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บทคัดย่อ      

 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ความสามารถในการผลติสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้แนวทางการจัดการเรยีนการสอน
แบบสืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน และ  
2) ศึกษาความสามารถในการใช้สือ่การสอนวิทยาศาสตร์
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฎร้อยเอ็ด จ านวน 131 คน โดยใช้วิธีการเลือก 
แบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัด
ความสามารถในการผลติสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ และ  
2) แบบวัดความสามารถในการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถติิด้วยค่าเฉลีย่เลขคณิต ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า นักศึกษามคีะแนนความสามารถ
ในการผลติสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ เท่ากับร้อยละ 77.08 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคอืร้อยละ 75 และจดัอยู่ในเกณฑร์ะดับดี 
2) นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการใช้สื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ เท่ากับร้อยละ 76.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
คือร้อยละ 75 และจัดอยู่ในเกณฑร์ะดับ ดี  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to study 

1) the students’ ability in creating science instructional 
materials using inquiry based approach and peer-
assessment; and 2) the ability in using science 
instructional materials. The sample was 131 fourth-
year students majoring in General Science Education 
from Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University 
using purposive sampling. The research instruments 
were  an evaluation form  of students’ ability in 
creating science instructional materials with analytic 
rubrics and 2) an evaluation form of students’ ability 
in using science instructional materials with analytic 
rubrics. The statistic used for data analysis were mean, 
percentage, and standard deviation. 

The research findings indicated that 1) Students’ 
ability in creating science instructional material was 
77.08 % higher than the set criteria of 75% and was 
rated at a high level; and 2) Students’ ability in using 
science instructional material was 76.04% and was 
rated at a high level. 
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บทน า 
 ประเทศไทยให้ความส าคัญกบัการพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยทีก่่อให้เกิดการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต ดังปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุ่งสร้างคน
ให้มีทักษะส าหรับการเรยีนรู้ตลอดชีวิต ต่อยอดไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมทีเ่กิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ และ
ปลูกฝังการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น โดยสามารถใช้สื่อ 
ทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค ์และสื่อสารด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ.  2554 : 11) จากยุทธศาสตร์ข้างต้น
ตอบสนองต่อพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2555 ท่ีก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อให้ฝึก
ทักษะกระบวนการคดิ การประยกุต์ความรู้ความเข้าใจไปใช้
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาจากประสบการณ์จริง  
การฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น และท าเป็น (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา.  2553, 2542 : 7-8) 
 โลกต้องการครูที่มีความรู้ความสามารถเพื่อน าไปสู่
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องค านึงถึง
องค์ประกอบส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) หรือสิ่งที่ครูควรรู ้กลา่วคือ ครูต้องมี
ความรู้ความเข้าใจท่ีแม่นย า และลกึซึ้งในเนื้อหาสาระท่ี
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน (Academic Contents) 
และความรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เสรมิสร้างสตปิัญญา
ของผู้เรียน 2) ด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Domain) 
หรือกระบวนการที่ครูควรมี กล่าวคือ ครูต้องมีทักษะต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน รวมไปถึง
จิตวิทยาส าหรับครู เพื่อใช้จัดบรรยากาศช้ันเรียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นครจู าเป็นต้องเรยีนรู้ ฝึกฝน 
พัฒนา และน าทักษะต่าง ๆ รวมทัง้จิตวิทยาส าหรับครมูา
ประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้อยู่เสมอ เช่น ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรยีนรู้โดยใช้วิธีสืบสอบ  

3) ด้านการมีปฏสิัมพันธ์ (Interpersonal Domain) หรือครู
ต้องค านึงถึงการเช่ือมโยงความรู้เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ
ของความรู้ที่ได้เรียนและปฏิบัติใหไ้ด้รับประสบการณ์จริง 
อีกทั้งครูควรประยุกต์แหล่งเรียนรูต้่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดในการจัด 
การเรยีนการสอน และ 4) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Instructional Domain) หรือสิ่งที่ครูควรท า กล่าวคือ ครู
ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองในเรือ่งของเทคนิคการสอน 
(Pedagogical Technique) ให้มคีวามหลากหลาย และใช้
ให้เหมาะสมกับผู้เรยีนในแต่ละช่วงวัย (Council of State 
Science Supervisors.  2001 : 6-7) นอกจากนี้ครูต้อง  
1) วิเคราะห์สิ่งที่จ าเปน็ส าหรับผู้เรียน และ 2) ประยุกต์แนวทาง
การสอนให้เหมาะสม โดยครตู้องมกีารตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างเรียน แล้วมีการสะท้อนกลับ
ผลการประเมินระหว่างครูกับนักเรียน และควรเน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Goss & Hunter.  
2015 : 6-8) แต่ในปี พ.ศ. 2555 การประเมินคุณภาพภายนอก
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) พบวา่ โรงเรียนที่จดัการเรียนการสอนในระดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับต่ าที่สุดของประเทศ ทั้งนี้พบว่า การจดัการเรยีน 
การสอนสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของห้องเรียนยังไม่
สอดคล้องและสมัพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรยีน ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า จึงมีข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอน
ควรใช้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย อีกท้ังควรใช้สื่อหรือ
นวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2553 : 49-
52) ดังนั้นแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 
2552-2559) และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ได้เสนอให้ควรปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ประยุกต์ความรู้สร้างสรรค์ผลงาน 
และการสื่อสารร่วมกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจ เพื่อให้เกิด 
การเรียนรู้ในสมองของผู้เรียน (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา.  2553 : 83, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2558 : 4-5) 
 เมื่อย้อนพิจารณาถึงเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ของโลกให้เป็นการศึกษาท่ีมคีวามหมาย (Meaningful 
Learning) พบว่า โลกต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียนใหม้ีความชัดเจน
ซึ่งรวมไปถึงการวดัการรู้หนังสือ (Literacy) การใช้ตัวเลข 



