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ผลการเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการสืบค้นวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน*
The effect of e-learning with inquiry method on learning achievement and
searching knowledge in the science subject of mathayomsuksa 1 students
With different ict abilites
สราวุธ สุธีรวงศ์**
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้ ว ยอี เ ลิ ร์ น นิ ง แบบสื บ เสาะหาความรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ มี
ความสามารถทางด้านไอซีทีระดับสูง ปานกลาง และต่่า 2) เปรียบเทียบความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
ของนักเรียนที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ที่มีความสามารถทางด้านไอซีทีระดับสูง ปานกลาง และต่่า และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่
เรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2554 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ่านวน 36 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนอีเลิร์นนิง
แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องลมฟ้าอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) การเรียนอีเลิร์นนิง
แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) แบบวัดความสามารถ
ด้านไอซีที 4) แบบประเมินความสามารถในการสืบค้นข้อมูล 5) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องลมฟ้า
อากาศ และ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะความรู้ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนที่ เรียนด้ว ยอิเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิช า
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกันพบว่า หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่ม นักเรียนกลุ่มต่่ามีคะแนนเพิ่มขึ้นสูงกว่า
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มสูง ตามล่าดับ
2. นักเรียนที่มีความสามารถด้านไอซีทีสูงมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสูงกว่านักเรียนที่
มีความสามารถด้ านไอซีที ต่า และความสามารถในการสื บค้นข้อ มูล ระหว่ างกลุ่ ม นักเรียนกลุ่ มสู ง มี
ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสูงกว่า กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่่า ตามล่าดับ
*

