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บทคดัย่อ 

 วิชา พภ 598 สมัมนา 2 ใชว้ธีิการ Research-Based Learning เพื่อพฒันาทกัษะการนาํเสนอผลการ
ดาํเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา จาํนวน 18 คน ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 เคร่ืองมือใน
การวิจยั คือ 1. แบบประเมินผลการนาํเสนอผลการดาํเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ในรูปแบบของการนาํเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ประกอบดว้ย ช่ือเร่ือง ความสาํคญัของปัญหา วตัถุประสงค ์และขั้นตอนการดาํเนิน
กิจกรรม การประเมินผลใหเ้ป็นคะแนน โดยพิจารณาจาก 4 ส่วน คือ 1) ความสอดคลอ้งของเน้ือหาทั้ง 4 
ส่วน   2) อธิบายขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรมไดช้ดัเจน และการตอบวตัถุประสงค ์3) คุณภาพการนาํเสนอ 
ไดแ้ก่ เวลา power point การดาํเนินเร่ือง 4) การตอบคาํถามท่ีแสดงถึงความรู้ และความเขา้ใจ 2. ฟอร์มการ
สงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ไดผ้ลการวิจยั คือ ค่าเฉล่ียคะแนนจากการประเมินของอาจารยใ์นการนาํเสนอคร้ัง
ท่ี 1 และ 2 เป็น 82.89 ± 13.28 และคร้ังท่ี 2 เป็น 82.34 ±  14.37 และไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ   ค่า
สหสมัพนัธ์เป็น 0.472 และ ความสมัพนัธ์ในรูป Linear regression เป็น   

คะแนนการนาํเสนอคร้ังท่ี2 = 39.966 + 0.511(คะแนนการนาํเสนอคร้ังท่ี1) 
จากวิธีการสงัเกตโดยไม่มีส่วนร่วมพบวา่นกัศึกษาเปล่ียนหวัขอ้การนาํเสนอ (5.55%) และ นกัศึกษาใชข้อ้มูล
ท่ีนาํเสนอแลว้ในการนาํเสนอคร้ังท่ี 1 มานาํเสนอในคร้ังท่ี 2 (16.67%)  ทาํใหไ้ดค้ะแนนการประเมินคร้ังท่ี 2 
ตํ่า และมีผลทาํใหไ้ม่เห็นผลการพฒันาทกัษะการนาํเสนอผลการดาํเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา 
 
Abstract 

 A course of GS 598 Seminar 2 was assigned to develop personal skill in thesis activities 
presentation using Research-Based Learning. Eighteen students from the first semester of 2009 fiscal year 
were in the development program. The presentation comprised of research title, significance of problems 
and working procedure. Research tools were evaluation forms and non-participation observation forms. 
The evaluation forms were in four items including: 1) harmonious of title, significance of problems, 
objectives and research procedure 2) relevant between working procedure and the objectives 3) quality of 
presentation 4) knowledge and understanding in the research topic. Non-participation observation forms 
was designed to notice remarkable factors affecting learning process and results. Each student had twice 
presentation in semester within duration of about one month. The results showed that average score from 
the first and the second evaluation were 82.89 ± 13.28 and 82.34 ±  14.37 (non significant different) and 
correlation coefficient was 0.472. Relationship in linear regression showed that: 

Score from second presentation = 39.966 + 0.511(Score from the first presentation) 
Result from Non-participation observation showed two remarkable cases with low score in second 

presentation, research title change (5.55% of students) and second presentation using first presentation 
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information (16.67% of students), veiled the development of personal skill development for thesis 

activities.  

 
ความเป็นมาของการวจัิย 

เพ็ญรัตน์ (2554) ให้ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัว่า  หมายถึง การ

จดัการศึกษาท่ีถือวา่ผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด เป็นกระบวนการจดัการศึกษาท่ีตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ และ

พฒันาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบติัในสภาพจริงของการทาํงาน มีการเช่ือมโยงส่ิงท่ี

เรียนกบัสังคมและการประยุกตใ์ช ้ มีการจดักิจกรรมและกระบวนการให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ประเมินและสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ  สรุปไดว้า่ การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีหลกัการดงัน้ี 

1. สอดคลอ้งกบัการพฒันาทางสติปัญญา (Cognitive development) ของผูเ้รียน 
2. สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจ (Desire and interest) ของผูเ้รียน 
3. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Active learning) 
4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาความคิดขั้นสูง (Higher ordered thinking) 
5. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างและคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง (Learning how to learn) 