(Numeracy) และทักษะชีวิต (Essential Life Skills) (Tawil. 
2013 : 2-4) การรู้หนังสือหรือการรู้วิทยาศาสตร์ (Science 
Literacy) ได้รับการนิยามความหมายว่า “เป็นการมีความรู้
และใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการระบคุ าถาม การเรียนรู้
ความรู้ใหม่ การอธิบายปรากฏการณท์างธรรมชาติ และการสรุป
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์จากหลักฐานเชิงประจักษ”์ (OECD. 
2010 : 137) UNESCO ไดเ้สนอแนวคิดไว้ว่า การวดัผลของ
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ต้องสอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทของท้องถิ่นซึ่งอิงมาตรฐานการศึกษาของประเทศนั้น ๆ 
โดยมุ่งความสนใจไปที่การวัดความรู้วิทยาศาสตร์ในด้านความรู้ 
(Cognitive Domain) เพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ ควรเพิ่ม
ความสนใจในส่วนของ 1) ระดับความสามารถหรือการเรียนรู้
ของผู้เรียน และทักษะหรือความสามารถในการน าความไปรู้
ไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ และ 2) การใช้ข้อมูลหรือ
แหล่งเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มหรือพัฒนา
ระดับความสามารถของผูเ้รียนใหสู้งขึ้น (Tawil.  2013 : 5) 
 จากการที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องการให้ครูปรับวิธี
เรียนเปลี่ยนวิธีสอนจากการสอนแบบเดิมที่เน้นการบรรยาย
และใช้กระดานเป็นหลัก มาเป็นการใช้สื่อการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย บูรณาการความรูสู้ชี่วิตประจ าวัน และเรยีนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบตัิ สอดคล้องกับเป้าหมายและความ
ต้องการทางการศึกษาของโลกท่ีตอ้งการพัฒนาคุณภาพ 
ของการศึกษามากยิ่งขึ้นโดยการยกระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียน ประยุกต์ความรู้ และเลือกใช้สื่อ
หรือแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเป็นกลยุทธ์เพิ่มเติม
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ใหม้ีประสิทธิภาพ แต่จากรายงาน 
การสะท้อนผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูช้ันปีท่ี 5  
ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ พบว่า 1) นักศึกษานิยมใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายโดยอ่านจากหนังสือ  
แล้วเขยีนบนกระดาน 2) นักศึกษาขาดความรูค้วามสามารถ
ในการผลติสื่อการเรยีนรู้ให้เหมาะสมกับเรื่องที่สอนและ  
3) การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องที่สอนยังไม่ดีพอขาดความรู้
ความเข้าใจ และขาดเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ให้น่าสนใจ 
(คณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป.  2556 : 2)  
ซึง่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ UNESCO ที่ได้ศึกษา
ปัญหาทางการศึกษาของโลกซึ่งพบประเด็นปัญหา
เช่นเดียวกันและได้เสนอแนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับ
อนาคตไว้ว่า “ครูควรประยุกต์ข้อมูลหรือความรู้ใหม่และใช้
การมีปฏิสัมพันธข์องผู้เรียนหรือสังคมในการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อให้ได้ความรู้ที่หลากหลาย โดยครตู้องให้

