข็ง 2 ประเด็นคือ 1. ประสบการณใน
การออกแบบบรรยากาศการเรียนรูแบบเสรีคือเปลี่ยนจากเครื่องสอนเปนผูสอนที่มีปฏิสัมพันธ หาก
ผูเรียนมีวิธีและเวลาในการรับขอมูลดิบไดดวยตนเอง บรรยากาศการเรียนรูแบบเสรียอ มเปนสิ่งสําคัญ
2. กลวิธีการจัดการความรู หรือ ความเชี่ยวชาญในการทดสอบยอยในสิ่งที่ผูเรียนรูและวิธีคิดของผูเรียน
เพื่อสื่อสารขอมูลเหลานั้นกับผูอื่น หากผูเรียนสามารถถูกหลอหลอมใหเชี่ยวชาญในทุกแงมุมที่เกิดขึ้น
จริงรายละเอียดของประเภทความรูที่ผูเชี่ยวชาญมีและทําก็เปนสิ่งจําเปน
นักเทคโนโลยีทางการศึกษาจํานวนมากมีความกระตือรือรนตอทฤษฎีการเรียนรูแบบสราง
องคความรูดวยตนเอง บางคนเปรียบเทียบการคนพบในสิ่งนี้วาเปน “ภาวะที่ถูกเปลี่ยนแปลง”
(Bednar et al., 1991, p.91) Bednar และเพื่อนรวมงานเห็นวาทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางองคความรูดว ย
ตนเองเนนสิ่งที่ดีที่สุดของการเรียนรูดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาและนํามาใชเปนศูนยกลางของทฤษฎี
ใหมโดยจัดหาทางเลือกใหกบั ทั้งแบบจําลองเทคโนโลยีระบบการสอนที่คอยๆหมดไปและการผสมผสาน
ทฤษฎีการศึกษาตางๆที่กําลังเกิดขึ้น ความตื่นตัวในการวางตําแหนงใหมใหทฤษฎีการเรียนรูแบบ
สรางองคความรูดวยตนเอง
การเชื่อมโยงระหวางเทคโนโลยีทางการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวย
ตนเองจะมีความเปนไปได ตราบจนทุกวันนี้คําประกาศวิสัยทัศนมจี ํานวนมากกวาการนําไปปฏิบัติจริง
และการใหเหตุผลเชิงประจักษ หากทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเองจะถูกนําไปใช
อยางจริงจังในยุคขอมูลขาวสาร คําประกาศวิสัยทัศน สามารถกําหนดแนวทางใหกับงานวิจยั
เชิงประจักษทนี่ ําไปสูฐานขอมูลผูเรียนในแงประเภท สภาวะ และ ขอบเขตที่ทฤษฎีการเรียนรูแบบสราง
องคความรูดวยตนเองจะเปนประโยชนได
ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเองมักเปนมาตรฐานในขอบเขตความรูบาง
ประเด็น การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรกายภาพแมแตในระดับมัธยมศึกษานั้นใหความสําคัญกับ
การคิดคนและทดลองทฤษฎีในหองปฏิบัตกิ าร ในแวดวงการเรียนรูอื่นนั้นจะมีการมอบปริญญาเอก
ใหกับผูที่สามารถพัฒนาขอมูลขั้นต่ําไปสูความรูระดับสูง ดังนั้นการใหความสําคัญตอทฤษฎีการเรียนรู
แบบสรางองคความรูดวยตนเองจึงหมายความถึงการขยายทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวย
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ตนเองไปสูอาณาจักรหรือวัฒนธรรมที่รูปแบบการถายโอนมีอิทธิพลชัดเจน อาณาจักรความรูที่
เหมาะสมตอการทดลองขยายหลักการทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเองควรครอบคลุม
บรรทัดฐานทีว่ า อาณาจักรดังกลาวเปนที่ซงึ่
1. แบบจําลองการสอนโดยใชการถายโอนมีความชัดเจนแตยังไมเกิดการเรียนรูที่พึงประสงค
2. สามารถนําระเบียบวิธีเชิงประจักษมาใชประโยชนในการวัดปริมาณและคุณภาพของ
การเรียนรู
3. มีขอโตแยงวาทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเองสามารถสรางการเรียนรู
ที่พึงประสงคและทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเองไมไดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
4. แบบจําลองการสรางองคความรูอยางผูเชี่ยวชาญสามารถนํามาใชเปนพืน้ ฐานใน
การออกแบบการสอน
การประยุกตใชทฤษฎีการสรางความรูด วยตนเองในการเรียนการสอน
การนําทฤษฎีการสรางความรูไปใชในการเรียนการสอน สามารถทําไดหลายประการดังนี้
1. ตามทฤษฎีการสรางความรู ผลของการเรียนรูจะมุงเนนไปที่กระบวนการสรางความรู
(process of knowledge construction) และการตระหนักรูในกระบวนการนั้น (reflexive awareness
of that process) เปาหมายการเรียนรูจะตองมาจากการปฏิบัติงานจริง (authentic tasks) ครูจะตองใช
ตัวอยางเพื่อฝกฝนกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเห็น ผูเรียนจะตองฝกฝนการสรางความรูดวยตนเอง
2. เปาหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถายทอดใหผเู รียนไดรับสาระความรูที่แนนอน
ตายตัว ไปสูการสาธิตกระบวนการแปลและสรางความหมายที่หลากหลาย การเรียนรูทักษะตาง ๆ
จะตองใหมีประสิทธิภาพถึงขั้นทําไดและแกปญหาจริงได
3. ในการเรียนการสอน ผูเรียนจะเปนผูมบี ทบาทในการเรียนรูอยางตืน่ ตัว ผูเรียนจะตองเปน
ผูจัดกระทํากับขอมูลหรือประสบการณตาง ๆ และจะตองสรางความหมายใหกับสิ่งนัน้ ดวยตนเอง
โดยการใหผูเรียนอยูใ นบริบทจริง ซึ่งไมไดหมายความวาผูเรียนจะตองออกไปยังสถานที่จริงเสมอไป
แตอาจจัดเปนกิจกรรมที่เรียกวา “physicalknoledge activities” ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับสื่อ วัสดุอุปกรณสิ่งของหรือขอมูลตาง ๆ ที่เปนของจริงและมีความสอดคลองกับความ
สนใจของผูเรียน โดยผูเรียนสามารถจัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ทดลอง ลองผิดลองถูกกับ
สิ่งนั้น ๆ จนเกิดเปนความรูความเขาใจขึ้น
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4. ในการจัดการเรียนการสอนครูจะตองพยายามสรางบรรยากาศทางสังคมจริยธรรม
(sociomoral) ใหเกิดขึ้น กลาวคือ ผูเรียนจะตองมีโอกาสเรียนรูในบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิสัมพันธ
ทางสังคม ซึ่งทางสังคมถือวาเปนปจจัยสําคัญของการสรางความรู เพราะลําพังกิจกรรมและวัสดุ
อุปกรณทั้งหลายที่ครูจัดใหหรือผูเรียนแสวงหามาเพื่อการเรียนรูไมเปนการเพียงพอ ปฏิสัมพันธ
ทางสังคม การรวมมือ และการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และประสบการณระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียนและบุคคลอื่น ๆ จะชวยใหการเรียนรูของผูเรียนกวางขึ้น ซับซอนขึ้น และหลากหลายขึ้น
5. ในการเรียนการสอน ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูอยางเต็มที่ โดยผูเรียนจะนําตนเองและ
ควบคุมตนเองในการเรียนรู เชน ผูเรียนจะเปนผูเลือกสิ่งที่ตองการเรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเองแกปญหา
ที่เกิดขึ้นเอง เลือกผูรวมงานไดเอง และรับผิดชอบในการดูแลรักษาหองเรียนรวมกัน
6. ในการเรียนการสอนแบบสรางความรู ครูจะมีบทบาทแตกตางกันไปจากเดิม คือจากการ
เปนผูถายทอดความรูและควบคุมการเรียนรู เปลี่ยนไปเปนการใหความรวมมือ อํานวยความสะดวก
และชวยเหลือผูเรียนในการเรียนรู คือการเรียนการสอนจะตองเปลี่ยนจาก “instruction” ไปเปน
“construction” คือ เปลี่ยนจาก “การใหความรู” ไปเปน “การใหผูเรียนสรางความรู” บทบาทของครูก็
คือ จะตองทําหนาที่ชวยสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดแกผูเรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูที่ตรงกับ
ความสนใจของผูเรียน ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปในทางที่สงเสริมพัฒนาการของผูเรียนใหคําปรึกษา
แนะนําทั้งทางดานวิชาการและดานสังคมแกผูเรียน ดูแลใหความชวยเหลือผูเรียนทีม่ ีปญหาและ
ประเมินการเรียนรูของผูเรียน นอกจากนัน้ ครูยังตองมีความเปนประชาธิปไตยและมีเหตุผลในการ
สัมพันธกับผูเรียนดวย
7. ในดานการประเมินผลการเรียนการสอน เนื่องจากการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรูดวย
ตนเองนี้ ขึ้นกับความสนใจและการสรางความหมายที่แตกตางกันของบุคคล ผลการเรียนรูที่เกิดขึน้
จึงมีลักษณะหลากหลาย ดังนั้นการประเมินผลจึงจําเปนตองมีลักษณะเปน “goal free evaluation” ซึ่งก็
หมายถึงการประเมินตามจุดมุงหมายในลักษณะที่ยดื หยุนกันไปในแตละบุคคล หรืออาจใชวิธีการที่
เรียกวา “socially negotiated goal” และการประเมินควรใชวิธีการหลากหลาย ซึ่งอาจเปนการประเมิน
จากเพื่อน แฟมผลงาน รวมทั้งการประเมินตนเองดวยนอกจากนัน้ การวัดผลจําเปนตองอาศัยบริบทจริง
ที่มีความซับซอนเชนเดียวกับการจัดการเรียนการสอนทีต่ องอาศัยบริบท กิจกรรม และงานที่เปนจริง
การวัดผลจะตองใชกิจกรรมหรืองานในบริบทจริงดวย ซึ่งในกรณีที่จําเปนตองจําลองของจริงมา
ก็สามารถทําได แตเกณฑทใี่ ชควรเปนเกณฑที่ใชในโลกของความจริง (real world criteria) ดวย
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1.2 ทฤษฎีการเรียนรูที่ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโลยี
การพัฒนาการเรียนการสอนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอยูบ นพื้นฐานของการศึกษาในสวนของ
เนื้อหาและหลักการทางดานวิทยาศาสตรโดยตรง ประกอบกับหลักการดานจิตวิทยาพัฒนาการที่
สัมพันธกับการเรียนรู ปจจุบนั นี้เปนทีย่ อมรับแลววา พัฒนาการทางสมองของมนุษยในวัยตาง ๆ
เปนหัวใจสําคัญที่สงผลโดยตรงตอการเรียนรูจึงนํามาใชเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญ
 ญา (Theory of Cognitive Development)
เด็กมีการพัฒนาดานตาง ๆ มาแลวตั้งแตอยูที่บาน ทั้งในสวนของรางกาย จิตใจและความรู
ความสามารถตาง ๆ เมื่อเด็กเหลานั้นเขามาสูระบบโรงเรียนจึงมีความรูค วามสามารถสวนหนึ่งแลวที่จะ
ใชเปนพืน้ ฐานในการเรียนรูต ามระบบของโรงเรียนตอไป ไดมีการศึกษาในสวนของพัฒนาการของ
นักเรียนเปนจํานวนมากและในหลายทิศทาง ทฤษฎีที่ยอมรับโดยทั่วไป คือทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของ Jean Piaget นักจิตวิทยา ซึง่ ไดเสนอไววา พัฒนาการเรียนรูของเด็กตัง้ แตแรกเกิดจนสู
วัยผูใหญจะแบงออกเปน 4 ระยะ คือ
1. ระยะใชประสาทสัมผัส (sensory-organs stage) เปนการพัฒนาของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง
2 ป ในวัยนี้เด็กจะเริ่มพัฒนาการรับรูโดยใชประสาทสัมผัสตาง ๆ ตลอดจนเริ่มมีการพัฒนาการใช
อวัยวะใหสามารถทํางานเบื้องตนได
2. ระยะควบคุมอวัยวะตาง ๆ (preoperational stage) เปนการพัฒนาในชวงอายุ 2 ป จนถึง 7 ป
เด็กวัยนีจ้ ะเริ่มพัฒนารางกายอยางเปนระบบมากขึ้น มีการพัฒนาของสมองเพื่อใชควบคุมการพัฒนา
ลักษณะนิสัย
3. ระยะที่คดิ อยางเปนรูปธรรม (concrete-operational stage) เปนพัฒนาการในชวงอายุ 7 ป
ถึง 11 ป เด็กชวงนี้จะมีการพัฒนาสมองมากขึ้นอยางรวดเร็ว จนสามารถเรียนรูและจําแนกสิ่งตาง ๆ
ที่เปนรูปธรรมได แตจะยังไมสามารถสรางจินตนาการกับเรื่องราวที่เปนนามธรรมได เด็กในวัยนีจ้ ึง
สามารถเลนสิ่งของที่เปนรูปทรงตาง ๆ ไดเปนอยางดี แตไมสามารถเรียนรูเรื่องราวที่เปนนามธรรมได
4. ระยะที่คดิ อยางเปนนามธรรม (formal-operational stage) เปนพัฒนาการในชวงสุดทาย
ของเด็กอายุประมาณ 12-15 ป กอนจะเปนผูใหญ เด็กในชวงนี้สามารถคิดอยางเปนเหตุผลและคิดใน
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สิ่งที่ซับซอนอยางเปนนามธรรมไดมากขึ้น เมื่อเด็กพัฒนาไดอยางเต็มทีแ่ ลว จะสามารถคิดอยางเปน
เหตุเปนผลและแกปญหาไดอยางดี จนพรอมที่จะเปนผูใ หญที่มีวุฒภิ าวะตอไป
การพัฒนาของเด็กจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง จากระดับตนในวัยเด็กไปสูระดับที่สูงขึ้น จนเขาสู
ความเปนผูใหญ โดยทั่วไปการพัฒนาของเด็กจะไมกระโดดขามขั้น แตในบางชวงของการพัฒนาอาจ
เกิดเร็วหรือชาได การพัฒนาเหลานี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและ
ประเพณีรวมทั้งวิธีการดํารงชีวิตอาจมีสวนชวยใหเด็กพัฒนาไดชาเร็วแตกตางกันได
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาดังกลาวเปนที่ยอมรับอยางแพรหลาย และใชเปนหลักการ
พื้นฐานในกระบวนการเรียนการสอน และทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ ในชวงระยะ 20 ปที่ผานมานี้
ทฤษฎีการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู
การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การพัฒนาความคิดและความสามารถ โดยอาศัย
ประสบการณและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม ทําใหบคุ คลดําเนินชีวติ ไดอยางมี
ความสุขในสังคม
การเรียนรูเปนกระบวนการทีซ่ ับซอน การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรู
อยางครบถวนจึงไมเปนเรื่องงาย นักปรัชญาและนักจิตวิทยาการศึกษาหลายคน ไดพยายามคิดคน
ทฤษฎีและกระบวนการเกีย่ วกับการเรียนรูกันมานานแลว เชน การเรียนรูจากการปฏิบัติ (learning by
doing) ของ Jonh Dewey (1922) ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญญาของเด็ก (theory of cognitive
development) ของ Jean Piaget (1958) การเรียนรูดวยการคนพบ (discovery learning) ของ Jerome
S. Bruner (1961) การเรียนรูอ ยางมีความหมายของ David P. Ausuble (1969) เปนตน Gagne
(Robert M. Gagne : 1970) ไดเสนอเงื่อนไขของการเรียนรู (conditions of learning) ไว 8 ประการ
คือ การเรียนรูเ มื่อไดรับสัญญาณ (signal learning) การเรียนรูในลักษณะของการกระตุนและการ
ตอบสนอง (stimulus response learning) การเรียนรูโดยการเชื่อมโยงการกระตุนและการตอบสนอง
หลาย ๆ อยางเขาดวยกัน การเรียนรูโดยการสรางความสัมพันธระหวางการกระตุนและการตอบสนอง
หลาย ๆ อยางดวยภาษา (verbal association) การเรียนรูแ บบแยกแยะ (discrimination learning)
การเรียนรูในแนวความคิดหลัก (concept learning) การเรียนรูในกฎเกณฑ (rule learning)
และการเรียนรูเ ชิงแกปญหา (problem solving process)
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ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูที่พดู กันมากในปจจุบันนี้ คือ ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง
(constructivism) ซึ่งเชื่อกันวานักเรียนทุกคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบางอยางมาแลวไมมากก็นอย
กอนทีครูจะจัดการเรียนการสอนใหเนนวาการเรียนรูเกิดขึ้นดวยตัวของผูเรียนรูเอง และการเรียนรูเรื่อง
ใหมจะมีพื้นฐานมาจากความรูเดิม ดังนั้นประสบการณเดิมของนักเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญตอการเรียนรู
เปนอยางยิ่งกระบวนการเรียนรู (process of learning) ที่แทจริงของนักเรียนไมไดเกิดการบอกเลาของ
ครูหรือนักเรียนเพียงแตจดจําแนวคิดตาง ๆ ที่มีผูบอกใหเทานั้น แตการเรียนรูวิทยาศาสตรตามทฤษฎี
การสรางความรูดวยตนเอง
จากการศึกษาหลักการทฤษฎีดังกลาว สรุปดวาการนําหลักการทฤษฎีไปใชในการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองที่เนนใหผูเรียนตองแสวงหาความรูความเขาใจได
ดวยตนเอง โดยผูเรียนนัน้ มีความรูเดิมอยูแลว แตจะเกิดความรูใหมไดนนั้ ผูเรียนตองเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณกับคนอื่น ๆ หรือสืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการ
ตาง ๆ จนทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและเกิดการรับความรูนั้นอยางมีความหมาย จึงจะสามารถสราง
เปนองคความรูของนักเรียนเอง นําความรูท ี่มีอยูมาเชื่อมโยง ตรวจสอบกับสิ่งใหม ๆ ที่ไดพบเกิดเปน
ความรูใหมขนึ้
2. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
2.1 ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีการนํามาเรียกใชในภาษาไทยอยูหลายคํา เชนการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน วิธีสอนแบบสืบสอบ และวิธีสอนแบบสอบสวน ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษวา Inquiry
Method สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจยั ไดใชคําวา “สืบเสาะหาความรู” โดยมีผูใหความหมายของการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูไ วมากมาย ดังนี้
สุวัฒก นิยมคา (2531 : 122) ใหความหมายวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรู หมายถึง
การคนหาขอมูล ขอเท็จจริง ความรูเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึง่ ดวยการพิจารณาอยางถี่ถวน(Examination)
ดวยการสํารวจตรวจสอบอยางถี่ถวน (Investigation) หรือดวยการวิจัย (Research)
กองการวิจัยทางการศึกษา (2536 : 11) ใหความหมายวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรู
หมายถึง เปนการสอนที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการฝกใหนักเรียนรูจ ักการ
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คนควาหาความรู โดยใชกระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาที่
ถูกตองดวยตนเอง โดยครูตงั้ คําถามประเภทกระตุนใหนกั เรียนใชความคิด หาวิธแี กปญหาเองได และ
สามารถนําการแกปญหานัน้ มาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
สุวิมล เขี้ยวแกว (2540 : 64) ใหความหมายวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรู หมายถึง
การสอนที่ครูจัดสถานการณ หรือกิจกรรมที่ชวยใหนกั เรียนคนควาหาความรูอยางมีหลักการและเหตุผล
ขยายความคิดของตนเองไดอยางกวางขวาง สามารถวางแผนและกําหนดวิธีการคนหาความรูโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และกระบวนการทางความคิดไดดว ยตนเองโดยไมตอ งตอบรับฟงการ
บรรยายของครูเพียงฝายเดียว
ภพ เลาหไพบูลย (2542 : 119) ใหความหมายวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรู หมายถึง
การสอนที่เนนกระบวนการแสวงหาความรู ที่จะชวยใหนักเรียนไดคน พบความจริงตาง ๆ ดวยตนเองให
นักเรียนไดมีประสบการณตรงในการเรียนรูเนื้อหาวิชา ครูวิทยาศาสตรจึงจําเปนตองมีการเตรียม
สภาพแวดลอมในการเรียนรู ศึกษาโครงสรางของกระบวนการสอน การจัดลําดับเนื้อหา โดยครูทํา
หนาที่คลายผูช วย และนักเรียนทําหนาที่คลายผูจัดการวางแผนการเรียนนักเรียนเปนผูเริ่มตนในการ
จัดการเรียนการสอนดวยตัวเอง มีความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู โดยวิธีการเชนเดียวกับการ
ทํางานของนักวิทยาศาสตร และเปลี่ยนแนวความคิดจากการที่เปนผูรับความรู มาเปนผูแ สวงหาความรู
และใชความรู
พิมพพันธ เดชะคุปต (2544 : 56) ใหความหมายวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรู หมายถึง
การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีใหนักเรียนเปนผูคนควาหาความรูดว ยตนเอง หรือสรางความรูดวย
ตนเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครูเปนผูอํานวยความสะดวก เพื่อใหนักเรียนบรรลุ
เปาหมายวิธีสืบเสาะหาความรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญของการเรียน
สาโรช โศภีรักข (2546 : 33) ใหความหมายวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรู หมายถึง
การสอนที่ใหผูเรียนมีทักษะในการใชคําถาม คิดพิจารณาอยางมีระบบ เพื่อคิดคนแสวงหาความจริง
หาเหตุ วิเคราะห วิจัย ประเมินผล สรุปผล และสามารถนําไปใชแกปญหาได
สุวิทย และ อรทัย มูลคํา (2547: 136) ใหความหมายไววา เปนกระบวนการเรียนรูท ี่เนนการ
พัฒนาความสามารภในการแกปญหาดวยวิธีการฝกใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาหาความรูโดยผูสอนตั้ง
คําถามกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางในการ
แกไขปญหาทีถ่ ูกตองดวยตนเอง สรุปเปนหลักการ กฎเกณฑหรือวิธีการในการแกปญหาและสามารถ
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นําไปใชประยุกตใชประโยชนในการควบคุม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือสรางสรรคสิ่งแวดลอมใน
สภาพการณตา ง ๆ ไดอยางกวางขวาง
จากความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู สรุปไดวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรู
เปนวิธีการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดดวยตนเอง เพื่อใหเกิดการคิดอยางเปน
ระบบ รูจักหาเหตุผล และสามารถนําความรูไปใชในการแกปญหาตาง ๆ ไดดวยการนําเอาวิธีการทาง
วิทยาศาสตรไปใช อีกทั้งยังเปนการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของผูเรียน
2.2 ประเภทของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
Carin และ Sund (1980 อางถึงใน พิมพันธ เดชะคุปต, 2544: 58-59) ไดแบงประเภทของการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชบทบาทของครูและนักเรียนเปนเกณฑดังนี้ คือ
แบบที่ 1 Guided discovery เปนวิธีใหนักเรียนทํางานหรือปฏิบัติการทดลองวิธีนี้ครูและ
นักเรียนมีบทบาทเทาเทียมกัน วิธีนี้ครูเปนผูกําหนดปญหา วางแผนการทดลองเก็บรวบรวมขอมูล
เตรียมอุปกรณ เครื่องมือไวเรียบรอย นักเรียนมีหนาที่ปฏิบัติการทดลองทํากิจกรรมตามแนวทางที่
กําหนดไว ซึ่งอาจเรียกวาเปนวิธีสืบสอบที่มีคําแนะนําปฏิบัติการหรือกิจกรรมสําเร็จรูปลําดับขั้นตอน
ของวิธีนี้คือ
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูเปนผูนําอภิปรายโดยตั้งปญหาเปนอันดับแรก
2. ขั้นอภิปรายกอนทํากิจกรรมการทดลอง
3. ขั้นทําการทดลองเก็บรวบรวมขอมูล
4. ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง เปนขั้นที่นาํ เสนอขอมูลและสรุปผลการทดลองโดยครูตองนํา
โดยใชคําถามเพื่อนําไปสูขอสรุป
แบบที่ 2 Less guided discovery เปนวิธีสืบสอบที่ครูเปนผูวางแผน วิธีนี้ครูมีบทบาทลดลงเมื่อ
เทียบกับวิธีที่ 1 นักเรียนมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งเปนวิธีที่ครูเปนผูกําหนดปญหาแตใหนกั เรียนหาวิธี
แกปญหาดวยตนเอง โดยเริ่มตั้งแตการตั้งสมมติฐาน วางแผนการทดลองทําการทดลองจนถึงสรุปผล
การทดลอง โดยมีครูเปนผูอาํ นวยความสะดวก ซึ่งอาจเรียกวิธีนี้วาวิธีสอนแบบไมกาํ หนดแนวทางซึ่งมี
ลําดับขั้นตอนของการสอนวิธีนี้คือ
1. สรางสถานการณหรือปญหา ซึ่งอาจทําโดยการใชคําถาม ใชสถานการณจริงโดยการสาธิต
เพื่อเสนอปญหา ใชภาพปริศนา หรือภาพยนตเพื่อเสนอปญหา
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2. นักเรียนวางแผนแกปญหา โดยครูเปนผูแนะแนวทาง ระบุแหลงความรู
3. นักเรียนดําเนินการแกปญหาตามแผนทีว่ างไว
4. รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอ มูล และสรุปผลการแกปญหาดวยตนเองโดยมีครูเปนผูด ูแลรวม
การอภิปรายเพื่อใหไดความรูที่ถูกตองสมบูรณ
แบบที่ 3 Free discovery เปนวิธีสืบสอบที่นักเรียนเปนผูวางแผนเองวิธีนนี้ ักเรียนจะมีบทบาท
มากที่สุด ครูมีบทบาทนอยหรือไมมีเลย ซึ่งเปนวิธีที่นกั เรียนเปนผูก ําหนดปญหาเอง วางแผนการ
ทดลองเอง เก็บขอมูล ดําเนินการทดลอง เก็บขอมูล ตลอดจนสรุปผลดวยตนเอง วิธีนี้ใหอิสระกับ
นักเรียน ครูเปนเพียงผูกระตุน เทานั้น อาจเรียกวา วิธีสืบสอบแบบอิสระ
วีรยุทธ วิเชียรโชติ (2521 อางถึงใน สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา 2545: 137) ไดแบงประเภท
ของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ออกเปน 3 ประเภท คือ
1. Passive Inquiry
การสอนแบบนี้ผูสอนจะเปนผูถามนํา โดยมีผูเรียนเปนฝายตอบเปนสวนใหญแตผูสอนก็จะ
พยายามกระตุน เตือนใหผูเรียนไดตั้งคําถามอยูเสมอ สรุปคือ ผูสอนจะเปนผูตั้งคําถาม 90% ผูเรียนจะ
เปนผูตั้งคําถาม 10% การสอนประเภทนี้เหมาะสํ าหรับการเริ่มสอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนครั้งแรก
หรือในชวง 3 เดือนแรก เพราะผูเรียนในระบบการศึกษาไทยยังไมคนุ เคยกับการเปนผูซักถาม
2. Combined Inquiry
การสอนแบบนี้ทั้งผูสอนและผูเรียนจะเปนผูถามคําถาม คือผูสอนจะเปนผูตั้งคําถาม 50% และ
ผูเรียนจะเปนผูตั้งคําถาม 50% การสอนชนิดนี้ใชในโอกาสที่ผูเรียนเริม่ คุนเคยกับการซักถามผูสอนมาก
ขึ้น ซึ่งจะเปนชวงที่ผูสอนไดฝกผูเรียนใหตั้งคําถามแบบสืบสวนสอบสวนมานานประมาณ 3 เดือน
ขอควรระวังในการสงเสริมใหผูเรียนตั้งคําถาม คือใหผูเรียนคิดกอนการถามผูสอนและหลักสําคัญคือ
ผูสอนพยายามไมใหคําตอบแตจะสงเสริมหรือถามตอเพื่อใหผูเรียนคนพบคําตอบดวยตนเองเปน
สวนใหญ
3. Active Inquiry
การสอนแบบนี้ผูเรียนจะเปนผูถามและตอบเปนสวนใหญ ผูสอนมีหนาที่แนะแนวหรือเนน
จุดสําคัญที่ผูเรียนมองขามไปโดยไมไดอธิบายอยางเพียงพอ การสอนชนิดนี้ผูเรียนมีความชํานาญใน
การใชคําถามแบบสืบสวนสอบสวนแลวผูเรียนจึงสามารถตั้งคําถามและหาคําตอบดวยตนเองเปน
สวนใหญ
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2.3 ขั้นตอนของการสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู
ในป ค.ศ. 1992 นักการศึกษากลุม BSCS (Biology Science Curriculum Study)ไดแบงขั้นตอน
ของการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรูออกเปน 5 ขั้นตอน หรือเรียกวา 5E ดังนี้
1. การนําเขาสูบทเรียน (Engagement) ขั้นนี้ มีลักษณะของการแนะนําบทเรียน เพื่อใหผูเรียนทํา
การเชื่อมโยงระหวางประสบการณเดิมกับสิง่ ที่ไดพบในขณะนั้น และ วางแผนสําหรับกิจกรรมในขั้น
ตอไป ครูตองสรางความสนใจและสรางความอยากรูอยากเห็นในหัวขอที่จะศึกษา อาจจะใชคําถาม
ยกสถานการณ ปญหาตาง ๆ ที่ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจ และตองการแสวงหาความรูหรือคําตอบ
2. การสํารวจ (Exploration) เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการจัด
ความสัมพันธระหวางหัวขอที่กําลังศึกษากับแนวความคิดที่มีอยู กิจกรรมในขั้นนี้ผูเรียนตองสืบเสาะ
หาความรู รวบรวมขอมูล ทดสอบแนวความคิด บันทึกความคิด ทําการทดลองดวยตนเอง ครูจะทํา
หนาที่เปนเพียงผูแนะนําหรือผูเริ่มตนในกรณีที่นักเรียนไมสามารถหาจุดเริ่มได สิ่งสําคัญคือครูควรจะ
ใหผูเรียนประสบกับความยากลําบากและลองผิดลองถูกดวยตนเองความยากลําบากนี้ จะทําใหผูเรียน
มีสวนรวมในการพัฒนาความสามารถในการคิดแบบใหม
3. การอธิบาย (Explanation) ในขั้นตอนนี้เปนการนําความรูที่รวบรวมจากขั้นที่ 2 มาเปน
พื้นฐานในการศึกษาหัวขอทีก่ ําลังเรียนอยู โดยใหผูเรียนอธิบายสิ่งที่ไดจากการสํารวจพยายามหาเหตุผล
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ มาตอบคําถามที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่อาจจะประกอบไปดวย การเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการอาน และนําขอมูลมาอภิปรายรวมกัน ครูควรกระตุน ใหผเู รียนไดอธิบายวาเขามีความ
เขาใจตอเรื่องที่กําลังศึกษาถูกตองและชัดเจนเพียงใด ครูอาจใชคําถามชวยใหนกั เรียนเกิดความคิดและ
อธิบายเหตุผลของความคิดนัน้
4. การศึกษารายละเอียดหรือการลงขอสรุป (Elaboration) ขั้นตอนนี้จะเนนใหผูเรียนนําความรู
หรือขอมูลจากขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 มาทดสอบ ทดลอง และประยุกตใชกับสถานการณอื่น ๆ ที่แตกตาง
ออกไป ทําใหเกิดการเรียนรูม โนมติที่กวางและแมนยํามากขึ้น กิจกรรมสวนใหญเปนการอภิปราย
ภายในกลุมเพือ่ ลงขอสรุปเพื่อใหเห็นถึง ความเขาใจ ทักษะกระบวนการและความสัมพันธระหวาง
ความรูตาง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจมีการกลาวถึงมโนมติที่คลาดเคลื่อน ยกตัวอยางใหเห็นอยางชัดเจน ซึ่งจะทํา
ใหผูเรียนไดปรับความคิดของตนใหถูกตอง ในขั้นนีจ้ ะชวยเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องที่จะ
ศึกษาไดชัดเจนมากยิ่งขึน้
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5. การประเมินผล(Evaluation)เปนขั้นตอนที่ครูเปดโอกาสใหผูเรียนไดตรวจสอบแนวความคิด
ที่ไดเรียนรูมาแลววาถูกตองและไดรับการยอมรับเพียงใด ใหผูเรียนไดแสดงออกเกีย่ วกับสิ่งที่ไดเรียนรู
ใหการเสริมสรางองคความรูดวยตนเองและกลุมเพื่อน ขอสรุปที่ไดจะนําไปใชเปนพื้นฐานในการศึกษา
ตอไป การประเมินผล อาจจะอยูในรูปแบบ การเขียนรายงานการตอบคําถาม การแสดง สาธิตทักษะ
และขั้นตอนการทดลอง หรืออาจเปนการนําเสนอโครงการที่ทําเสร็จสมบูรณแลวก็ได ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน
การประเมินผลบนฐานของกิจกรรมทางดานพุทธิพิสัย และทักษะพิสัยความสัมพันธของแตละขั้นตอน
แสดงดังภาพ
Engagement