และ ไดน้าํเสนอตารางเปรียบเทียบกระบวนการจดัการเรียนการสอน ไวใ้นตาราง1 

การจดัการเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษาตามแนวทางเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั สาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (2553) เสนอวา่มีหลายรูปแบบ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  

 1. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based learning) 

 2. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual study) 

 3. การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 

 4. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Self study) 

 5. การเรียนรู้จาการทาํงาน (Work-based learning) 

 6. การเรียนรู้ท่ีเนน้งานวิจยัเพือ่สร้างองคค์วามรู้ (Research-based learning) 

 7. การเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา  (Crystal-based approach)  
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ตาราง1 เปรียบเทียบกระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง เ น้นนั ก ศึ กษ า เ ป็ น

 ศูนยก์ลาง และ เนน้ความคิดสร้างสรรค ์

 

การจัดการเรียนการสอน 
รายการ เน้นผู้สอนเป็น

ศูนย์กลาง 
เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง เน้นความคดิสร้างสรรค์ 

1. ผูเ้รียน ไม่ต่ืนตวัเป็นผูฟั้ง ต่ืนตวัเป็นผูส้ร้างความรู้ มีความสามารถในการมองเห็นส่ิง

ต่าง ๆ ในแง่มุมใหม่ ๆ  

2. ผูส้อน ผูส้อน (teacher) ผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) 

3. เน้ือเร่ือง เนน้เร่ืองหาความรู้ เนน้ความรู้คู่กบั

กระบวนการเรียนรู้ 

เนน้ความรู้และใชมุ้มมองการ

กระทาํส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัอยา่งมีความ

แปลกใหม่ เป็นการเช่ือมโยงส่ิงท่ีไม่

สมัพนัธ์ใหก้ลายเป็นส่ิงใหม่ได้

อยา่งเหมาะสม 

4. วิธีการวดั
และประเมิน 

วดัความรู้ ความจาํ

ส่วนมากใช้

แบบทดสอบ 

วดักระบวนการ วดัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั และวดัผลงานซ่ึง

เป็นการใชก้ารประเมินตามสภาพจริง 

 

 สาํนกังานคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา (2553)  ใหค้วามหมายของการเรียนรู้ท่ีเนน้งานวิจยัเพื่อ

สร้างองคค์วามรู้  วา่หมายถึงการเรียนรู้ท่ีเนน้การวิจยั เป็นการเรียนท่ีเนน้การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของ

ผูเ้รียน เป็นการพฒันากระบวนการแสวงหาความรู้ และการทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ของผูเ้รียน มีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสาํคญั 4 รูปแบบ คือ 1) การสอนโดยใชว้ิธีวิจยัเป็นวิธีสอน 2) การ

สอนโดยผูเ้รียนร่วมทาํโครงการวิจยักบัอาจารย ์ หรือผูเ้รียนเป็นผูช่้วยงานวิจยัของอาจารย ์ 3) การสอนโดย

ผูเ้รียนศึกษางานวิจยัของอาจารย ์และนกัวจิยั 4) การสอนโดยใชผ้ลการวิจยัประกอบการสอน 
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 กฤษดา (2554) นาํเสนอรูปแบบของการจดัการศึกษาแบบ Research-based learning เป็น 2ระดบั 

รวม 7 ขั้นตอน ท่ีต่อเน่ืองกนั ดงัน้ี 

ระดบัท่ี 1 ใชผ้ลการวิจยัเป็นสาระการเรียนการสอน ประกอบดว้ย  

ขั้นตอนท่ี 1 เรียนรู้ผลการวิจยั หรือ ใชผ้ลการวิจยัประกอบการสอน  

ขั้นตอนท่ี 2 เรียนรู้จากการศึกษางานวิจยั หรือ การสงัเคราะห์งานการวิจยั  

ระดบัท่ี 2 ใชก้ระบวนการวิจยัเป็นกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดว้ย  

ขั้นตอนท่ี 3 เรียนรู้วิชาวิจยั หรือ วิธีทาํวิจยั  

ขั้นตอนท่ี 4 เรียนรู้จากการทาํวิจยั/รายงานเชิงวิจยั  

ขั้นตอนท่ี 5 เรียนรู้จากการทาํวิจยั หรือ ร่วมทาํโครงการวิจยั  

ขั้นตอนท่ี 6 เรียนรู้จากการทาํวิจยั หรือวจิยัขนาดเลก็  

ขั้นตอนท่ี 7 เรียนรู้จากการทาํวิจยั หรือ วิทยานิพนธ์   

 วิชา พภ 598 สมัมนา2 ของหลกัสูตร วท.ม. การพฒันาภูมิสงัคมอยา่งย ัง่ยนื มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้

