บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูเปนหลัก โดยในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22
ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผเู รียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในมาตรา 23 (2) เนนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ใหความสําคัญของการบูรณาการความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม
ของระดับการศึกษาโดยเฉพาะความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งความรู
ความเขาใจ ประสบการณเรือ่ งการจัดการการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยัง่ ยืนในมาตรา 24 ไดกําหนดไววา สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
จะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดบนพื้นฐาน
ของความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนตอง ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตใชความรูเพือ่ ปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนอยางตอเนือ่ ง
โดยผสมผสานความรูตาง ๆ ใหเกิดสมดุลและสอดแทรกคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคไวในทุกวิชา และตองสงเสริมใหเกิดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียนรูและ
การอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรูโดยจัดการเรียนรูใหเกิดขึน้ ไดทุกเวลาและสถานที่
(กรมวิชาการ , 2546 : 215)
ในสังคมโลกยุคปจจุบันและอนาคตนั้น วิทยาศาสตรมีบทบาทในการดํารงชีวิตประจําวัน
ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรูแ ละความเขาใจปรากฏการณธรรมชาติมากมาย ทําใหเกิด
การพัฒนาทางเทคโนโลยีในดานตาง ๆ ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญที่จะใหมีการศึกษาหา
ความรูทางวิทยาศาสตรตอไปอยางไมหยุดยั้ง วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุ
เปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวจิ ารณ มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรูมีความสามารถ
ในการแกปญหาอยางเปนระบบ วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมเปนสังคมแหงความรู
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ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรวู ทิ ยาศาสตร(Scientific literacy for all) เพื่อใหมีความรูความ
เขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น และนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล
สรางสรรค มีคุณธรรม ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแตนาํ มาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แตยังชวย
ใหคนมีความรูความเขาใจทีถ่ ูกตองเกี่ยวกับการใชประโยชน การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน อีกทั้งความรูวิทยาศาสตรชวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแขงขันกับนานาประเทศและดําเนินชีวติ อยูรวมกันใน
สังคมโลกไดอยางมีความสุข การที่จะสรางความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตรนั้นองคประกอบที่สําคัญ
ประการหนึ่ง คือการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนใหอยูในสังคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนทั้งผูผ ลิต
และผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ , 2546 : 1)
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนนกระบวนการที่นักเรียนเปนผูคิด
ลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควาอยางมีระบบดวยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการทํากิจกรรมภาคสนาม
การสังเกต การสํารวจตรวจสอบ การทดลองในหองปฏิบัติการ การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ การทําโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษาจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น
โดยคํานึงถึงวุฒิภาวะ ประสบการณเดิม สิง่ แวดลอม และวัฒนธรรมตางกันที่นกั เรียนไดรับรูมาแลว
กอนเขาสูหองเรียน การเรียนรูของนักเรียนจะเกิดขึ้นระหวางที่นักเรียนมีสวนรวมโดยตรงในการทํา
กิจกรรมการเรียนเหลานั้น จึงจะมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการ
แกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง และคาดหวังวากระบวนการ
เรียนรูดังกลาวจะทําใหนกั เรียนไดรับการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค มีเจตคติและคานิยมที่เหมาะสมตอวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนัน้
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามแนวการเรียนรูดังกลาว ซึ่งถือวาเปน
การเรียนรูที่ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ไดพฒ
ั นากระบวนการเรียนรูที่เนนการใชกระบวนการสืบเสาะ
หาความรูเปนการนําความรูไ ปใชอธิบายหรือประยุกตใชกับเหตุการณหรือเรื่องอื่น ๆ นําไปสูขอโตแยง
หรือขอจํากัดซึ่งจะกอใหเกิดประเด็นหรือคําถามหรือปญหาที่จะตองสํารวจตรวจสอบตอไป ซึ่งชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูทั้งเนื้อหาหลักและหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ เพื่อใหไดความรู
ซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนรูตอไป
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สวนการเรียนการสอนผานเครือขาย (Web-Based Instruction) เปนการจัดสภาพแวดลอมการ
เรียนการสอนที่ประยุกตใชคุณลักษณะของอินเทอรเน็ต โดยนําทรัพยากรที่มีอยูใ น เวิลด ไวด เว็บ
(World Wide Web)มาเปนสื่อกลางเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู ในรูปแบบตางๆ การบริการ
บนอินเทอรเน็ตที่มีแหลงขอมูลอยูมากมาย และหลายรูปแบบ ทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ
เสียง โดยอาศัยคุณลักษณะของ การเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) ทั้งในรูปแบบของขอความหลายมิติ
(Hypertext) หรือสื่อหลายมิติ (Hypermedia) เพื่อเชื่อมโยงแหลงขอมูลที่เกี่ยวของไวดวยกัน การเรียน