เพื่อน่าเสนอผลการเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการสืบค้น วิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน
**
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3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนอิเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการสืบค้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 ที่มี
ความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน อยู่ในระดับดี ( = 4.02,  = 0.08)
Abstract
The purposes of this study is 1) to compare the achievement of Mattayomsuksa 1
students who have various level of ICT competence by using e-Learning with on Inquiry
methods in science, 2) to compare the ability to search for information of Mattayomsuksa 1
students who have various levels of ICT ability by using e-Learning with inquiry methods in
science subject, 3) to study the opinions Mattayomsuksa 1.
The students who were taught by using e-Learning with inquiry methods in science.
Population based study was completed by students in the thirteenth session of the 2554
school year by two of his Phothawatthanasenee 36 people.
The instruments used in this study were 1) Mattayomsuksa 1 lesson plans about
the weather using e-Learning with Inquiry method in science, 2) the way of studying about
the weather by using e-Learning with Inquiry method in science, 3) ICT ability testing, 4) the
evaluation form about the ability of searching for information, 5) the examination about
weather, 6) the evaluation form with the opinions of the students who studied using eLearning with inquiry methods in science. The statistic methods which are used to analyze
data are mean and standard deviation.
The finding of the study are :
1. The achievement of the Mattayomsuksa 1 students who have various abilities of
ICT ability by using e-Learning with inquiry methods in science, found that they were at a
higher level than before and the academic achievement among groups The lower students
could get more points than the medium and higher group by a sequence.
2. The students who have a higher ability in ICT could search for more information
than the students with a lower ability.
3. The opinions of Mattayomsuksa 1 students who have different abilities for ICT
using e-Learning with inquiry methods in science also affects the academic achievement of
these in the good level. ( = 4.02,  = 0.08)
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร (ICT : Information and Communication Technology) เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความพยายามในการน่าเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เหล่านี้เข้ามาประยุกต์ใน
ด้านการจั ดการศึ กษา เพื่อให้ การศึกษามีคุณภาพและมีประสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้น ทั้ งนี้เพื่อการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีสติปัญญาและคุณธรรม เพื่อรองรับการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในสังคม/เศรษฐกิจแห่งความรู้ (Knowledge Based Economy/Society) (ถนอมพร ตันพิพัฒน์, 2545: 3)
เทคโนโลยีส ารสนเทศมีบทบาทส่าคัญยิ่ งต่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทย
โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการศึกษาหา
ความรู้ได้ทั่วถึงและทัดเทียมนานาอารยประเทศ การเสริมสร้า งศักยภาพให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นการวางรากฐานการศึกษาให้สามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง
สามารถน่าความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้มีความยั่งยืน
สืบต่อไป การน่าเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่เด็ กและเยาวชนไทยมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถื อ
ว่าผู้เรียนมีความส่าคัญที่สุ ดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ มาตรา 24(6) การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 11) และหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ระบุไว้ให้รัฐต้องส่งเสริม
สนับสนุนให้มี การผลิตและพัฒนาแบบเรียนต่ารา หนังสือทางวิช าการ สื่อ สิ่งพิม พ์ วัส ดุอุป กรณ์และ
เทคโนโลยีเ พื่อ การศึก ษาอื่น โดยเร่ง รัด พัฒ นาขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษา ให้ มีการพัฒ นาบุคลากรทั้งด้านผู้ผ ลิต และผู้ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ผู้เรียนมีสิ ทธิได้รับ การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะที่พอเพียงที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
อีกทั้งรัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้ง ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึ กษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ของคนไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 30)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก่าหนดการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่มุ่งเน้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส่ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการ
ด่ า เนิ น ชี วิ ต มี ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 21) ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้น่า ผู้ถ่ายทอด
612
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ความรู้ มาเป็นผู้ช่วยเหลือ ชี้แนะ และส่งเสริมสนั บสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ เพื่อน่าข้อมูลเหล่านั้นไปพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง ในมาตรา 23 ได้กล่าวถึงแนวการจัดการศึกษาว่า
การจั ด การศึก ษาทั้ งการศึ ก ษาในระบบ การศึ กษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ต้ อ งเน้ น
ความส่าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบรูณาการตามความเหมาะสมของแต่ระดับ
การศึกษาในเรื่องของความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
มี ป ระสบการณ์ เ รื่ อ งการจั ด การ การบ่ า รุ ง รั ก ษา มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด่าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนโดย
ค่านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง การ
ประยุกต์ความรู้มาเพื่อปกป้องและแก้ไขปัญหา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
ปฏิบัติให้ท่าได้ คิดเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน มีการอ่านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมี
ความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยผู้สอนและผู้เรียน(กระ
ทรวงศึกาษาธิการ, 2546: 25) การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จ่าเป็นต้องเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมการ
เรียนการสอนทั้งครูและนักเรียน กล่าวคือลดบทบาทของครูผู้สอนจากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต
เป็นการวางแผนจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของนักเรียน
ตั้งแต่เริ่ม คือ ร่วมกันวางแผนเรียน การวัดผล ประเมินผล และต้องค่านึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้นเน้นการ
พัฒนากระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่ง
รียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูล การแก้ปัญหา การมีปฎิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้าง
ค่าอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อน่าไปสู่ค่าตอบของปัญหาหรือ ค่าถามต่าง ๆ ในที่สุดสร้างองค์
ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวต้องพัฒนานักเรียนให้เจริญพัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554: 14)
การที่จะท่าให้มนุษย์มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ ใช้เหตุผลการตัดสินใจการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์จะต้องจัดให้สอดคล้องกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะที่ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงจะพัฒนาความสามารถทางด้านปัญญาได้และในการสอนแบบสืบเสาะนั้น
จ่าเป็นต้องอาศัยกรอบความรู้ หรือความเชื่อที่มีอยู่ก่อนแล้วเป็นเครื่องชี้น่าเสมอ ซึ่งเป็นกระบวนการ
สร้างสรรค์ความรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้อย่างมีความหมายด้วยตนเอง ตามหลักการพัฒนา
สติปัญญาของ Piaget กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เนื่องจากเป็นทักษะทางสติปัญญาที่เป็นพื้นฐานในการสืบเสาะหาความรู้ ได้มาซึ่งมโนมติ และหลักการเพื่อ
ลงข้อวินิจฉัยเชิงอุปนัยได้อย่างเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ซึ่งประกอบด้วยทักษะทางด้านสติปัญญา 3 ประเด็น
คือ (1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นยุทธวิธีแก้ปัญหา โดยใช้หลักฐานเชิงตรรกะและความ
สมเหตุสมผลเชิงตรรกะในการตัดสินใจความชัดเจน ค่านิยม ความปลอดภัยและจารีตประเพณี (2) ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือล่าดับการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสังเกต การวัด การ
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รับรู้ปัญหา การแสวงหาค่าตอบ การแปลความหมายข้อมูล การลงความเห็นข้อมูล การสร้าง การทดสอบ
และการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบทฤษฎี และ (3) ธรรมชาติการสืบเสาะวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความ
เที่ยงตรง ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือ ผลที่เกิดจาก
ความพยายามของมนุษย์ โดยใช้กระบวนการภายใต้บริบทสังคม มีส่วนช่วยให้นักเรียนพัฒนาความรู้
พื้นฐานและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Finley, 1983: 48)
ในปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมาพบว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช่วงชั้นที่ 3
(มัธยมศึกษาปีที่ 3) ปีการศึกษา 2553 รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ่าเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.04 แสดงให้เห็นว่าผลคะแนนยัง