นกัศึกษาสามารถเรียบเรียงความกา้วหนา้ในการดาํเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ได ้ และนาํเสนอไดใ้นรูปแบบ

ของการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ไดน้าํวิธีการ Research-Based 

Learning มาใชเ้ป็นหลกั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะการนาํเสนอผลการดาํเนินกิจกรรมวทิยานิพนธ์

ของนกัศึกษา  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อพฒันาทกัษะการนาํเสนอผลการดาํเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาโดยวธีิ Research-

Based Learning  
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วธีิการวจัิย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาท่ีลงเรียนวิชา พภ 598 สมัมนา 2 จาํนวน 18 คน 

 2. เคร่ืองมือในการวจิยั ใชแ้บบประเมินผลการนาํเสนอผลการดาํเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ใน

รูปแบบของการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ ช่ือเร่ือง ความสาํคญัของปัญหา 

วตัถุประสงค ์และขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม การประเมินผลใหเ้ป็นคะแนน โดยพจิารณาจาก 

  2.1 ความสอดคลอ้งของเน้ือหาทั้ง 4 ส่วน 

  2.2 อธิบายขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรมไดช้ดัเจน และการตอบวตัถุประสงค ์

  2.3 คุณภาพการนาํเสนอ ไดแ้ก่ เวลา power point การดาํเนินเร่ือง  

  2.4 การตอบคาํถามท่ีแสดงถึงความรู้ และความเขา้ใจ 

  2.5 รายละเอียดการใหค้ะแนน มีดงัน้ี  

   2.5.1 การใหค้ะแนนการนาํเสนอคร้ังท่ี 1  

   1) ส่วนการนาํเสนอ power point    (80 คะแนน) 

   2) มีเอกสารประกอบการนาํเสนอท่ี print จาก power point 4  เฟรมต่อ

หนา้กระดาษ A4  จาํนวน  2  ชุด  (10 คะแนน)  

   3) มีแบบบนัทึกการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา พร้อมลายเซ็นรับทราบ ส่งตอน

นาํเสนอ  (10 คะแนน) 

2.5.2 การใหค้ะแนนการนาํเสนอคร้ังท่ี 2  

1) ส่วนการนาํเสนอ power point    (80 คะแนน) 

   2) มีเอกสารประกอบการนาํเสนอท่ี print จาก power point 4  เฟรมต่อ

หนา้กระดาษ A4  จาํนวน  2  ชุด  (10 คะแนน)  

   3) ส่งตารางแสดงส่วนท่ีคณาจารยแ์นะนาํใหแ้กไ้ข(10 คะแนน) 

   4) การนาํเสนอโดยรวม มีพฒันาการดีข้ึนกวา่คร้ังท่ี 1 (20 คะแนน) 
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   5) กิจกรรมการวิจยั มีความกา้วหนา้เพิ่มเติมจากการนาํเสนอคร้ังท่ี 1  (10 คะแนน)  

   6) มีแบบบนัทึกการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา พร้อมลายเซ็นรับทราบ ส่งตอน

นาํเสนอ  (10 คะแนน) 

 3. การดาํเนินกิจกรรม  

  3.1 อาจารยอ์ธิบายใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงประโยชน์ของการพฒันาทกัษะการนาํเสนอผลการ

ดาํเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา 

  3.2 อาจารยอ์ธิบายใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงวิธีการ Research-Based Learning ท่ีจะนาํมาใช ้

  3.3 กาํหนดเวลาใหน้กัศึกษาเตรียมนาํเสนอผลการดาํเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ คร้ังท่ี 1 

  3.4 นกัศึกษานาํเสนอผลการดาํเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 21 สิงหาคม 2554 

โดยอาจารยป์ระเมินผล โดยใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัตามขอ้ 2  ใหข้อ้แนะนาํในการพฒันาคุณภาพการ

นาํเสนอ และบนัทึกผลจากการสงัเกตโดยไม่มีส่วนร่วม 1 

  3.5 กาํหนดเวลาใหน้กัศึกษาเตรียมนาํเสนอผลการดาํเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ คร้ังท่ี 2 

  3.6 นกัศึกษานาํเสนอผลการดาํเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 21 กนัยายน 2554 

โดยอาจารยป์ระเมินผล โดยใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัตามขอ้ 2 และใหข้อ้แนะนาํในการพฒันาคุณภาพการ

นาํเสนอ และนาํเสนอ และบนัทึกผลจากการสงัเกตโดยไม่มีส่วนร่วม 2 

  3.7 วิเคราะห์ผลการประเมิน และเปรียบเทียบโดยใชว้ิธี Paired Samples T-test และผลจาก