Elaboration

Evaluation

Exporation

Explanation
ภาพประกอบ 2 แสดงวัฎจักรการสืบเสาะหาความรูของนักศึกษากลุม BSCS
วัฒนาพร ระงับทุกข (2545 : 42-43) ไดระบุขั้นตอนกระบวนการสืบเสาะหาความรู
(Inquiry Process)ไวดังนี้
1. สรางความสนใจ
1.1 จัดสถานการณหรือเรื่องราวที่นาสนใจ เพื่อกระตุน ใหผูเรียนสังเกต สงสัย
ในเหตุการณหรือเรื่องราว
1.2 กระตุนใหผูเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นทีจ่ ะศึกษา
2. สํารวจและคนหา
2.1 ผูเรียนวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน และกําหนด
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ทางเลือกที่เปนไปได
2.2 ผูเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ
วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน การทดลอง การทํากิจกรรมภาคสนาม การศึกษาหาขอมูล
จากแหลงเอกสารอางอิง หรือแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลมาอยางเพียงพอ สรุปสิ่งที่คาดวา
จะเปนคําตอบของปญหานั้น
3. อธิบายและลงขอสรุป
3.1 ผูเรียนนําขอมูล ขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลในรูปแบบ
ตาง ๆ
3.2 การคนพบในขั้นนี้อาจสนับสนุนหรือโตแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมเกีย่ วของ
กับประเด็นทีต่ ั้งไว แตไมวา ผลจะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรู และชวยใหเกิดการเรียนรูได
4. ขยายความรู
ผูเรียนนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติมหรือนํา
ขอสรุปที่ไดไปอธิบายเหตุการณอื่น ๆ
5. ประเมิน
เปนการประเมินการเรียนรูด วยกระบวนตาง ๆ วาผูเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไรและมาก
นอยเพียงใด จากขั้นนี้จะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอื่น ๆ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546 : 219-220)ไดเสนอขั้นตอนของ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู เปน 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเรือ่ งที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึน้
เองจากความสนใจ หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุม
ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดนาสนใจ ครูอาจใหศกึ ษาจากสื่อตางๆ หรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอ
ประเด็นขึน้ มากอน แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็นหรือคําถามที่ครูกําลังสนใจเปนเรื่องที่
จะใชศกึ ษา
เมื่อมีคําถามที่นาสนใจ และนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นทีต่ องการศึกษา
จึงรวมมือกันกําหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
อาจรวมทั้งการรวบรวมความรูประสบการณเดิม หรือความรูจากแหลงตาง ๆ ที่จะชวยใหนําไปสูความ
เขาใจเรื่องหรือประเด็นทีจ่ ะศึกษามากขึน้ และมีแนวทางที่ใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย
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2. ขั้นสํารวจและคนควา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามที่สนใจจะ
ศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน กําหนด
แนวทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตางๆ
วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน ทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนามการใชคอมพิวเตอรเพื่อ
ชวยสรางสถานการณจําลอง (simulation) การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง
เพื่อใหไดมาซึง่ ขอมูลอยางเพียงพอที่จะใชในขั้นตอไป
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสํารวจตรวจสอบ
แลว จึงนําขอมูล ขอสนเทศ ที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดในรูปตางๆ เชน
บรรยายสรุป สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือรูปวาด สรางตาราง ฯลฯการคนพบในขั้นนี้อาจ
เปนไปไดหลายทาง เชน สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว โตแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม เกีย่ วของกับ
ประเด็นทีไ่ ดกาํ หนดไว แตผลที่ไดจะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรูไ ด
4. ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือ
แนวคิดที่ไดคน ควาเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณ
อื่นๆ ถาใชอธิบายเรื่องตางๆ ไดมาก ก็แสดงวาขอจํากัดนอย ซึ่งก็จะชวยใหเชื่อมโยงกับเรื่องตางๆ และ
ทําใหเกิดความรูกวางขวางขึ้น
5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูด ว ยกระบวนการตางๆ วานักเรียนมี
ความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากขั้นนีจ้ ะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเรือ่ ง
อื่นๆ
การนําความรูห รือแบบจําลองไปใชอธิบายหรือประยุกตใชกับเหตุการณหรือเรื่องอื่นๆ จะ
นําไปสูขอโตแยงหรือขอจํากัดซึ่งจะกอใหเปนประเด็นหรือคําถาม หรือปญหาที่จะตองสํารวจรวจสอบ
ตอไป ทําใหเกิดกระบวนการที่ตอเนื่องกันไปเรื่อยๆ จึงเรียกวา inquiry cycle กระบวนการสืบเสาะหา
ความรูจึงชวยใหเกิดการเรียนรูทั้งเนื้อหาหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเพื่อใหไดความรูซึ่ง
เปนพื้นฐานในการเรียนตอไป
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สรางความสนใจ
(engagement)

ประเมิน

สํารวจและคนหา
(exploration)

(evaluation)

วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู
(Inquiry Cycle)
ขยายความรู
(elaboration)

อธิบายและลงขอสรุป
(explanation)

ภาพประกอบ 3 แสดงวัฎจักรการสืบเสาะหาความรูของ สสวท.
อยางไรก็ตามการที่เรียกการจัดการกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5 E หรือวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรูนนั้ สืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5 E เมื่อสิ้นสุดการประเมินแลวครูและ
นักเรียนก็สามารถเขาสูวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูใหมไดตอไป เหตุผลเพราะในชีวิตจริงมีเรื่องราว
หรือสิ่งที่ชวนสงสัย นาศึกษาตอเนื่องตลอดเวลาไมสิ้นสุดหากทั้งครูและนักเรียนมีความใฝรูใฝเรียน
ตลอดเวลา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5 E จึงเปนวัฎจักรตอเนื่องไป
อีกประการหนึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบนี้แมดําเนินขั้นตอนไปยังไมครบวัฏจักรก็
สามารถขึ้นตนวัฏจักรใหม เพื่อสืบเสาะเรือ่ งใหมซอนอยูในวัฏจักรเดิมไดอีก เชน เมื่อครูจัดกิจกรรม
อยูในขั้นขยายความรู ครูไมใชวิธีการบรรยาย แตครูตองการจัดกิจกรรมอื่นแทน ดังนั้นครูอาจสราง
ความสนใจเพือ่ ใหนกั เรียนสงสัยตอแลวสํารวจและคนหาเพิ่มเติมตอไป
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจยั นําขั้นตอนของการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูของ สสวท.
ไปประยุกตใชในการสรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูใ นการวิจัยนี้
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2.4 จิตวิทยาที่เปนพื้นฐานในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีรากฐานมาจากทฤษฎีของ Piaget (Piaget , n.d. อางถึงใน
เลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ, 2544 : 8) กลาวถึงพัฒนาการทางสมองของมนุษยไววาความคิดของมนุษย
ประกอบดวยโครงสราง 2 ขั้นคือ
ขั้นที่ 1 การดูดซึม (Assimilation) หมายถึง การเราใหนกั เรียนนําความรูเดิมมาใชในชัน้ เรียน
โดยใชความรูเดิมเปนแนวทางในการคิดใหเกิดการเรียนรูใ หมและเมื่อความรูเดิมไมสามารถนํามา
อธิบายปญหาได จะนําไปสูข ั้นที่ 2
ขั้นที่ 2 การปรับปรุง(Accommodation) หมายถึงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขยายโครงสราง
เดิม เพื่อการเรียนรูใหม โดยการนํามาสัมพันธกับโครงสรางใหม ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
โครงสรางเดิม ก็ไมสามารถรับความรูใหมได
ผดุงยศ ดวงมาลา (2530 : 122) ไดระบุถึงหลักทางจิตวิทยาซึ่งสนับสนุนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู ดังนี้
1. เด็กจะเรียนวิทยาศาสตรไดดียิ่งขึน้ ก็ตอ เมื่อ ไดเกีย่ วของโดยตรงกับการคนหาความรูนั้น
ดีกวาจะใหเด็กรูจากการบอกเลา
2. การเรียนรูจะเกิดไดดีที่สุด เมื่อสถานการณยวั่ ยุใหเด็กอยากจะเรียน ไมใชบังคับซึ่งเปนหนาที่
ของครูโดยตรงที่จะสรางสถานการณใหเกิดการเรียนรู
3. การใหผูเรียนไดเรียนโดยใชความคิดพิจารณาจะชวยใหมีความคิดสรางสรรค ซึ่งเปน
การพัฒนาสมรรถภาพของสมองขั้นสูง
สุวัฒก นิยมคา ( 2531 : 125 – 126 ) ไดกลาวถึง หลักจิตวิทยาการเรียนรูที่เปนพื้นฐานของ
การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไว ดังนี้
1. ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรนนั้ นักเรียนจะรูไดดียิ่งขึน้ ก็ตอ เมื่อนักเรียนได
เกี่ยวของโดยตรงกับการคนหาความรูนนั้ ๆ ไดมากกวาการบอกใหรู
2. การเรียนรูจะเกิดไดดีที่สุด เมื่อสถานการณแวดลอมในการเรียนรูนนั้ ยั่วยุใหนักเรียนอยาก
เรียนไมใชบีบบังคับ และผูสอนจะตองจัดกิจกรรมที่นําไปสูความสําเร็จในการคนควาแทนที่จะให
นักเรียนเกิดความลมเหลว
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3. วิธีการสอนของครูจะตองสงเสริมความคิดใหนกั เรียนคิดเปน มีความคิดสรางสรรค ให
โอกาสนักเรียนไดแสดงหรือมีความคิดเห็นของตนไดมากที่สุด
สุวิมล เขี้ยวแกว (2540 : 64) กลาวถึงจิตวิทยาการเรียนรูซึ่งเปนพื้นฐานของการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูมีดังนี้
1. นักเรียนจะเรียนไดอยางดียิ่งขึ้น เมื่อไดเกี่ยวของกับการคนหาความรูน ั้นโดยตรงมากกวาทีจ่ ะ
ไดรับรูจากการบรรยาย
2. การเรียนรูจะเกิดไดดีที่สุด เมื่อสถานการณแวดลอมในการเรียนรู ชวยใหนักเรียนเกิดความ
ใฝรู อยากทราบขอเท็จจริง หรือรายละเอียดตางๆ ซึ่งเปนหนาที่ของครูโดยตรงที่ตองจัดกิจกรรมที่จะ
นําไปสูความสําเร็จในการคนควา
3. การใหผูเรียนไดเรียนโดยใชความพิจารณา จะชวยใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค ซึ่งเปน
การพัฒนาสมรรถภาพชั้นสูงของสมอง
จากจิตวิทยาพืน้ ฐานในการสอนแบบสืบเสาะหาความรูดงั กลาวสรุปไดวา ในการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูผูสอนตองจัดกิจกรรม หรือสรางสถานการณการยัว่ ยุใหนักเรียนไดวางแผนกําหนด
แนวทางวิธีการในการคนหาความรูดวยตนเอง จนกระทั่งไดคําตอบ ซึ่งจะสงผลใหนกั เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความคิดและหลักการตาง ๆ เขาดวยกัน อันจะกอใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สดุ
2.5 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูน ั้นมีผูกลาวถึงบทบาทของครูและนักเรียนไวหลาย
ทาน ดังตอไปนี้
สุวัฒก นิยมคา (2531 : 102) กลาวถึงบทบาทของครูไวดังนี้
1. ปอนคําถามเด็กเพื่อนําไปสูการคนควา ครูจะตองเปนผูจัดการปอนคําถามจะตองปอนคําถาม
เกงจะตองรูวาจะถามอะไร ถามอยางไรเด็กจึงจะเกิดความคิด ถามอยางไรเด็กจึงจะเกิดความจํา และถาม
อยางไรเด็กจึงจะเกิดความเขาใจ เวลาเด็กถามก็อยาทําตัวเปนหองสมุดเคลื่อนที่ บอกคําตอบเด็กไปทันที
เพราะการทําเชนนั้นจะไมทาํ ใหเด็กรูจักใชความคิด นานๆครั้งครูจึงควรตอบคําถามโดยตรงซักครั้งหนึ่ง
พึงระลึกวาหนาที่ของครูแบบสืบเสาะหาความรู ตองเปนนักถาม – แตไมใชนักตอบ
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2. เมื่อไดตัวปญหาแลวใหนกั เรียนทั้งชัน้ อภิปรายวางแผนแกปญหา กําหนดวิธีการเอง เมื่อตก
ลงกันไดแลวก็ใหแตละคนหรือแตละกลุมลงมือปฏิบัติการตอไป และถานักเรียนยังแกปญหาไมได
ครูอาจเลาตัวอยางจริงที่นกั วิทยาศาสตรไดคนพบเรื่องนีพ้ อเปนแนวทางก็ได
สุพิน บุญชูวงศ (2538 : 61 – 62) ไดกลาวถึงบทบาทของครูไว ดังนี้
1. ปอนคําถามแกนกั เรียนเพือ่ เปนการนําไปสูการคนควา ครูจะตองรูจักปอนคําถามโดยคํานึง
วาจะปอนคําถามอยางไรนักเรียนจึงจะเกิดความคิด
2. เมื่อนักเรียนไดตัวปญหามาแลวใหนักเรียนทั้งชั้นอภิปรายวางแผนแกปญหากําหนดวิธีการ
แกปญหาเอง
3. ถาปญหายากเกินไป จนนักเรียนไมสามารถวางแผนแกปญหาได ครูกับนักเรียนอาจรวมกัน
หาทางแกไขปญหาตอไป
สุวิมล เขี้ยวแกว (2540 : 65) ไดกลาวถึงบทบาทของครูไวดังนี้
1. เปนผูวางแผนเลือกและจัดหาอุปกรณ สรางสถานการณในชัน้ เรียน กําหนดเวลาและขั้นตอน
การสอน
2. เริ่มบทเรียนโดยการสังเกตความพรอมของนักเรียนกอนที่จะใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
3. สรางปญหาเพื่อนําไปสูการคนควา โดยพยายามใหนักเรียนนิยามปญหาอยางชัดเจน
4. มอบหมายใหนักเรียนกําหนดวิธีการแกปญหา และการวางแผนที่จะแกปญหาใหลลุ วงดวย
ตนเอง
5. ครูแนะนําอุปกรณ วิธีใชและขอควรระวังตาง ๆ
6. ครูใชคําถามอยางเหมาะสม เพื่อใหนกั เรียนไดฝกความคิดอยางเปนระบบโดยใช
ความสามารถขั้นสูงของสมองอยางเหมาะสม และในขณะเดียวกันครูก็ฝกใหนักเรียนตั้งคําถามถามครู
ในสิ่งที่ยังสงสัย โดยครูไมจําเปนตองรีบตอบคําถามของนักเรียน แตควรจะชี้แนวทางใหนักเรียน
สามารถคนหาคําตอบไดดว ยตนเอง
7. ครูควรสังเกตลําดับขั้นตอนในการคิดหาเหตุผลของนักเรียน และใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับ
ขั้นตอนตาง ๆ เมื่อจําเปน ดวยการกระตุนใหนักเรียนพยายามหาคําตอบไดดว ยตนเองมากกวาที่ครูจะ
แนะนําใหทั้งหมด
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8. ถาปญหาใดยากเกินไป นักเรียนไมสามารถวางแผนแกปญหาไดครูก็ควรจะชวยเหลือโดย
การเปนสมาชิกคนหนึ่งในกลุมการทดลองนั้น
9. ครูควรใหกาํ ลังใจนักเรียนมากกวาวิพากวิจารณ หรือการทําโทษ
10. ครูควรพยายามชี้ใหนักเรียนตระหนักถึงขอดี ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให
นักเรียนไดแสวงหาความรูดว ยตนเอง เพื่อนักเรียนจะไดมีเจตคติที่ดีตอการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
จันทรพร พรหมมาศ (2541 อางถึงใน สราวุฒิ บุญยืน, 2542 : 49-50) ไดสรุปถึงบทบาทของครู
และนักเรียนไวดังนี้
บทบาทของครู
1. ศึกษาแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบวงจรการเรียนรูใหเกิดความเขาใจ
อยางชัดเจน
2. เปดโอกาสใหนกั เรียนไดลงมือปฏิบัติอยางอิสระและสรุปสรางความรูดวยตนเอง
3. ชักจูงและกระตุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากที่สุด
4. กระตุนใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนนักเรียนและปฏิสัมพันธกับครู
5. กระตุนใหนักเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการใชเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร
ในการคนหาความรู
6. กระตุนใหนักเรียนไดอภิปราย โตแยง และแสดงความคิดเห็นระหวางเพื่อนนักเรียนดวยกัน
7. สนับสนุนใหมีการสะทอนความคิด วิเคราะห และวิจารณความเห็นระหวางเพื่อนนักเรียน
ดวยกัน
8. คนควาความคิดของผูเรียนกอนเสนอความคิดของตนเอง รวมทั้งอธิบายหรือใหความรูตาง ๆ
หลังจากที่นกั เรียนคนพบความรูดวยตนเอง
9. จัดเตรียมอุปกรณ ขอมูล ความรู และสือ่ ตาง ๆ ที่เหมาะสม
10. ทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก ผูสังเกตและผูชว ยนักเรียน โดยชวยเหลือหรือให
คําแนะนําเทาที่จําเปน เพื่อใหกิจกรรมการเรียนการสอนดําเนินตามวิธวี งจรการเรียนรู ครูอาจใชการ
ซักถามหรือตอบคําถามของนักเรียน คําถามที่ใชควรเปนคําถามที่กระตุน ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
หรือการใหเหตุผล ซึ่งทําใหครูสามารถวิเคราะหความรูความเขาใจเกีย่ วกับมโนมติของนักเรียนได
นอกจากนี้ครูควรใหเวลานักเรียนในการตอบคําถามพอสมควร ไมควรเรงรัดหรือบอกวาถูกหรือผิด
ทันที
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11. กระตุนใหนักเรียนบอกหรืออภิปรายเกี่ยวกับความรูความเขาใจมโนมติดวยคําพูดของ
นักเรียนเอง เพื่อตรวจสอบและชวยแกไขมโนมติที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
12. มีบุคลิกภาพที่เปนกันเอง ยอมรับและสนับสนุนความคิดของนักเรียน ใหโอกาสนักเรียนใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รวมถึงมีเจตคติที่ดีตอนักเรียน เพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่ดี
ที่นักเรียนสามารถกลาพูด กลาทํา และกลาแสดงออก ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสอนโดยใชวิธีวงจร
การเรียนรู
13. ทําการประเมินหลังการสอนทุกครั้ง เพื่อนําผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีระสิทธิ
ภาพดียิ่งขึ้น
บทบาทของนักเรียน
1. ลงมือปฏิบัติเพื่อศึกษาและสรางความรูดวยตนเอง โดยศึกษา คิด วิเคราะห วิจารณจัดกระทํา
วัสดุอุปกรณและขอมูลตาง ๆ ที่ครูจัดเตรียมให กําหนดวิธีการศึกษา ออกแบบการทดสอบ ทําการ
ทดสอบ และสรุปผลการทดสอบ
2. มีความตั้งใจและเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา โดยกลาคิด กลาทํา และ
กลาแสดงออก
3. แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลและแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนนักเรียน โดยเฉพาะ
สมาชิกภายในกลุม
4. เปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นและประสบการณของเพื่อนนักเรียนดวยกัน
5. ยอมรับฟงหรือตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ อยางมีเหตุผล
6. ซักถามเมื่อเกิดปญหาที่สงสัย ตลอดจนศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ
7. ประเมินและปรับปรุงการเรียนรูของตนเองอยางสม่ําเสมอ
พิมพันธ เดชะคุปต (2544 : 57) ไดกลาวถึงบทบาทของครู ไวดังนี้
1. เปนผูกระตุน ใหนักเรียนคิด (Catayst) โดยกําหนดปญหาแลวใหนกั เรียนวางแผนหาคําตอบ
หรือกระตุนใหนักเรียนกําหนดปญหาและวางแผนหาคําตอบเอง
2. เปนผูใหการเสริมแรง (Reinforcer) โดยการใหคําชม เพื่อใหกําลังใจและเพื่อเกิดพฤติกรรม
การเรียนการสอนอยางตอเนือ่ ง
3. เปนผูใหขอมูลปอนกลับ (Feedback Action) โดยการบอกขอดีและขอบกพรองแกนักเรียน
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4. เปนผูแนะนําและกํากับ (Guide and Director) เปนผูแนะนําเพื่อใหเกิดความคิดและกํากับ
ควบคุมมิใหออกนอกลูนอกทาง
5. เปนผูจัดระเบียบ (Organizer) เปนผูจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมตาง ๆ รวมทั้งอุปกรณและ
สื่อการสอนแกนักเรียน
กลาวโดยสรุป บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวา
ครูมีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก ชี้แนะแนวทางใหแกนักเรียนในการสรางความรูดวยตนเองเพือ่ ให
ผูเรียนสามารถคนหาความรูด วยตนเอง ขณะเดียวกันนักเรียนจะตองแลกเปลี่ยนความรู คนควา
หาคําตอบดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร รับฟงความคิดเห็นของเพือ่ นนักเรียน
และรูจักแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
จากการศึกษาบทบาทของครูและนักเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ขางตนนั้น
สามารถสรุปเปนตารางแสดงบทบาทของครูและนักเรียนในการสอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ไดดังนี้