ความส าคญักับ 1) What to Teach (สอนอะไร) กลา่วคือ  
ครูต้องให้ความส าคญักับเนื้อหาที่สอน (Teaching Content) 
และ 2) How to Teach (สอนอย่างไร) กล่าวคือ ครคูวร
เลือกใช้วิธีการจัดการเรยีนรู้ให้เหมาะสม (Teaching/Learning 
Method)” (UNESCO.  2010 : 6) เมื่อพิจารณาข้อเสนอของ 
UNESCO แล้ว พบว่าสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธสีืบสอบ (Inquiry-based Approach)  
ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและความสามารถในการสืบสอบหา
ความรู้หรือค าตอบที่ต้องการ โดยการใช้สถานการณ์ปญัหา
กระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิความสนใจใฝ่รูด้ าเนินการแสวงหาข้อมูล 
ทดสอบสมมติฐานทีต่ั้งไว้ และสรปุหาค าตอบ 
(ราชบัณฑิตยสถาน.  2551 : 25)’ 
 การจัดการเรยีนการสอนด้วยวิธีการสืบสอบ 
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน (Pedagogical 
Approach) ที่กระตุ้นผู้เรียนในการค้นหาความรู้ การส ารวจ
ค าตอบ การลงมือปฏิบัติ เพื่อตอบค าถามด้วยตัวผู้เรียนเอง 
ซึ่งความรู้ที่ได้จะเป็นความรู้ทีม่าจากความเข้าใจท่ีลุม่ลึก 
(Center of Inspired Teacher.  2008 : 1) ผู้เรียนถูกกระตุ้น
ด้วยบรรยากาศแห่งการเรยีนรู้และการคิดผ่านการใช้ค าถาม
ที่หลากหลาย การตั้งสมมติฐานการออกแบบและวางแผน 
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน รวมถึงการส ารวจ การทดลอง 
หรือการสร้างสิ่งประดิษฐ์ แล้วน าข้อมูลที่ไดม้าวิเคราะห์ 
เพื่อสรุปผล (Jarret.  1997 : 4) การจัดการเรียนการสอนแบบ 
สืบสอบได้รับการศึกษาจากท้ังนักจติวิทยาและนักการศึกษา
จ านวนมาก จึงท าให้มีทฤษฎีการเรียนรูส้นับสนุนมากมาย 
การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบเป็นการจัดการเรียนรู้ 
ที่ไม่เน้นให้ผู้เรียนท่องจ า แต่มุ่งเน้นความเข้าใจที่ลุ่มลึก 
ผ่านการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ตามทฤษฎีการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) ของ Ausubel 
นอกจากนี้การเรียนการสอนแบบสบืสอบยังเป็นการเรียนรู้ 
ที่ผู้เรียนไดร้ับปัญหาหรือค าถามเพื่อให้นักเรียนออกแบบ 
วางแผน และลงมือปฏิบัตดิ้วยตนเองโดยอาศัยความรู้เดิม
เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบหรือความรูใ้หม่ ซึ่งผู้เรยีนจะได้รับ
ความรูผ้่านการค้นหา (Exploring) การจัดกระท าข้อมูล 
(Manipulating) การค้นหาความรู้โดยใช้ค าถาม (Wrestling 
with Question) การควบคุม (Controversies) และการปฏิบัติ 
(Performing Experiment) โดยผูเ้รียนได้ทั้งมโนทัศน ์
(Concept) และความรู้ (Knowledge) ผ่านการค้นหาความรู้
ด้วยตนเอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแ้บบค้นพบ (Discovery 
Learning) ของ Bruner อีกทั้งการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ยังเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนโดยการ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดมิที่มีเพื่อพัฒนาไปสู ่
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การสร้างความรูด้้วยตนเองตามทฤษฎีสรรคนิยม 
(Constructivism Theory) ของ Piaget (Opara & Oguzor.  
2011 : 189-190) 
 การจัดการเรยีนการสอนแบบสืบสอบเป็นแนวทาง
ที่เหมาะสมส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ เพราะสามารถ
เลือกใช้ประเภทของการสืบสอบให้เหมาะสมกับบริบทของ
การจัดการเรยีนการสอนได้ การสบืสอบสามารถแบ่งเป็น  
3 ประเภท ได้แก่ 1) Guided Inquiry เป็นการสอนที่ครู
เป็นผู้ก าหนดปัญหา วางแผนการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล 
เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นักเรียน 
มีหน้าที่ปฏิบัติการทดลองและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ให้ 2) Modified 
Inquiry หรือ Less Guided Inquiry เป็นการสอนที่ครูเป็น
ผู้ก าหนดปัญหาร่วมกับผู้เรียน แต่ผู้เรียนเป็นผู้หาวิธีแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง และ 3) Free Inquiry หรือ Unguided Inquiry 
เป็นการสอนที่ผู้เรียนก าหนดปัญหาดว้ยตนเอง วางแผนทดลองเอง 
เก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการทดลอง ตลอดจนสรุปผล 
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งให้อิสระแก่ผู้เรยีนในการศึกษา 
ตามความสนใจ การจดัการเรียนการสอนแบบสืบสอบ 
ทั้ง 3 ประเภทนี้ ครูผูส้อนควรพิจารณาและเลือกใช้ให้
เหมาะสมตามบริบทของเนื้อหานั้น ๆ นอกจากประเภทของ
การสืบสอบที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแลว้ ยังต้องค านึงถึงแนว
ทางการน าการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบไปใช้ใน
บริบทอ่ืนได้ เช่น 1) การสืบสอบผ่านการใช้ค าถาม (Inquiry 
through Questioning) เป็นการที่ครูใช้ค าถามเพื่อกระตุ้น
ผู้เรยีนให้กระตือรือร้นในการคิดและแสวงหาค าตอบด้วยตัว
ผู้เรียนเอง 2) การสืบสอบผ่านการสาธิต (Inquiry through 
Demonstration) เป็นการที่ครูก าหนดมโนทัศน์แล้วใช้วิธีการ
สาธิตเพื่อให้ผูเ้รียนสังเกตแล้วเกดิข้อสงสัย เพื่อน าสู่การตั้ง
ค าถามแล้วหาค าตอบด้วยตนเอง 3) การสืบสอบผ่านการ
อภิปราย (Inquiry through Discussion) การสอนที่ม ี
การอภิปรายในช้ันเรียนระหว่างผูเ้รียน จากประเด็นปญัหา 
หรือการท ากิจกรรมในช้ันเรยีน โดยครเูปน็ผูส้ะท้อนผลเพื่อให้
ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพื่อให้เกดิความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น และ 4) การสืบสอบผ่านการทดลองหรือการปฏิบัติ 
(Inquiry through Laboratory Work) เป็นการสอนให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของผู้เรียนจากการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียน (Opara & Oguzor.  2011 : 189-190)  
 การเรยีนรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีลักษณะ 
เป็นล าดับของการสืบสอบหาความรู้ โดยเริม่จากการกระตุ้น
ผู้เรยีนให้เกิดความสนใจผ่านสถานการณ์หรือการใช้ค าถาม
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย (Conflict of Idea or Perception)

จากนั้นผู้เรียนจะสืบสอบหาข้อมูล ท าการทดลองเพื่อรวบรวม 
ข้อมูล น าข้อมูลทีไ่ด้มาวเิคราะห์ ประเมินผล แล้วน าข้อมลู
มาสรปุเป็นองคค์วามรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผูเ้รียนวทิยาศาสตร์
ใช้ในการแสวงหาความรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิก
ภายในกลุ่มหรือภายในห้องเรียน การไดเ้รียนรู้ทัศนคติของ
ผู้อื่น และการเรยีนรู้อย่างมีความหมาย อีกท้ังยังเป็นการ
เสรมิสร้างกระบวนการเรยีนรู้ องค์ความรู้ และการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของผู้เรียน แต่การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบนั้น
ยังพบประเด็กปญัหาที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่  
1) ผู้เรียนควรมีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ เพื่อใช้ให้เกิด
การเรยีนรู้อย่างมีความหมายในบริบทจริงท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การด ารงชีวิตของผู้เรียน 2) ครูควรมีกลยุทธ์ในการกระตุ้น  
และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏสิัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิก 
คนอ่ืน ๆ ระหว่างเรยีน และ 3) ผู้เรียนควรไดร้ับโอกาส 
ในการปรับปรุงผลงานโดยได้รับค าช้ีแนะแนวทางที่ถูกต้อง  
มีเกณฑ์การประเมินผลการท างานที่ชัดเจน และการสะท้อน
ผลการท างานท้ังจากครูผูส้อนและจากเพื่อนสมาชิกด้วยกัน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงทั้งการเรยีนรู้และการท างานได้ดี
ยิ่งข้ึน (Opara & Oguzor.  2011 : 189-190) 
 Peace, Mulder & Baik (2009 : 3) กล่าวว่า 
การจัดการเรยีนรู้ที่ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการพิจารณา 
และประเมินคุณค่า ประเมินคณุภาพ รวมถึงความส าเร็จ 
ในการท างานผ่านการประเมินสะท้อนผลจากเพื่อนสมาชิก
คนอ่ืน ๆ ในช้ันเรียน ควรใช้การจดัการเรียนรู้แบบ 
การทบทวนโดยเพื่อน (Peer Review) ซึ่งรวมถึงการให ้
และการรับฟังการสะท้อนผลจากเพื่อนนักเรียนคนอื่น  
เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงการท างานผ่านการประเมินจากเพื่อน 
(Peer Assessment) การประเมนิค่า (Peer Evaluate) 
หรือการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างเพื่อน (Peer Respond)  
โดยการจัดการเรยีนรู้แบบการทบทวนโดยเพื่อนช่วยกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดการประเมินตนเอง (Self-assessment)  
การทบทวนตนเอง (Self-review) และการประเมินโดยเพื่อน 
(Peer Assessment) ซึ่งการประเมินมีครอบคลุมไปถึง 
การมอบหมายภาระงาน (Assignment) การน าเสนอด้วยวาจา 
(Oral Presentation) การออกแบบการท างาน (Design 
Work) และการท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่น (Team Work) 
 การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณา
และประเมินคุณภาพงานของเพื่อนสมาชิกประกอบสองส่วน
คือ การประเมินตนเอง (Self-assessment) และการประเมิน
โดยเพื่อน (Peer Assessment) (Peace, Milder & Baik. 
2009 : 3) Spiller (2012 : 3) ให้ความหมายของการประเมิน
ตนเองเป็นกระบวนการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative 



