รายงานผลการวิจยั ในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา
Skill development for thesis activities presentation

รศ.ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่ งแวดล้ อม
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บทคัดย่ อ
วิชา พภ 598 สัมมนา 2 ใช้วธิ ีการ Research-Based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการนําเสนอผลการ
ดําเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จํานวน 18 คน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เครื่ องมือใน
การวิจยั คือ 1. แบบประเมินผลการนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ในรู ปแบบของการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่ อง ความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดําเนิน
กิจกรรม การประเมินผลให้เป็ นคะแนน โดยพิจารณาจาก 4 ส่ วน คือ 1) ความสอดคล้องของเนื้อหาทั้ง 4
ส่ วน 2) อธิบายขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมได้ชดั เจน และการตอบวัตถุประสงค์ 3) คุณภาพการนําเสนอ
ได้แก่ เวลา power point การดําเนินเรื่ อง 4) การตอบคําถามที่แสดงถึงความรู ้ และความเข้าใจ 2. ฟอร์มการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม ได้ผลการวิจยั คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการประเมินของอาจารย์ในการนําเสนอครั้ง
ที่ 1 และ 2 เป็ น 82.89 ± 13.28 และครั้งที่ 2 เป็ น 82.34 ± 14.37 และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ค่า
สหสัมพันธ์เป็ น 0.472 และ ความสัมพันธ์ในรู ป Linear regression เป็ น
คะแนนการนําเสนอครั้งที่2 = 39.966 + 0.511(คะแนนการนําเสนอครั้งที่1)
จากวิธีการสังเกตโดยไม่มีส่วนร่ วมพบว่านักศึกษาเปลี่ยนหัวข้อการนําเสนอ (5.55%) และ นักศึกษาใช้ขอ้ มูล
ที่นาํ เสนอแล้วในการนําเสนอครั้งที่ 1 มานําเสนอในครั้งที่ 2 (16.67%) ทําให้ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ 2
ตํ่า และมีผลทําให้ไม่เห็นผลการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
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.
ความเป็ นมาของการวิจัย
เพ็ญรัตน์ (2554) ให้ความหมายของกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญว่า หมายถึง การ
จัดการศึกษาที่ถือว่าผูเ้ รี ยนสําคัญที่สุด เป็ นกระบวนการจัดการศึกษาที่ตอ้ งเน้นให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้ และ
พัฒนาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง หรื อรวมทั้งมีการฝึ กและปฏิบตั ิในสภาพจริ งของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่ งที่
เรี ยนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผเู ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ สรุ ปได้วา่ การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีหลักการดังนี้
1. สอดคล้องกับการพัฒนาทางสติปัญญา (Cognitive development) ของผูเ้ รี ยน
2. สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ (Desire and interest) ของผูเ้ รี ยน
3. ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ (Active learning)
4. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความคิดขั้นสูง (Higher ordered thinking)
5. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสร้างและค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง (Learning how to learn)
และ ได้นาํ เสนอตารางเปรี ยบเทียบกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ไว้ในตาราง1
การจัดการเรี ยนรู ้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (2553) เสนอว่ามีหลายรู ปแบบ ที่สาํ คัญ ได้แก่
1. การเรี ยนรู ้จากกรณี ปัญหา (Problem-based learning)
2. การเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคล (Individual study)
3. การเรี ยนรู ้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
4. การเรี ยนรู ้แบบแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง (Self study)
5. การเรี ยนรู ้จาการทํางาน (Work-based learning)
6. การเรี ยนรู ้ที่เน้นงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้ (Research-based learning)
7. การเรี ยนรู ้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based approach)
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ตาราง1 เปรี ยบเทียบกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นผูส้ อนเป็ นศูนย์กลาง เ น้ น นั ก ศึ ก ษ า เ ป็ น
ศูนย์กลาง และ เน้นความคิดสร้างสรรค์