อยู่ในระดับต่่า สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศได้แก่ 1) สาระ สารและสมบัติของสาร 2) สาระ พลังงาน และ 3) สาระ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก (สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน : ออนไลน์) จึงมีความ
จ่าเป็นอย่างเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุพบว่าการจัดการเรียนรู้ที่ผ่าน
มาใช้วิธีการสอนเน้นการบรรยาย บอกเนื้อหา ให้นักเรี ยนจ่า ขาดสื่อการสอนที่ดี และน่าสนใจ นักเรียน
ส่วนใหญ่ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในด้านการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดย
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีจ่านวนจ่ากัด อีกทั้งยังไม่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ อันส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่่า ในการที่จะให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการเรียนรู้( Process of Learning) ที่แท้จริง
ของนั กเรี ย นไม่ได้เกิดจากการบอกเล่ าของครู แต่เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสื บเสาะ ส่ ารวจ
ตรวจสอบ และศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนท่าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้น
อย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้
อย่างยาวนาน สามารถน่ามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า ดังนั้น การที่นักเรียนจะสร้างองค์
ความรู้ได้ ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้
(inquiry process) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550 : 18)
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ตระหนักถึงความส่าคัญของสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน ในฐานะที่เป็น
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และได้ประสบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึง
มีความสนใจศึกษาการจัดการเรียนรู้การเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ เรื่องลมฟ้าอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เอื้อ
ต่อการจัดการการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่ างมาก เพราะมีความยืดหยุ่นในด้านเวลาและ
สถานที่ ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และได้ศึกษาเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดียที่มี
ลั ก ษณะที่ เ ป็ น รู ป ธรรมได้ ต ลอดเวลาตามที่ ผู้ เ รี ย นต้ อ งการ ซึ่ ง จะช่ ว ยแก้ ปั ญ หาเรื่ อ งการขาดแคลน
แหล่ งข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และสามารถแสดง สื่ อประสม เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อนไหว
กราฟิก เสียง การเชื่อมต่อเว็บ ไชต์ต่าง ๆ ให้เข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน และผู้สอนมีความสะดวกในการ
แก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยตลอดเวลา (ชวนิดา สุวานิช, 2548: 27) นอกจากนี้ยัง
เป็นการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
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ชีวิต ตอบสนองคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและพัฒนาทักษะการคิด การสืบค้นของผู้เรียน (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
และคมสัน เพชรคอน, 2553: 145) การเรียนแบบอีเลิร์นนิง จะท่าให้ลดเวลาการเรียนรู้ได้ มากกว่า 50
เปอร์เซ็นต์ (ยืน ภู่สุวรรณ และสมชาย น่าประเสริฐชัย, 2546: 51) อีกทั้งยังใช้เป็นสื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนให้ กับ ผู้ เรี ย นได้เรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองตามความพร้อมของแต่ล ะบุคคล โดยให้ ผู้ เรียนมีโ อกาสได้
ทบทวนเนื้อหาวิชา และทดสอบความเข้าใจของแต่ละเนื้อหาอีกทั้ งยังเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนในรายวิชาเดียวกัน ตามหลักการ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การเรียนแบบอีเลิร์ นนิง หมายถึง การเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบเต็มรูปแบบ
(Full online) ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น โดยมีเนื้อหาเรื่องลมฟ้าอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกอบด้วยข้อความ การเชื่อมโยงเว็บ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง การท่าแบบฝึกหัด การสืบค้น
ข้ อ มู ล และการท่ า แบบทดสอบซึ่ ง เรี ย นโดยใช้ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การเรี ย นการสอน Learning
Management System (LMS)
2. ระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการและบริหารกระบวนการเรียน
การสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรม Moodle 1.9 ซึ่งประกอบไปด้วยระบบฐานข้อมูล ที่
สนับสนุนการจัดการเนื้อหาวิชา การลงทะเบียน ชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียน ชื่อผู้ที่เข้าเรียน บทที่เรียน เวลาที่
เรียน สามารถตรวจสอบการเข้าเรียน ความก้าวหน้าในการเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถาม
ตอบ ระบบประเมินผล และการเก็บข้อมู ล การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เช่น กระดานข่าว
ห้องสนทนา เป็นระบบที่เอื้ออ่านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ผู้สอน ผู้ผลิต และผู้ดูแลระบบ
3. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สืบค้นหา
ความรู้ ความจริง หรือค่าตอบของสาระต่าง ๆ ด้วยตนเอง ด้วยการสืบหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยใช้
ค่าถาม หรือการตั้งค่าถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาค่าตอบ และความจริงเพื่อค้นหาค่าตอบของค่าถาม
ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ สร้างความสนใจ ส่ารวจและค้นหา อธิบายลงข้อสรุป ขยายความรู้ และ
ประเมิน
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากการท่าแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน
ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จ่านวน 30 ข้อ คะแนนงานจากการสืบค้นข้อมูล
จากเนื้อหาโดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอนได้แก่ 1) พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน และมรสุม 2) การ
พยากรณ์อากาศ และ 3) การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ
5. ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล หมายถึง คะแนนจากการหาข้อมูลหรือข้อสารสนเทศที่มีผู้
รวบรวมไว้แล้วจากแหล่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประเมินจากแบบประเมิน การสืบค้นข้อมูล
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โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอนได้แก่ 1) พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน และมรสุม 2) การพยากรณ์อากาศ
และ 3) การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ
6. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนอีเลิร์
นนิ ง แบบสื บ เสาะหาความรู้ ที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และความสามารถในการสื บ ค้ น วิ ช า
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
7. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก่าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นนักเรียนที่มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา
เป็นของตนเอง
8. ความสามารถด้านไอซีที หมายถึง ความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนที่ได้จากการท่าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านไอซีที ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น
ด้วยวิธีการหาค่าอันตรภาคชั้นตามระดับคะแนน แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น ระดับสูง ระดับปานกลาง และ
ระดับต่่า
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหา
ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี ความสามารถด้านไอซีทีระดับสูง ปานกลาง
และต่่า
2. เพื่อ เปรีย บเทีย บความสามารถในการสืบ ค้น ข้อ มูล ของนัก เรีย นที่เ รีย นด้ว ยอีเ ลิร์น นิง
แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี ความสามารถด้านไอซีที
ระดับสูง ปานกลาง และต่่า
3. เพื่อศึก ษาความคิดเห็ น ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ว ยอีเลิ ร์ นนิงแบบสื บเสาะหาความรู้ วิช า
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สมมติฐานของการศึกษา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทตี ่างกัน สูงกว่าก่อนเรียน
2. ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่มีความสามารถด้านไอซีที
ต่างกัน ที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ความแตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดี
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ขอบเขตของการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
อ่าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่ก่าลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องลมฟ้าอากาศ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ แล้วจ่าแนกกลุ่มผู้เรียนตามระดับคะแนนจากการท่าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านไอซีที ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ออกเป็น 3 กลุ่ม จ่านวน 36 คน ดังนี้
1. นักเรียนที่มีระดับความสามารถด้านไอซีทีกลุ่มสูง จ่านวน 12 คน
2. นักเรียนที่มีระดับความสามารถด้านไอซีทีกลุ่มปานกลาง จ่านวน 11 คน
3. นักเรียนที่มีระดับความสามารถด้านไอซีทีกลุ่มต่่า จ่านวน 13 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ 1) การเรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ความสามารถด้านไอซีที 3 ระดั บ คือ สูง ปาน
กลาง และ ต่่า
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียน 2) ความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูล 3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้
ระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ่านวน 5 สัปดาห์ รวมระยะเวลาท่าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) รูปแบบดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการศึกษา
กลุม่
กลุ่มทดลอง 1
กลุ่มทดลอง 2
กลุ่มทดลอง 3
เมื่อ