Assessment) ระหว่างการให้ผูเ้รยีนสะท้อนผลการเรียนรู้
บนพ้ืนฐานของคุณภาพงาน การท างาน หรือการเรยีนรู้  
ที่ต้องมีความชัดเจนในคณุภาพของงาน เป้าหมาย รวมถึง
การพิจารณาจุดเด่นและจดุด้อยของงานท่ีท า โดยทั้งนี้ 
การประเมินตนเองประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่  
1) การก าหนดมาตรฐานของความสามารถ (Performance 
Standard)0หรือเกณฑ์ในการให้คะแนน0และ 2) การประเมิน 
ผลคุณภาพการท างานหรือความสามารถภายใต้เกณฑ ์
ที่ก าหนด ส่วนการประเมินโดยเพือ่น (Peer Assessment) 
Spiller ได้ให้ความหมายว่า การประเมินโดยเพื่อนเป็น 
การสะท้อนผลการท างานหรือความสามารถ และ/หรือ 
การประเมินให้คะแนนแก่เพื่อนร่วมชั้น บนพื้นฐานของ
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถน าผล 
การสะท้อนกลับไปปรับปรุงผลการท างานของตนเอง 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังท่ี
กล่าวมาแล้วในข้างต้น จึงได้ศึกษาผลการเรยีนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
สืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อนที่มีต่อความสามารถ
ในการผลติสื่อการสอนและการน าสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
ไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนที่รวมประเด็นปัญหาส าคญั
ที่ควรพัฒนาทั้ง 2 ประเด็น คือ การจัดการเรยีนรู้ที่ผูเ้รียน
สามารถสรา้งความรูไ้ดด้้วยตนเองอย่างมีความหมายผ่าน
การสร้างสื่อการเรียนรู้ และการมสี่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ผ่านการเรียนรู้แบบการทบทวนโดยกลุ่มเพื่อน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการผลติสื่อ 
การสอนวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใช้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับ 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้สื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ที่ผลิตของของนักศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใช้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับ 
การประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน 
 
วิธกีารด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-
Experiment Research) โดยมีการวิจัยแบบ One-group 
Posttest Design มีกลุ่มการทดลอง 1 กลุ่ม คือ กลุ่มของ
นักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้แนวทางการจัดการเรยีนการสอน
แบบสืบสอบร่วมกับการประเมินโดยกลุ่มเพื่อน มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี ้