31

ตาราง 1 แสดงบทบาทของครูและนักเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
กระบวนการ
บทบาทของครู
จัดการเรียนรู
ขั้นเราความสนใจ - สรางและกระตุนความสนใจของนักเรียน
อาจจะใชการสาธิต ยกสถานการณ เปนตน
- สรางความอยากรูอยากเห็น
- ซักถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความรู
ของนักเรียน
ขั้นการสํารวจ - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สถานการณ
สื่อการสอน และขอมูลตาง ๆ
- กระตุน ใหนกั เรียนดําเนินงานของตน
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยเฉพาะ
ขณะที่นกั เรียนมีปฏิสัมพันธ ตอกัน
- ชวยกันเทาทีจ่ ําเปน อาจใชการถาม นําบาง
- ใหคําปรึกษาแกนกั เรียน

ขั้นการอธิบาย

- กระตุน ใหนกั เรียนอธิบายมโนมติและ
นิยามดวยตนเอง
- ใหคําถามเพือ่ ใหนกั เรียนอธิบายแสดง
เหตุผลโดยใชขอมูลที่มีอยูมาอธิบาย
หรือนิยาม
- สังเกตและชวยเหลือนักเรียนเทาที่จําเปน

บทเรียนของนักเรียน
- ตั้งคําถามกับตัวเอง เชน ทําไม
จึงเปนเชนนัน้ รูอะไรบาง
ทําอยางไรจึงจะตอบคําถามได
- ใหความสนใจตอสิ่งตาง ๆ ที่
ครูนําเสนอ
- คิดอยางอิสระภายใตขอบเขต
ของเรื่องที่กําลังศึกษา
- แสดงความคิดเห็นและสื่อ
ความหมายขอมูลรวมกันกับ
เพื่อน
- ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
เพื่อทดสอบสมมติฐาน
- รวมกันอภิปรายถึงแนวทาง
หรือทางเลือกใหม
- บันทึกการสังเกตและ
แนวความคิด
- อธิบายการแกปญหาที่เปน
ไปได
- รับฟงและพิจารณาคําอธิบาย
ของเพื่อนและครู เพื่อนําไป
วิเคราะหประมวลความรู
- อธิบายโดยใชขอมูลจาก
การสังเกตในขั้นการสํารวจ
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ตาราง 1 (ตอ) แสดงบทบาทของครูและนักเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
กระบวนการ
บทบาทของครู
จัดการเรียนรู
ขั้นการศึกษา
- จัดเตรียมสถานการณหรือสื่อการสอน
รายละเอียดและลง ตาง ๆ เพื่อกระตุนใหนักเรียนนํา มโนมติ
ขอสรุป
หรือประสบการณที่ไดเรียนรูมาประยุกต
กับ สถานการณอื่น ๆ

ขั้นการประเมินผล - ประเมินความรูและทักษะของนักเรียน
- ใหนักเรียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรู
และทักษะดวยตนเอง (อาจประเมินเปน
รายบุคคลหรือรายกลุม)
- ใชคําถามปลายเปดกระตุนใหนกั เรียน
ตอบ เชน ทําไมจึงคิดเชนนี้ นักเรียน
จะอธิบายไดอยางไร

(ที่มา : วิชาญ เลิศลพ , 2543 : 307-308)

บทเรียนของนักเรียน
- ประยุกตนยิ ามและทักษะ
ในสถานการณที่คลายคลึงกัน
และแยกแยะในสถานการณ
ที่แตกตางกัน
- ใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
มาอธิบายและประกอบ
การตัดสินใจ
- ตอบคําถามปลายเปด โดยใช
ขอมูลที่ไดจากการเรียนรู
เปนพื้นฐาน
- ประเมินตนเองวามีความรู
มากนอยเพียงใด
- ประเมินความรูความเขาใจ
ของเพื่อนรวมชั้นเรียน
- ถามคําถามแสดงความสัมพันธ
และกระตุนการสืบคนใน
อนาคต
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2.6 ขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
การจัดเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนวิธีสอนทีเ่ หมาะสมกับวิชาวิทยาศาสตร โดย
ครูเปนผูเตรียมสภาพแวดลอม จัดลําดับเนื้อหา แนะนําหรือชวยใหนกั เรียนประเมินความกาวหนาของ
ตนเอง สวนนักเรียนสามารถเรียนรู ศึกษาคนควา สรางความรูไดดว ยตนเอง นักเรียนมีอิสระใน
การดําเนินการทดลองอยางเต็มที่
ประจวบจิตร คําจัตุรัส ( 2537 : 50) ไดกลาวถึงประโยชนของการสอนแบบสืบเสาะไวดังนี้
1. ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทั้งในดานเนือ้ หาและกระบวนการแสวงหาความรู
2. ชวยใหผูเรียนเรียนรูมโนมติทางวิทยาศาสตรไดรวดเร็ว
3. ชวยพัฒนาการคิดอยางมีเหตุผลของผูเรียน
4. ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการแสวงจากภายในมากกวาภายนอก
5. ทําใหความรูที่ผูเรียนไดรบั คงทน และสามารถใชในชีวิตประจําวันได
ภพ เลาหไพบูลย (2542 : 126) กลาวถึงขอดีไวดังนี้
1. นักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางเต็มที่ ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง จึงมี
ความอยากเรียนรูตลอดเวลา
2. นักเรียนไดมีโอกาสไดฝกความคิด และฝกการกระทํา ทําใหนกั เรียนรูวิธีจัดระบบ
ความคิดและวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได กลาวคือทําให
สามารถจดจําไดนาน และนําไปใชในสถานการณใหมอกี
3. นักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน
4. นักเรียนสามารถเรียนรูความคิดรวบยอด และหลักการทางวิทยาศาสตรไดเร็วขึ้น
5. นักเรียนจะเปนผูมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีดังนี้ คือ
1. ใชเวลามากในการสอนแตละครั้ง
2. ถาสถานการณที่ครูสรางขึ้นไมทําใหนา สงสัยแปลกใจ จะทําใหนักเรียนเบื่อหนายและถาครู
ไมเขาใจบทบาทหนาที่ในการสอนวิธีนี้ มุงควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมากเกินไปจะทําใหนกั เรียน
ไมมีโอกาสไดสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง
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3. นักเรียนที่มรี ะดับสติปญญาต่ําและเนื้อหาวิชาคอนขางยาก นักเรียนอาจจะไมสามารถศึกษา
หาความรูดว ยตนเองได
4. นักเรียนบางคนที่ยังไมเปนผูใหญพอ ทําใหขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปญหาและนักเรียนที่
ตองการแรงกระตุน เพื่อใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนมาก ๆ อาจจะพอตอบคําถามได แต
นักเรียนจะไมประสบความสําเร็จในการเรียนดวยวิธีนี้เทาที่ควร
5. ถาใชการสอนแบบนี้อยูเสมอ อาจทําใหความสนใจของนักเรียนในการศึกษาคนควาลดลง
พิมพพันธ เดชะคุปต (2544 : 60-61) ไดกลาวถึงขอดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไว
ดังนี้
1. เปนการพัฒนาศักยภาพดานสติปญญา คือฉลาดขึ้น เปนนักริเริมสรางสรรค และนักจัด
ระเบียบ
2. การคนพบดวยตนเอง ทําใหเกิดแรงจูงใจภายในมากกวาการเรียนแบบทองจํา
3. ฝกใหนกั เรียนรูวิธีคนหาความรู แกปญ
 หาดวยตนเอง
4. ชวยใหจดจําความรูไดนาน และสามารถถายโยงความรูได
5. นักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน จะทําใหการเรียนมีความหมายเปนการเรียนที่
มีชีวิตชีวา
6. ชวยพัฒนาอัตมโนทัศนแกผูเรียน
7. พัฒนาใหนกั เรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร
8. ชวยใหนกั เรียนเกิดความเชื่อมั่นวาจะทําการสิ่งใด ๆ จะสําเร็จดวยตนเอง สามารถคิดและ
แกปญหาดวยตนเอง ไมยอทอตออุปสรรค
9. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร
10. ไดประสบการณตรง ฝกทักษะการแกปญหาและทักษะการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
11. สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
ขอจํากัด
1. ใชเวลามากในการสอนแตละครั้ง บางครั้งอาจไดเนือ้ เรื่องไมครบตามกําหนดไว
2. ถาสถานการณที่ครูสรางไมชวนสงสัย ไมชวนติดตาม จะทําใหนกั เรียนเบื่อหนายไม
อยากเรียน

35

3. นักเรียนที่มรี ะดับสติปญญาต่ํา หรือไมมีการกระตุนมากพอจะไมสามารถเรียนดวยวิธีสอน
แบบนี้ได
4. เปนการลงทุนสูง ซึ่งอาจไดผลไมคุมคากับการลงทุน
5. ถานักเรียนไมรูจักหลักการทํางานกลุมที่ถูกตอง อาจทําใหนกั เรียนบางคนหลีกเลี่ยงงานซึ่ง
เกิดการเรียนรู
6. ครูตองใชเวลาวางแผนมาก ถาครูมีภาระมากอาจเกิดปญหาดานอารมณ ซึ่งมีผลตอ
บรรยากาศในหองเรียน
7. ขอจํากัดเรื่องเนื้อหาและสติปญญา อาจทําใหนกั เรียนไมสามารถศึกษาดวยวิธีสอบแบบ
สาโรช โศภีรักข ( 2546 : 79) ไดกลาวถึงขอดีและขอจํากัดไวดังนี้
ขอดี
1. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติดวยตนเอง
2. กิจกรรมที่ผูเรียนกําหนดเอง ดังนั้นจึงเปนการฝกใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญ
 หาเปน
3. สงเสริมใหผูเรียนคิดสรางสรรค
4. ทําใหผูเรียนทํางานดวยกันเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ผูเรียนสามารถทํางานตามความสามารถของผูเรียนเอง
ขอจํากัด
1. ถามีแหลงความรูจํากัดก็จะทําใหวิธีการแกปญหานอยเกินไปทําใหผเู รียนเกิดความรู
ไมกวางขวาง
2. ถาขาดการรายงานที่ดจี ะทําใหเสียเวลามาก
3. ถาผูเรียนขาดความกระตือรือรนและขาดวินัยก็จะทําใหผลที่ไดไมตรงกับวัตถุประสงค
4. ถาผูสอนไมเอาใจใสตดิ ตามหรือขาดการดูแลที่ดี ก็จําทําใหไมบรรลุวตั ถุประสงค
สุวิทย และอรทัย มูลคํา (2547 : 142) ไดกลาวถึงขอดีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไวา
1. ผูเรียนไดเรียนรูวิธีคนหาความรูและการแกปญหาดวยตนเอง
2. ความรูที่ไดมีคุณคา มีความหมายสําหรับผูเรียน เปนประโยชนและจดจําไดนานสามารถ
เชื่อมโยงความรูและนําไปใชในชีวิตประจําวันได
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3. เปนวิธีการที่ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู มีความอิสระ มีชีวิตชีวาและสนุกสนาน
กับการเรียนรู
4. ทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดตี อวิธีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขอจํากัด
1. ใชเวลามากในการเรียนรูแตละครั้ง บางครั้งอาจไดสาระการเรียนรูไ มครบถวนตามที่กําหนด
2. ถาปญหาหรือสถานการณงายหรือยากเกินไป ไมเราใจหรือไมนาสนใจ จะทําใหผูเรียน
เบื่อหนายไมอยากเรียน
3. เปนวิธีการที่มีการลงทุนสูง ซึ่งบางครั้งอาจไดผลไมคุมคากับการลงทุน
4. ผูสอนตองใชเวลาในการวางแผนมาก
จากเอกสารเกีย่ วของกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูนั้น สามารถสรุปไดวา สิ่งที่เนนก็
คือกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะผูเรียนไดศกึ ษาหาความรูด วยตนเอง โดยมี
ครูเปนที่ปรึกษา และเปนผูอํานวยความสะดวกในการคนหาคําตอบของนักเรียน ดังนั้นครูจึงควรจัด
การเรียนการสอนในรูปแบบที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของนักเรียนใหมากที่สุด เพื่อใหการเรียน
การสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง
3. วิธีการสอนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
ในการวิจัยครัง้ นี้ไดนําวิธีการสอนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแ บบปกติมาศึกษาทําการ
วิจัยซึ่งเปนวิธกี ารสอนที่มุงใหผูเรียนไดสืบเสาะหาความรูดวยตนเองตามแนวของ สสวท. โดยมี
ขั้นตอนกิจกรรมสําคัญของการสอนวิธีนี้ ดังนี้ คือ
3.1 ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนว สสวท.
การเรียนการสอนรูปแบบ สสวท. จัดเปนการสอนแบบสืบเสาะรูปแบบหนึ่ง ซึ่งทางสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแบงขัน้ ตอนการสอนไว 3 ขั้นตอน
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2519 อางถึงใน อดิศร มณีศริ ิ, 2537 : 33) ดังนี้
1. การอภิปรายกอนการทดลอง (Pre – Lab Discussion) เปนขั้นที่ผูสอนใชคําถามกระตุนให
ผูเรียนอยากรูอ ยากเห็นคิดสงสัยแนะแนวทางใหผูเรียนหาคําตอบ ตลอดจนใหคําแนะนําในการทดลอง
รวมถึงการออกแบบการทดลอง เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวตอบปญหา
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2. ปฏิบัติการทดลอง (Experiment Period) เปนขั้นที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติการทดลองผูสอนคอย
ควบคุมใหคําแนะนําอยางใกลชิด กระตุน สนับสนุน ใหคําปรึกษาแกผเู รียน นักเรียนจะเก็บรวบรวม
ขอมูล
3. อภิปรายหลังการทดลอง (Post – Lab Discussion) เปนขั้นที่ผูสอนใชคําถามคําถามกระตุน
ใหผูเรียนสามารถใชขอมูล หรือผลการทดลองสรุปเปนกฎเกณฑ ทฤษฎีหรือหลักการตาง ๆ คําถามจะ
ชวยกระตุนใหผูเรียนอยากรูอ ยากเห็น มีแนวคิดทีก่ วางขวางขึ้น และมีการอภิปรายขอผิดพลาดที่เกิดจาก
การทดลองดวย
ตอมาสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการปรับปรุงหลักสูตร และได
ประกาศใชในป พ.ศ. 2533 ไดกลาวถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนว สสวท. ประกอบดวย
3 ขั้นตอนใหญ ดังนี้ (2533 อางถึงใน ภพ เลาหไพบูลย, 2537 : 119-120)
1. ขั้นอภิปรายกอนการทดลอง เปนขั้นที่ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อตั้งสมมติฐาน
ครูช้แี จงวิธีปฏิบัติการทดลอง พรอมทั้งขอควรระวัง ขอควรสังเกตในการทดลอง หรือวิธีรวบรวมขอมูล
2. ขั้นการทดลอง เปนขั้นที่ใหนักเรียนปฏิบัติการทดลองตามกิจกรรมและวิธีการในแบบเรียน
กรณีเนื้อหาในบทเรียนไมมกี ารทดลองจะใชการอภิปรายรวมกันระหวางครูกับนักเรียน
3. ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง เปนขั้นที่ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย จากขอมูลที่ไดจากการ
ทดลองเพื่อนําไปสูขอสรุปเปนหลักการหรือมโนทัศนตามวัตถุประสงค
โดยผูวิจยนําการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนว สสวท. ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 3
ขั้นตอน ไดแก การอภิปรายกอนการทดลอง การทดลอง และการอภิปรายหลังการทดลอง ไปใชในการ
วิจัยสรุปไดดังภาพประกอบ 4
อภิปรายกอนการทดลอง
ทดลอง
อภิปรายหลังการทดลอง
ภาพประกอบ 4 แสดงขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวของ สสวท.
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3.2 บทบาทของครูและนักเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวของ สสวท.
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2519 : 6 –7) ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทของครูและนักเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ดังนี้
บทบาทของครู
1. ควรมีการเตรียมลวงหนา ทั้งนี้เพื่อชวยใหครูมั่นใจตอเนื้อหาของบทเรียนไดมากขึน้ ครูควร
จะไดทดลองกอนจะเขาไปสอนในชั้นเพื่อดูผลหรือปญหาที่จะเกิดขึ้นวาเปนอยางไร ควรสํารวจอุปกรณ
และสารเคมีที่จะใชวามีความพรอมสําหรับนักเรียนหรือไม ตลอดจนการวางแผนการใชคําถามอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อจะนํานักเรียนเขาสูขอสรุปโดยไมใชเวลานานเกินไป
2. ควรใหนกั เรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรกระตุนให
นักเรียนรูจักคิดทําการทดลอง และรวมอภิปรายทุกคน โดยนําเอาเทคนิคและการสอนตาง ๆ เชน การ
นําเขาสูบทเรียน การใชคําถาม ตลอดจนการเสริมแรงมาใชใหเปนประโยชน ซึ่งจะทําใหการเรียนการ
สอนนาสนใจและมีชีวิตชีวา
3. ครูควรเลือกใชคําถามที่มคี วามยากงาย พอเหมาะกับความสามารถของนักเรียนทั้งนี้เพื่อเปน
การสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถสูงใหไดใชความสามารถของตนอยางเต็มที่ในขณะเดียวกันก็ไม
ทําใหนกั เรียนที่มีความสามารถเสียกําลังใจ
4. เมื่อนักเรียนถามอยาบอกคําตอบทันที ควรใหคําแนะนําเพื่อที่จะชวยใหนักเรียนหาคําตอบ
เองได ควรใหความสนใจตอคําถามของนักเรียนทุกคน แมวาคําถามนั้นจะไมเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเรียน
อยูก็ตาม ครูควรชี้แจงใหนกั เรียนทราบและเบนความสนใจของนักเรียนมาสูเรื่องที่กําลังเรียนอยู
สําหรับปญหาที่นักเรียนถามนั้นควรจะไดหยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
5. เนื่องจากการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนการเรียนที่มกี ารอภิปรายซักถาม
ระหวางครูและนักเรียนตลอดเวลา อาจจะมีบางบางโอกาสที่ครูไมสามารถตอบคําถามที่นักเรียนซักถาม
ได ควรจะชี้แจงใหนักเรียนเขาใจวาครูไมใชเปนผูรอบรูในปญหาทุกอยาง แตครูและนักเรียนควรจะได
คนหาคําตอบรวมกัน
6. อยาใหนักเรียนสรุปแนวคิด หรือหลักเกณฑเร็วเกินไปเมื่อยังมีขอมูลไมเพียงพอและ
แนนอนทีจ่ ะเชื่อถือได ครูควรแนะนําทีจ่ ะใหนกั เรียนไดทดลองซ้ําอีกจนไดผลการทดลองที่
มีความมั่นใจไดเพียงพอจึงสรุป
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7. ครูควรนําเอาการสอนแบบอื่น ๆ เชน การสาธิต หรือการใชคําอธิบายมาใชเพิม่ เติม
เมื่อมีความจําเปนหรือโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งวิธีการเหลานี้จะชวยเสริมการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูใหไดผลดียิ่งขึ้น
บทบาทของนักเรียน
1. ทําความเขาใจประเด็นปญหา หรือเรื่องทีก่ ําลังศึกษาอยางตั้งใจ
2. ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม เชน การตอบคําถาม การรวมอภิปราย
3. ทําการทดลองอยางระมัดระวัง
4. พยายามหาคําตอบหรือสรางความรูดวยตนเองโดยใชการคิดวิเคราะหจากขอมูลและผลที่ได
จากการทดลองหรือการอภิปราย
จากการศึกษาบทบาทของครูและนักเรียนในการสอนตามแนวของ สสวท. ขางตนนั้นสามารถ
สรุปเปนตารางแสดงบทบาทของครูและนักเรียนในการสอนตามแนวของ สสวท. ไดดังนี้
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ตาราง 2 แสดงบทบาทของครูและนักเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวของ สสวท.
กระบวนการ
จัดการเรียนรู
ขั้นการอภิปราย
กอนการทดลอง

บทบาทของครู

บทเรียนของนักเรียน

- ตั้งคําถามใหนักเรียนสงสัยใครรู
- กระตุนใหนกั เรียนตั้งสมมติฐาน
- กระตุนใหนกั เรียนดําเนินกิจกรรมใน
ขั้นทดลอง
- บอกขั้นตอนการทดลอง