การจัดการเรียนการสอน
รายการ
1. ผูเ้ รี ยน

เน้ นผู้สอนเป็ น
ศูนย์ กลาง
ไม่ตื่นตัวเป็ นผูฟ้ ัง

เน้ นนักศึกษาเป็ นศูนย์ กลาง
ตื่นตัวเป็ นผูส้ ร้างความรู ้

เน้ นความคิดสร้ างสรรค์
มีความสามารถในการมองเห็นสิ่ ง
ต่าง ๆ ในแง่มุมใหม่ ๆ

2. ผูส้ อน

ผูส้ อน (teacher)

ผูอ้ าํ นวยความสะดวก (facilitator)

3. เนื้อเรื่ อง

เน้นเรื่ องหาความรู ้

เน้นความรู ้คกู่ บั

เน้นความรู ้และใช้มุมมองการ

กระบวนการเรี ยนรู ้

กระทําสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่างมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมีความ
แปลกใหม่ เป็ นการเชื่อมโยงสิ่ งที่ไม่
สัมพันธ์ให้กลายเป็ นสิ่ งใหม่ได้
อย่างเหมาะสม

4. วิธีการวัด วัดความรู ้ ความจํา
และประเมิน ส่ วนมากใช้

วัดกระบวนการ วัดพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิ และวัดผลงานซึ่ง
เป็ นการใช้การประเมินตามสภาพจริ ง

แบบทดสอบ

สํานักงานคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา (2553) ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้ที่เน้นงานวิจยั เพื่อ
สร้างองค์ความรู ้ ว่าหมายถึงการเรี ยนรู ้ที่เน้นการวิจยั เป็ นการเรี ยนที่เน้นการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองของ
ผูเ้ รี ยน เป็ นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู ้ และการทดสอบความสามารถทางการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ของผูเ้ รี ยน มีรูปแบบการเรี ยนการสอนที่สาํ คัญ 4 รู ปแบบ คือ 1) การสอนโดยใช้วิธีวิจยั เป็ นวิธีสอน 2) การ
สอนโดยผูเ้ รี ยนร่ วมทําโครงการวิจยั กับอาจารย์ หรื อผูเ้ รี ยนเป็ นผูช้ ่วยงานวิจยั ของอาจารย์ 3) การสอนโดย
ผูเ้ รี ยนศึกษางานวิจยั ของอาจารย์ และนักวิจยั 4) การสอนโดยใช้ผลการวิจยั ประกอบการสอน
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กฤษดา (2554) นําเสนอรู ปแบบของการจัดการศึกษาแบบ Research-based learning เป็ น 2ระดับ
รวม 7 ขั้นตอน ที่ต่อเนื่องกัน ดังนี้
ระดับที่ 1 ใช้ผลการวิจยั เป็ นสาระการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 เรี ยนรู ้ผลการวิจยั หรื อ ใช้ผลการวิจยั ประกอบการสอน
ขั้นตอนที่ 2 เรี ยนรู ้จากการศึกษางานวิจยั หรื อ การสังเคราะห์งานการวิจยั
ระดับที่ 2 ใช้กระบวนการวิจยั เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 3 เรี ยนรู ้วิชาวิจยั หรื อ วิธีทาํ วิจยั
ขั้นตอนที่ 4 เรี ยนรู ้จากการทําวิจยั /รายงานเชิงวิจยั
ขั้นตอนที่ 5 เรี ยนรู ้จากการทําวิจยั หรื อ ร่ วมทําโครงการวิจยั
ขั้นตอนที่ 6 เรี ยนรู ้จากการทําวิจยั หรื อวิจยั ขนาดเล็ก
ขั้นตอนที่ 7 เรี ยนรู ้จากการทําวิจยั หรื อ วิทยานิพนธ์
วิชา พภ 598 สัมมนา2 ของหลักสูตร วท.ม. การพัฒนาภูมิสงั คมอย่างยัง่ ยืน มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเรี ยบเรี ยงความก้าวหน้าในการดําเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ได้ และนําเสนอได้ในรู ปแบบ
ของการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ได้นาํ วิธีการ Research-Based
Learning มาใช้เป็ นหลัก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยวิธี

Research-

Based Learning
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วิธีการวิจัย
1. กลุ่มเป้ าหมาย นักศึกษาที่ลงเรี ยนวิชา พภ 598 สัมมนา 2 จํานวน 18 คน
2. เครื่ องมือในการวิจยั ใช้แบบประเมินผลการนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ใน
รู ปแบบของการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ ชื่อเรื่ อง ความสําคัญของปั ญหา
วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม การประเมินผลให้เป็ นคะแนน โดยพิจารณาจาก
2.1 ความสอดคล้องของเนื้อหาทั้ง 4 ส่ วน
2.2 อธิบายขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมได้ชดั เจน และการตอบวัตถุประสงค์
2.3 คุณภาพการนําเสนอ ได้แก่ เวลา power point การดําเนินเรื่ อง
2.4 การตอบคําถามที่แสดงถึงความรู ้ และความเข้าใจ
2.5 รายละเอียดการให้คะแนน มีดงั นี้
2.5.1 การให้คะแนนการนําเสนอครั้งที่ 1
1) ส่ วนการนําเสนอ power point (80 คะแนน)
2) มีเอกสารประกอบการนําเสนอที่ print จาก power point 4 เฟรมต่อ
หน้ากระดาษ A4 จํานวน 2 ชุด (10 คะแนน)
3) มีแบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึ กษา พร้อมลายเซ็นรับทราบ ส่ งตอน
นําเสนอ (10 คะแนน)
2.5.2 การให้คะแนนการนําเสนอครั้งที่ 2
1) ส่ วนการนําเสนอ power point (80 คะแนน)
2) มีเอกสารประกอบการนําเสนอที่ print จาก power point 4 เฟรมต่อ
หน้ากระดาษ A4 จํานวน 2 ชุด (10 คะแนน)
3) ส่ งตารางแสดงส่ วนที่คณาจารย์แนะนําให้แก้ไข(10 คะแนน)
4) การนําเสนอโดยรวม มีพฒั นาการดีข้ ึนกว่าครั้งที่ 1 (20 คะแนน)
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5) กิจกรรมการวิจยั มีความก้าวหน้าเพิ่มเติมจากการนําเสนอครั้งที่ 1 (10 คะแนน)
6) มีแบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึ กษา พร้อมลายเซ็นรับทราบ ส่ งตอน
นําเสนอ (10 คะแนน)
3. การดําเนินกิจกรรม
3.1 อาจารย์อธิบายให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงประโยชน์ของการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลการ
ดําเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
3.2 อาจารย์อธิบายให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงวิธีการ Research-Based Learning ที่จะนํามาใช้
3.3 กําหนดเวลาให้นกั ศึกษาเตรี ยมนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1
3.4 นักศึกษานําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 สิ งหาคม 2554
โดยอาจารย์ประเมินผล โดยใช้เครื่ องมือในการวิจยั ตามข้อ 2 ให้ขอ้ แนะนําในการพัฒนาคุณภาพการ
นําเสนอ และบันทึกผลจากการสังเกตโดยไม่มีส่วนร่ วม 1
3.5 กําหนดเวลาให้นกั ศึกษาเตรี ยมนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2
3.6 นักศึกษานําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2554
โดยอาจารย์ประเมินผล โดยใช้เครื่ องมือในการวิจยั ตามข้อ 2 และให้ขอ้ แนะนําในการพัฒนาคุณภาพการ
นําเสนอ และนําเสนอ และบันทึกผลจากการสังเกตโดยไม่มีส่วนร่ วม 2
3.7 วิเคราะห์ผลการประเมิน และเปรี ยบเทียบโดยใช้วิธี Paired Samples T-test และผลจาก