Pre-test
T1
T1
T1
T1
X
T2

Treatment
X
X
X

Post-test
T2
T2
T2

หมายถึง สอบก่อนการทดลอง(Pre-test)
หมายถึง การจัดกระท่าการทดลอง(Treatment)
หมายถึง สอบหลังการทดลอง(Post-test)
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
1. แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องลมฟ้าอากาศ วิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. การเรี ย นอี เ ลิ ร์ น นิ ง แบบสื บ เสาะหาความรู้ เ รื่ อ งลมฟ้ า อากาศ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น
มัธยมศึกษา ปีที่ 1
3. แบบวัดความสามารถด้านไอซีที
4. แบบประเมินความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
5. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องลมฟ้าอากาศ
6. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนแบบอีเลิร์นนิง
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
1. วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยอิเลิร์นนิงแบบสืบ
เสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย () ค่าร้อยละ (%) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
2. วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ของนักเรียนที่เรียนด้วยอิเลิร์น
นิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี ความสามารถด้านไอซีที
ต่างกัน โดยใช้ค่าเฉลี่ย () ค่าร้อยละ (%) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
3. วิเคราะห์เพื่อหาค่าความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยอิเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย
() และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง การเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการสืบค้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซี
ทีต่างกัน ผู้ศึกษาได้น่าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาไว้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบสืบ
เสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีระดับสูง ปาน
กลางและต่่า
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสืบค้นข้อมูลระหว่างกลุ่มของนักเรียน ที่เรียน
ด้ ว ยอี เ ลิ ร์ น นิ ง แบบสื บ เสาะหาความรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ มี
ความสามารถด้านไอซีทรี ะดับสูง ปานกลาง และต่่า
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนั กเรียนที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทรี ะดับสูง ปานกลาง และต่่า
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอน แสดงตามล่าดับดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบ
สืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี ความสามารถด้านไอซีที
ต่างกัน
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบ
เสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน โดย
การหาค่าเฉลี่ย () ค่าร้อยละ (%) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 2

แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียน
อีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่มีความสามารถด้านไอซีทรี ะดับสูง ปานกลาง และต่่า

จานวน
ทดสอบก่อนเรียน
ทดสอบหลังเรียน
คะแนนที่เพิ่มขึ้น
คะแนน
/กลุ่ม
เต็ม
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 



N
สูง
12
30
14.25 47.50 1.76 24.67 82.22 3.02 10.42 34.72 3.23
ปานกลาง 11
30
12.55 41.82 5.14 23.82 79.39 1.94 11.27 37.58 5.48
ต่่า
13
30
9.08 30.26 4.27 20.85 69.49 4.58 11.77 39.23 5.43
กลุ่ม

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านไอซี ทีต่างกัน โดยการเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการสืบค้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพธา
วัฒนาเสนีพบว่า นักเรียนกลุ่มสูง มีคะแนนก่อนเรียนร้อยละ 47.50 ( = 14.25,  = 1.76) คะแนนหลัง
เรียนร้อยละ82.22 ( = 24.67,  = 3.02) นักเรียนกลุ่มปานกลาง มีคะแนนก่อนเรียนร้อยละ 41.82
( = 12.55 ,  = 5.14) และคะแนนหลังเรียนร้อยละ 79.39 ( = 23.82,  = 1.94) และนักเรียน
กลุ่มต่่ามีคะแนนก่อนเรียนร้อยละ 30.26 ( = 9.08,  = 4.27) และคะแนนหลังเรียนร้อยละ 69.49 ( =
20.85,  = 4.58)
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนในการเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบ
เสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทตี ่างกัน สูงกว่าก่อนเรียน แสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนสถิติแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วย
อีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน
2. ผลการเปรียบเทียบของคะแนนที่เพิ่มขึ้นระหว่างกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล โดยเปรียบเทียบ
คะแนนที่เพิ่มขึ้นระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีความสามารถทางไอซีทีระดับสูง
ปานกลาง และต่่า แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3

แสดงผลการเปรียบเทียบของคะแนนที่เพิ่มขึ้นระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียน
อีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ความสามารถด้านไอซีทีระดับสูง ปานกลาง และต่่า
กลุม่

สูง
ปานกลาง
ต่า่

จานวน/กลุม่ N
12
11
13


10.42
11.27
11.77

คะแนนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
34.72
37.58
39.23


3.23
5.48
5.43

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนที่เพิ่ม ขึ้นระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนที่มีความสามารถทางไอซีทีระดับสูง ปานกลาง และต่่า โดยพบว่ากลุ่มที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น
มากที่สุดคือกลุ่มต่่า มีคะแนนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.23 ( = 11.77,  = 5.43) รองลงมาคือกลุ่มปาน
กลาง มีคะแนนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.58 ( = 11.27,  = 5.48) และกลุ่มสูง มีคะแนนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
34.72 ( = 10.42,  = 3.23) แสดงดังภาพที่ 2
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40.00
39.00
38.00
37.00
36.00
35.00
34.00
33.00
32.00
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39.23
37.58
34.72