- ทําความเขาใจประเด็นปญหา
- ตอบคําถามครูเพื่อสราง
บรรยากาศในการเรียนรู
- ตั้งสมมติฐาน
- ฟงขั้นตอนการทดลอง

- ตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํา
การทดลอง
- คอยใหคําแนะนําชวยเหลือในการเรียน
การสอน ดูแลการใชอุปกรณแตละชนิด
เพื่อใหการทดลองดําเนินไปตามขั้นตอน

- ทําการทดลองเพื่อทดสอบ
สมมติฐานหรือหาคําตอบของ
ปญหา
- บันทึกผลการทดลอง

ขั้นการอภิปรายหลัง - ถามนักเรียนเพื่อใหรวมกันอภิปรายผลจาก
การทดลอง
ขอมูลที่ไดจากการทดลอง
- กระตุนใหนกั เรียนชวยกันสรุป
- สรุปผล และใหความรูกับนักเรียน
- ประเมินผลการเรียนโดยใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบและสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน

- ชวยกันอภิปรายผลจากขอมูล
ที่ไดจากการทดลอง
- ชวยกันสรุปผลการทดลอง
- ฟงครูสรุปผลการทดลอง
- ทําแบบทดสอบ แบบฝกหัดที่
ครูมอบหมาย

ขั้นการทดลอง

(ที่มา : วาสนา วินิจกุล , 2546 : 32)
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3.3 จุดเดนและจุดดอยของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวของ สสวท.
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญยิ่ง และนับวาเปนกลวิธที ี่ครูใชปฏิบัติการสอน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ รูปแบบการสอนแตละรูปแบบยอมมีจดุ เดนและจุดดอยแตกตางกันไป
ดังนั้นครูจะตองเลือกรูปแบบการสอนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยขอ
เสนอการวิเคราะหจดุ เดนและจุดดอยของการเรียนการสอนตามแนวของ สสวท. ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
จุดเดนของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวของ สสวท.
1. นักเรียนไดเรียนรูดวยปญหา โดยที่ครูเปนผูกําหนดสถานการณใหนกั เรียนกิจกรรมการเรียน
นักเรียนเปนผูด ําเนินการ ครูจะใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิด และใหคําแนะนําแกนักเรียน
2. ครูสามารถกําหนดสื่อการเรียนการสอน ใบงาน และเครื่องมือวัดผลไดลวงหนา ทําใหการ
จัดการเรียนการสอนดําเนินไปอยางรวดเร็ว ตรงตามเปาหมายของครู
3. ครูสามารถควบคุมชั้นเรียนไดงาย นักเรียนสามารถทํากิจกรรมการเรียนไดตามวัตถุประสงค
ที่วางไว และครูสามารถวัดและประเมินผลการเรียนการสอนไดตามกําหนด
4. การวัดผลและประเมินผล เปนไปตามความคาดหวังของครู ครูสามารถกําหนดพฤติกรรมที่
คาดหวังจากนักเรียนได และเลือกใชเครื่องมือวัดไดตรงตามตองการ
จุดดอยของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวของ สสวท.
1. ใหโอกาสครูในการกําหนดบทเรียนมากเกินไป ทําใหการเรียนรูของนักเรียนลดลง ในการ
จัดกิจกรรมแตละเรื่องสวนใหญจะเนนบทบาทในการใหความรูและการรวมอภิปรายของครูมากสงผล
ใหครูใชการสอนแบบบรรยายตามแบบเรียน กลายเปนการเรียนการสอนแบบทองจํานักเรียนจะเกิด
ความเบื่อหนาย
2. กิจกรรมของ สสวท. สวนใหญเปนกิจกรรมสําเร็จรูป เพียงนักเรียนทําตามขั้นตอนก็จะได
คําตอบ หรือหากนักเรียนอานตามแบบเรียนก็จะพบคําตอบ ซึ่งไมทาทายและสงเสริมการแสวงหา
ความรูของนักเรียน ทําใหนกั เรียนไมตระหนักและไมเห็นความสําคัญของตัวความรู
3. การเรียนการสอนครูเปนผูกําหนดบทบาทของนักเรียน นักเรียนไมคอยแสดงออกดาน
การอภิปราย การคิด การกระทํา และขาดเปาหมายในการเรียน
4. ขาดการประเมินผลที่ชัดเจน เพราะในคูม ือหรือแบบเรียนไมไดกําหนดเอาไวการประเมินผล
สวนใหญเนนที่การประเมินผลของครู ทําใหไดผลเพียงดานเดียว
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จากเอกสารเกีย่ วกับวิธีการสอนวิทยาศาสตรตามแนวของ สสวท.ซึ่งเปนการสอนแบบปกติของ
การสอนวิทยาศาสตรเดิมอยูแ ลว ผูวิจยั จึงนํามาใชในการเปรียบเทียบในการสรางบทเรียนบนเครือขาย
กับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู เพื่อศึกษาผลการเรียนที่เกิดขึน้
4. การเรียนการสอนบนเครือขายหรือบนเว็บ
4.1 ความหมายของการเรียนการสอนบนเครือขาย
การเรียนการสอนบนเครือขาย หรือ Web-Based Instruction ถือเปนสื่อการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่งทีไ่ ดรับความสนใจจากนักการศึกษาเปนอยางมาก ทั้งนี้เนือ่ งจากการเรียนการสอนบนเว็บ
เปนการประยุกตใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต อันมีคณ
ุ สมบัติทั้งดานการเชื่อมโยงขอมูลที่รวดเร็ว
เสนอภาพ ตัวอักษร และเสียงไดตลอดเวลาและทุกสถานที่ อินเทอรเน็ตจึงถูกนํามาใช เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนอยางแพรหลาย ซึ่งความหมายของการเรียนการสอนบนเว็บนั้น ไดมี
นักวิชาการและนักการศึกษาใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้
กิดานันท มลิทอง (2543 : 344) ใหความหมายวา การเรียนการสอนบนเครือขาย เปนการใชเว็บ
ในการเรียนการสอน โดยอาจใชสื่อบนเว็บเพื่อนําเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติ ของวิชาทั้งหมด
ตามหลักสูตรหรือใชเพียงการเสนอ ขอมูลบางอยางเพื่อประกอบการสอนก็ได รวมทั้งใชประโยชนจาก
คุณลักษณะตางๆของการสื่อสารที่มีอยูในระบบ อินเทอรเน็ต เชน การเขียนโตตอบกัน ทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสและการพูดคุยสดดวยขอความและเสียง มาใชประกอบดวยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
Relan and Gillani (1995 อางถึงใน กิดานันท มลิทอง, 2543 : 344) ใหความหมายวา การเรียน
การสอนบนเครือขายเปนการประยุกตทแี่ ทจริงของการใชวิธีการตาง ๆ มากมาย โดยการใชสื่อบน
เครือขายเปนทรัพยากรเพื่อการสื่อสารและใชเปนโครงสรางสําหรับการแพรกระจายทางการศึกษา
Clark (1996 อางถึงใน กิดานันท มลิทอง, 2543 : 344) ไดใหความหมายวา การสอบบน
เครือขายเปนการสอนรายบุคคลโดยการใชขายงานคอมพิวเตอรสาธารณะหรือขายงานสวนบุคคล
โดยการใชโปรแกรมคนดูในการเสนอผล และสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยผานทางขายงาน
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ณัฐกร สงคราม (2543 : 19) กลาววา การเรียนการสอนบนเครือขาย เปนการจัดสภาพ การเรียน
การสอนที่ไดรับการออกแบบอยางมีระบบ โดยอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลดไวดเว็บ มาเปน
สื่อกลางในการถายทอด เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพ โดยอาจจัดเปน
การเรียนการสอนทั้งกระบวนการ หรือนํามาใชเปนเพียงสวนหนึ่งของกระบวนการทัง้ หมด การเรียน
การสอนบนเครือขาย จึงถือเปนวิธีการใหมที่ชวยสงเสริมพัฒนาใหเกิดการเรียนรู และชวยขจัดปญหา
เรื่องอุปสรรคของการเรียนการสอนทางดานสถานที่และเวลา
ใจทิพย ณ สงขลา (2547 : 10) ไดใหความหมายการเรียนการสอนบนเครือขาย วาหมายถึง
การใชคุณสมบัติของไฮเปอรมีเดียและคอมพิวเตอรเครือขาย ซึ่งรวมทั้งเครื่องมือสื่อสารในการสรรค
สรางกิจกรรมการเรียนทําใหเกิดการเรียนรู โดยผูเรียนผูสอนไมจําเปนตองอยูพรอมกัน ณ สถานที่
เดียวกัน โดยเนนการจัดการเรียนการสอนที่หวังผลการเรียนรูเชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ
กรกช รัตนโชตินันท (2547 : 31) ไดใหความหมายไววา การเรียนการสอนบนเครือขาย
หมายถึง เปนการใชโปรแกรมหลายมิติในการนําเสนอบทเรียน โดยอาศัยคุณสมบัติของเวิลด ไวด เว็บ
ที่สามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลถึงกันไดยอางสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะจัดสภาพการเรียนการ
สอนบนเว็บแคบางสวนหรือทั้งหมดของการเรียนการสอนก็ได ทําใหชวยแกปญหาในเรื่องขอจํากัด
ดานสถานที่และเวลา
ดาริกานต เกณฑสาคู (2548 : 10) ไดใหความหมายไววา การเรียนการสอนบนเครือขาย
หมายถึง ลักษณะของการสือ่ สารเรียนรูที่ออกแบบโดยใชระบบอินเทอรเน็ต เสนอผานเวิลดไวดเว็บ
นํามาใชในการเรียนรูใหกับผูเรียนที่หลากหลายและนาสนใจ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
อยางมีความหมายเชื่อมโยงเครือขายที่สามารถเรียนไดทกุ ที่ทุกเวลา โดยมีลักษณะที่ผสู อนและผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกันผานเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันไดทั่วโลก
จากนิยามและความคิดเห็นของนักวิชาการและนักการศึกษาทั้งในตางประเทศและภายใน
ประเทศไทยดังที่กลาวมาแลวนั้น สามารถสรุปไดวาการเรียนการสอนบนเครือขาย เปนการจัดสภาพ
การเรียนการสอนที่ใชคุณสมบัติของไฮเปอรมีเดียและคอมพิวเตอรเครือขาย รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารใน
การสรรคสรางกิจกรรมการเรียนทําใหเกิดการเรียนรู โดยอาจจัดเปนการเรียนการสอนทั้งกระบวนการ
หรือนํามาใชเปนเพียงสวนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดของการเรียน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียน
การสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และชวยขจัดปญหาเรื่องอุปสรรคของการเรียนการสอนทางดาน
สถานที่และเวลาอีกดวย
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4.2 ประเภทและลักษณะของการเรียนการสอนบนเครือขาย
ในการแบงประเภทและลักษณะของการเรียนการสอนบนเครือขายสามารถแบงไดดังนี้
โดย James (1997) ไดแบงประเภทของเว็บการศึกษาตามโครงสรางเว็บทางการศึกษาวา
โครงสรางเว็บทางการศึกษามีหลายรูปแบบ ถาแยกตามประโยชนการใชงานสามารถแยกไดเปน
3 โครงสราง คือ
1. โครงสรางแบบคนหา(Eclectic Structure) เปนเว็บที่ไมมีการกําหนดขนาดรูปแบบไมมี
โครงสรางที่ผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธกับเว็บ ลักษณะของเว็บไซตจะมีแตการใหใชเครื่องมือใน
การสืบคน หรือเพื่อบางสิ่งที่ตองการคนหาตามที่กําหนด โครงสรางเชนนี้เปนแบบเปดใหผูเรียนเขามา
คนควาเนื้อหาในบริบท
2. โครงสรางแบบสารานุกรม(Encyclopedia Structure) เว็บจํานวนมากมีโครงสรางในลักษณะ
นี้ โครงสรางขอมูลเชนนี้อาจใชโครงสรางขอมูลแบบตนไม (Tree) ในการเขาสูขอมูล ซึ่งเหมือนกับ
หนังสือที่มีเนือ้ หาและมีการจัดเปนบทเปนตอน ซึ่งผูเรียนสามารถผานเขาไปหาขอมูลเครื่องมือ ที่อยู
ภายในเว็บหรือภายนอก
3. โครงสรางแบบการเรียนการสอน(Pedagogic Structure) เว็บแบบนี้จะมีโครงสรางหลาย
รูปแบบที่นํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนเพื่อใหตรงตามความตองการ
การเรียนการสอนบนเครือขาย ตามแนวคิดของ Parson (1997) แบงประเภทของการเรียน
การสอนบนเครือขาย ออกเปน 3 ลักษณะ คือ
1. การเรียนการสอนบนเครือขาย แบบรายวิชาเดียว (Stand - Alone Courses) เปนรายวิชาที่มี
เครื่องมือและแหลงที่เขาไปถึงและเขาหาไดโดยผานระบบอินเทอรเน็ตอยางมากที่สุด ถาไมมีการ
สื่อสารก็สามารถที่จะไปผานระบบคอมพิวเตอรสื่อสารได (Computer Mediated Communication ) หรือ
CMC ลักษณะของการเรียนการสอนบนเว็บแบบนี้มีลักษณะเปนแบบวิทยาเขตมีนักศึกษาจํานวนมากที่
เขามาใชจริง แตจะมีการสงขอมูลจากรายวิชาทางไกล
2. การเรียนการสอนบนเครือขาย แบบสื่อบนเว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses)
เปนรายวิชาทีม่ ีลักษณะเปนรูปธรรมที่มีการพบปะระหวางครูกับนักเรียน และมีแหลงใหมาก เชน
การกําหนดงานที่ใหทําบนสื่อบนเว็บ การกําหนดใหอาน การสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอร หรือการมี
สื่อบนเว็บที่สามารถชี้ตําแหนงของแหลงบนพื้นที่ ของเว็บไซตโดยรวมกิจกรรมตางๆเอาไว
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3. การเรียนการสอนบนเครือขาย แบบศูนยการศึกษา (Web Pedagogical Resources) เปนชนิด
ของเว็บไซต ที่มีวัตถุดิบ เครื่องมือ ซึ่งสามารถรวบรวมรายวิชาขนาดใหญเขาไวดว ยกัน หรือเปนแหลง
สนับสนุนกิจกรรม ทางการศึกษาซึ่งผูที่เขามาใชก็จะมีสอื่ ใหบริการหลายรูปแบบเชน ขอความ ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหวและการสื่อสาร ระหวางบุคคล เปนตน
Doherty (1998) การเรียนการสอนบนเครือขายตองอาศัยคุณลักษณะของอินเทอรเน็ต
3 ประการ ในการนําไปใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด นั่นก็คือ
1. การนําเสนอ (Presentation) เปนไปในแบบเว็บไซตทปี่ ระกอบไปดวย ขอความภาพกราฟก
ซึ่งสามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสมในลักษณะของสื่อคือ
1.1 การนําเสนอแบบสื่ออยางเดียว เชน ขอความ
1.2 การนําเสนอแบบคู เชน ขอความกับภาพกราฟก บางครั้งอยูในรูป PDF ซึ่งผูเรียน
สามารถดาวนโหลดไฟลได
1.3 การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย ประกอบดวย ขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว
เสียง และภาพยนตร หรือวิดโี อ
2. การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตมีหลายรูปแบบ ดังนี้
2.1 การสื่อสารทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ
2.2 การสื่อสารสองทาง เชน การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสโตตอบกัน
2.3 การสื่อสารแบบหนึ่งแหลงไปหลายแหลง เปนการสงขอความจากแหลงเดียว
แพรกระจายไปหลายแหลง เชนการอภิปรายจากคนคนเดียวใหคนอืน่ ๆไดรับฟง หรือการประชุม
ทางคอมพิวเตอร
2.4 การสื่อสารหลายแหลงไปสูหลายแหลง เชน การใชกระบวนการกลุม ในการ
สื่อสารบนเว็บ โดยมีคนที่ใชหลายคนและคนรับหลายคนเชนกัน
3. การทําใหเกิดความสัมพันธ (Dynamic Interaction) เปนคุณลักษณะที่สําคัญของอินเทอรเน็ต
มี 3 ลักษณะคือ
3.1 การสืบคน
3.2 การหาวิธกี ารเขาสูเว็บ
3.3 การตอบสนองของมนุษยในการใชเว็บ
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Hannum (1998) ไดจดั รูปแบบของการเรียนการสอนบนเครือขายเปน 4 ลักษณะ คือ
1. รูปแบบการเผยแพร (Publishing) แบงยอยออกเปน 3 รูปแบบ คือ
1.1 รูปแบบหองสมุด (Library Model) เปนรูปแบบที่ใชประโยชนจากความสามารเขาถึง
แหลงทรัพยากรที่มีอยูหลากหลาย โดยการเชื่อมโยงไปยังแหลงเสริมตาง ๆ เชนสารานุกรามออนไลน
วารสารออนไลน หรือหนังสือออนไลน เปนรูปแบบทีน่ ําลักษณะทางกายภาพของหองสมุดที่มี
ทรัพยากรอยูมากมายมาประยุกตใช สวนประกอบของรูปแบบนี้ไดแกสารานุกรออนไลน วารสาร
ออนไลน หนังสือออนไลน สารบัญการอานออนไลน เว็บไซตหองสมุดตาง ๆ เว็บงานวิจยั รวมถึง
รายชื่อเว็บที่มขี อมูลสัมพันธกับรายวิชาตาง ๆ
1.2 รูปแบบหนังสือเรียน (Textbook Model) เปนรูปแบบที่ผูสอนจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณในการเรียนในชัน้ เรียนปกติไวแบบออนไลน ผูสอนสามารถเตรียมเนื้อหาออนไลนใหแกผูเรียน
เปนรูปแบบทีต่ างจากรูปแบบหองสมุด คือรูปแบบที่จะเตรียมเนื้อหาสําหรับการเรียนการสอนโดย
เฉพาะ ในขณะที่รูปแบบหองสมุดเปนลักษณะที่ชวยใหผูเรียนเขาถึงเนื้อหาที่ตองการจากการเชื่อมโยงที่
เตรียมไว สวนประกอบของรูปแบบหนังสือเรียนนี้ประกอบดวย บันทึกของหลักสูตรบันทึกเนื้อหา
รายวิชา ขอแนะนําในชั้นเรียน สไลดนําเสนอเนื้อหา วีดทิ ัศนและภาพที่ใชในชัน้ เรียนและเอกสารที่
เกี่ยวของอื่น ๆ เชน ประมวลรายวิชา ตารางสอบ งานที่มอบหมาย เปนตน
1.3 รูปแบบการสอนอยางมีปฏิสัมพันธ (Interactive Instruction Model) เปนรูปแบบที่
จัดใหผูเรียนไดรับประสบการณในการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหาที่นําเสนอใหโดยอาศัย
คุณลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มาประยุกตใชสวนประกอบของรูปแบบไดแก การสอน
ออนไลน การมีปฏิสัมพันธ การฝกปฏิบัติและการใหผลยอนกลับ และสถานการณจําลอง
2. รูปแบบการสื่อสารผานคอมพิวเตอร (Computer-Mediated Communications Model) เปน
รูปแบบที่จัดใหผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับผูเรียนดวยกันหรือกับผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญก็ได โดยใช
หลากหลายวิธขี องการสื่อสาร องคประกอบของรูปแบบนี้ ไดแก อีเมล กลุมอภิปราย และการสนทนา
ออนไลน การประชุมผานคอมพิวเตอร
3. รูปแบบผสม (Hybrid Model) รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บรูปแบบนี้เปนการรวม
ระหวางรูปแบบการเผยแพรและรูปแบบการสื่อสารเขาดวยกัน เชน เว็บไซตที่รวมหองสมุดและหนังสือ
เรียน เว็บไซตที่รวมเอกบันทึกของหลักสูตร บันทึกเนื้อหารายวิชารวมกับกลุมอภิปราย และเว็บไซตที่
รวมรายชื่อของเว็บที่เปนแหลงเสริมความรูเขาไวกับความสามารถของอีเมล เปนตน

47

4. รูปแบบหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom Model) เปนรูปแบบทีน่ ําลักษณะเดน ๆ ของ
รูปแบบตาง ๆ ที่กลาวมาแลวขางตนมาใชรวมกัน โดย Hiltz (1993) ไดใหคํานิยามของหองเรียนเสมือน
วา เปนสภาพแวดลอมที่มีทรัพยากรออนไลนมาจัดเปนการเรียนการสอนแบบรวมมือระหวางผูเรียน
ดวยกันและระหวางผูเรียนกับผูสอน ระหวางชั้นเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่น หรือกับชุมชนอื่นที่ไมใช
สถาบันการศึกษา (Khan, 1997) นอกจากนี้ Turoff (1995) กลาววาหองเรียนเสมือนเปนสภาพแวดลอม
ในการเรียนการสอนผานระบบการสื่อสารทางคอมพิวเตอร มีลักษณะการเรียนแบบรวมมือเนน
กระบวนการกลุมผานการติดตอสื่อสารทางเครือขายอินเทอรเน็ตองคประกอบของรูปแบบนี้ไดแก
รายชื่อของเว็บไซตที่เกี่ยวของ ประมวลรายวิชา เนื้อหาในหลักสูตรกิจกรรมที่สงเสริมปฏิสัมพันธ
ผลยอนกลับ คําแนะนํารายวิชา สื่อมัลติมีเดีย การเรียนแบบรวมมือ การสื่อสารระหวางกัน
สวน ใจทิพย ณ สงขลา (2547 : 14-15) ไดแบงประเภทของการเรียนการสอนบนเว็บไว
5 ลักษณะดวยกัน คือ
1. เว็บเพื่อเสริมการสอนรายวิชา การเรียนโดยใชเว็บเพื่อการสอนเสิรมเปนการจัดทําเว็บ
เพื่อใหเปนแหลงขอมูลหรือสารสนเทศเพิ่มเติมเสริมจากการเรียนปกติ รวมทั้งอาจมีการจัดกิจกรรมการ
สื่อสารนอกเวลาการเรียนโดยใชเว็บเปนชองทางการสื่อสารหลัก ซึ่งอาจเปดเฉพาะใหกับผูเรียน
รายวิชานัน้ หรืออาจเผยแพรใหกับผูสนใจทั่วไปเขาศึกษา
2. เว็บเพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร เว็บเพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเปนการ
กําหนดเว็บรายวิชาประกอบเขาเปนหลักสูตร มีการจัดเปนระบบการเรียนการสอน การติดตามผลการ
เรียน บริหารจัดการ และบริการสารสนเทศใหกับผูเรียน โดยผูเรียนจะตองลงทะเบียนในหลักสูตร
ดังกลาว เว็บในลักษณะนี้มกั ปรากฎในลักษณะการศึกษาทางไกล ซึง่ อาจกําหนดเปนโปรแกรมการ
เรียนการสอนทั้งหมดบนเครือขาย หรือควบคูไปกับการศึกษาจากสื่อการเรียน หรือการเรียนที่ผูเรียน
ผูสอนตองพบปะกันจริง (online/ off line)
3. เว็บเพื่อการจัดการเรียนในแบบดีกรีรวม การจัดการเรียนแบบดีกรีรวมดวยเว็บเปนการ
พัฒนาเว็บเพื่อเปนสื่อกลางระหวางการเรียนการสอนของสถาบันมากกวาหนึ่งสถาบันรวมกัน
โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นระหวางสถาบันในและตางประเทศ มีลักษณะที่คลายคลึงกับเว็บเพื่อการเรียนการ
สอนในหลักสูตร
4. เว็บที่เปนแหลงขอมูล เว็บที่เปนแหลงขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา และบทเรียนที่จดั ไว
เพื่อใหผูสนใจทั่วไป เขาศึกษา อาจอยูใ นลักษณะของแหลงขอมูล หรือฐานขอมูลบทความหองสมุด
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5. เว็บเพื่อการพัฒนาและอบรมบุคลากรในองคกร อาจปรากฎในรูปของสารสนเทศ
การจัดการความรู (knowledge management) การฝกอบรมบนเว็บ (web-based training) หรือระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดวยเว็บ (web performance support system)
ลักษณะการเรียนการสอนบนเครือขาย
การเรียนการสอนบนเครือขาย โดยทัว่ ไปอาศัยเทคโนโลยีสื่อหลายมิตคิ อมพิวเตอรเครือขาย
จัดกิจกรรมการเรียนรู สามารถพิจารณาไดตามลักษณะการปฏิสัมพันธ และตามมิติของเวลา
1. ลักษณะการปฏิสัมพันธทางการเรียนบนเครือขาย การเรียนการสอนบเครือขายแบงตาม
การปฎิสัมพันธได 2 ลักษณะ คือ
1.1 การปฏิสัมพันธทางการเรียนระหวางผูเ รียนและเนื้อหาสาระ ( Learner-content
interaction) การปฏิสัมพันธทางการเรียนระหวางผูเรียนและเนื้อหาสาระ หมายถึง การจัดกิจกรรมการ
เรียนที่เนนใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและคอมพิวเตอร
1.2 การปฏิสัมพันธทางการเรียนระหวางผูเรียนดวยกันและผูสอน (Learner- learner-teacher
interaction) เปนกิจกรรมการเรียนที่เนนการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันและผูส อน เปนการ
เรียนรูที่อาศัยกิจกรรมการสือ่ สารโตตอบภิปรายระหวางผูเรียนดวยกัน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
และบรรลุวัตถุประสงคทางการเรียน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดหลายลักษณะ การปฏิสัมพันธที่เกิดขึน้ นี้จัด
ใหเกิดขึ้นโดยใชเครื่องมือสื่อสารแบบประสานเวลา และแบบตางเวลา
2. ลักษณะของมิติเวลาในการปฏิสัมพันธทางการเรียนบนเครือขาย ในการพิจารณาแบงวิถี
การเรียนตามมิติเวลา สามารถแบงเปน 2 ลักษณะ คือ
2.1 การเรียนในมิติตางเวลา (asynchronous mode of learning) การเรียนในมิติตางเวลา
เปนการเรียนที่ผูเรียนผูสอนไมตองนัดพบเวลาพรอมกันเพื่อการเรียนในลักษณะนี้ ใหอิสระกับผูเรียนที่
จะสามารถใชเวลาตามสะดวกของตนเอง เพื่อการเรียนรูส ะทอนความคิดตามลําพัง
2.2 การเรียนในมิติประสานเวลา (synchronous mode of learning) การเรียนในมิติประสาน
เวลา เปนการเรียนที่ผูเรียนผูส อนตองนัดหมายเวลาใหตรงกัน เพื่อทํากิจกรรมการเรียนรูใหลุลวง
ตามวัถตุประสงค การจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้ ทําใหผูเรียนผูสอนสามารถเรียนรูรวมกันโดยไม
จําเปนตองอยู ณ สถานที่เดียวกัน แตสามารถปฏิสัมพันธโตตอบไดในทันทีทันใด เหมาะสมกับ