 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกดัส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป จ านวน 131 คน  
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 รายวิชา 
SED 4134 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
รายวิชาเลือกเสรี ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้วิจยัเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 1) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู และ  
2) เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
  2.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือซึ่งประเมินโดยครูและ
เพื่อนมี 2 รายการ คือ 1) แบบวัดความสามารถในการผลิตสื่อ 
ใช้วัดความสามารถในการผลิตสื่อการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกประเด็น (Analytic 
Rubric) ซึ่งมีระดับคะแนน 3 ระดบั ประเมินพฤติกรรมย่อย 
9 รายการ และน าคะแนนมาแปลผลในส่วนของความสามารถ
ในการผลติสื่อเทยีบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ 
กรมวิชาการ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิ 
(IOC) เท่ากับ 0.83 และค่าความสอดคล้องภายใน  
(Inter-rater Reliability) เท่ากับ 0.91 และ 2) แบบวัด
ความสามารถในการใช้สื่อการเรยีนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยวัด
ระหว่างเรยีน และการน าสื่อการเรียนรูไ้ปใช้ในสถานศึกษา 
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์การใหค้ะแนนแบบแยกประเด็น 
ประเมินพฤติกรรมย่อย 4 พฤติกรรม โดยมีระดับคะแนน  
3 ระดับ ประเมินระหว่างเรียน 6 ครั้ง และประเมินจาก 
การน าสื่อไปใช้ในสถานศึกษา 1 ครั้ง น าคะแนนมาแปรผล
ในส่วนของความสามารถในการใช้สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทียบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของกรมวิชาการ  
  2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการด าเนินการ และการก ากับติดตามเพื่อให้การท า
วิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้มีเครื่องมือท่ีใช้ใน
การทดลอง 2 รายการ ดังนี ้
   2.2.1  แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับการประเมินผลโดยกลุม่เพือ่น ผู้วิจัยปรับขั้นตอน 
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การสอนจากการสอน 5E ของ BSCS (BSCS.  2006 : 2) ซึ่งมี
ขั้นตอนการสอน ดังนี ้
    ขั้นที่ 1  ทบทวนความรู้เดิม : ทบทวนความรู้
เดิมและกระตุ้นผู้เรยีนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นในหัวข้อ
ทีส่อน โดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการตั้งค าถาม พร้อมทั้งก าหนด
หัวข้อในการผลติสื่อการเรยีนรู ้
    ขั้นที่ 2  แสวงหาความรู้ : ผูเ้รียนวเิคราะห์
เนื้อหาจากหัวข้อท่ีไดร้ับมอบหมายในการผลิตสื่อเทียบกับ
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อน าเนื้อหาสาระ
ไปใช้ในการออกแบบและวางแผนการผลิตสื่อการเรียนรู ้
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
    ขั้นที่ 3  อธิบายและสรปุผล : ผู้เรียนน าเสนอ
ผลการผลิตสื่อการเรียนรู้ทีส่ร้างขึน้ พร้อมท้ังสาธิตและ/หรอื
ทดลองใช้สื่อ แลว้ประเมินคณุภาพสือ่และการน าเสนอการใช้สื่อ
โดยเพื่อน จากนัน้ผูเ้รยีนประเมินตนเอง (ครูประเมินการน าเสนอ
การใช้สื่อการเรียนรู้และคณุภาพของสื่อ) 
    ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ : ผู้เรยีนน าประเด็น 
ที่ได้รับจากการประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นและจากอาจารย์ 
ไปปรับปรุงคุณภาพของสื่อให้สมบรูณ์ยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการน าสื่อไปจัดนิทรรศการและน าไปใช้ในสถานศึกษา 
    ขั้นที่ 5 ประเมินผล : ครูประเมินคณุภาพ
ของสื่อการเรียนรู้ฯ และการน าสื่อไปใช้ในขั้นที่ 3 (ประเมิน
ระหว่างเรยีน) และการน าสื่อไปใช้ (จากการน าไปใช้ใน
สถานศึกษา) 
   2.22  แบบประเมินผลงานโดยกลุม่เพื่อนเป็น
เครื่องมือก ากับการท างานประเมินผลงานและการน าเสนอ    
สื่อการเรียนรูโ้ดยเพื่อน ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกประเด็น 
3 ระดับคะแนน ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 1) เนื้อหาสาระ
ประกอบสื่อ 2) คุณภาพของสื่อ และ 3) การน าเสนอสื่อ    
มีรายการประเมิน 8 รายการ ใช้ในการสะท้อนผล 
การด าเนินการผลิตสื่อในท้ัง 3 ด้าน เพื่อให้ผู้เรียน 
น าประเด็นที่ไดร้ับการสะท้อนไปปรับปรุงแก้ไขผลงานต่อไป 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3.1  ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
เตรียมความพร้อมก่อนเรียนโดยแนะน ารายละเอยีดของรายวิชา 
SED4134 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์วัตถุประสงค์
รายวิชา และการวัดประเมินผลผู้วจิัยด าเนินการจัดการเรยีน
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับ 
การประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน จ านวน 6 แผน เป็นระยะเวลา  
9 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 36 คาบ ระหว่างวันที ่26 มกราคม – 
26 มีนาคม 2559 ผู้วิจัยใช้แบบประเมินผลงานโดยกลุม่เพื่อน
เป็นเครื่องมือก ากับคณุภาพและการน าเสนอผลการผลิตและ

ใช้สื่อ ผู้วิจัยใช้แบบวัดความสามารถในการผลิตสื่อประเมินผล
การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตรซ์ึ่งประเมินโดยคร ู
และเพื่อน น าคะแนนมาแปลผลในส่วนของความสามารถ 
ในการผลติสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ และใช้แบบวัด
ความสามารถในการใช้สื่อการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ประเมิน
การใช้สื่อซึ่งประเมินโดยครูและเพือ่น น าคะแนนมาเป็น 
ส่วนหนึ่งของการแปลผลความสามารถในการใช้สื่อการสอน
วิทยาศาสตร ์
  3.2  เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง ผู้เรียน 
น าสื่อที่ปรับปรุงแล้วจากการสะทอ้นผลโดยเพื่อนและผู้วิจยั
ระหว่างเรียนมาจัดนิทรรศการ “ผลงานการสร้างสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์” ในวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนววิ โดยผูเ้ข้าชมนิทรรศการ
ได้แก่ อาจารย์จากโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด นักศึกษา และนักเรยีนที่ให้ความสนใจ ผู้เข้าชม
นิทรรศการประเมินคณุภาพและการน าเสนอสื่อเพื่อสะท้อน
ผลแก่นักศึกษา ผู้วิจัยใช้แบบวัดความสามารถในการใช้สื่อ
โดยประเมินจากวดีิทัศน์บันทึกภาพการน าสื่อการสอนไปใช้
ในสถานศึกษา ประเมินผลและน าคะแนนมาแปลผล 
ในส่วนของความสามารถในการใช้สื่อการสอน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
  4.1  การวิเคราะห์ผลความสามารถในการผลิต 
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ น าคะแนนจากแบบวัดความสามารถ
ในการผลติสื่อการสอนที่ประเมินพฤติกรรมย่อย 9 รายการ 
คะแนนรายการย่อยละ 3 คะแนน รวมเป็นคะแนนเต็ม  
27 คะแนน น าคะแนนมาเฉลี่ย และหาค่าเฉลีย่ร้อยละทั้งใน
สว่นของคะแนนรวมทั้งหมด และในส่วนของคะแนนแยก
ตามพฤติกรรมย่อย จากนั้นเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
เพื่อใช้แปลผลในส่วนของความสามารถในการผลิตสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์   
  4.2  การวิเคราะหผ์ลความสามารถในการใช้ 
สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น าคะแนนจากแบบวัดความสามารถ
ในการใช้สื่อทีป่ระเมินพฤตกิรรมย่อย 4 พฤติกรรม คะแนน
พฤติกรรมละ 3 คะแนน โดยประเมินระหว่างเรียน 6 ครั้ง 
และประเมินจากการน าสื่อไปใช้ในสถานศึกษา 1 ครั้ง  
น าคะแนนท้ังหมดมารวม จากน้ันน ามาเฉลีย่ และหา
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ท้ังในส่วนของคะแนนรวม และคะแนน
พฤติกรรมย่อย แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อใช้
ในการแปลผลในส่วนของความสามารถในการใช้สื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  



 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณติ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบท ี
 