คะแนนที่เพิ่มขึ ้น

ความสามารถด้ านICT

ภาพที่ 2 แผนสถิติแสดงการเปรียบเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้นระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่มีความสามารถทางไอซีทีระดับสูง ปานกลาง ต่่า
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนที่เรียนด้วย
อีเ ลิร์น นิง แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย () ค่าร้อยละ
(%) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิง
แบบสื บ เสาะหาความรู้ ที่มีต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสืบค้น วิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน
กลุ่ม
สูง
ปานกลาง
ต่่า

จานวน/กลุ่ม N

คะแนนเต็ม

12
11
13

30
30
30

คะแนนการสืบค้นข้อมูล
ร้อยละ

24.25
87.30
17.45
57.60
13.23
47.10


3.16
3.11
5.43

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า คะแนนความสามารถในการสืบค้น นักเรียนกลุ่มสูงมีคะแนนมาก
ที่สุดร้อยละ 87.30 ( = 24.25,  = 3.16) รองลงมาคือ นักเรียนกลุ่มปานกลาง มีคะแนนร้อยละ 57.60 ( =
17.45,  = 3.11) และนักเรียนกลุ่มต่่า มีคะแนนร้อยละ 47.10 ( =13.23,  = 5.43) แสดงดังภาพที่
3
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87.30

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

57.60
47.10

การสืบค้ นข้ อมูล

ความสามารถด้ านICT

ภาพที่ 3 แผนสถิติแสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านไอซีทรี ะดับสูง ปานกลาง และต่า่
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหา
ความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสืบค้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสืบค้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ที่ มี ความสามารถด้ านไอซี ทีต่ า งกั น โดยการหาค่ า เฉลี่ ย () และค่า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ()
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหา
ความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสืบค้น วิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 การน่าเข้าสู่การเรียนมีความน่าสนใจ
1.2 ความชัดเจนของเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 การเรียนมีการออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่สับสน
1.4 การใช้ภาษาสื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย
1.5 ความเหมาะสมของจ่านวนข้อของแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วย
การเรียน และแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
1.6 แบบฝึกหัดในแต่ละการเรียนมีจ่านวนข้อที่เหมาะสม
เฉลี่ย
622





แปลผล

ล่าดับที่

3.97
3.97
3.67
3.81

0.56
0.70
0.76
0.58

ดี
ดี
ดี
ดี

9
10
14
13

4.06

0.53

ดี

4

3.94
3.90

0.63
0.63

ดี
ดี

11
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
รายการประเมิน
2. ด้านการออกแบบการเรียน
2.1 การออกแบบหน้าจอมีความสวยงามและน่าสนใจ
2.2 รูปภาพประกอบสามารถสื่อความหมายและมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
2.3 ขนาดและรู ป แบบตั ว อั ก ษรที่ ใ ช้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และเนื้อหา
2.4 นักเรียนทราบผลการเรียนได้ในทันทีทันใด
2.5 การเรียนมีกิจกรรมโต้ตอบหลากหลายรูปแบบ
2.6 นัก เรี ยนสามารถเลือ กและจบแต่ล ะการเรีย นได้ต ามความ
ต้องการ
เฉลี่ย
3. ด้านเทคนิค
3.1 ความเหมาะสมในการเชื่อมโยงไปเอกสารภายนอกได้อย่าง
ถูกต้อง
3.2 ความเหมาะสมของอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน เช่น ติดต่อ กับ
ผู้สอน, กระดานข่าว, แหล่งข้อมูล, และการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น
3.3 ความรวดเร็วในการแสดงผลมีความเหมาะสมสามารถให้ข้อมูล
ได้รวดเร็ว
เฉลี่ย
รวมเฉลี่ย





แปลผล

ล่าดับที่

4.03

0.61

ดี

6

3.97

0.51

ดี

8

4.11

0.52

ดี

2

4.06
4.00

0.53
0.53

ดี
ดี

4
7

4.14

0.59

ดี

1

4.13

0.54

ดี

4.06

0.67

ดี

5

4.08

0.55

ดี

3

3.92

0.69

ดี

12

4.07
4.02

0.61
0.08

ดี
ดี

จากตารางที่ 5 พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสืบค้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.02 ,  = 0.08) ข้อที่ผู้เรียนมีความคิดเห็น 3 ล่าดับแรก คือนักเรียน
สามารถเลือกและจบแต่ละการเรียนได้ตามความต้องการ (= 4.14,  = 0.95) ขนาดและรูปแบบตัวอักษร
ที่ใช้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา (= 4.11,  = 0.52) และความเหมาะสมของอุปกรณ์
สนับสนุนการเรียน เช่น ติดต่อกับผู้สอน กระดานข่าว แหล่งข้อมูล และการสืบค้นข้อมูล (= 4.08,  =
0.55)
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาคาวามรู้เป็นราย
ด้านพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นของนักเรียนที่มีมากที่สุด คือด้านการออกแบบการเรียน อยู่ในระดับ ดี
( = 4.13,  = 0.54) ด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี ( = 4.07,  = 0.61) และด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ
ดี ( = 3.90,  = 0.63) ตามล่าดับ
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ตารางที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสืบค้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน จ่านวน 36 คน
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
2 ด้านการออกแบบการเรียน
3. ด้านเทคนิค
รวมเฉลี่ย