การสงัเกต 

  3.8 สรุปผลการวิจยั 
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ผล และวจิารณ์ผลการทดลอง 

ผลด้านค่าเฉลีย่คะแนน 

 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการประเมินของอาจารยใ์นการนาํเสนอคร้ังท่ี 1 และ 2 พบวา่ 

ค่าเฉล่ียคะแนนในคร้ังท่ี 1 เป็น 82.89 ± 13.28 และคร้ังท่ี 2 เป็น 82.34 ±  14.37 โดยค่าเฉล่ียคะแนนทั้งสอง

คร้ังไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)  

 ดา้นค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนจากการประเมินของอาจารยใ์นการนาํเสนอคร้ังท่ี 1 และ 2 พบวา่ 

มีค่า Pearson correlation เป็น .472 (p<0.01) และ ความสมัพนัธ์ในรูป Linear regression เป็น 

คะแนนการนาํเสนอคร้ังท่ี2 = 39.966 + 0.511(คะแนนการนาํเสนอคร้ังท่ี1)  R2 = 20.00%  (p<0.01) 

ผลจากการสังเกต 

 ผลจากการสงัเกตท่ีสาํคญัพบวา่ 

 1. นกัศึกษาร้อยละ 94.45 ดาํเนินกิจกรรมต่อเน่ืองกนัในการนาํเสนอคร้ังท่ี 1 และ 2 ในขณะท่ี

นกัศึกษาร้อยละ 5.55 เปล่ียนหวัขอ้การนาํเสนอ และ ร้อยละ 16.67 ยงัคงใชข้อ้มูลท่ีนาํเสนอแลว้ในการ

นาํเสนอคร้ังท่ี 1 มานาํเสนอในคร้ังท่ี 2 อีก  

 2. ในการประเมินของอาจารยใ์นการนาํเสนอคร้ังท่ี 2 มีหวัขอ้การใหค้ะแนนท่ีแตกต่างจากการ

นาํเสนอคร้ังท่ี 1 คือ ส่วนของส่งตารางแสดงส่วนท่ีคณาจารยแ์นะนาํใหแ้กไ้ข (10 คะแนน) การนาํเสนอ

โดยรวม มีพฒันาการดีข้ึนกวา่คร้ังท่ี 1 (20 คะแนน) และ กิจกรรมการวจิยั มีความกา้วหนา้เพิ่มเติมจากการ

นาํเสนอคร้ังท่ี 1  (10 คะแนน)  

  2.1 การเปล่ียนหวัขอ้การนาํเสนอ ของนกัศึกษาเป็นผลมาจากการท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษาบริบท

ของพื้นท่ีวิจยั และสรุปไดว้า่ไม่สามารถดาํเนินกิจกรรมไดต้ามวตัถุประสงค ์จึงเปล่ียนเร่ืองการวิจยั อนัแสดง

ใหเ้ห็นความสนใจในการดาํเนินกิจกรรมระดบัหน่ึง อยา่งไรกต็ามนกัศึกษาจะไม่ไดค้ะแนนใน 3 ส่วนน้ี 

  2.2 นกัศึกษาร้อยละ 16.67 ท่ีใชรู้ปแบบ และ รายละเอียดการนาํเสนอคร้ังท่ี 1 มานาํเสนอ

ในคร้ังท่ี 2 อีก  จะไม่ไดค้ะแนนใน 3 ส่วนน้ี เช่นกนั 

 ทั้งสองสาเหตุดงักล่าว มีผลใหค่้าคะแนนจากการประเมินของอาจารยใ์นคร้ังท่ี 2 มีค่าค่อนขา้งตํ่า 
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สรุปผล 

 1. ค่าเฉล่ียคะแนนจากการประเมินของอาจารยใ์นการนาํเสนอคร้ังท่ี 1 และ 2 เป็น 82.89 ± 13.28 

และคร้ังท่ี 2 เป็น 82.34 ±  14.37 และไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ   ค่าสหสมัพนัธ์เป็น 0.472 และ 

ความสมัพนัธ์ในรูป Linear regression เป็น  คะแนนการนาํเสนอคร้ังท่ี2 = 39.966 + 0.511(คะแนนการ

นาํเสนอคร้ังท่ี1)    

 2. การเปล่ียนหวัขอ้การนาํเสนอ และ การใชข้อ้มูลท่ีนาํเสนอแลว้ในการนาํเสนอคร้ังท่ี 1 มา

นาํเสนอในคร้ังท่ี 2 มีผลทาํใหไ้ม่เห็นผลการพฒันาในการนาํเสนอคร้ังท่ี 2 
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