49

กิจกรรมการเรียนรู ที่ตองการตอบสนองกลับในทันที เพื่อการตัดสิน ตกลงหรือสรุปความในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง
4.3 องคประกอบของการเรียนการสอนบนเครือขาย
มีนักการศึกษาหลายทานที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนบนเครือขาย ซึ่งได
เสนอแนวคิดองคประกอบของการเรียนการสอนบนเครือขายไว ดังนี้
Susan et al (1996 อางถึงใน กรกช รัตนโชตินันท , 2547 : 39-40) ไดศึกษาถึงองคประกอบ
ของการเรียนการสอนบนเว็บ ดังนี้
1. ประมวลการสอนรายวิชาออนไลน (The Online Syllabus) ประกอบดวย หัวขอ
รายวิชา (Topics) คําอธิบายรายวิชา จุดประสงคของรายวิชา
2. เนื้อหา ประกอบดวยขอความ เสียง ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศั น
3. โฮมเพจสวนตัว จะชวยใหผูเรียนไดรูจกั ซึ่งกันและกัน และจะไดเรียนรูการออกแบบโฮมเพจ
ดวย
4. การปฏิสัมพันธ (Interactive) ควรมีสวนของกระดานขาว (Webboard) กลุมสนทนา
(Chat Forum) หรืออาจใชอีเมล (e-mail) ในการติดตอสือ่ สารกับผูเรียนดวยกันหรือติดตอกับผูสอนและ
แหลงคนควาอื่น ๆ ก็ได
5. งานที่ไดรับมอบหมาย ในการเรียนการสอนบนเว็บจะสามารถสั่งงานใหผูเรียนตอง
รับผิดชอบไดในแตละสัปดาห และสามารถสงการบานทางอีเมลได
6. การประกาศขอมูลขาวสาร เพื่อแจงขอมูลใหม
7. การวัดผล การทําแบบฝกหัดซ้ํา ๆ หรือการทดสอบจะใชเพื่อกระตุน ใหนักเรียนสนใจเรียน
ในวิชานั้น ๆ
8. การจัดการรายวิชา ควรจะมีรหัสผานสําหรับผูเรียนโดยเฉพาะ
กิดานันท มลิทอง (2543 : 346-347) ไดกลาวงองคประกอบในการสอนบนเครือขายจะมีหลาย
อยาง โดยอาจใชเพียงอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมดในการสอนก็ได ไดแก
1. ขอความหลายมิติ (hypertext) เปนการเสนอเนื้อหาตัวอักษร ภาพกราฟกอยางงาย ๆ และ
เสียง ในลักษณะไมเรียงลําดับกันเปนเสนตรง ในสภาพแวดลอมของเว็บนีก้ ารใชขอความหลายมิติจะ
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ใหผูใชคลิกสวนที่เปน “จุดพรอมโยง” (hot spot) ซึ่งก็คือ “จุดเชื่อมโยงหลายมิต”ิ (hyperlink) โดย
อาจเปนภาพหรือขอความสีขีดเสนใต เพื่อเขาถึงแฟมที่เชือ่ มโยงกับจุดพรอมโยงนั้นแฟมนี้อาจอยูใน
เอกสารเดียวกันหรือเชื่อมโยงกับเอกสารอื่นที่อยูในที่หางไกลได การใชเว็บเพจที่บรรจุขอความหลาย
มิติจะชวยใหผเู รียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอรทมี่ ีสมรรถนะปานกลางสามารถบรรจุลงเนื้อหาไดโดยงาย
เนื่องจากไมตอ งใชโปรแกรมชวยอื่น ๆ รวมดวย
2. สื่อหลายมิติ (hypermedia) ซึ่งเปนพัฒนาการของขอความหลายมิติ (hypertext) เปนวิธีการ
ในการรวบรวมและเสนอขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง การใชสอื่ หลายมิติในเว็บ
เพจบางครั้งอาจทําใหผูเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะปานกลางไมสามารถใชงานไดสะดวก
เนื่องจากมีภาพกราฟกที่มีขนาดใหญ มีภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่ตองใชโปรแกรมชวย เชา จาวา
แอปเพล็ต (JAVA Applet) และเรียลเพลเยอร (RealPlayer) ซึ่งใชไดกับคอมพิวเตอรที่มี
หนวยความจําสูงและการประมวลผลเร็วเทานั้น
3. การสอนใชคอมพิวเตอรชวย (Computer-Assisted Instruction:CAI) และการอบรมใช
คอมพิวเตอรเปนฐาน (Computer-Based Traning: CBT) นับเปนรูปแบบพื้นฐานสําคัญอยางหนึ่งของ
การสอนบนเครือขาย ทั้งนี้เนื่องจากโดยทัว่ ไปแลวการสอนใชคอมพิวเตอรชวยจะมีกจิ กรรมที่เสนอใน
เวลาจริงเพื่อใหผูเรียนสามารถมีการโตตอบกับโปรแกรมบทเรียนได กิจกรรมนี้อาจอยูในลักษณะ
คําถาม การทดสอบ เกม การทบทวน ฯลฯ
4. การสื่อสารผานคอมพิวเตอร (Computer-Mediated Communication : CMC) เปนวิธีการที่
ขอมูลหรือขอความถูกสงหรือไดรับทางคอมพิวเตอร การใชอนิ เทอรเน็ตจะทําใหสามารถใชสมรรถนะ
ทางดานนี้ไดอยางหลากหลายเพื่อจุดประสงคการเรียนการสอน เชน การใชอีเมลและการประชุม
ทางไกลที่ผูเรียนและผูสอนสามารถสื่อสารกันไดทนั ที รวมถึงการสื่อสารกันระหวางผูเรียนเองดวย
การสื่อสารผานคอมพิวเตอรสามารถทําไดในลักษณะประสานเวลาและไมประสานเวลา
ถาเปนในลักษณะประสานเวลา ผูเรียนทั้งหมดจะลงบันทึกเปดเขาไปยังเว็บไซตเดียวกันและในเวลา
เดียวกันเพื่อรับและตอบสนองตอขอมูลขาวสารหรือบทเรียน โดยใชโปรแกรม Chat เพื่อพิมพ
ขอความโตตอบกัน หากไมประสานเวลา ขอมูลหรือบทเรียนจะถูกสงไปยังเครื่องบริการเพื่อใหผูเรียน
เขามาเปดอานและตอบเมื่อใดก็ไดในเวลาที่สะดวกโดยการใชอีเมล
ใจทิพย ณ สงขลา (2547 : 10-11) ไดกลาวไววา การเรียนการสอนบนเครือขายเปนการใช
องคประกอบทางเทคโนโลยีหลัก 2 สวน คือ
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1. ไฮเปอรมีเดีย หรือสื่อหลายมิติ หมายถึง สื่อในรูปแบบตาง ๆ เชน ขอความ ภาพ เสียง ที่
เชื่อมโยงถึงกัน (link) และสามารถแสดงผลทางจอภาพทีผ่ ูใชสามารถเลือกรับเนื้อหาสาระตามการ
เชื่อมโยงที่ไดกําหนดไว คุณสมบัติของสื่อหลายมิตินี้ไดถูกนําไปประยุกตใชในการนําเสนอสาระ
ความรูที่ใหทางเลือกกับผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาสาระตามเปาหมายของตนเอง และรวมถึงการเรียน
การสอนในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สามารถสนองตอบความแตกตางของบุคคลใน
การเรียนรูมีการสรางกิจกรรมเพื่อทบทวนความรความเขาใจ หรือการจําลองสถานการณ การฝกปฏิบัติ
เพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคทางการเรียน รวมทั้งมีการประเมินการเรียนอยางเปนระบบ
2. การใชคุณสมบัติของคอมพิวเตอรเครือขาย หมายถึง การเชื่อมโยงระหวางคอมพิวเตอร
ดวยกันเปนเครือขาย และรวมทั้งการเชื่อมโยงระหวางเครือขาย การขยายตัวของเครือขายอินเทอรเน็ตที่
มีเครือขายกวางขวางทั่วโลกเปดโอกาสทางการเรียนการสอน ที่ประยุกตใชคุณสมบัตขิ องเครือขาย
ใน 2 ลักษณะ คือ
2.1 การรวมใชทรัพยากร (Resources sharing) หมายถึง การรวมใชสารสนเทศ บทเรียน
และทรัพยากรอื่น ๆ คุณสมบัติของคอมพิวเตอรเครือขายทําหใหสารสนเทศ และกิจกรรมการเรียนรูใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสหรือสื่อหลายมิติที่พัฒนาเก็บไวในคอมพิวเตอรใหบริการ(Computer server)
สามารถเผยแพรและอนุญาตใหผูเรียนเขาศึกษาบทเรียน และรวมกิจกรรมทางการเรียนเหลานั้นผาน
คอมพิวเตอร ที่ตั้งอยู ณ ทีใ่ ดก็ไดที่มกี ารเชื่อมโยงเขาเปนเครือขาย ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดโดย
ไมตองจํากัดวาผูเรียนตองมาอยูพรอมกันในสถานที่ใดทีห่ นึ่ง การเรียนรูสามารถเกิดขึ้นในเวลาและ
สถานที่ที่ผูเรียนแตละบุคคลสะดวก (any time-any place)
2.2 การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อกลาง
( Computer-mediated communication) การสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรเปนการสื่อสารโดยใช
โปรแกรมที่สามารถทําใหเกิดการสื่อสารติดตอกันใน 2 มิติเวลา คือ
2.2.1 มิติประสานเวลา (Synchronous mode of communication) เปนการสื่อสาร
ระหวางผูเรียนที่ตองนัดหมายออนไลนพรอมกัน และสือ่ สารดวยการใชโปรแกรมทีส่ นับสนุนการ
สื่อสารโตตอบแบบทันทีทนั ใด เชน โปรแกรมสนทนา
2.2.2 มิติตางเวลา (Asynchronous mode of communication) เปนการสือ่ สารระหวาง
ผูเรียนและผูสอนติดตอกันดวยการฝากขอความ หรือไฟลประเภทตาง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร
ใหบริการ ซึ่งผูรับสารสามารถเลือกรับสาระตามเวลาทีต่ นเองสะดวกดวยการใชโปรแกรม เชน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสบนเว็บ โปรแกรมเว็บบอรด
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4.4 องคประกอบของเว็บไซตการเรียนการสอนบนเครือขาย
มีผูเสนอแนวคิดองคประกอบเว็บไซตการเรียนการสอนบนเครือขายไวหลายทาน ดังนี้
กิดานันท มลิทอง (2542 อางถึงใน ณัฐกร สงคราม, 2543 : 38-40) ไดกลาวถึงองคประกอบ
ตางๆ ที่ใชเปนแนวทางในการออกแบบเว็บ เพื่อการเรียนการสอน ดังนี้
1. ขนาดของเว็บเพจ
จํากัดขนาดแฟมของแตละหนา โดยการกําหนดขีดจํากัดเปนกิโลไบต สําหรับขนาด“น้ําหนัก”
ของแตละหนา ซึ่งหมายถึง จํานวนรวมกิโลไบตของภาพกราฟกทั้งหมดในหนา โดยรวมภาพพื้นหลัง
ดวยใชแคช (Cash) ของโปรแกรมคนผาน (Web Browser) โปรแกรมคนผานที่ใชกนั ทุกวันนี้จะเก็บ
บันทึกภาพกราฟกไวในแคช ซึ่งหมายถึงการที่โปรแกรมเก็บภาพกราฟกไวบนฮารดดิสกเพื่อที่
โปรแกรมจะไดไมตองบรรจุภาพเดียวกันนัน้ มากกวาหนึ่งครั้ง จึงเปนการดีที่จะนําภาพนั้นมาเสนอซ้ํา
เมื่อใดก็ได บนเว็บไซต นับเปนการประหยัดเวลาการบรรจุลงสําหรับผูอานและลดภาระใหแกเครื่อง
บริการดวย
2. การจัดหนา
2.1 กําหนดความยาวของหนาใหสั้น ไมใหแตละหนายาวจนเกินไป
2.2 ใสสารสนเทศที่สําคัญที่สุดในสวนบนของหนา ถาเปรียบเทียบเว็บไซตกับสถานที่แหง
หนึ่ง เนื้อที่ที่มีคาที่สุดจะอยูใ นสวนหนาซึ่งก็คือสวนบนสุดของหนาจอภาพนัน่ เอง ทุกคน ที่เขามาใน
เว็บไซตจะมองเห็นสวนบนของจอภาพไดเปนลําดับแรก ถาผูอานไมอยากที่จะใชแถบเลื่อน เพื่อเลื่อน
จอภาพลงมาก็จะยังคงเห็นสวนบนของจอภาพอยูไ ดตลอดเวลา ดังนั้นถาไมตองการจะให ผูอานพลาด
สาระสําคัญของเนื้อหา ก็ควรใสไวสวนบนของหนาซึ่งอยูภายในประมาณ 300 จุดภาพ
2.3 ใชความไดเปรียบของตาราง ซึ่งตารางจะเปนสิ่งที่อํานวยประโยชนและชวยนักออกแบบ
ไดเปนอยางมากการใชตารางจะจําเปนสําหรับการสรางหนาที่ซับซอนหรือที่ไมเรียบธรรมดาโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อเราตองการใชคอลัมนตารางจะใชไดเปนอยางดีเมื่อใชในการจัดระเบียบหนา เชนการแบง
แยกภาพกราฟกหรือเครื่องมือนําทางออกจากขอความ หรือการจัดแบงขอความออกเปนคอลัมน
3. พื้นหลัง
3.1 ความยาก-งายในการอาน พื้นหลังที่มลี วดลายมากจะทําใหหนาเว็บมีความยากลําบากใน
การอานเปนอยางยิ่ง การใชสีรอนที่มีความเปรียบตางสูงจะทําใหไมสบายตาในการอานเชนกัน ดังนั้น
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จึงไมควรใชพนื้ หลังที่มีลวดลายเกินความจําเปนและควรใชสีเย็นเปนพื้นหลังจะทําใหเวบเพจนั้น นา
อานมากกวา
3.2 ทดสอบการอาน การทดสอบที่ดีที่สุดในเรื่องของความสามารถในการอานเมื่อใชพื้นหลัง
คือใหผูใดก็ไดที่ไมเคยอานเนื้อหาของเรามากอนลองอานขอความที่อยูบนพื้นหลังทีจ่ ัดทําไวหรืออีกวิธี
หนึ่งคือ ทดสอบการอานดวยตัวเอง ถาอานไดแสดงวาสามารถใชพื้นหลังนั้นได
4. ศิลปะการใชตัวพิมพ
4.1 ความจํากัดของการใชตวั พิมพ นักออกแบบจะถูกจํากัดในเรื่องของศิลปะ การใชตัวพิมพ
บนเว็บมากกวาในสื่อสิ่งพิมพ โปรแกรมคนผานรุนเกาๆ จะสามารถใชอักษรไดเพียง 2 แบบเทานั้น
อยางไรก็ตามโปรแกรมรุนใหมจะสามารถใชแบบอักษรไดหลายแบบมากขึ้นนอกจากนี้การพิมพในเว็บ
จะไมสามารถควบคุมชวงบรรทัดซึ่งเปนเนื้อที่ระหวางบรรทัดหรือชองไฟระหวางตัวอักษรได
4.2 ความแตกตางระหวางระบบและการใชโปรแกรมคนผาน (Web Browser) แตละตัวจะมี
ตัวเลือกในการใชแบบตัวอักษรที่แตกตางกัน ซึ่งตรงนี้ผูอานสามารถเปลี่ยนแปลงคาตางๆ ของแบบ
ตัวอักษรไดดว ยตัวเอง
4.3 สรางแบบการพิมพเปนแนวทางไว ถึงแมจะมีขอจํากัดในเรื่องการใชตัวพิมพบนเว็บ
ก็ตาม แตนักออกแบบก็สามารถระบุระดับของหัวเรื่องและเนื้อหาไวไดเชนเดียวกับการพิมพในหนังสือ
4.4 ใชลักษณะกราฟกแทนตัวอักษรธรรมดาใหนอ ยที่สุด ถึงแมจะสามารถใชลักษณะกราฟก
แทนตัวอักษรธรรมดาไดก็ตามแตไมควรใชมากเกินกวา 2-3 บรรทัด ทั้งนี้เพราะจะทําใหเสียเวลาในการ
ดาวนโหลดมากกวาปกติ
McGreal (1997 อางถึงใน กรกช รัตนโชตินันท, 2547 :41-42)ไดกลาวถึงองคประกอบของ
เว็บไซตการเรียนการสอนบนเว็บ ดังนี้
1. โฮมเพจ (Home Page) เปนเว็บเพจแรกของเว็บไซตควรมีเนื้อหาสั้น ๆ ที่จําเปนเกีย่ วกับ
รายวิชา ซึ่งประกอบดวย ชื่อรายวิชา ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบรายวิชา สถานที่ โฮมเพจควรจะจบใน
หนาเดียว ควรหลีกเลี่ยงที่จะใสภาพกราฟกขนาดใหญ ซึ่งจะทําใหตองใชเวลาในการเรียกโฮมเพจมาดู
2. เว็บเพจแนะนํารายวิชา (Introduction) แสดงขอบเขตของรายวิชา มีการเชื่อมโยงไปยัง
รายละเอียดของหนาที่เกีย่ วของ ควรจะใสขอความทักทาย ตอนรับ รายชือ่ ที่เกี่ยวกับการสอนวิชานี้
พรอมทั้งการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจที่อยูของผูเกี่ยวของแตละคน และเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของวิชา
3. เว็บเพจแสดงภาพของรายวิชา (Course Overview) แสดงภาพรวมโครงสรางของรายวิชา
มีคําอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับหนวยการเรียน วิธีการเรียน วัตถุประสงค และเปาหมายของวิชา
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4. เว็บเพจแสดงสิ่งจําเปนในการเรียนรายวิชา (Course Requirements) เชน หนังสืออาน
ประกอบบทเรียน ทรัพยากรการศึกษาในระบบเครือขาย (Online Resourses) เครื่องมือตางๆทั้ง
ฮารดแวรและซอฟทแวร โปรแกรมอานเว็บที่จําเปนตองใชในการเรียนทางอินเทอรเน็ตโดยใชเว็บเพจ
5. เว็บเพจแสดงขอมูลสําคัญ (Virtal Information) ไดแก การติดตอผูสอนหรือผูชวยสอนที่อยู
หมายเลขโทรศัพทเวลาที่จะติดตอแบบออนไลนได การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจการลงทะเบียนใบรับรอง
การเรียน การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจคําแนะนํา การเชื่อมโยงไปยังหองสมุดเสมือนและการเชื่อมโยงไป
ยังนโยบายของสถาบันการศึกษา
6. เว็บเพจแสดงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ (Responsibilities)
ไดแก สิ่งที่คาดหวังจากผูเรียนในการเรียนตามรายวิชา กําหนดการสั่งงานที่ไดรับมอบหมายวิธีการ
ประเมินผลรายวิชา บทบาทหนาที่ของผูสอน ผูชวยสอน และผูสนับสนุน เปนตน
7. เว็บเพจงานที่มอบหมาย (Assignment) ประกอบดวยงานที่จะมอบหมาย หรืองานที่ผูเรียน
จะตองการกระทําในรายวิชาทั้งหมด กําหนดสงงาน การเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมสําหรับเสริมการเรียน
8. เว็บเพจแสดงกําหนดการเรียน (Course Schedule) กําหนดวันสงงาน วันทดสอบยอย
วันสอบ ทั้งนี้การกําหนดเวลาที่ชัดเจนจะชวยใหผูเรียนควบคุมตัวเองไดดีขึ้น
9. เว็บเพจทรัพยากรสนับสนุนการเรียน (Resourses) แสดงรายชื่อแหลงทรัพยากร สื่อพรอม
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่มีขอูลความรูที่เกี่ยวของกับรายวิชา
10. เว็บเพจแสดงตัวอยางแบบทดสอบ (Sample Tests) แสดงคําถาม แบบทดสอบ ในการสอบ
ยอยหรือตัวอยางของงานสําหรับทดสอบ
11. เว็บเพจแสดงประวัติผูสอน (Biography) แสดงขอมูลสวนตัวของผูสอน ผูชวยสอนและ
ทุกคนที่เกีย่ วของกับการเรียนการสอน พรอมภาพถาย ขอมูลการศึกษา ผลงาน
12. เว็บเพจแบบประเมิน (Evalution) แสดงแบบประเมินเพื่อใหผูเรียนใชในการประเมินผล
รายวิชา
13. เว็บเพจแสดงคําศัพท (Glossary) แสดงคําศัพทและดัชนีคําศัพท และความหมายทีใ่ ชใน
การเรียนรายวิชา
14. เว็บเพจการอภิปราย (Discussion) สําหรับการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบถาม
ปญหาการเรียนระหวางผูเรียนกับผูเรียน หรือผูเรียนกับผูสอน ซึ่งเปนไดทั้งแบบสื่อสารในเวลาเดียวกัน
(Synchronous Communication) คือการติดตอสื่อสารพรอมกันตามเวลาจริง และสื่อสารตางเวลากัน
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(Asynchronous Communication) ซึ่งผูเรียนจะสงคําถามไปในเว็บเพจและผูที่จะตอบคําถามหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะมาพิมพขอความตอบเมื่อมีเวลาวาง
15. เว็บเพจประกาศขาว (Bulletin Board) สําหรับใหผูเรียนและผูสอนใชในการประกาศ
ขอความตาง ๆ ซึ่งอาจจะเกีย่ วของหรือไมเกี่ยวของกับการเรียนก็ได
16. เว็บเพจคําถามที่ถูกถามบอย ๆ (FAQ Pages) แสดงคําถามและคําตอบที่เกี่ยวกับรายวิชา
โปรแกรมการเรียน สถาบันการศึกษาและเรื่องที่เกี่ยวของ
17. เว็บเพจแสดงคําแนะนําในการเรียนรายวิชาและ/หรือคําแนะนําในการออกแบบเว็บไซต
ของรายวิชา (Learning Strategies)
4.5 การออกแบบการเรียนการสอนบนเครือขาย
ในการจัดการเรียนการสอนบนเครือขาย เปนการจัดสภาวการณการเรียนการสอน ในรูปแบบ
On Line โดยนําเสนอผานบริการ เวิลด ไวด เว็บ ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลไดทั่วโลก จึงทําใหผูเรียน
สามารถแสวงหาความรูดว ยตนเองได อันจะเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายที่ลึกซึง้ กวา การเรียนการ
สอนแบบเดิมที่เปนการปอนความรูใหแกผูเรียน ดังนั้นในการเรียนการสอนบนเครือขายจึงควรจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เปนการเรียนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดของออกแบบสื่อบนเครือขาย
และพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ ดังนี้
Hoffman (1997 อางถึงใน อรอนุตร ซอนบุญ , 2546 : 16-17) ไดเสนอแนะวาในการออกแบบ
โปรแกรมการเรียนการสอนบนเครือขายเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุดควรอาศัยหลักกระบวนการเรียน
การสอน 7 ขั้น ดังนี้
1. การสรางแรงจูงใจใหกบั ผูเรียน (Motivating the Learner) การออกแบบควรเราความสนใจ
โดยการใชภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว สีและเสียงประกอบเพื่อกระตุน ผูเรียนใหอยากเรียนรู ควรใช
กราฟกขนาดใหญไมซับซอน การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นตองนาสนใจ เกี่ยวของกับเนือ้ หา
2. บอกวัตถุประสงคของการเรียน (Identifying what is to be Learned) เพื่อเปนการบอกให
ผูเรียนรูลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของเนื้อหา และเปนการบอกถึงเคาโครงของเนื้อหา ซึ่งจะเปนผลให
การเรียนรูมีประสิทธิภาพขึน้ อาจบอกเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมหรือวัตถุประสงคทั่วไปโดยใชคํา
สั้นๆ หลีกเลี่ยงคําที่ไมเปนทีร่ ูจักใชกราฟกงายๆ เชน กรอบ หรือลูกศร เพื่อใหการแสดงวัตถุประสงค
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นาสนใจยิ่งขึ้น การเชื่อมโยงไปยังเว็บภายนอกอาจทําใหผูเรียนลืมวัตถุประสงคของบทเรียน การแกไข
ปญหานี้คือ ผูออกแบบควรเลือกที่จะเชื่อมโยงลิงคภายนอกที่เกี่ยวของกับบทเรียนเทานั้น
3. ทบทวนความรูเดิม (Reminding Learners of Past Knowledge) เพื่อเปนการเตรียมพื้นฐาน
ผูเรียนสําหรับรับความรูใหม การทบทวนไมจําเปนตองเปนการทดสอบเสมอไป อาจใชการกระตุน ให
ผูเรียนนึกถึงความรูที่ไดรับมากอนเรื่องนี้โดยใชเสียงพูด ขอความ ภาพ หรือใชหลายๆ อยาง ผสมผสาน
กันทั้งนี้ขึ้นอยูก ับความเหมาะสมของเนื้อหา มีการแสดงความเหมือน ความแตกตางของโครงสราง
บทเรียนเพื่อทีผ่ ูเรียนจะไดรบั ความรูใหมไดเร็วนอกจากนั้น ผูออกแบบควรตองทราบภูมิหลังของ
ผูเรียนและทัศนคติของผูเรียน
4. ผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู (Requiring Active Involvement) นักการศึกษาตาง
เห็นพองตองกันวาการเรียนรูจ ะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนมีความตั้งใจที่จะรับความรูใหม ผูเรียนที่มีลักษณะ
กระตือรือรนจะรับความรูไดดีกวาผูเรียนทีม่ ีลักษณะเฉื่อย ผูเรียนจะจดจําไดดี ถามีการนําเสนอเนื้อหาดี
สัมพันธกับประสบการณเดิมของผูu3648 .รียน ผูออกแบบบทเรียนควรหาเทคนิคตางๆ เพื่อใชกระตุน
ผูเรียนใหนําความรูเดิมมาใชในการศึกษาความรูใหม รวมทั้งตองพยายามหาทางทําใหการศึกษาความรู
ใหมของผูเรียนกระจางชัดมากขึ้น พยายามใหผูเรียนรูจกั เปรียบเทียบ แบงกลุม หาเหตุผล คนควา
วิเคราะหหาคําตอบดวยตนเอง โดยผูออกแบบบทเรียนตองคอยๆ ชี้แนวทางจากมุมกวางแลวรวมรัดให
แคบลง รวมทั้งใชขอความกระตุนใหผูเรียนคิด เปนตน
5. ใหคําแนะนําและใหขอมูลยอนกลับ (Providing Guidance and Feedback) การให คําแนะนํา
และใหขอมูลยอนกลับในระหวางที่ผูเรียนศึกษาอยูในเว็บ เปนการกระตุนความสนใจของผูเรียนไดดี
ผูเรียนจะทราบความกาวหนาในการเรียนของตนเอง การเปดโอกาสใหผูเรียนรวมคิดรวมกิจกรรมใน
สวนที่เกีย่ วของกับเนื้อหา การถาม การตอบ จะทําใหผูเรียนจดจําไดมากกวาการอานหรือลอกขอความ
เพียงอยางเดียว ควรใหผูเรียนตอบสนองวิธีใดวิธีหนึ่งเปนครั้งคราว หรือตอบคําถามไดหลายๆ แบบ
เชนเติมคําลงในชองวาง จับคูแบบฝกหัดแบบปรนัย โดยใชความสามารถของโปรแกรม CGI
(Common Gateway Interface) ซึ่งเปนโปรแกรมการปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรมาชวยในการออกแบบ
6. ทดสอบความรู (Testing) เพื่อใหแนใจวานักเรียนไดรับความรู ผูออกแบบสามารถออกแบบ
แบบทดสอบแบบออนไลน หรือออฟไลนก็ได เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถประเมินผลการ
เรียนของตนเองได อาจจัดใหมีการทดสอบระหวางเรียน หรือทดสอบทายบทเรียน ทั้งนี้ควรสราง
ขอสอบใหตรงกับจุดประสงคของบทเรียน ขอสอบ คําตอบและขอมูลยอนกลับควรอยูในกรอบเดียวกัน
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และแสดงตอเนื่องกันอยางรวดเร็ว ไมควรใหผูเรียนพิมพคําตอบยาวเกินไป ควรบอกผูเรียนถึงวิธีตอบ
ใหชัดเจน คํานึงถึงความแมนยําและความเชื่อถือไดของแบบทดสอบ
7. การนําความรูไปใช (Providing Enrichment and Remediation) เปนการสรุปแนวคิดสําคัญ
ควรใหผูเรียนทราบวาความรูใหมมีสวนสัมพันธกับความรูเดิมอยางไรควรเสนอแนะสถานการณทจี่ ะ
นําความรูใหมไปใชและบอกผูเรียนถึงแหลงขอมูลที่จะใชอางอิงหรือคนควาตอไป
วิชุดา รัตนเพียร (2545 อางถึงใน กรกช รัตนโชตินันท, 2547 : 38-39) ไดสรุปหลักการ
พื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนบนเว็บชวยใหผูเรียนเขาถึงเนื้อหาบทเรียนไดทุกที่ทุกเวลาโดยที่
ผูเรียนและผูสอนไมจําเปนตองอยูในหองเรียนเดียวกัน และในเวลาพรอมกันเหมือนกับการจัดการเรียน
การสอนในชัน้ เรียนปกติ
2. ปฏิสัมพันธของผูเรียนที่เกิดขึ้นกับบทเรียนบนเว็บ กับผูสอน และกับผูเรียนดวยกันเองเปน
ปจจัยสําคัญในการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหผูเรียนทุกคนรวมถึงผูสอน
สามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดหรือเขาถึงบทเรียนไดตลอดเวลา ซึ่งรูปแบบการสื่อสารอาจทําไดใน
ลักษณะของการรับสงขอความธรรมดา (Text) การสื่อสารดวยเสียง (Audio) หรือการรับสงสัญญาณ
ภาพวีดิทัศนผา นเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet-Based Video Conference) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอม
ทางดานฮารดแวร ซอฟทแวร รวมทั้งความสามารถของระบบเครือขายที่ผูเรียนและผูสอนใช
3. ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งจะชวย
พัฒนาความคิดความเขาใจของผูเรียนไดดกี วาการเรียนคนเดียว ทั้งยังสรางความสัมพันธในกลุมโดย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผูเรียนตองรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเพื่อหาทางแกปญหาไดดี
ที่สุด ถึงแมวาผูเรียนบนเว็บจะอยูก ันคนละที่ แตดวยความสามารถของเครือขายอินเทอรเน็ตที่เชื่อมโยง
เครือขายคอมพิวเตอรทั่วโลกไวดวยกันทําใหผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดทนั ที เชน การใช
บริการสนทนาแบบออนไลนที่ผูเรียนติดตอสื่อสารกันไดตั้งแต 2 คนขึ้นไปเปนตน
4. สนับสนุนใหผูเรียนรูจกั แสวงหาความรูด วยตนเอง (Active Learners) ผูสอนควรหลีกเลี่ยง
การเปนผูปอนขอมูลหรือคําตอบใหแกผูเรียน ผูเรียนควรเปนผูขวนขวายหาขอมูลองคความรูตาง ๆ
ดวยตนเองโดยการแนะนําจากผูสอน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนบนเว็บจะชวยใหผูเรียนสามารถ
หาขอมูลตาง ๆ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และจากทัว่ โลก เปนการสรางความกระตือรือรน
ในการใฝหาความรูของผูเรียน
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5. การใหผลยอนกลับแกผูเรียนโดยทันทีทนั ใด จะชวยใหผูเรียนทราบถึงขีดความสามารถของ
ตนเอง อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนปรับแนวทาง วิธีการ หรือพฤติกรรมไดอยางถูกตอง ซึ่งการเรียนการสอน
บนเว็บใหผลยอนกลับจากผูส อนหรือจากผูเรียนคนอื่น ๆ ไดทันทีแมวาผูเรียนแตละคนจะไมไดนั่งเรียน
แบบเผชิญหนาดวยกันก็ตาม
6. ควรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ไมมีขีดจํากัด การเรียนการสอนบนเว็บเปน
การขยายโอกาสของผูที่ใฝหาความรู เนื่องจากผูเรียนไมตอ งเดินทางไปเรียน ณ ที่ใดทีห่ นึ่ง แตผูเรียน
สามารถเรียนไดดวยตนเองที่ใดหรือเวลาใดก็ไดตามที่ตนเองสะดวก
ใจทิพย ณ สงขลา (2547 : 79-97) ไดใหแนวการออกแบบการเรียนการสอนบนเครือขายไว
วา การออกแบบการเรียนการสอนบนเครือขายเปนการประยุกตหลักการเรียนรูของบุคคลเขากับ
คุณสมบัติของเทคโนโลยี เวิลด ไวด เว็บ และคุณสมบัตขิ องเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อสรางบทเรียน
และกิจกรรมในการเรียนรู ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายจึงควรพิจารณา
องคประกอบใน 3 ดาน คือ
1. การปฏิสัมพันธทางการเรียนการสอนบนเครือขาย
การเรียนการสอนบนเครือขายมีความแตกตาง กับการเรียนการสอนในหองเรียนทัว่ ไป
กลาวคือ การเรียนการสอนดวยเว็บเปนการใชคอมพิวเตอรเปนสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อการเรียนรู
(computer mediated communication-CMC) โดยที่ผูเรียนผูสอนไมจําเปนตองพบปะกันจริง กิจกรรม
การเรียนที่เกิดขึ้นเปนการปฏิสัมพันธทางการเรียนใน 2 ลักษณะ คือ การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
เนื้อหาสาระในรูปแบบไฮเปอรมีเดีย (Learner- Content Interaction) และการปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนดวยกันและผูสอน (Learner-to-learner VS Instructor Interaction)
2. มิติเวลาในการเรียนการสอนบนเครือขาย
การเรียนการสอนบนเครือขายใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเครือขาย ใหโอกาสผูเรียนผูสอนที่จะ
สรางการปฏิสัมพันธการเรียนรูในมิติเวลาที่ผูเรียนออนไลนพรอมกันและตางเวลากันโดยใชเทคโนโลยี
ประยุกตเขากับวิธีการ ไดแก การเรียนในมิติประสานเวลา (synchronous mode of learning) และ
การเรียนในมิติตางเวลา (asynchronous mode of learning)
3. วิธีวิทยาการสอนการเรียนบนเครือขาย และการวัดประเมิน
การเรียนการสอนบนเครือขายเปนการเรียนที่เนนลักษณะการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่ง
ผูสอนทําหนาที่เปนผูชี้แนะการเรียนรูดว ยการสรางสิ่งแวดลอมบนเว็บที่สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการ
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เรียนรู เชน การนําเสนอสารสนเทศหรือบทเรียนในรูปแบบของไฮเปอรมีเดีย ซึ่งอาศัยฐานจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชว ยสอน หรือการจัดกิจกรรมทางการเรียนทีใ่ หผูเรียนปฏิสมั พันธทางความคิดดวย
กระบวนการกลุมเพื่อใหเกิดการเรียนรูในมิติประสานและตางเวลาผูออกแบบการเรียนการสอน
บนเครือขายควรคํานึงถึงกระบวนการสําคัญในการจัดการเรียนรูเชนเดียวกับการเรียนการสอนใน
หองเรียน คือ การเรียนการสอนและการวัดและประเมิน
การออกแบบการเรียนการสอนบนเครือขาย ซึ่งตองคํานึงถึงองคประกอบ 3 ดาน คือ
การปฏิสัมพันธทางการเรียน มิติของเวลา และวิธีการสอน ยังตองคํานึงถึงการปจจัยเหลานี้ใหเกิดใน
การเรียนออนไลน ไดแก
1. การสรางความรูสึกใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาที่จะไดจากการเรียนดวยเว็บและความ
คาดหวังทีเ่ ปนรูปธรรมในการศึกษาและปฏิบัติตามกิจกรรม
2. การสรางบรรยากาศของการเรียนที่ผูเรียนมีสวนรวมดวยการทาทายหรือสรางปญหาใหคิด
เพื่อกระตุน ใหผูเรียนการคิดไตรตรอง การจําลองสถานการณและบทบาทสมมติทําใหผูเรียนมีสวนรวม
การปฏิสัมพันธและการโตตอบเหลานี้เปนปจจัยสําคัญทีท่ ําใหบรรยากาศของการเรียนมีความเปนพล
วัตรและมีชวี ิตชีวา
3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนที่ออกแบบใหมีการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนผูสอน
คอนขางมาก ดวยการสื่อสารแบบประสานเวลาหรือตางเวลาตองคํานึงถึงปจจัย 2 ประการคือ
3.1 ความพรอมในเรื่องของเทคโนโลยี
3.2 ภาระในกิจกรรมการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันและผูสอน ผูสอนตองคํานึงวา
การเรียนออนไลน และกําหนดใหมีการปฏิสัมพันธเชนนี้ผูเรียนตองใชเวลามากกวาปกติจึงตองคํานึง
ถึงความเหมาะสมในการกําหนดกิจกรรมการปฏิสัมพันธ เชน ไมเกิน 1ใน 5 ของเวลาที่ผูเรียนศึกษา
ทั้งรายวิชา
4. ในการออกแบบการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันและผูสอนนัน้ ตองคํานึงพฤติกรรม
กลุมบนเครือขาย เนื่องจากการปฏิสัมพันธบนเครือขายนัน้ ผูเรียนผูสอนไมไดพบปะกันจริงในเวลา
หรือ ณ สถานที่ดียวกัน อยางไรก็ตาม การจัดการกลุมยังคงใชหลักการที่ประยุกตจากพื้นฐาน
พฤติกรรมกลุมปกติทั่วไป เชน
4.1 การเตรียมขอเรื่อง และกระตุนผูเรียนเตรียมเนื้อหาการอภิปราย
4.2 จัดกลุมยอยหรือจัดคูอภิปรายใหเหมาะสมกับจํานวนสมาชิกในกลุม
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4.3 ดูแลใหการอภิปรายอยูใ นประเด็น และบรรจุวัตถุประสงคหรือจนกระทั่งผูเรียนสามารถ
ดําเนินการอภิปรายเอง สิ่งที่พึงตระหนักในการสรางปฏิสัมพันธกลุมผานเครือขายก็เชนเดียวกับ
การประชุมกลุม ทั่วไป เชน เวลาที่ใชในแตละหัวขอ และการจัดการเพื่อกระตุนใหเกิดพลวัตรและ
ประสิทธิภาพของกลุม
4.6 การสรางและการพัฒนาการเรียนการสอนบนเครือขาย
ในการสรางและพัฒนาการเรียนการสอนบนเครือขายมีผูเสนอแนวคิดไวหลายคน ดังนี้
Borg and Gall (Borg, Walter R. and Gall, Meredith D, 1989 : 784-785)ไดเสนอการพัฒนา
สื่อคอมพิวเตอรไวโดยมีกระบวนการสราง ดังนี้
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
2. วางแผนการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร
3. การสรางสื่อคอมพิวเตอร
4. การทดลองใชแบบหนึ่งตอหนึ่ง
5. การนําผลในขั้นที่ 4 ไปปรับปรุงสื่อคอมพิวเตอร
6. การทดลองใชแบบกลุมเล็ก
7. การนําผลในขั้นที่ 5 ไปปรับปรุงสื่อคอมพิวเตอร
8. การทดลองใชแบบกลุมใหญ
9. การนําผลในขั้นที่ 8 ไปปรับปรุงสื่อคอมพิวเตอร
10. การนําสื่อคอมพิวเตอรไปใช
Alessi and Trollip (1991 อางถึงใน ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541 : 29-39)แบบจําลองการ
ออกแบบสื่อคอมพิวเตอรสื่อคอมพิวเตอรทมี่ ีประสิทธิภาพนั้น ตองไดรับการออกแบบโดยอาศัย
หลักการเรียนรูและผานกระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบ ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอน การ
ออกแบบ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที1่ ขั้นตอนการเตรียม (Preparation)
- กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค (Determine Goals and Objectives)
- เก็บขอมูล (Collect Resources)
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- เรียนรูเนื้อหา (Learn Content)
- สรางความคิด (Generate Ideas)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction)
- ทอนความคิด (Elimination of Ideas)
- วิเคราะหงานและคอนเซ็ปต (Task and Concept Analysis)
- ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary lesson Description)
- ประเมินและแกไขการออกแบบ (Evaluation and revision of the design)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการเขียนแผนผัง (Flowchart Lesson)
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสรางสตอรี่บอรด (Create Storyboard)
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการสราง/เขียนโปรแกรม (Program Lesson)
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (Produce Supporting Materials)
ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการประเมินและแกไขบทเรียน (Evaluate and Revise)
ขั้นตอนที่ 1 เปนขั้นตอนในการเตรียมความพรอมกอนทีจ่ ะทําการออกแบบ ในขั้นการเตรียมนี้
ผูออกแบบจะตองเตรียมพรอมในเรื่องของความชัดเจนในการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
เตรียมการในการรวบรวมขอมูล นอกจากนี้ยังควรทีจ่ ะเรียนรูเนื้อหา เพื่อใหเกิดการสรางหรือระดม
ความคิด ในการเตรียมนี้ ผูออกแบบจะตองดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค (Determine Goals and Objectives) คือการตั้งเปาหมายวา
จะสามารถใชบทเรียนนี้เพื่อการศึกษาในเรือ่ งใด และในลักษณะใด เมือ่ ผูเรียนเรียนจบแลวจะสามารถ
ทําอะไรไดบาง โดยกอนทีจ่ ะกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการเรียนไดนั้นจะตองทราบพื้นฐาน
ของผูเรียนที่เปนเปาหมายเสียกอน
2. เก็บขอมูล (Collect Resources) เปนการเตรียมความพรอมดานทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด
ที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนเนื้อหา การพัฒนาและออกแบบบทเรียน และสื่อในการนําเสนอบทเรียน เชน
หนังสือ ตํารา ผูเชี่ยวชาญ เปนตน
2.1 เรียนรูเนื้อหา (Learn Content) ผูออกแบบสื่อคอมพิวเตอรหากเปนผูเชี่ยวชาญทางดาน
เนื้อหาก็จะตองหาความรูทางดานการออกแบบบทเรียนหรือหากเปนผูออกแบบบทเรียนก็จะตองหา
ความรูทางดานเนื้อหาควบคูก ันไป การเรียนรูดานเนื้อหาอาจทําไดหลายวิธี เชน การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ การอานหนังสือหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนือ่ งกับเนื้อหาของบทเรียน
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2.2 สรางความคิด (Generate Ideas) คือการกระตุนใหเกิดการใชความคิดสรางสรรค เพื่อให
ไดขอคิดเห็นตาง ๆ เปนจํานวนมากจากทีมงานในระยะเวลาอันสั้น
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน เปนขั้นตอนที่ครอบคลุมถึงการทอนความคิด
การวิเคราะหงานและแนวคิด การออกแบบขั้นแรก การประเมิน และการแกไขการออกแบบ
1. ทอนความคิด (Elimination of Ideas) เปนการนําเอาความคิดทั้งหมดมาประเมินดูวา
ความคิดใดนาสนใจ อาจจะเปนการซักถาม อภิปรายถึงรายละเอียดและขัดเกลาขอคิดตาง ๆ อีกดวย
2. วิเคราะหงานและคอนเซ็ปต (Task and Concept Analysis) เปนการวิเคราะหเนื้อหาที่
ผูเรียนจะตองศึกษาจนทําใหเกิดการเรียนรูท ี่ตองการ สวนการวิเคราะหแนวคิด คือขั้นตอนใน
การวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหไดมาซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการเรียนและเนื้อหาที่มีความชัดเจน
3. ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary lesson Description) หลังจากมีการวิเคราะห
งานและแนวคิดทั้งหลายที่ไดมานั้นใหผสมผสานกันและออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพโดย
การผสมผสานงานและแนวคิดเหลานี้ภายใตทฤษฎีการเรียนรู กําหนดประเภทของการเรียนรูประเภท
ของสื่อคอมพิวเตอร การกําหนดขั้นตอนและทักษะที่จําเปน การกําหนดปจจัยหลักทีต่ องคํานึงในการ
ออกแบบ และการจัดระบบความคิดเพื่อใหไดมาซึ่งการออกแบบลําดับบทเรียนที่ดีทสี่ ุด
4. ประเมินและแกไขการออกแบบ (Evaluation and revision of the design)
การประเมินเปนสิ่งที่ตองทําอยูเปนระยะ ระหวางการออกแบบ มีการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
การประเมินอาจเปนการทดสอบวาผูเรียนสามารถบรรลุเปาหมายหรือไม
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการเขียนแผนผัง (Flowchart Lesson)การเขียนแผนผังเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้
ก็เพราะสื่อคอมพิวเตอรที่ดจี ะตองมีปฏิสัมพันธอยางสม่ําเสมอ และปฏิสัมพันธนี้จะสามารถถูกถายทอด
ออกมาไดอยางชัดเจนที่สุดในรูปของสัญลักษณ แสดงกรอบการตัดสินใจและกรอบเหตุการณ การเขียน
แผนผังจะนําเสนอลําดับขั้นตอนไมเสนอรายละเอียดหนาจอ
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสรางสตอรี่บอรด (Create Storyboard) การสรางสตอรี่บอรด เปน
ขั้นตอนของการเตรียมนําเสนอขอความ ภาพ รวมทั้งสื่อในรูปแบบมัลติมีเดียตาง ๆ ลงบนกระดาษ
เพื่อใหการนําเสนอขอความและสื่อในรูปแบบตาง ๆเหลานี้เปนไปอยางเหมาะสมบนหนาจอ
คอมพิวเตอรตอ ไป
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการสราง/เขียนโปรแกรม (Program Lesson) เปนกระบวนการเปลี่ยน
สตอรี่บอรดใหกลายเปนสื่อคอมพิวเตอร อาจจะใชโปรแกรมภาษาตาง ๆ สรางบทเรียน หรือใช
โปรแกรมที่ชวยสรางบทเรียน
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ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (Produce Supporting Materials)
เอกสารประกอบบทเรียนเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง เอกสารประกอบบทเรียนอาจแบงไดเปน 4 ประเภท
คือ คูมือการใชของผูเรียน คูมือการใชของผูสอน คูมือสําหรับการแกปญ
 หาเทคนิคตาง ๆ และเอกสาร
เพิ่มเติมทั่วไป
ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการประเมินและแกไขบทเรียน (Evaluate and Revise)ในชวงสุดทาย
บทเรียนและเอกสารทั้งหมด ควรจะไดรบั การประเมินโดยเฉพาะประเมินในสวนของการนําเสนอและ
การทํางานของบทเรียน ในสวนของการนําเสนอนั้น ผูที่ควรจะทําการประเมินก็คือผูที่มีประสบการณ
ในการออกแบบมากอนในการประเมินการทํางานของบทเรียนนัน้ ผูออกแบบควรจะสังเกตพฤติกรรม
ของผูเรียนในขณะทีใ่ ชบทเรียนหรือสัมภาษณผูเรียนหลักการใชบทเรียน อกจากนีย้ งั ทดสอบความรู
ของผูเรียนหลังจากที่ไดทําการเรียนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรนั้น ๆ แลว ขั้นตอนนี้อาจครอบคลุมการ
ทดสอบนํารองและการประเมินจากผูเชีย่ วชาญได
สรุปในการสรางและพัฒนาการเรียนการสอนบนเครือขายผูวิจยั จะนําแนวคิดของอเลสซี่และ
โทรลิป ไปประยุกตใชในการสรางและพัฒนาการเรียนสอนบทเรียนบนเครือขายซึ่งไดกลาวไวขา งตน
แลว
4.7 โปรแกรมที่ใชสําหรับการออกแบบบทเรียนบนเครือขาย
ในการสรางบทเรียนบนเครือขายนั้น มีโปรแกรมที่ใชในการสรางหลายโปรแกรมดวยกันซึ่ง
ผูวิจัยนําระบบ LMS มาใชในการวิจัย โดยนั้น LMS ยอมาจาก Learning Management System เปน
ระบบที่ใชบริหารจัดการการเรียนรูที่อํานวยความสะดวกในการจัดกลุมเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู
การสื่อสารโตตอบระหวางผูสอน(Instructor/Teacher) กับผูเรียน(Student)รวมทั้งการสรางแบบทดสอบ
การทดสอบและการประเมินผลบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยโปรแกรมที่ใชสรางระบบ LMS
ในปจจุบนั มีใหเลือกอยู 2 ลักษณะ คือ
1. ซอฟตแวรฟรี ทิ่มีลิขสิทธิ์ แบบ GPL เชน
1.1 Moodle
1.2 ATutor
1.3 Claroline
1.4 VClass
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2. ซอฟตแวรที่บริษัทเอกชนพัฒนาเพื่อขายโดยเฉพาะ เชน
2.1 Blackboard
2.2 WebCT
2.3 Lotus Learning Management System
2.4 Education Sphere
โดยในการวิจยั ครั้งนี้ผูวิจยั เลือกใช โปรแกรม Moodle ในการสรางบทเรียนบนเครือขาย
4.8 ขอดีและขอจํากัดของการเรียนการสอนบนเครือขาย
ในการเรียนการสอนบนเครือขายตองมีขอดีและขอจํากัด ซึ่งมีผูกลาวไวหลายทาน ดังนี้
ขอดีของการเรียนการสอนบนเครือขาย
กิดานันท มลิทอง (2543 : 350-351) ไดกลาวถึงขอดีของการเรียนการสอนบนเครือขาย ดังนี้
1. ขยายขอบเขตของการเรียนรูของผูเรียนในทุกหนแหงจากหองเรียนปกติไปยังบานและที่
ทํางานทําใหไมเสียเวลาในการเดินทาง
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหผูเรียนรอบโลกในสถานศึกษาตาง ๆ ที่รวมมือกันไดมีโอกาส
ไดเรียนรูไดพรอมกัน
3. ผูเรียนควบคุมการเรียนตามความตองและความสามารถของตนเอง
4. การสื่อสารโดยใชอีเมล กระดานขาว การพูดคุยสด ฯลฯ ทําใหการเรียนรูมีชีวิตชีวาขึ้น
กวาเดิม สงเสริมใหผูเรียนมีสวนชวยเหลือกันในการเรียน
5. กระตุนใหผเู รียนรูจักการสื่อสารในสังคม และกอใหเกิดการเรียนแบบรวมมือ ซึ่งที่จริงแลว
การเรียนแบบรวมมือสามารถขยายขอบเขตจากหองเรียนหนึ่งไปยังหองเรียนอื่น ๆ ไดโดยเชื่อมตอทาง
อินเทอรเน็ต
6. การเรียนดวยสื่อหลายมิตทิ ําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาไดตามความสะดวกโดยไม
ตองเรียงลําดับ
7. การสอนบนเว็บเปนวิธีการที่ดีเยี่ยมในการใหผู เรียนไดประสบการณของสถานการณจําลอง
ทั้งนี้เพราะสามารถใชกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ในลักษณะที่ใกลเคียงกับชีวิตจริง
ได
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8. ขอมูลของหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาสามารถหาไดโดยงาย
9. การเรียนการสอนมีใหเลือกทั้งแบบประสานเวลา คือ เรียนและพบกับผูสอนเพื่อปรึกษา
หรือถามปญหาไดในเวลาเดียวกัน และแบบไมประสานเวลา คือ เรียนจากเนื้อหาในเว็บเพจและติดตอ
ผูสอนทางอีเมล
ณัฐกร สงคราม ( 2543 :24-25) ไดกลาวถึง ขอดีของการเรียนการสอนบนเครือขายไว ดังนี้
1. ความยืดหยุน และความสะดวกสบาย (Flexibility and Convenience) นักเรียนสามารถที่จะ
เขาไปเรียนในหลักสูตรโดยไมมีขอจํากัดของเวลาและสถานที่ ลักษณะทางกายภาพของหองเรียนมักจะ
มีการกําหนดตารางเวลาตายตัว แตถาหากใชการเรียนการสอนบนเว็บ แลวจะลดปญหาเรื่องของ
การกําหนดเวลาสถานที่ และราคาคาใชจายบางประการลงไปได (Hall, 1997; Khan,1997)
2. ความเหมาะสมในการเรียนรู (Just-in-time Learning) การเรียนการสอนบนเครือขายมี
ความสัมพันธกับความตองการที่จะเรียนรูและเวลา นักเรียนที่เขามาเรียนจะไดรับความรูที่มีความสําคัญ
และมีประโยชน หากผูออกแบบการเรียนการสอนไดเพิ่มแรงจูงใจและการระลึกถึงความรูไดสิ่งนี้จะ
เปนสิ่งที่สําคัญเพราะผูเรียนสามารถ เรียนรูไดตลอดชีวิตหากพวกเขาประสงคที่จะเรียนรู
(Khan, 1997; IBM, 1997)
3. การควบคุมผูเรียน (Learner Control) ในสภาพการเรียนรูแบบนี้ ลักษณะการควบคุมการ
เรียนการสอนผานจากผูสอนไปสูผูเรียน โดยผูเรียนจะตัดสินใจและกําหนดเสนทางการเรียนตามความ
ตองการของตนเอง (Khan, 1997; Ellis, 1997)
4. รูปแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Format) เวิลด ไวด เว็บ จะมีการนําเสนอเนื้อหาของลักสูตร
โดยใชสื่อมัลติมีเดียทีแ่ ตกตางกัน ไมวาจะเปนขอความ เสียง วิดีทัศน และการสื่อสารในเวลาเดียวกัน
ผูสอนและผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอไดตามความยืดหยุน ของเวิลด ไวด เว็บ เพื่อให
การเรียนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด (Khan, 1997; Hall, 1997; IBM, 1997)
5. แหลงทรัพยากรขอมูล (Information Resource) ตัวแปรที่เกี่ยวของกับแหลงทรัพยากรขอมูล
มี 2 ตัวแปรคือ จํานวนและความหลากหลายของเนื้อหาทีม่ ีอยูในสื่อบนเครือขาย ขอมูลสามารถไดมา
จากหลายๆแหลงเชน การศึกษา ธุรกิจ หรือ รัฐบาล ฯลฯ จากทั่วทุกมุมโลก ถือไดวาเปนพื้นที่ขนาด
ใหญ และเปนที่เก็บขอมูลไดหลากหลายชนิด (McManus, 1996) ผูออกแบบการเรียนการสอนจะตอง
ออกแบบใหผูเรียนไดเขาถึงแหลงทรัพยากรซึ่งไมไดมีอยูใ นชั้นเรียนแบบดั้งเดิม ตัวแปรที่สองคือ
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ขอความหลายมิติ (Hypertext) ซึ่งชวยในการเขาไปคนหาขอมูลจากแหลงอื่นๆ ไดอยางงายดายกวา
การคนหาขอมูลในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม
6. ความทันสมัย (Currency) เนื้อหาที่ใชเรียนในชั้นเรียนแบบการเรียนการสอนบนเครือขาย
สามารถปรับปรุงใหทันสมัยไดอยางงายดาย แหลงทรัพยากรอื่นๆ ที่มีอยูบนสื่อบนเครือขายโดยมาก
มักจะมีความทันสมัยดังนัน้ ผูสอนในชั้นเรียนแบบการเรียนการสอนบนเครือขายนี้ สามารถจะเสนอ
ขอมูลที่มี ความทันสมัยใหแกผเู รียนประโยชนที่ไดรับจะสามารถนํามาประยุกตเขากับหลักสูตรให
ทันสมัยอยูตลอดเวลา (Khan, 1997; Hall,1997; McManus, 1996)
7. ความสามารถในการประชาสัมพันธ (Publishing Capabilities) สื่อบนเครือขายใหโอกาสแก
นักเรียนที่จะเสนองานที่ไดรับมอบหมายบนสื่อบนเครือขายได อีกทั้งนักเรียนยังมีโอกาสที่จะมองเห็น
ผลงานของผูอื่นและเพิ่มแรงจูงใจภายนอก โดยการใชการทํางานของนักเรียนได (Hunnum, 1998)
8. เพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี (Increase Technology Skills) นักเรียนที่เรียนดวยการเรียน
การสอนบนเครือขาย จะไดเพิ่มพูนทักษะทางเทคโนโลยี เนื้อหาที่นักเรียนเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยางเหมาะสมและเพิ่มแหลงทรัพยากรตางๆ ใหนักเรียนไดเพิ่มพูนความรู นักเรียนจะไดรับ
ประสบการณ และฝกฝนทักษะไดจากเทคโนโลยี อันหลากหลาย (Hunnum, 1998)