การสอนผานสื่อบนเว็บ จึงจัดเปนรูปแบบการนําอินเทอรเน็ตมาใชในการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มี
ประโยชนมากเพราะเปนการนําประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการคนควาขอมูลในการ
เรียนรูดว ยตนเอง เปนการสนองตอบแนวคิดใน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
นั่นคือมิใชการสอนที่เปนการถายทอดความรูจากผูสอนแตเพียงฝายเดียว แตเปนการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย โดยใชเทคโนโลยีและสื่อสาร สารสนเทศตางๆ ใหเปนประโยชน ซึ่งสื่อตางๆ
เหลานี้สามารถกระตุนใหผูเรียนสามารถเรียนรูและแกปญ
 หาไดอยางอิสระ การเรียนรูบนเครือขายเปน
การศึกษาตามความสะดวกของผูเรียน ผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามเวลา วาระ และสถานที่ที่ผูเรียนมี
ความสะดวกหรือตองการ เปนการศึกษาที่ใชเทคโนโลยี อะซิงโครนัส (asynchronous technology) ซึ่ง
เปนเทคโนโลยีที่ทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ เปนการเรียนที่ไมโดด
เดี่ยว แตมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นผานเทคโนโลยี เวิลด ไวด เว็บ มีการสื่อสารกัน 2 ทางระหวาง
ผูเรียนกับสื่อมัลติมีเดียและสื่อการเรียนรูผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ วิธกี ารเรียนรูบนเว็บที่มีประสิทธิภาพคือการเรียนรูรวมกันบนเว็บ ซึ่งเปนวิธีที่ผูเรียนทํางาน
ดวยกันเปนคูห รือเปนกลุมเล็ก เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของงานรวมกัน ผูเรียนแตละคนรับผิดชอบการ
เรียนรูของผูอื่นเทากับของตนเอง ความสําเร็จของผูเรียนคนหนึ่งชวยใหผูเรียนคนอืน่ ประสบ
ความสําเร็จดวย
การจัดการเรียนรูตามแนวดังกลาว จําเปนตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของ
ครูและนักเรียน กลาวคือ ลดบทบาทของครูผูสอนจากการเปนผูบอกเลาบรรยาย สาธิต เปนการวางแผน
จักกิจกรรมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู กิจกรรมตาง ๆ จะตองเนนที่บทบาทของนักเรียนตั้งแตเริ่ม คือ
รวมวางแผนการเรียน การวัดผล ประเมินผล และตองคํานึงวากิจกรรมการเรียนนัน้ เนนการพัฒนา
กระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฎิบัติ ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ จากแหลง
เรียนรูหลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล การแกปญ
 หา การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน การสราง
คําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลที่สืบคนไดเพื่อนําไปสูคําตอบของปญหาหรือคําถามตาง ๆ ในที่สุดสามารถ
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สรางองคความรู ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรูด ังกลาวตองพัฒนานักเรียนใหเจริญพัฒนาทั้งรางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญา
จากหลักการและเหตุผลที่กลาวขางตน ผูวจิ ยั เห็นวาการเรียนรูบนเครือขาย และการจัดการ
เรียนรูหรือวิธกี ารสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูนี้เปนทางเลือกหนึ่ง ทีจ่ ะสามารถตอบสนอง
การจัดการเรียนรูในยุคปจจุบันไดอยางเหมาะสม และสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางไร
ขีดจํากัด สามารถศึกษาหาความรู ทําความเขาใจไดตลอดเวลา ผูวิจยั จึงนําหลักการทั้งสองนี้มาประยุกต
จัดการเรียนการสอนบนเครือขายดวยวิธีสบื เสาะหาความรู เพื่อศึกษาผลของบทเรียนบนเครือขายแบบ
สืบเสาะหาความรูในรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูและรูปแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 3 เพื่อสงเสริมทักษะการ
แสวงหาและการสรางความรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ใหมปี ระสิทธิภาพ โดยผูเรียนจะได
ทดลองปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูและคนควาหาคําตอบดวยตนเอง และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและผูเรียนสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน ตลอดจนเปนแนวทางใน
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน เปนสําคัญสอดคลองกับแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษา
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูในรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรูและรูปแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาป ที่ 3
สมมติฐานของการวิจัย
การเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูในรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรูสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวารูปแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
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ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย
1. ดานความรู
1.1 ไดสื่อบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1.2 ไดความรูเกี่ยวกับกระบวนการสรางบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู
วิชาวิทยาศาสตร
1.3 ไดทราบถึงกระบวนการวิจัยโดยใชบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูในการ
จัดการเรียนการสอน
1.4 ไดความรูเกี่ยวกับรูปแบบบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูเพื่อการสอนใน
การจัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
2. ดานการนําไปใช
2.1 สามารถนําบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
วงจรไฟฟา ทีส่ รางขึ้นไปใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรตอไปได
2.2 เพื่อเปนแนวทางในการสรางบทเรียนบนเครือขายในเนื้อหาวิชาอืน่ ๆ ตอไป ตลอดจน
เปนการชวยขยายงานดานเทคโนโลยีการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรและนําผล
ของการวิจยั มาใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรตอ ไปในอนาคตและมุงเนนในการจัดการเรียนรูที่เนนเรียนเปนสําคัญตามแนวทาง