3.90
4.13
4.07
4.02


0.63
0.54
0.61
0.08

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 6 พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสืบค้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน อยู่ในระดับดี ( = 4.02 ,  = 0.08)
สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การเรียนอิเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการสืบค้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซี
ทีต่างกัน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนที่เรียนด้ว ยอิเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิช า
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกันพบว่า หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่ม นักเรียนกลุ่มต่่ามีคะแนนเพิ่มขึ้นสูงกว่า
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มสูง ตามล่าดับ
2. นักเรียนที่มีความสามารถด้านไอซีทีสูงมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสูงกว่านักเรียนที่
มีค วามสามารถด้า นไอซี ทีต่ า และความสามารถในการสื บ ค้น ข้ อมู ล ระหว่า งกลุ่ ม นั ก เรี ย นกลุ่ มสู ง มี
ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสูงกว่า กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่่า ตามล่าดับ
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนอิเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการสืบค้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน อยู่ในระดับดี ( = 4.02,  = 0.08)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีข้อค้นพบสามารถน่ามาอภิปรายผลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนที่ เรี ยนด้ วยอิ เลิ ร์ นนิ งแบบสื บเสาะหาความรู้ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน
1.1 การเปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลั งเรียนของนักเรีย นที่เรียนด้วย
อิเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้าน
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ไอซีทีต่างกัน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มสูง มีคะแนนก่อน
เรียนร้อยละ 47.50 ( = 14.25,  = 1.76) คะแนนหลังเรียนร้อยละ 82.22 ( = 24.67,  = 3.02)
นักเรียนกลุ่มปานกลาง มีคะแนนก่อนเรียนร้อยละ 41.82 ( = 12.55,  = 5.14) และคะแนนหลังเรียน
ร้อยละ 79.39 ( = 23.82,  = 1.94) และนักเรียนกลุ่มต่่า มีคะแนนก่อนเรียนร้อยละ 30.26 ( = 9.08,
 = 4.27) และคะแนนหลังเรียนร้อยละ 69.49 ( = 20.85,  = 4.58) จากผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยอิเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน สามารถน่ามาอภิปรายผลได้ว่า คะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเป็นไปตามสมมติฐานที่ก่าหนดไว้ การที่ผลเป็นเช่นนี้อัน
เนื่ องมาจากการเรียนอีเลิร์ นนิ งที่พัฒนาขึ้น เป็นการจั ด การเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส่ าคัญ เป็น
กระบวนการที่นักเรียนต้องสืบเสาะ ส่ารวจตรวจสอบ และศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนท่าให้นักเรียน
เกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมายสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง
และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน (สถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554:
18) เมื่อน่ามาประยุกต์ใช้กับความสามารถของระบบการบริหารจัดการเรียน LMS ท่าให้การเรียนอิเลิร์นนิง
มีความแปลกใหม่ น่ าสนใจ ผู้ เรี ยนเรี ยนแล้ ว เกิดความเข้าใจง่ายสามารถอธิบายเนื้อหาจากสิ่ งที่เป็น
นามธรรม ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยมีการน่าเสนอรูปภาพ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ การ
เรี ยนอี เลิ นร์ นิ่ งแบบสื บเสาะหาความรู้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรี ยน ค้ นคว้ า หาข้ อมู ล ความรู้ ผ่ า นเครื่ อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมโยงกันทั่วโลกได้โดยสะดวก รวดเร็ว การใช้กระดานถาม-ตอบช่วยให้ผู้เรียนกล้า
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เต็มที่ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความเหมาะสม และความสนใจของตนเอง ซึ่ง
สามารถก่าหนดระยะเวลาในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถเข้าถึงการเรียนได้ตลอดเวลา ผู้เรียนไม่
จ่าเป็นต้องผูกพันกับเวลาเรียนที่แน่นอนในการเข้าเรียน ตามสถานที่ที่ก่าหนด และผู้เรียนยังสามารถพัก
การเรียนได้ตามต้องการ รวมทั้งมีแบบฝึกหัด แบบทดสอบให้ผู้เ รียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนากานต์ สายหมี (25548: 99) ได้ท่าการศึกษา เรื่องการพัฒนาบทเรียนผ่าน
เว็บ เรื่องยาเสพติด ส่าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548โรงเรียนรัต
นราษฏร์บ่ารุง อ่าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิ จ่านวน 60 คนพบว่า
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเก่ง (33.45) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (22.90) โดยผลต่าง
เท่ากับ (11.55) หรือร้อยละ 28.88 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ่มปานกลาง (33.50) สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน (21.30) โดยผลต่างเท่ากับ (12.20) หรือร้อยละ 30.50 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ่ม
อ่อน (33.50) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (19.35) โดยผลต่างเท่ากับ (14.15) หรือร้อยละ 35.38 ของ