สรุปผล 
 หลังการทดลองพบว่า 
 1. นักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดย 
กลุ่มเพื่อน มีคะแนนความสามารถในการผลติสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ เท่ากับร้อยละ 77.08 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
คือร้อยละ 75 และจัดอยู่ในเกณฑร์ะดับ ดี เมื่อพิจารณา
คะแนนความสามารถในการผลิตสือ่การสอนวิทยาศาสตร์
ตามพฤติกรรมย่อยของรายการประเมิน พบว่า 1) นักศึกษา
ได้คะแนนพฤติกรรมย่อยการผลิตสื่อฯ สูงกว่าร้อยละ 80  
ซึ่งจัดอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 3 รายการ ได้แก่ สื่อสามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ สื่อแสดงให้เห็นถึงจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ และสื่อแสดงออกถึงความคิดที่มี
ประโยชน์ 2) นักศึกษามีพฤติกรรมย่อยได้คะแนนสูงกว่า
ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 จัดอยู่ในระดับดี จ านวน  
4 รายการ คือ ความถูกต้องของการเรยีงล าดับเนื้อหา/ 
มโนทัศน์ ความสอดคล้องของเนื้อหา/มโนทัศน์กับสื่อฯ 
ความชัดเจนของเนื้อหา/มโนทัศนท์ี่สื่อต้องการน าเสนอ  
และความแข็งแรงและคงทนของสือ่ฯ และ 3) พฤติกรรม 
ที่นักศึกษาได้คะแนนร้อยละ 72.92 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ 
ปานกลาง จ านวน 2 รายการ คือ ความครบถ้วนของ
เนื้อหา/มโนทัศน์ท่ีสื่อควรมี และความถูกต้องของเนื้อหา/
มโนทัศน ์
 2. นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถ 
ในการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์เท่ากับร้อยละ 76.04  
จัดอยู่ในระดับดี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนด เมื่อพิจารณา 
แยกประเภทของรายการประเมินย่อยทั้ง 4 รายการ พบว่า  
มี 2 รายการที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 75 ได้แก่  
การอธิบายและ/หรือสาธติสื่อตรงตามเนื้อหา/มโนทัศน์  
และความครบถ้วนในการอธิบายและ/หรือสาธิตสื่อฯ  
ตรงตามเนื้อหา ทั้งนี้มี 2 รายการย่อยที่มีคะแนนน้อยกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด โดยได้คะแนนร้อยละ 70.83 ได้แก่  
การอธิบายเนื้อหาประกอบสื่ออยา่งสื่อความหมาย  
และการตอบข้อสงสยัภายใตค้วามรู้ประกอบสื่อ 
 
 
 
 

อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจยั แบ่งเป็น 2 ประเด็น  
 1.  ความสามารถในการผลิตสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ 
 การวิจัยครั้งนี้พบว่า นักศึกษากลุม่ที่เรียนโดยใช้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับ 
การประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อนมีคะแนนความสามารถใน 
การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตรค์ิดเป็นร้อยละ 77.08  
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดที่ร้อยละ 75 สอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อที่ 1 เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้แนวทางการจัดการเรียน
การสอนแบบสืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน 
มีขั้นตอนการสอนที่ให้ผู้เรยีนวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัด 
เพื่อน าเนื้อหามาออกแบบและวางแผนในการผลิตสื่อ 
การสอนวิทยาศาสตร์ จากนั้นด าเนินการผลิตสื่อฯ ตามที่
ออกแบบไว้ แล้วน าเสนอสื่อและวธิีใช้พร้อมท้ังสาธิต  
การสอนโดยใช้สื่อเพื่อให้เพื่อนและครูเป็นผู้ประเมินคณุภาพ
ของสื่อและการใช้สื่อ ซึ่งผูเ้รียนจะได้รับข้อซักถาม โต้แย้ง 
และการสะท้อนกลับ  เพื่อน าประเด็นไปปรับปรุงและพัฒนา
สื่อของตนเองให้สมบรูณม์ากยิ่งขึ้น เป็นการท้าทายความสามารถ
ของผู้เรียนและส่งผลใหผู้้เรยีนมีความมุ่งมั่นในการแสวงหา
ความรู้และผลิตสื่อให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงท าให้สื่อ 
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ที่ผลิตขึ้นจดัอยู่ในระดับดี และ
เป็นไปตามที่สมมติฐานก าหนด สอดคล้องกับ Landes, 
Powell & Short (2004 : 43) พบว่า การผลิตสื่อการเรียนรู้
ควรเริม่จากการพิจารณาหลักสูตรและมาตรฐาน เพื่อใหไ้ด้
เนื้อหาท่ีต้องการผลิตสื่อเสยีก่อน  ซึ่งเป็นส่วนท่ียากที่สุด
และส าคัญทีสุ่ด เพราะเป็นจดุเช่ือมโยงความสมบรูณ์ของ
มโนทัศน์กับสื่อท่ีต้องการผลติ นอกจากน้ีครูที่ผลิตสื่อ 
การสอนด้วยตนเองจะช่วยให้เกดิการเรยีนรู้และพัฒนา
ความเข้าใจท่ีลุม่ลึกของเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ที่สอน  
อีกทั้งยังเชื่อมโยงเนื้อหาสาระ สื่อที่ผลิต กิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบการใช้สื่อ และเกณฑ์ที่ใช้ในการผลติสื่อได้อย่าง
เข้าใจและมีประสิทธิภาพ จึงท าใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย สอดคล้องกับ Opara & Oguzor (2011 : 
189-190) การที่ผู้เรียนเรียนรูด้้วยการจัดการเรยีนการสอน
แบบสืบสอบจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจท่ีลุ่มลึกผา่น 
การเรยีนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งระหว่างกระบวนการเรยีนรู้
ที่ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะสร้างข้อสงสัย
หรือตั้งค าถาม และแสวงหาค าตอบหรือความรูด้้วยตนเอง
ผ่านการค้นหา จดักระท าข้อมลู และลงมือปฏิบัติ ผู้เรยีนจะได้รบั
ทั้งความรู้และมโนทัศน์ท่ีเป็นค าตอบด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
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ความรู้ใหม่ที่เช่ือมโยงกับความรูเ้ดมิ สอดคล้องกับ Council 
of State Science Supervisors (2001 : 1-2) พบว่า  
การเรยีนรู้แบบสืบสอบช่วยให้ผูเ้รยีนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ
ผ่านการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และท าใหผู้้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการเรียนรู้
แบบสืบสวนสอบสวน (Investigate) ผ่านกระบวนการต่าง ๆ 
อีกทั้งยังพัฒนาความสามารถในการก ากับควบคมุการสืบสวน
สอบสวนทั้งต่อตนเองและการท างานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยัง
ช่วยพัฒนาผู้เรียนในส่วนของอุปนิสัยในการคดิ (Habit of 
Mind) แบบวิทยาศาสตร์ แต่หากพิจารณาพฤติกรรมย่อยของ
ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่
บรรลเุกณฑ์ที่ก าหนด คือ ความครบถ้วนของเนื้อหา/มโน
ทัศน์ท่ีสื่อควรมี และความถูกต้องของเนื้อหา/มโนทัศน์  
ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากความยากและความลุม่ลกึในการเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการวเิคราะห์หลักสูตร และเนื้อหาเพื่อน ามาใช้ใน 
การออกแบบและวางแผนการผลติสื่อฯ และผู้เรียนยังขาด
ประสบการณ์ในการสอนในสถานศึกษาจริง จึงไมส่ามารถ
นึกถึงบริบทในการใช้งานของสื่อในเรื่องนั้น ๆ จริง ท าให้ไม่
สามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่สื่อนั้นพึงมีได้อย่างถูกต้องและครอบ
คุลม ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ Landes, Powell & Short 
(2004 : 43) ที่ว่า กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ยาก  
แต่เป็นกระบวนการที่ส าคัญทีสุ่ด 
 จากเหตผุลดังกล่าว เป็นทีส่นับสนนุว่าการจัด 
การเรยีนการสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรยีนการสอน
แบบสืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน 
ช่วยส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีความสามามารถในการผลติสื่อ 
การสอนวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
ท ากิจกรรมกลุ่มด้วยการลงมือปฏบิัติ และสะท้อนผล 
การเรยีนรู้ เพือ่ปรับปรุงคุณภาพของสื่อผ่านการประเมิน
ตนเองและประเมินผลโดยกลุม่เพือ่น จึงเป็นการปรับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนไปในทางที่ดีตามทฤษฎี
สรรคนิยม ที่ว่า “การเรียนรู้ของนกัเรียนจะเกิดขึ้นภายใน
สมองของแต่ละคน และการเรยีนรู้เป็นกระบวนการเรียน 
ที่กระตือรือร้นในการสร้างความรูภ้ายในสมองที่เช่ือมโยง 
กับสิ่งแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้ความรู้ใหม่ของผูเ้รียน 
มีการเชื่อมโยงกับความรูเ้ดิม ท าให้เกิดการบันทึกการ
เชื่อมโยงน้ันในโครงสร้างทางความคิด” (Swan.  2005 : 3) 
ยังสอด คล้องกับ Spiller (2012 : 3-4) ที่ว่าการจัดการเรียน
การสอนทีม่ีการประเมินตนเองและการประเมินโดยกลุ่มเพื่อน 
เป็นการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) 
ซึ่งเป็นการประเมินตามสภาพจริงท่ีครูสามารถตดิตาม
พัฒนาการของผู้เรียนและปรับกระบวนทัศน์และทัศนคต ิ