ขอจํากัดของการเรียนการสอนบนเครือขาย
เมื่อพิจารณาดูแลวการเรียนการสอนบนเครือขายก็ใชวาจะเหมาะกับการเรียนการสอนทุก
สถานการณหรือกับผูเรียนทุกคนเสมอไป แตการเรียนการสอนบนเครือขายก็ยังมีขอจํากัดอยู ดังที่
วรางคณา หอมจันทน (2542 อางถึงใน กรกช รัตนโชตินันท, 2547 : 56) ไดรวบรวมขอจํากัดของ
การเรียนการสอนบนครือขาย ดังนี้ (Hall, 1997, Hilles and Ewing, 1997; Khan, 1997)
1. รูปแบบที่ออน รูปแบบการเขาถึงมัลติมีเดีย ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนสวน
บุคคล วีดิทัศนแบบออนไลนที่ชากวาแถบบันทึกเสียงหรือโทรทัศน
2. ปญหาของสวนชี้นํา รูปแบบขอความหลายมิติ (Hypertext) การเชื่อมโยงไปยังแหลง
ตาง ๆ ถาผูเรียนหลงทางในสภาพแวดลอมของเว็บ การหลงทางและสูญเสียความสนใจเปนปญหา
ใหญสําหรับผูเรียน
3. การขาดการติดตอ ผูสอนในรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บจะไมสามารถรับรูไดเลย
วาผูเรียนกําลังสับสนหรือเขาใจในเนื้อหามากนอยเพียงใด ถาไมติดตอสื่อสารกัน ซึ่งผูสอนและ
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ผูเรียนสามารถติดตอถึงกันไดดว ยจดหมายอิเล็กทรอนิกส กระดานขาว หรือโปรแกรมการสนทนา
แตผูเรียนบางคนอาจจะไมสนใจการมีปฏิสัมพันธบนเว็บ ซึ่งอาจจะมาจากชอบสภาพของการเรียน
แบบดั้งเดิมในชั้นเรียนมากกวา
4. แรงจูงใจ แรงจูงใจจากภายในขึน้ อยูกับตัวผูเรียนเอง ผูสอนไมสามารถบังคับได แต
ผูสอนสามารถสรางแรงจูงใจจากภายนอกได ซึ่งตองมีการวางแผนการเรียนที่ดี
5. เนื้อหาที่กระจายไมมีขอยุติ เนื้อหาที่เสนอบนเว็บทีม่ ากมายบางครั้งผูเรีนยไมรูวา
ขอบเขตของเนื้อหาสิ้นสุดทีใ่ ด หากหัวขอหรือหลักสูตรของการเรียนเปลี่ยนแปลงบอยครั้งอาจ
กอเกิดอุปสรรคตอการเรียนของผูเรียนก็ได
กิดานันท มลิทอง ( 2543 : 351) ไดกลาวถึงขอจํากัดของการเรียนการสอนบนเครือขายดังนี้
1. ในการศึกษาทางไกล ผูสอนและผูเรียนอาจไมไดพบหนากันเลย รวมทั้งการพบกันระหวาง
ผูเรียนคนอื่น ๆ ดวย วิธีการนี้อาจทําใหผูเรียนบางคนรูสึกอึดอัดและไมสะดวกในการเรียน
2. เพื่อใหไดประโยชนในการสอนมากที่สุด ผูสอนจําเปนตองใชเวลามากในการเตรียมการ
สอนทั้งในดานเนื้อหา การใชโปรแกรมและคอมพิวเตอร และในสวนของผูเรียนก็จาํ เปนตองเรียนรู
การใชโปรแกรมและคอมพิวเตอรเชนกัน
3. การถามและตอบปญหาบางครั้งไมเกิดขึน้ ในทันทีอาจทําใหเกิดความไมเขาใจอยางถองแท
4. ผูสอนไมสามารถควบคุมการเรียนไดเหมือนชั้นเรียนปกติ
5. ผูเรียนตองรูจักควบคุมตัวเองในการเรียนไดอยางดีจึงจะประสบความสําเร็จในการเรียนได
ดังนั้นจากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการเรียนการสอนบนเครือขายเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่
สามารถนํามาใชเปนสื่อในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดคนควาแสวงหาความรู เพื่อใหเกิด
การสรางความรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ซึ่งผูวิจยั นําหลักการดังกลาวไปใชในการ
สรางบทเรียนบนเครือขาย โดยใชหลักการพัฒนาของ Alessi and Trollip ดวยโปรแกรม Moodle และ
หลักการอื่น ๆ มาประยุกตในการสรางบทเรียนบนเครือขาย เพื่อจัดการเรียนการสอนบนเครือขายใน
การวิจยั ครั้งนี้
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5. สาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตร
ในสาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
วิทยาศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูหลักในโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช
2544 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู มีความสําคัญ
อยางยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรของผูเรียนแตละระดับชั้นใหตอเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ดังนั้นจึงมีจดั หลักสูตรแกนกลางที่มีการเรียงลําดับความ
ยากงายของเนือ้ หาสาระในแตละระดับชั้น การเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่จะใหผูเรียนพัฒนาความคิด ทัง้ ความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห
วิจารณมีทกั ษะที่สําคัญในการคนควาและสรางองคความรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูสามารถ
แกปญหาอยางเปนระบบสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได
รวมถึงมีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลและการจัดการ
5.1 ธรรมชาติและลักษณะของวิทยาศาสตร
ความรูทางวิทยาศาสตรไดมาดวยความพยายามของมนุษยที่ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
(scientific process) ในการสืบเสาะหาความรู (scientific inquiry) การแกปญหา โดยผานการสังเกต
การสํารวจตรวจสอบ (investigation) การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ และการสืบคนขอมูล ทําให
เกิดองคความรูใหมเพิ่มพูนตลอดเวลา ความรูและกระบวนการดังกลาวมีการถายทอดตอเนื่องกันเปน
เวลานและยาวนาน
ความรูวิทยาศาสตรตองสามารถอธิบายและตรวจสอบได เพื่อนํามาใชอา งอิง ทั้งในการ
สนับสนุนหรือโตแยงเมื่อมีการคนพบขอมูล หรือหลักฐานใหม หรือแมแตขอมูลเดิมเดียวกัน ก็อาจเกิด
ความขัดแยงขึน้ ไดถานักวิทยาศาสตรแปลความหมายดวยวิธีการหรือแนวคิดทีแ่ ตกตางกัน ความรู
วิทยาศาสตรจงึ อาจเปลี่ยนแปลงได
วิทยาศาสตรเปนเรื่องที่ทุกคนสามารถมีสวนรวมไดไมวา จะอยูใ นสวนใดของโลกวิทยาศาสตร
จึงเปนผลจากการสรางเสริมความรูของบุคคลการสื่อสารและการเผยแพรขอมูล เพื่อใหเกิดความคิดใน
เชิงวิเคราะหวจิ ารณ มีผลใหความรูวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั่งและสงผลตอคนในสังคมและ
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สิ่งแวดลอม การศึกษาคนควาและการใชความรูทางวิทยาศาสตรจึงตองอยูภายในขอบเขต คุณธรรม
จริยธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม และเปนการรักษาสิง่ แวดลอมอยางยั่งยืน
ความรูวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเปนกระบวนการ
ในงานตาง ๆ หรือกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ โดยอาศัยความรูวิทยาศาตรรวมกับศาสตร
อื่น ๆ ทักษะ ประสบการณ จินตนาการ และความคิดริเริ่มสรางสรรคของมนุษย โดยมีจดุ มุงหมายที่จะ
ใหไดผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการและแกปญหาของมวลมนุษย เทคโนโลยีเกี่ยวของกับ
ทรัพยากร กระบวนการ และระบบการจัดการ จึงตองใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
5.2 เปาหมายการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูหลักในโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2544 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู
มีความสําคัญอยางยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรของผูเรียนแตละระดับชั้นใหตอ เนื่อง
เชื่อมโยงตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งวิทยาศาสตรเปนเรื่องราวของการ
เรียนรูเกีย่ วกับธรรมชาติ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและการนําผลการจัดระบบ
หลักการ แนวคิดและทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมุง เนนใหผูเรียนเปนผูไดเรียนรู
และคนพบดวยตนเองมากทีส่ ุด นั้นคือใหไดทั้งกระบวนการและองคความรู ตั้งแตวยั เริ่มแรกกอนเขา
เรียน เมื่ออยูใ นสถานศึกษา และเมื่อออกจากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพแลว
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในสถานศึกษามีเปาหมายสําคัญ ดังนี้
1. เพื่อใหเขาใจหลักการ ทฤษฎีเปนพืน้ ฐานในวิทยาศาสตร
2. เพื่อใหเขาใจขอบเขต ธรรมชาติ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร
3. เพื่อใหมีทกั ษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญ
 หาและการจัด
การทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ
5. เพื่อใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษยและ
สภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
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6. เพื่อนําความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอ
สังคมและการดํารงชีวิต
7. เพื่อใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ในการใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
5.3 วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตร
วิสัยทัศนเปนมุมมองภาพในอนาคตที่มุงหวังวาจะมีการพัฒนาอะไร อยางไร ซึ่งจะสอดคลอง
กับการปรับเปลี่ยนสังคม วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตรกําหนดไวเพื่อเปนแนวทางใหผูบริหาร
สถานศึกษา ผูสอน บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน และชุมชนรวมกันพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตรและ
ปฏิบัติรวมกันสูความสําเร็จ
ในการกําหนดวิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตรใชกรอบความคิดในเรือ่ งของการพัฒนา
การศึกษาเพื่อเตรียมคนในสังคมแหงความรูและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 ดังนี้
1. หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจะเชื่อมโยงเนื้อหา แนวคิดหลักและ
กระบวนการทีเ่ ปนสากล แตมีความสอดคลองกับชีวิตจริงทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศและมี
ความยืดหยุน หลากหลาย
2. หลักสูตรและการเรียนการสอนตองตอบสนองผูเรียนที่มีความถนัดและความสนใจแตกตาง
กันในการใชวทิ ยาศาสตรสําหรับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับวิทยาศาตร
3. ผูเรียนทุกคนจะไดรับการสงเสริมใหพฒ
ั นากระบวนการคิด ความาสามารถในการเรียนรู
กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการแกปญหา และการคิดคนสรางสรรคองคความรู
4. ใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น โดยถือวามีความสําคัญควบคูกับการเรียนในสถานศึกษา
5. ใชยุทธศาสตรการเรียนการสอนหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการ ความสนใจ
และวิธีเรียนทีแ่ ตกตางกันของผูเรียน
6. การเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญที่ทุกคนตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหสามารถเรียนรู
ตลอดชีวิต จึงจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต
7. การเรียนการสอนตองสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่เหมาะสมตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอม
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วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตรตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวดังนี้
การเรียนรูว ิทยาศาสตรเปนการพัฒนาผูเรียนใหไดรับทั้งความรู กระบวนการ และเจตคติ
ผูเรียนทุกคนควรไดรับการกระตุนสงเสริมใหสนและกระตือรือรนที่จะเรียนรูว ิทยาศาสตร มีความ
สงสัยเกิดคําถามในสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุง มั่นและมีความสุขที่จะศึกษา
คนควาสืบเสาะหาความรูเพือ่ รวบรวมขอมูล วิเคราะหผล นําไปสูคําตอบของคําถาม สามารถตัดสินใจ
ดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล สามารถสื่อสารคําถาม คําตอบ ขอมูล และสิ่งที่คนพบจากการเรียนรูให
ผูอื่นเขาใจได
การเรียนรูว ิทยาศาสตรเปนการเรียนรูตลอดชีวิต เนื่องจากความรูวิทยาศาสตรเปนเรื่องราว
เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ (Natural World) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงตองเรียนรูเพื่อนําผล
การเรียนรูไปใชในชีวิตและการประกอบอาชีพ เมื่อผูเรียน ไดเรียนวิทยาศาสตรโดยไดรับการกระตุน ให
เกิดความตื้นเตน ทาทายกับการเผชิญสถานการณหรือปญหา มีการรวมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริง ก็จะ
เขาใจและเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตรกับวิชาอืน่ และชีวิต ทําใหสามารถอธิบาย ทํานาย
คาดการณสิ่งตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล การประสบความสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตรจะเปนแรงกระตุน
ใหผูเรียนมีความสนใจ มุงมัน่ ที่จะสังเกต การประสบความสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตรจะเปนแรง
กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ มุงมั่นทีจ่ ะสังเกต สํารวจตรวจสอบ สืบคนความรูทมี่ ีคุณคาเพิ่มขึน้
อยางไมหยุดยัง้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงตองสอดคลองกับสภาพจริงในชีวิต โดยใชแหลง
เรียนรูหลากหลายในทองถิ่นและคํานึงถึงผูเรียนที่มวี ิธีการเรียนรู ความสนใจ และความถนัดแตกตาง
กัน
การเรียนรูว ิทยาศาสตรพื้นฐาน เปนการเรียนรูเพื่อความเขาใจ ซาบซึ้งและเห็นความสําคัญของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูหลาย ๆ ดาน เปนความรู
แบบองครวมอันจะนําไปสูก ารสรางสรรคสิ่งตาง ๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความสามารถในการ
จัดการและรวมกันดูแลรักษาโลกธรรมชาติอยางยั่งยืน
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5.4 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สาระการเรียนรูที่กําหนดไวเปนสาระหลักของวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานทีนักเรียนทุกคนตอง
เรียนรู ประกอบดวยสวนที่เปนเนื้อหา แนวความคิดหลักวิทยาศาสตรและกระบวนการสาระที่เปนองค
ความรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประกอบดวย 8 สาระหลัก ดังนี้
สาระที่ 1 :
สาระที่ 2 :
สาระที่ 3 :
สาระที่ 4 :
สาระที่ 5 :
สาระที่ 6 :
สาระที่ 7 :
สาระที่ 8 :