การสังเกต
3.8 สรุ ปผลการวิจยั
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ผล และวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลด้ านค่ าเฉลีย่ คะแนน
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนจากการประเมินของอาจารย์ในการนําเสนอครั้งที่ 1 และ 2 พบว่า
ค่าเฉลี่ยคะแนนในครั้งที่ 1 เป็ น 82.89 ± 13.28 และครั้งที่ 2 เป็ น 82.34 ± 14.37 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนทั้งสอง
ครั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
ด้านค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากการประเมินของอาจารย์ในการนําเสนอครั้งที่ 1 และ 2 พบว่า
มีค่า Pearson correlation เป็ น .472 (p<0.01) และ ความสัมพันธ์ในรู ป Linear regression เป็ น
คะแนนการนําเสนอครั้งที่2 = 39.966 + 0.511(คะแนนการนําเสนอครั้งที่1) R2 = 20.00% (p<0.01)
ผลจากการสั งเกต
ผลจากการสังเกตที่สาํ คัญพบว่า
1. นักศึกษาร้อยละ 94.45 ดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันในการนําเสนอครั้งที่ 1 และ 2 ในขณะที่
นักศึกษาร้อยละ 5.55 เปลี่ยนหัวข้อการนําเสนอ และ ร้อยละ 16.67 ยังคงใช้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอแล้วในการ
นําเสนอครั้งที่ 1 มานําเสนอในครั้งที่ 2 อีก
2. ในการประเมินของอาจารย์ในการนําเสนอครั้งที่ 2 มีหวั ข้อการให้คะแนนที่แตกต่างจากการ
นําเสนอครั้งที่ 1 คือ ส่ วนของส่ งตารางแสดงส่ วนที่คณาจารย์แนะนําให้แก้ไข (10 คะแนน) การนําเสนอ
โดยรวม มีพฒั นาการดีข้ ึนกว่าครั้งที่ 1 (20 คะแนน) และ กิจกรรมการวิจยั มีความก้าวหน้าเพิ่มเติมจากการ
นําเสนอครั้งที่ 1 (10 คะแนน)
2.1 การเปลี่ยนหัวข้อการนําเสนอ ของนักศึกษาเป็ นผลมาจากการที่นกั ศึกษาได้ศึกษาบริ บท
ของพื้นที่วิจยั และสรุ ปได้วา่ ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ จึงเปลี่ยนเรื่ องการวิจยั อันแสดง
ให้เห็นความสนใจในการดําเนินกิจกรรมระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามนักศึกษาจะไม่ได้คะแนนใน 3 ส่ วนนี้
2.2 นักศึกษาร้อยละ 16.67 ที่ใช้รูปแบบ และ รายละเอียดการนําเสนอครั้งที่ 1 มานําเสนอ
ในครั้งที่ 2 อีก จะไม่ได้คะแนนใน 3 ส่วนนี้ เช่นกัน
ทั้งสองสาเหตุดงั กล่าว มีผลให้ค่าคะแนนจากการประเมินของอาจารย์ในครั้งที่ 2 มีค่าค่อนข้างตํ่า
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สรุปผล
1. ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการประเมินของอาจารย์ในการนําเสนอครั้งที่ 1 และ 2 เป็ น 82.89 ± 13.28
และครั้งที่ 2 เป็ น 82.34 ± 14.37 และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ค่าสหสัมพันธ์เป็ น 0.472 และ
ความสัมพันธ์ในรู ป Linear regression เป็ น คะแนนการนําเสนอครั้งที่2 = 39.966 + 0.511(คะแนนการ
นําเสนอครั้งที่1)
2. การเปลี่ยนหัวข้อการนําเสนอ และ การใช้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอแล้วในการนําเสนอครั้งที่ 1 มา
นําเสนอในครั้งที่ 2 มีผลทําให้ไม่เห็นผลการพัฒนาในการนําเสนอครั้งที่ 2
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