ต่อเรื่องที่เรียน เพื่อไม่ให้เกดิความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน  
ด้วยการสะท้อนผลกลับและประเมินผลคุณภาพของงาน
ตนเองและเพื่อน ซึ่งท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูม้ากยิ่งข้ึน  
เมื่อผู้เรียนรู้วา่สิ่งใดเป็นสิ่งส าคญัทีผู่้เรยีนต้องรู้และจ าเป็น 
ต้องรู้ อีกทั้งการประเมินตนเองและการประเมินเพื่อน 
จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพราะการได้รับ
ผลการสะท้อนกลับและการโต้แย้งระหว่างการท างาน 
เป็นกลุ่มหรือการเรียนรู้แบบร่วมมอืเป็นการที่ผู้เรียน 
ต้องสืบสวนสอบสวนความรู้อย่างเข้มข้น และเป็นการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกับการท างานท่ีดีความรับผิดชอบ 
ในหน้าท่ีการท างาน และการตัดสนิใจต่าง ๆ ทีเ่ป็นทักษะ
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 2. ความสามารถในการใช้สื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 การวิจัยครั้งนี้พบว่า นักศึกษาท่ีเรยีนโดยใช้ 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับ 
การประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อนมีคะแนนความสามารถ 
ในการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 76.04 
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 เนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนที่ใช้การประเมินตนเองและการประเมินโดย 
กลุ่มเพื่อนช่วยให้ผู้เรียนได้มีการอภิปราย โต้แย้ง และ 
การสะท้อนกลับผลการเรียนรู้อยู่เสมอ ส่งผลให้ผูเ้รียน 
ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะของการใช้สื่อการสอนเป็นประจ า 
จึงมีคะแนนความสามารถของการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนด สอดคล้องกับ Gravoso 
and others (2008 : 116-117) ที่ว่า การเรียนรู้ด้วยวิธี 
สืบสอบและใช้วิธีการประเมินโดยกลุ่มเพื่อนจะมีความ 
คงเส้นคงวา และมีนัยส าคัญ (Consistently and 
Significantly) มากกว่าการสอนแบบดั้งเดิม ซึ่งมสีาเหต ุ
มาจากบรรยากาศและธรรมชาติของการเรียนรู้ เพราะ 
การเรยีนรู้ด้วยวิธีสืบสอบช่วยกระตุ้นผู้เรียน 1) สร้างค าถาม
และหาค าตอบด้วยตนเองระหว่างการแสวงหาความรู ้
หรือปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 2) กระตุ้นผู้เรยีนให้เกิด 
การเรยีนรู้อย่างลุม่ลึกและมีความหมายผ่านกิจกรรมการ
โต้แย้ง (Argumentation) และการสะท้อนกลับ 
(Reflection) และ 3) พัฒนาและ/หรือปรบัแก้ความรู้ของ
ผู้เรยีนให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา
สาระที่คลาดเคลื่อน (misconception) นอกจากนี้การเรียนรู้
แบบสืบสอบยังท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ 
(Collaborative Learning) ที่กระตุน้ให้ผู้เรียนได้อภิปราย 
โต้แย้ง วิเคราะห์ด้วยเหตุและผล และเกดิการสอนหรือ
ถ่ายทอดความรูร้ะหว่างเพื่อน สอดคล้องกับ Hernandez 