คะแนนเต็ม (40 คะแนน)
1.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่ม ของนักเรียนที่เรียน
ด้วยอิเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถ
ด้านไอซีทีต่างกัน พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้นระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
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นักเรียนที่มีความสามารถทางไอซีทีระดับสูง ปานกลาง และต่่า โดยพบว่ากลุ่มที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นมากที่สุด
คือ กลุ่มต่่ามีคะแนนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.23 ( = 11.77,  = 5.43) รองลงมาคือกลุ่มปานกลาง มี
คะแนนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.58 ( = 11.27,  = 5.48) และกลุ่มสูง มีคะแนนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.72 (
= 10.42,  = 3.23)ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการประยุกต์ใช้
วิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความ
จริงต่าง ๆ ด้วยตนเอง นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เนื้อหาวิชา กับการเรียนผ่านเครือข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ ป็ น เทคโนโลยี ที่ ส นั บ สนุ นการศึ กษารู ปแบบใหม่ โ ดยกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ เกิ ดจากการเรี ยนที่ ใช้ ทั้ งวั สดุ อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ โปรแกรม ระบบเครื อข่ าย และ
คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางส่าหรับการจัดการเรียนการสอน ท่าให้นักเรียนสามารถเรียนได้ตามพื้นฐานความรู้
ความถนัด ความสนใจของตนเอง เลือกเรียนเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ หรือเฉพาะบางส่วนที่ต้องการทบทวน
นักเรียนที่เรียนรู้ช้า ไม่ต้องมีความรู้สึกวิตกกังวล อายเพื่อน สอดคล้องกับ กิดานันท์ มลิทอง (2535: 198)
ที่กล่าวว่าประโยชน์การใช้ บทเรียนอีเลิร์นนิง เป็นลักษณะของโปรแกรมบทเรียนที่ให้ความเป็นส่วนตัวแก่
ผู้เรียน เป็นการช่วยผู้เรียนที่เรียนช้า สามารถเรียนไปได้ตามความสามารถของตนเองโดยสะดวกอย่างไม่
เร่งรีบและไม่ต้องอายผู้อื่น ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยผ่านกระดานสนทนาเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้โต้ตอบปัญหากับครูผู้สอน หรือกับนักเรียนคนอื่น ๆ ท่าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน สอดคล้องกับ ขวัญรัตน์ ว่องไว (2551: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา ผลการเรียนรู้ด้วยการเรียน
อีเล็กทรอนิกส์ ผ่านกระดานสนทนา เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัต นโกสินทร์
ส่าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบว่า ผลการเรียนรู้ เรื่อง
ประวั ติศ าสตร์ ช าติ ไทยสมัย กรุ ง ธนบุ รี และกรุ งรั ต นโกสิ น ทร์ ส่ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
โรงเรีย นกรุ งเทพคริส เตียนวิทยาลั ย หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนอีเล็ กทรอนิกส์ ผ่า นกระดาน
สนทนา สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีการเชื่อมโยงข้อมูลไม่ว่าจะเป็น
ในรู ป ของข้ อความ ภาพนิ่ ง เสี ย ง กราฟิก วิ ดีโ อ ภาพเคลื่ อนไหว มี ความสะดวกในการเข้าถึ งข้ อมู ล
นักเรียนได้ฝึกท่าแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ที่สามารถให้ผลป้อนกลับทันทีท่าให้นักเรียนสามารถตรวจสอบ
ความเข้าใจ และจุดอ่อนของตนเองได้ สอดคล้องกับ สังคม ภูมิพันธุ์ และคณะ (2549: 3) ที่กล่าวว่าการ
เรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์มีเนื้อหาและคุณภาพ ท่าให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 30 มากกว่าการเรียนรู้โดยการฟังบรรยายในห้องเรียน หรือจากการอ่านหนังสือ และท่าให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้นถึงร้อยละ 60 ของการเรียนรู้แบบดั้งเดิม
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการสืบค้นข้อมูลระหว่างกลุ่มของนักเรียน ที่เรียนอีเลิร์
นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีที
ต่างกันพบว่า ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลระหว่างกลุ่ม ของนักเรียน นักเรียนกลุ่มสูงมีคะแนนมาก
ที่สุด ร้อยละ 87.30 ( = 24.25,  = 3.16) รองลงมาคือ นักเรียนกลุ่มปานกลาง มีคะแนนร้ อยละ
57.60 ( = 17.45,  = 3.11) และนักเรียนกลุ่มต่่า มีคะแนนร้อยละ 47.10 ( =13.23,  = 5.43)
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อภิ ปรายผลได้ ว่ านั กเรี ยนที่ มี ความสามารถด้ านไอซีที กลุ่ มสู ง นอกจากมีทั กษะการใช้ คอมพิ วเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังมีระดับความสามารถทางการเรียนสูง สามารถเรียนรู้และจดจ่า
เนื้อหาที่เรียนได้รวดเร็ว สามารถเข้าใจ รับรู้ ค่าสั่ง ค่าชี้แจงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติตามค่าสั่งได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปต่าง ๆในการน่าเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ
ไพฑรูย์ ศรีฟ้า และคมสัน เพชรคอน (2552: 145) ที่กล่าวว่า การเรียนอีเลิร์นนิงเป็นการเรียนรู้ได้ทุก
สถานที่ ทุกเวลา ไม่จ่ากัดอยู่แต่ในห้องเรียนหรือโรงเรียนเท่านั้น ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตอบสนองคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และ
พัฒนาทักษะการคิด การสืบค้นของผู้เรียน
3. ระดับความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนอิเลิ ร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการสืบค้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.02,  =
0.08)เนื่องมาจากเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งขอแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
3.1 ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดี ( = 3.90,  = 0.63) ประกอบด้วย การน่าเข้าสู่การ
เรียนมีความน่าสนใจ ความชัดเจนของเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ การเรียนมีการออกแบบให้ใช้งาน
ง่าย เมนู ไม่สั บ สน การใช้ภ าษาสื่ อความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย ความเหมาะสมของจ่านวนข้อของ
แบบฝึ กหั ดในแต่ล ะหน่ ว ยการเรี ย น และแบบทดสอบก่อน-หลั งเรียน แบบฝึกหั ดในแต่ละการเรียนมี
จ่านวนข้อที่เหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธพงษ์ แจ้งจ่ารัส (2551: 79) กล่าวว่าการวิเคราะห์เนื้อหา
แยกออกเป็นหัวข้อย่อย ๆหรือตอนสั้นๆ เรียงล่าดับเนื้อหาจากยากไปหาง่าย และถ้าเนื้อหาต่อเนื่องกันเป็น
ล่าดับไว้ โดยยึดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก่าหนดไว้ จะท่าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาได้ดีจบสรุป
เป็นความคิดรวบยอดได้ในที่สุด
3.2 ด้านการออกแบบการเรียน อยู่ในระดับดี ( = 4.13,  = 0.54) ประกอบด้วย การ
ออกแบบหน้ า จอมี ค วามสวยงามและน่ า สนใจ รู ป ภาพประกอบสามารถสื่ อ ความหมายและมี ค วาม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่ใช้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
นักเรี ย นทราบผลการเรี ย นได้ในทัน ทีทันใด การเรียนมีกิจกรรมโต้ตอบหลากหลายรูปแบบ นักเรียน
สามารถเลือกและจบแต่ละหน่วยการเรียนได้ตามความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑิรา พันธุ์อ้น
(2552: 103) พบว่า รูปแบบ/ลักษณะสื่อการเรียนการสอนประกอบด้วย ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน รูปแบบ
สวยงาม น่ าสนใจ บทเรี ยนมี เทคนิ ค ในการน่ า เสนอที ่เ หมาะสมและน่า สนใจ ภาพประกอบสวยงาม
เหมาะสมกับเนื้อหา ความยาวของบทเรียนมีความเหมาะสม บทเรียนของเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตท่าให้
บรรยากาศในห้องเรียนดีขึ้น
3.3 ด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี ( = 4.07,  = 0.61) ประกอบด้วย มีความเหมาะสมใน
การเชื่อมโยงไปเอกสารภายนอกได้อย่างถูกต้อง ความเหมาะสมของอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน เช่น ติดต่อ
กับผู้สอน กระดานข่าว แหล่งข้อมูล และการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น ความรวดเร็วในการแสดงผลมีความ
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เหมาะสมสามารถให้ข้อมูลได้รวดเร็ว สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2544: 8) ที่กล่าวว่าการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทางความคิดได้มากกว่าการฟังการบรรยายใน
ห้องเรียน เนื่องจากเป็นการสื่อสารแบบสองทางและมีรูปแบบของการเรียนรู้ที่หลากหลาย การศึกษาทางไกล
(distance learning) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะกระตุ้นและเอื้อให้เกิดการวิพากษ์อย่างมีเหตุผล (critical
reasoning) มากกว่าการศึกษาในห้องเรียนแบบเดิม เพราะจะมีการปฏิสัมพันธ์ทางความคิดระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันเอง นอกจากนี้ ยังมีรายงานการศึกษาพบว่านักศึกษาทางไกลระบบออนไลน์ (online
students) ได้มีการติดต่อกับผู้เรียนคนอื่น ๆ ในชั้นเรียนมากกว่า เรียนรู้ด้วยความสนุกมากกว่า ให้เวลาใน
การท่างานในชั้นเรียนมากกว่า มีความเข้าใจสื่อการสอนและการปฏิบัติมากกว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนใน
ชั้นเรียนแบบเดิมโดยเฉลี่ยร้อยละ 20 บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ ท่าให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้จ่านวนมาก
ซึ่งอาจจะท่าให้เกิดการต่อยอดความรู้ หรือท่าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และการสร้างนวัตกรรมอันเป็นปัจจัย
ในการแข่งขันที่ส่าคัญมากที่สุดในการแข่งขันในเศรษฐกิจยุคใหม่
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การเรียนอีเลิร์นิงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนและผู้สอน ควรเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง เนื่องจากเนื้อหาที่เป็นภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีทัศน์ ที่ต้องดาว์นโหลด หรือเข้าศึกษาอาจท่าให้
เกิดความไม่ต่อเนื่อง
2. จากการศึก ษาพบว่า พฤติก รรมในการสืบ ค้น ข้อ มูล ผู ้เ รีย นหลายคนยัง ขาดความ
สม่่าเสมอในการเรียน ไม่สามารถสรุปเนื้อหาความคิดรวบยอดได้ เพราะผู้เรียนส่ วนใหญ่ใช้วิธีการคัดลอก
ข้อความจากเว็บเพ็จมาต่อกัน ผู้สอนควรฝึกกระบวนการสรุปความคิดรวบยอด และการจับประเด็นส่าคัญ
ให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ต่อไป
3. ผู้ จั ดการเรี ย นรู้ แบบอิเ ลิ ร์ น นิงควรมี ความรู้ด้า นระบบเครือ ข่ายและอินเทอร์ เน็ต และ
สามารถให้ค่าแนะน่าและหรือสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้เรียนได้
4. การเรียนอีเลิร์นนิงกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาควรมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการใช้อิเลิร์นนิงแบบผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้
2. ควรศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนในการเรียนอีเลิร์นนิง

เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
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