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
สารและสมบัติของสาร
แรงและการเคลือ่ นที่
พลังงาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ดาราศาสตรและอวกาศ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในการวิจัยครัง้ นี้ดําเนินการวิจัยในกลุมสาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ปที่ 3
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ) เรื่องวงจรไฟฟา ซึ่งในหลักสูตรไดกําหนดไวในสาระที่ 5 พลังงาน โดยมี
กําหนดมาตราฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐานของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในสาระที่ 5 พลังงาน
ดังนี้
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ภาพประกอบ 5 แสดงมโนทัศนสาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
(ที่มา : กรมวิชาการ , 2546 : 47)
สาระที่ 5 : พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวติ การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน
5.5 คําอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรูพ้นื ฐานวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาปที่ 3
ศึกษาวิเคราะห กระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความผิดปกติและโรคทาง
พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดลอมในทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ
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ความสัมพันธระหวางปริมาณทางไฟฟา การตอวงจรไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน พลังงานไฟฟาชิน้ สวน
อิเล็กทรอนิกส วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน สวนประกอบของระบบสุริยะ กลุมดาวฤกษ กาแล็กซี
เอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม ยายอวกาศ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะ
หาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรูความคิด
ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ในการวิจัยครัง้ นี้ดําเนินการวิจัยในกลุมสาระการเรียนรูว ทิ ยศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ปที่ 3
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ) เรื่องวงจรไฟฟา ซี่งในหลักสูตรไดกําหนดไวในสาระที่ 5 พลังงาน โดยมี
กําหนดมาตราฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐานของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในสาระที่ 5 พลังงาน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
รุจโรจน แกวอุไร (2542: บทคัดยอ) ไดทาํ การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ผานเครือขายใยแมงมุม พบวาเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนผานเครือขาย
ใยแมงมุมกับนิสิตที่เรียนตามปกติ ปรากฏวานิสิตที่เรียนผานเครือขายใยแมงมุม มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงกวานิสิตที่เรียนโดยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และ เจตคติของผูเรียนที่มี
ตอการเรียนการสอนผานเครือขายใยแมงมุมของนิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมมเี จตคติอยูในระดับมาก
เรวัติ ศุภมั่งมี (2542:บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรบั การสอนแบบสืบเสาะหาความรู คะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังการสอนวิทยาศาสตร เรื่องสารรอบตัวสูงกวากอนสอน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนวิชาวิทยาศาสตรแบบ
สืบเสาะหาความรูตามแนววงจรการเรียนรูอ ยูในระดับดี
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วิชาญ เลิศลพ (2543:บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูโดยวิธีการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู รูปแบบ สสวท. และรูปแบบผสมผสานระหวางวัฏจักรการเรียนรูกับ
สสวท. พบวา นักเรียนที่ไดรบั การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู และรูปแบบผสมผสานระหวางวัฏจักร
การเรียนรูกับสสวท. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรสูงกวารูปแบบ สสวท.
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จงกลรัตน อาจศัตรู (2544:บทคัดยอ) ไดศกึ ษาผลของการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
วัฎจักรการเรียนรูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 พบวานักเรียนทีไ่ ดรับการสอนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู และ
เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรสงู กวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ สสวท.
วรวุฒิ มั่นสุขผล (2545:บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนบนเว็บวิชาคอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษา ผลการวิจยั พบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ มีคา 82.40/84.44 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการเรียนดวยบทเรียนผานเว็บหลังเรียน ( X = 22.24) สูงกวากอนเรียน
( X = 18.80) โดยมีผลตางเทากับ 3.44 (รอยละ 17.2) จากคะแนนเต็ม 20
ชาตรี มูลชาติ (2546) ทําการวิจัยโดยสรางบทเรียนบนเครือขาย รายวิชาคอมพิวเตอรเพื่อ
การเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี มีประสิทธิภาพตามเกณฑรอยละ 80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนบนเครือขาย ศึกษาความคงทนในการเรียนรู ความพึงพอใจ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนและหลังเรียน และ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตางกัน กลุมตัวอยางในการวิจัย เปนนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนบนเครือขายที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพรอยละ 86 สูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว และมีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.74 นิสิตที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย มีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิม่ ขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยนิสิตกลุมที่มีผลการเรียนเฉลี่ยแตกตางกันมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยเฉลี่ยไมแตกตางกัน นอกจากนี้
นิสิตมีคะแนนความคงทนในการเรียนรูห ลังเสร็จสิ้นการเรียน 6 วัน ลดลงรอยละ 10.54 และนิสติ มี
ความพึงพอใจตอบทเรียนบนเครือขายอยูในระดับปานกลาง
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น้ํามนต เรืองฤทธิ์ (2546:บทคัดยอ) ไดศกึ ษาการพัฒนาบทเรียนผานเว็บวิชาเทคโนโลยีการ
ถายภาพ เรื่องกลองถายภาพและอุปกรณในการถายภาพ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา ผลการวิจยั พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนผานเว็บที่สรางขึ้น มีคา 81.8/80
บทเรียนมีคุณภาพอยูใ นเกณฑดี ( X = 29.8) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนแตกตางกับ
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน
พบวาคะแนนหลังเรียน ( X = 29.8) สูงกวาคะแนนกอนเรียน ( X = 17.9) และความคิดเห็นของ
นักศึกษาจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ที่มีตอบทเรียนผานเว็บอยูใ นระดับดี ( X = 4.07)
รัชนีพร สุขเกษม (2546) ไดพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องสิ่งแวดลอม
สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี คือ 80/70
สําหรับนักศึกษาระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2546 ผลการศึกษาคนควาพบวา
1. บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง สิ่งแวดลอม มีประสิทธิภาพ 87.91/81.55 สูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว
2. นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง สิ่งแวดลอม ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑทกี่ ําหนด
แสดงวาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องสิ่งแวดลอม ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพและ
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สูงขึ้นตามเกณฑบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของบทเรียนที่กําหนดไว
วนิดา ฉัตรวิราคม (2546) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่เนน
ผูเรียนเปนผูสรางความรูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง ระบบนิเวศ ผลการวิจัยพบวา
1. รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทเี่ นนผูเรียนเปนผูสรางความรู เรื่องระบบนิเวศ
มีประสิทธิภาพเทากับ 85.76/86.8
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนทั้ง 3 กลุม ทั้งกอนและหลังการเรียน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนนี้มีคาแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสติติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวา นักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และต่าํ ซึ่งนักเรียนทัง้ 3 กลุมตางก็มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึน้
3. เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนทั้ง 3 กลุมทั้งกอนและหลังการเรียนนี้มีคา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรหลังการเรียนของนักเรียนทั้ง
3 กลุมมีคาสูงขึ้นทุกกลุม
4. ความคิดเห็นของนักเรียนหลังผานการเรียนวิทยาศาสตรตามรูปแบบการเรียนการสอนนี้
สวนใหญมีความคิดเห็นวา รูปแบบการเรียนการสอนนี้มคี วามเหมาะสมกับเนื้อหาเรื่องระบบนิเวศตรง
ตามจุดประสงคการเรียนรู มีกิจกรรมที่แปลกใหม การเรียนการสอนตามรูปแบบนี้สนุก ไมยาก มีสอื่
การเรียนการสอนที่ชวยใหเขาใจเนื้อหาการเรียนการสอนไดมาก การเรียนการสอนแบบนี้มีประโยชน
ทําใหนกั เรียนพึงพอใจและสามารถใชประโยชนในชีวิตประจําวันได นักเรียนจํานวนครึ่งหนึ่งของ
ทั้งหมดเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนนีท้ าทายความสามารถของนักเรียน จึงเห็นวารูปแบบการเรียน
การสอนนี้ดี สวนขอเสียของรูปแบบการเรียนการสอนนีค้ ือ เพื่อนบางคนไมชวยทํางาน
วาสนา วินิจกุล (2546) ไดศกึ ษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสเรื่อง การ
เคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ไดรับการสอนตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู และการสอนตามรูปแบบ สสวท. สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย สุราษฎรธานี อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 ซึ่งผลการวิจัย
พบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสดานเนื้อหาและดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนหลังไดรับการสอนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรูสูงกวากอนไดรับการสอน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสดานเนื้อหาและดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการสอนตามรูปแบบ สสวท. สูงกวากอนไดรับการสอน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ดานเนื้อหาและดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียน ที่ไดรับการสอนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามรูปแบบ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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อรอนุตร ซอนบุญ (2546) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชการสอน
บนเว็บกับการสอนปกติ เรื่องสิ่งแวดลอม กลุมสาระวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจาก
สื่อบนเว็บ สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนจากการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคาเฉลี่ยของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม
ชุติมา ผึ่งฉิมพลี (2547:บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนบนเครือขาย เรื่องภูมิปญญา
ทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา
1. บทเรียนบนเครือขาย เรื่องภูมิปญญาทองถิ่น มีประสิทธิภาพเทากับ 84.67:83.56 ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑที่กาํ หนดคือ 80:80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย กับนักเรียนที่เรียนดวย
วิธีการสอนแบบปกติแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นภาภรณ ยอดสิน (2547) ไดศึกษาผลของการใชภาพพาโนรามาเสมือนในการศึกษานอก
สถานที่บนเว็บมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาอยูภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2547 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนการศึกษานอกสถานที่บนเว็บ และ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนจากการศึกษานอกสถานที่บนเว็บทีม่ ีการ
ใชภาพพาโนรามาเสมือนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการศึกษานอกสถานที่บน
เว็บที่ใชภาพพาโนรามาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พรพรรณ พึ่งประยูรพงศ (2547) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต ดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอรตาม
แนวคอนสตรัคติวิสตดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีองคประกอบหลัก 3 สวนคือ 1) องคประกอบ ดานการ
วิเคราะหความตองการและขอมูลพื้นฐาน คือจุดมุงหมายในการเรียน บุคคลกร ในการเรียนการสอน
เนื้อหา สภาพแวดลอม และการวัดและการประเมินผล 2) องคประกอบดานการออกแบบ การพัฒนา
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และการนําไปใช ซึ่งแบงขั้นตอนในการปฏิบัติเปน 7 ขั้นตอนดังนี้ 1.ขั้นเตรียมความพรอมของผูเรียน
2.ขั้นกระตุนความคิดเพื่อระบุคําถามหรือปญหาเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา 3.ขั้นกําหนดแนวทางใน
การแสวงหาขอมูล 4.ขั้นขยายโครงสรางทางปญญาโดยคนควารวบรวมขอมูลและพิสูจนตามแนวทาง
ที่ไดกําหนด 5.ขั้นวิเคราะหขอมูลและจัดประเภทเพื่อประเมิน 6.ขั้นสรุปคําตอบของปญหาเพื่อพัฒนา
เปนความรูใหมและ 7.ขั้นนําความรูใหมไปใช 3)องคประกอบดานการประเมินผลตามรูปแบบการ
เรียนการสอนนี้เพื่อประเมินการสรางองคความรูดวยตนเองของผูเรียนในเรื่องนั้น ๆ ประกอบดวย
1.การสังเกตการณแสดงออกเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 2.การวัดประเมินความสามารถ 3.แฟมผลงาน
4.แบบทดสอบอัตนัยและปรนัย และ 5.ประเมินการนําเสนอ
นภาภรณ ยอดสิน (2547) ไดศึกษาผลของการใชภาพพาโนรามาเสมือนในการศึกษานอก
สถานที่บนเว็บมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาอยูภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2547 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนการศึกษานอกสถานที่บนเว็บ และ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนจากการศึกษานอกสถานที่บนเว็บทีม่ ีการ
ใชภาพพาโนรามาเสมือนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการศึกษานอกสถานที่บน
เว็บที่ใชภาพพาโนรามาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นวพรรณ ดีภยั (2548) ไดศกึ ษาเปรียบเทียบผลการเรียนชีววิทยาโดยใชรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญ
 ญากับรูปแบบสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีตอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขนั้ บูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
1. นักเรียนโดยสวนรวมทีเ่ รียนแบบวัฏจักรการเรียนรูตามทฤษฎีพหุปญญามีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรโดยรวมและเปนรายดานทุกดานสูงกวาเกณฑรอยละ 50 ของคะแนนเต็ม โดยนักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนโดยรวมและเปนรายดาน
ทุกดานเพิ่มขึน้ จากกอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. นักเรียนที่เรียนสืบเสาะแบบ สสวท. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
โดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน (ยกเวนดานการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ)เพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3. นักเรียนชายที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรูตาามแนวทฤษฎีพหุปญญาโดยรวมและเปนราย
ดาน 5 เพิ่มขึ้นจากกอนเรียน สวนนักเรียนชายที่เรียนสืบเสาะแบบสสวท.มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมและ
ดานการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. นักเรียนหญิงที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญามีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการโดยรวมและเปนรายดานทุกดาน เพิ่มขึ้นจากกอนเรียน
สวนนักเรียนหญิงที่เรียนสืบเสาะแบบ สสวท. มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมและเปนรายดาน 3 ดานเพิม่ ขึ้น
จากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. นักเรียนที่มีเพศตางกันมีทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรขึ้นบูรณาการโดยรวมและเปน
รายดานไมแตกตางกันและไมมีปฎิสัมพันธระหวางเพศและรูปแบบการเรียนตอการมีทักาะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ
6. นักเรียนที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรูตามทฤษฎีพหุปญญา มีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการโดยรวมและเปนรายดาน 1 ดาน มากกวานักเรียนที่เรียน
แบบสืบเสาะแบบ สสวท.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดาริกานต เกณฑสาคู (2548) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียน และความคิดเห็น
ของผูเรียนเกีย่ วกับการเรียนบนเครือขายทีพ่ ัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต ในรายวิชา212700
เทคโนโลยีการศึกษาและการพัฒนาระบบการสอน เรื่อง ทฤษฎีพุทธิปญญานิยา สําหรับนักศึกษา
ปริญญาโท ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนจากการเรียนบนเครือขายทีพ่ ัฒนาตามแนวคอน
สตรัคติวิสต มีคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนเพิม่ สูงขึ้น และสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ที่กําหนด
ไว
2. ความคิดเห็นของผูเรียนเกีย่ วกับการเรียนบนเครือขายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต
เรื่อง ทฤษฎีพุทธปญญานิยม ดานเนื้อหามีความเห็นวา รูปแบบการนําเสนอเนื้อหานาสนใจเปนลําดับ
ขั้นตอนและงายตอการทําความเขาใจ สวนดานการออกแบบสื่อบนเครือขายผูเรียนมีความคิดเห็นวาสื่อ
บนเครือขายมีการออกแบบเครื่องนําทางที่ชวยผูเรียน ในการคนหาสารสนเทศไดงาย ตรงตามความ
ตองการและดานการออกแบบตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ในการเรียนรูโดยใชสถานการณปญหา
มีความใกลเคียงกับปญหาตามสภาพบริบทที่เกิดขึ้นจริง ชวยสงเสริมใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น การ
อภิปราย และรวมมือกันเรียนรูในการแกปญ
 หา
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สุมาลี วงคหอม (2548) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตรแบบวัฎจักร
การเรียนรู 5 ขั้น และการเรียนแบบสืบเสาะตามแนว สสวท.ที่มีผลตอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขนั้ พื้นฐานและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนกลุม ทดลองโดยรวมและจําแนกตามเพศมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขนั้ พื้นฐานหลังเรียนโดยรวมและเปนรายดาน 6-7 ดาน และมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติเชิง
วิทยาศาสตรหลังเรียนโดยรวมและเปนรายดาน 2-4 ดาน เพิ่มขึ้นจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
2. นักเรียนหญิงมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพืน้ ฐานหลังเรียน
ดานความสัมพันธระหวางมิติกับมิติมากกวาแตมีคะแนนเฉลี่ยดานการลงขอวินิจฉัยนอยกวานักเรียน
ชาย และมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติเชิงวิทยาศาสตร โดยรวมและเปนรายดาน 7 ดาน (ยกเวนดานความอยากรู
อยากเห็น) มากกวานักเรียนชายอยางมีนยั สําคัญทางสติติที่ระดับ 0.05
3. นักเรียนที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐานดานการสังเกตมากกวา แตมีดานการใชตัวเลขและการคํานวณนอยกวานักเรียนที่เรียนแบบ
สสวท. อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และนักเรียนทั้งสองกลุมมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติเชิงวิทยาศาสตรไม
แตกตางกัน
4. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรเพศและวิธีเรียนตอการมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานและเจตคติเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สุภาพร ศรีวาป (2549) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลของการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนแบบ
Wheatley กับการสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีตอแนวความคิดเลือกเกีย่ วกับมโนติฟสิกส:การสะทอนของ
แสงและการหักเหของแสงและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนโดยสวนรวม นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนแบบ
Wheatley มีความเขาใจอยางสมบูรณมากกวา แตมีความเขาใจเพียงบางสวนและมีแนวความคิดที่
ผิดพลาดและมีแนวความคิดที่ผิดพลาดเกีย่ วกับมโนติฟส ิกส การสะทอนของแสงและหักเหของแสง
นอยกวานักเรียนที่เรียนสืบเสาะแบบ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสติติที่ระดับ 0.05
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2. นักเรียนโดยสวนรวมและจําแนกตามเพศ ที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนแบบ Wheatley
และที่เรียนสืบเสาะแบบ สสทว. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนโดยรวม
และเปนรายดานทุกดานเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนแบบ Whestley มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นบูรณาการ โดยรวมและดานการทดลองมากกวานักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะแบบ สสวท. อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. นักเรียนที่มเี พศตางกันมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการโดยรวมและ
รายดานไมแตกตางและไมมปี ฏิสัมพันธระหวางเพศและรูปแบบการเรียนตอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขนั้ บูรณาการหลังเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5
ชาติชาย โพยมเมฆา (2549) การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนทีไ่ ดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูเพือ่ เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งจําแนก
ตามระดับความสามารถของนักเรียน และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรกับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือและการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนกับหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัด
การเรียนรูแบบรวมมือ และการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูแตกตางกัน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูไมแตกตางกัน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือที่มีระดับความสามารถตางกันไมแตกตางกัน แตหลังไดรับการจัดการเรียนรูแตกตางกัน
4. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรบั การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับ
นักเรียนที่ไดรบั การจัดการเรียนรูดว ยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูไมแตกตางกัน
5. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรบั การจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่มี
ระดับความสามารถตางกันไมแตกตางกัน
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6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือ
ไมมีความสัมพันธกัน
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูด วยวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรูไมมีความสัมพันธกนั
งานวิจัยในตางประเทศ
Jill Adler (1997) ไดศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการสอนชวงสั้นๆในชั้นเรียนคณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาทีผ่ ูเรียนมีความหลากหลายทางภาษาในอาฟริกาใตโดยผูสอนใชกลวิธีการสืบเสาะหาความรู
แบบมีสวนรวม เพื่อชี้แจงคํากลาวอางที่วา กลวิธีดังกลาวเปนอุปสรรคในการใชความคิดซึ่งเปนผลมา
จากความคาดหวังในการสื่อสารที่มีตอผูสอนและผูเรียน ผูสอนมักจะตระหนักถึงภาวะวิกฤตของตน
อยางไรก็ตามสิ่งที่ยังไมชัดเจนก็คือกลวิธีการสืบเสาะหาความรูแบบมีสวนรวมสามารถควบคุมการใช
ความคิดในการทํากิจกรรมทางคณิตศาสตรและเขาถึงความรูทางคณิตศาสตรทางออม
Alex J. Angulo and Michelle Bruce (1999) ไดศึกษาเรื่องการรับรูของผูเรียนระดับอุดมศึกษา
โดยใชการสอนบนเว็บ ผูวิจยั สํารวจขอมูลจากผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 5 รายวิชาของมหาวิทยาลัย
จอรเจีย ในปการศึกษา 1997 แบบสํารวจประกอบดวยแบบสอบถามมาตรวัดประเมินคา 5 ระดับ 13 ขอ
และคําถามปลายเปด 4 ขอ ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมผูเรียนเห็นวาการสอนบนเว็บมีประโยชนตอ
การเรียนของตน โดยสิ่งที่ผเู รียนชอบมากที่สุดคือการอภิปรายในกระดานแสดงความคิดเห็นนอก
หองเรียน
Brigit V. Musheno and Anton E. Lawson (1999) ไดศึกษาผลของวัฏจักรการเรียนรูแ ละ การ
เรียนรูปแบบเดิม ในการเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด
9 – 10 จํานวน 123 คน ซึ่งสุมจากผลการทดสอบระดับความมีเหตุผลของนักเรียน การวิจัยนี้แบง
นักเรียนเปน 2 กลุม คือกลุมทดลอง เปนกลุมที่ไดรับการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู กลุมควบคุมเปน
กลุมที่ไดรับวิธีการสอนแบบปกติ วิธีการสอนใชการอานบทเรียนวิชาชีววิทยา โดยบทเรียนแรกเปน
บทเรียนรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู (ใชกับกลุมทดลอง ) อีกบทเรียนเปนบทเรียนทัว่ ๆ ไปแบบเดิม
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(ใชกับกลุมควบคุม ) ผลการศึกษาพบวา กลุมที่ไดศึกษาบทเรียนรูปแบบวัฏจักรการเรียนรูจะมีความ
เขาใจในมโนมติทางวิทยาศาสตร ไดดีกวากลุมที่ศึกษาบทเรียนแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01
Gulsun Kurubacak (2000) ไดทําการศึกษาถึงการเรียนออนไลน: การศึกษาทัศนคติของ
นักศึกษาที่มีตอ การเรียนผานเว็บ เพื่อที่จะอธิบายและวิเคราะหทัศนคติของผูเรียนทีม่ ีตอการเรียนผาน
เว็บ ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาชอบ สนุกสนานกับการเปนนักศึกษาออนไลนการคนพบความคิด
ใหมๆ และการวิเคราะหขอความในการอภิปรายของผูเรียนคนอื่น ๆ ผูเรียนชอบที่จะเปนผูเรียนแบบตั้ง
รับมากกวาเปนผูเรียนแบบรุก ชอบที่จะเรียนคนเดียวมากกวาทํางานเปนกลุม สื่อชนิดนี้มีความหลาก
หลาย ดังนั้นจึงควรสงเสริมโดยการนําคุณประโยชนของเว็บมาใชใหไดมากที่สุด
Lisa M. Blank (2000) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการใชวัฏจักรการเรียนรูท ี่เนนการคิดเชิง
นามธรรม ซึ่งสงผลตอความเขาใจของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด7 – 8 จํานวน 46 คน
แบงเปนกลุมทดลอง 24 คน และกลุมควบคุม 22 คน กลุมทดลองไดรับการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู
ที่เนนการคิดเชิงนามธรรม กลุมควบคุมไดรับการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรูของ SCIS ( Science
Curriculum Improvement Study ) ผลการศึกษาพบวา การเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรูที่เนนการคิดเชิง
นามธรรมชวยใหนกั เรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรดีกวา การเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรูแบบ SCIS ที่
ระดับความมีนัยสําคัญ .01 และนักเรียนสามารถจัดรูปแบบและโครงสรางความรูไดดีโดยอาศัย
ประสบการณเดิมเปนพืน้ ฐานในการเรียน
Arthur L. Odom and Paul V. Kelly (2001) ไดทําการศึกษาผลการรวมวัฏจักรการเรียนรู
กับผังมโนมติในการสอนวิชาชีววิทยาเรื่อง การแพรและออสโมซิส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การวิจยั ครั้งนีม้ ุงศึกษาหาผลของการสอนโดยใชวิธีการสอน 4 แบบ คือ การใชผังมโนมติรวมกับ
วัฏจักรการเรียนรู ,การสอนโดยใชผังมโนมติ,การสอนโดยใชวัฏจักรการเรียนรูและการสอนแบบ
เปดเผยความรู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 10 – 11 โรงเรียนเตรียมชีววิทยา Kansas City
สหรัฐอเมริกา จํานวน 108 คน นักเรียนถูกแบงเขากลุมการสอน 4 กลุมดังกลาวขางตน ผลการ
วิจัยพบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนมติรวมกับวัฏจักรการเรียนรู และ นักเรียน
กลุมที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนมติเพียงอยางเดียว มีความเขาใจดานมโนมติเรื่องการแพรและ
การออสโมซิสแตกตางจากกลุมควบคุม (การสอนแบบบรรยาย) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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.05และ.01 ตามลําดับ สําหรับนักเรียนในกลุมที่ใชวัฏจักรการเรียนรูไมพบความแตกตาง
Slotta Jim (2002) ไดศึกษาการออกแบบเครือขายความรูที่เปนพื้นฐานการเรียนวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่งโครงสรางนี้ถูกออกแบบรวมกับหลักสูตรการเรียนการสอนโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนแหลงรวมความรูที่สามารถใชงานไดนานถึง 2 ทศวรรษ โดยเพียงแตเลือก
ฐานขอมูลจากหนาจอที่มีความแตกตางกันเทานั้น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาของการออกแบบ
การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู เพื่อชวยใหนักเรียนไดเรียนรูสิ่งที่แตกตางกันไดงายขึ้น โครงสรางของ
เว็บที่เปนพื้นฐานการเรียนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมแบบสืบเสาะหาความรู นี้ประกอบดวยหลักการ 4
ประการ ในการออกแบบใหกิจกรรมสืบเสาะหาความรู สําเร็จไดนนั่ คือ1 การเขาสูโปรแกรม
วิทยาศาสตร 2 การเขาสูกิจกรรมที่ทําใหเห็นภาพของการคิดที่ชัดเจน 3 การเขาสูขั้นตอนการชวยผูเรียน
ในการเรียน 4 การเขาสูขั้นตอนการชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะการเรียนดวยตนเอง จากนั้นไดพัฒนาเว็บ
ทางวิชาการนีใ้ หมีการใชงานที่งายขึ้น และนําไปติดตั้งในหองสมุดและเชื่อมตอเขากับเว็บอื่น ๆ ที่มี
ความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อใหฐานขอมูลกวางขวางขึ้น พบวามีการนําเว็บนี้ไปใชประโยชนมากมายทั้ง
ครูและนักเรียน และในปจจุบันมีการนําเว็บการสืบเสาะหาความรูนี้ไปใชในหลักสูตรการสอน
วิทยาศาสตร
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนบนเครือขาย และการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูนั้น พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผูเรียนสืบคนจากแหลงความรูที่หลากหลาย แสวงหาความรูแกปญหาดวยวิธีทางวิทยาศาสตร ทําให
ผูเรียนเกิดเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้น ผูวจิ ัยจึงนําหลักการของการเรียนการสอนบนเครือขาย และวิธีการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู มาสรางเปนบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร
โดยอาจยังไมมีผูใดไดทําการวิจัยหรืออาจะมีแตนอย ผูวจิ ัยคิดวาการสรางบทเรียน ดังกลาวนี้จะเปน
ทางเลือกหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูการพัฒนาการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรที่สรางความรู
ดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในยุคปฏิรปู การศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