(2011) กล่าวว่า การเรียนรู้ที่ใช้การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน
เป็นการเรียนรู้ที่เพิม่ความรับผดิชอบและก ากับควบคมุ
ตนเองในการเรยีนรู้ อีกทั้งยังลดความเครยีด แตเ่พิ่ม 
ความมั่นใจ (Reduce Stress but Increase Confidence)  
ในการเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันในครั้งถัดไป เช่นเดียวกับ 
Spiller (2012 : 11) ท่ีกล่าวว่า การเรยีนรู้ที่ใช้การประเมิน
โดยกลุม่เพื่อนจะช่วยใหผู้้เรยีนสามารถเข้าใจเหตุและผล 
ที่เช่ือมโยงความสมัพันธ์ระหว่างความเข้าใจกับสิ่งที่ก าลัง
เรียนรู้ เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ซับซ้อน
มากยิ่งข้ึน อีกทั้งการอภิปรายหรือการสนทนาระหว่าง 
การประเมินโดยเพื่อนเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะการสะท้อนผลโดยเพื่อน 
(Peer Feedback) จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการช่วยให้
ผู้เรยีนพัฒนาและปรับปรุงทั้งความคิดและทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Skills) ในทุก ๆ ด้าน 
 จากเหตผุลข้างต้นเป็นการสนับสนนุว่า การจัด 
การเรยีนการสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรยีนการสอน
แบบสืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อนช่วย
เสรมิสร้างความสามารถในการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์
ให้แก่ผู้เรียนได้ และเป็นกิจกรรมทีผู่้เรยีนไดส้รา้งความรู้ 
ด้วยตนเองผ่านกิจกรรม การอภิปราย การโต้แย้ง และ 
การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Willey 
& Gardner (2009 : 8) พบว่า การกัดกิจกรรมการเรยีนรู้
โดยใช้การประเมินตนเองและการประเมินโดยกลุ่มเพื่อน
ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้แต่ล้วนประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในการช่วย
ให้ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งร้อยละ 
69 ของกลุ่มทดลองสามารถพัฒนาความสามารถของตนเอง
ในด้านต่าง ๆ ของการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ในรายวิชา 
นั้น ๆ แต่อาจต้องระมัดระวังเรื่องของความละเอียดและ 
ความครอบคลุมของเกณฑ์การประเมินหากมีการประเมิน 
โดยใช้ความรูส้ึกเข้ามาเกี่ยวข้องอาจส่งผลในเชิงลบมากกว่า
เชิงบวก แต่ร้อยละ 10 ของผู้เรียนเช่ือว่า การได้ประเมิน
ตนเอง การประเมินเพื่อน และการถูกประเมินโดยเพื่อนถือ
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความยตุิธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ครูผู้สอนต้องมีความรู้ในเนื้อหาสาระ 
ที่จะใช้ในการจัดท าสื่ออย่างลุม่ลึก และสามารถให้ค าแนะน า
นักเรียน/นักศึกษาในการปรับปรุงแก้ไขผลงานหรือสื่อการสอน
ให้ตรงประเด็นกับเนื้อหาสาระที่ตอ้งการสอนได ้

  1.2  ครูผู้สอนควรวิเคราะห์และศึกษากิจกรรม
ของการประเมินโดยกลุ่มเพื่อน เพื่อให้สามารถปรับใช้กับ
เนื้อหารายวิชาได้สอดคล้องและเหมาะสม 
  1.3  กิจกรรมการประเมินโดยกลุม่เพื่อน  
และการประเมินตนเอง ควรมีการวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน
อย่างละเอียด และเหมาะสม โดยต้องพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างครผูู้สอนและผู้เรยีนเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจน 
และเพื่อป้องกันการพิพาทระหว่างผู้เรียน ซึ่งการประเมิน
โดยกลุม่เพื่อนจะต้องมีครเูป็นผู้ก ากับและพิจารณา 
ความเป็นเหตุผลในทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมนี ้
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถ
ในการผลติสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ และความสามารถ 
ในการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ดังนั้นหากมีการวิจยั 
ครั้งต่อไป อาจมีการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมย่อยที่มี
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ของความสามารถใน 
การผลิตสื่อการสอน เช่น ความครบถ้วนของเนื้อหา/ 
มโนทัศน์ท่ีสื่อควรมี และความถูกต้องของเนื้อหา/มโนทัศน์
ของสื่อ และในส่วนของความสามารถในการใช้สื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ เช่น การอธิบายเนื้อหาประกอบสื่อการสอน
อย่างสื่อความหมาย และการตอบข้อสงสัยภายใต้ความรู้
ประกอบสื่อ 
 2.2  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาตัวแปรตามที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนผลิตสื่อการสอนและใช้สื่อการสอน 
ทางวิทยาศาสตร์ในส่วนของเนื้อหาวิชาชีววิทยา และฟิสิกส์ 
ดังนั้นหากมีการวิจยัในครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาในส่วนของ
เนื้อหาสาระที่ครอบคลุมทั้ง 4 เนื้อหาของรายวิชาวิทยาศาสตร์
ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร ์
 2.3  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการจัด 
การเรยีนการสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรยีนการสอน
แบบสืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อนในกลุ่ม
เนื้อหาสาระหรือมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นหากม ี
การวิจัยครั้งต่อไป อาจมีการศึกษาในส่วนของเนื้อหาสาระ
หรือในกลุ่มรายวิชาอื่น ๆ ที่แตกตา่งจากการวิจัยในครั้งนี้     
 2.4  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาตัวแปรตาม 
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนในระดับอุดมศึกษาผลติสื่อการสอนตาม
หลักสตูรฯ ในระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถ 
น าสื่อที่สร้างแล้วไปใช้ในสถานศึกษาได้จริง หากมีการวิจยั
ครั้งถัดไปอาจมีการศึกษาโดยแยกประเด็นเนื้อหาตามแตล่ะ
ระดับชั้น เช่น ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เกดิความเหมาะสมของสื่อ 
และเนื้อหาสาระตามแต่ละระดบัช้ันของผู้วิจัยที่สนใจการศึกษา 
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