การปฏิรูป
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คอื นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดปตตานี
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1. ตัวแปรตน ( Independent Variables) ไดแก รูปแบบของบทเรียนบนเครือขาย
มี 2 แบบ คือ
2.1.1 บทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
2.1.2 บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
2.2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 ตัวแปรรวม (Covariate Variable) คือ คะแนนกลางป วิชาวิทยาศาสตร ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2550 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3
3. เนื้อหา
เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง วงจรไฟฟา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ขอตกลงเบื้องตนในการวิจัย
ผูที่เรียนบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูและบทเรียนบนเครือขายแบบ
สืบเสาะหาความรูแบบปกติ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นี้ ถือวา
เปนผูที่มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดและมีความรูในการใชคอมพิวเตอรอยางเทาเทียมกัน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู หมายถึง วิธีการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดดวยตนเอง เพื่อใหเกิดการคิดอยางเปนระบบ รูจ ักหาเหตุผล และสามารถนํา
ความรูไปใชในการแกปญหาตาง ๆ ได ดวยการนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช อีกทั้งยังเปนการ
เรียนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของผูเรียน ซึ่งในการวิจัยครั้งนีไ้ ดทําการศึกษา
รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 2 รูปแบบ คือ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู และแบบ
สืบเสาะหาความรูแบบปกติ
2. บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ใชเว็บเปน
สื่อการสอน โดยเปนแหลงเก็บเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร และมีการประยุกตใชวธิ ีการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยอาศัยคุณลักษณะของการเชื่อมโยงสื่อหลายมิติ
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มีการนําภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และเครื่องมือตางๆ ของเวิลด ไวด เว็บ มาเปนแหลงทรัพยากร
การเรียนรูเพิ่มเติมซึ่งเปนการนําระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชประโยชนในการจัดสภาพแวดลอมที่
เอื้อและสนับสนุนตอการเรียนการสอนในการทดลองครั้งนี้ ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ บทเรียนบนเครือขาย
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู และบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
3. บทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู หมายถึงบทเรียนบนเครือขายที่มีการ
จัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู โดยสรางขึ้นมาตามขั้นตอนการสรางบทเรียนบน
เครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสรางความสนใจ
2) ขั้นสํารวจและคนหา 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 4) ขั้นขยายความรู 5) ขั้นประเมิน
ตามรูปแบบของ สสวท.
4. บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติหมายถึง บทเรียนบนเครือขายที่มี
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติโดยสรางขึ้นมาตามขั้นตอนการสรางบทเรียน
บนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นอภิปรายกอนการทดลอง
2) ขั้นการทดลอง 3) ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามขั้นตอน
การสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวัดความรูความเขาใจของผูเรียน เรื่อง วงจรไฟฟา วิชา
วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตามหลักเกณฑการสรางแบบทดสอบ
ซึ่งไดผานการวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบแลว
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คาคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบของผูเรียนที่เรียนจากบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรู เรื่องวงจรไฟฟา
วิชาวิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามขั้นตอนของการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั เรื่องผลของบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูที่มีตอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กรอบแนวคิดที่นํามาใชในการวิจัย ประกอบดวย
สาระพื้นฐานวิทยาศาสตร รูปแบบบทเรียนบนเครือขายบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดจาก
การเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายแบบแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูและบทเรียนบนเครือขายแบบ
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สืบเสาะหาความรูแบบปกติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนจากบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรูสูงกวาการเรียนจากบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ โดยมี
รายละเอียดและสามารถสรุปไดดังภาพประกอบตอไปนี้

สาระพื้นฐานวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

รูปแบบของบทเรียนบนเครือขาย
แบบสืบเสาะหาความรู

บทเรียนบนเครือขาย
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู

บทเรียนบนเครือขาย
แบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ

ผลของการเรียนจาก
บทเรียนบนเครือขาย
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู

ผลของการเรียนจาก
บทเรียนบนเครือขาย
แบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนจากบทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู
สูงกวาการเรียนจากบทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

