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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  
วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่มน าเสนอ 
และ 2) ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยวิธีกระบวนการกลุ่มน าเสนอ   กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักศึกษา
ระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552 จ านวน 54 
คน  
  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน โดย

วิธีกระบวนการกลุ่มน าเสนอ  ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  ประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้   
1) รับฟังการบรรยายโดยวิทยากรในแต่ละหัวข้อ (180 นาที)  2) แต่ละกลุ่มท าการถอดการบรรยาย
ออกเป็นเอกสารรายงาน   3)  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อนั้น ๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการน าเสนอ    
4) น าเสนออภิปราย โดยไม่จ ากัดเทคนิควิธีการ แต่ต้องมีสื่อในการน าเสนอ  (30 นาที)  5) อาจารย์
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง   

2.  ทัศนคติเดิมของนักศึกษา ทัศนคติเดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชา  
วท 100  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน นั้น นักศึกษาหลายคนเมื่อได้ยินค าว่า “วิทยาศาสตร์” ก็มัก
คิดถึงประสบการณ์เก่า ๆ สมัยที่เคยศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งจะมีการท าการทดลอง  
สูตรโครงสร้างทางเคมีที่ต้องท่องจ ามากมาย ส่งผลให้นักศึกษาบางคนเกิดอาการท้อถ่อยตั้งแต่ยัง
ไม่ได้ศึกษา   

3.  ทัศนคติใหม่ของนักศึกษา  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันแล้ว นักศึกษาหลายคน มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ จากเดิมที่ไม่
ชอบ ไม่อยากเรียนรู ้หรือเห็นว่าเป็นเร่ืองไกลตัว ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านปรัชญาและศาสนาที่
ตนเองเลือกเรียน กลับมีมุมมองที่กว้างมากขึ้น เปิดใจยอมรับ และเปิดใจในการเรียนรู้ และสามารถ
เชื่อมโยงความส าคัญของการศึกษาในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน กับการด าเนิน
ชีวิตของตนเองได้ ตลอดจนเกิดความตระหนักในบางสิ่งบางอย่างที่เคยมองข้าม หรือไม่ได้ให้ความ



 ค 

สนใจ    นอกจากนี้ นักศึกษาบางคนสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีต่อรายวิชา และสามารถน าไป
เชื่อมโยงการเป้าหมายในการศึกษาของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพของตนเองในปัจจุบัน  
 4.  สิ่งท่ีได้รับจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิต 
ประจ าวัน โดยใช้เทคนิควิธีกระบวนการกลุ่มน าเสนอ  ซึ่งสะท้อนออกมาในหลากหลายเหตุผล เช่น 
นักศึกษาเกิดทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม มีการวางแผน มีการแบ่งความรับผิดชอบ มีการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม มีการเตรียมการน าเสนอ  
 
ค าส าคัญ :   1) วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
  2)  กระบวนการกลุ่มน าเสนอ 

 3) ทัศนคติ 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were 1) To develop learning and teaching model of Sc.100 
Science in Everyday Life by presentation group processes and 2) To study the attitudes of the 
students about the presentation group processes activity of Sc.100  Science  in Everyday Life. The 
target group was 54 first year students of Philosophy and Religion program and Christian Studied 
program who registered in Sc.100 Science in Everyday Life, 2th semester, academic year 2009. 
The results were found that: 

1. The learning and teaching model of Sc.100 Science in Everyday Life which was 
developed by the researchers consisted of these processes as following 1) Lecturing by the 
instructor of each topic (180 minutes) 2) Paraphrasing the information and making the report in 
group. 3) Studying each topic in order to make the presentation. 4) Presenting in any processes 
but it should have any media for 30 minutes in the presentation. 5) Receiving the suggestion and 
reflection from the instructor for development.  

2.  The former attitudes of the students about the studying in Sc.100 Science in Everyday 
Life were the thought about “Science” was experiences in high school. It often had the 
experiments which ware memorized so it made them bored and frustrated.   

3.  The new attitudes of the students were changed after the student had studied this 
course. Some of them enjoyed studying this course. Moreover, the students who thought that this 



 ง 

course was useless in the term of Philosophy and religion changed their mind. They had wider 
vision and open their mind to study this course more. They could associate the importance of this 
course to their daily lives and also recognized something they used to avoid. In addition, some 
students could reflect the good attitudes of this course and they could associate the aim of their 
studying to the present situation by applying this course. 
 4.  Whatever they gained from studying in Sc.100 Science in Everyday Life through 
Presentation Group Processes was reflected in many reasons such as they had the team working, 
planning skills, more responsibility, self-studying and the preparation for presentation.  
 
Keywords : 1) SC 100  Science  in Everyday Life  

2) Presentation Group Processes   
3) Attitude 

 



 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษารายวิชา วท. 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  
วิทยาลัยแสงธรรม   (คู่มือการศึกษา, 2551) 

และในค าอธิบายรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ได้ก าหนดค าอธิบาย
รายวิชาไว้ว่า  “ศึกษาผลงานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปของสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ระบบการท างานโดยสังเขป การใช้งาน การบ ารุงรักษา การดัดแปลงให้เหมาะสมกับ
สภาพท้องถิ่น (คู่มือการศึกษา, 2551)   ซึ่งคณะผู้วิจัย ในฐานะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดังกล่าว ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษารายวิชาไว้ดังนี้ (พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์, 2552) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1.  ทราบถึงกระบวนการการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถใช้กระบวนการดังกล่าว

ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในอนาคตได้ 
2.  ทราบถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา ตลอดจนผลกระทบ

ที่เกิดจากการพัฒนานั้น 
3.  ทราบถึงหลักการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
4.  ทราบและตระหนักถึงสมดุลธรรมชาติ ซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ

กัน 
5.  ทราบถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ของโลก และเข้าใจปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
6.  ทราบถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  และ

สามารถเชื่อมโยง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการพัฒนาการศึกษา และการออกแบบสื่อต่างๆ  
ได้อย่างเหมาะสม 



 - 2 - 

จึงเห็นได้ว่า การศึกษารายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษา
ทั่วไปนั้น ถือเป็นรายวิชาที่มีความส าคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้อย่างกว้างขวาง 
นอกเหนือจากสาขาวิชาที่เรียน เพื่อความเข้าใจในความแตกต่างของสาขาวิชาอ่ืน ๆ  ดังจะเห็นได้
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ระบุ
ไว้ว่า 
 “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มี
โลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี” 
 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์ และคณะศาสนศาสตร์  ให้
รับผิดชอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา  ทั้งนี้
คณะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การบรรยาย   การมอบหมายงานให้นักศึกษา โดย
ใช้กระบวนการกลุ่มน าเสนอ  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้รู้จักการศึกษาค้นคว้า และท างานเป็นทีม  อัน
จะส่งผลให้ได้รับทั้งความรู้ และมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่ม 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว ซึ่งด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบนี้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551  คณะผู้วิจัยสังเกตว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะด้าน
ปรัชญาและศาสนา จึงไม่เห็นความส าคัญของการศึกษาวิชาแขนงอ่ืน ๆ  เพราะอาจเห็นว่ายาก และ
ไม่มีส่วนส่งเสริมการเรียนในด้านปรัชญาและศาสนา  ซึ่งทัศนคติเหล่านี้ เป็นผลให้นักศึกษาไม่
กระตือรือร้นเท่าที่ควร ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า การปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการศึกษาในรายวิชานี้
เป็นสิ่งแรกที่ส าคัญ ซึ่งนักศึกษาจะต้องท าความเข้าใจ และเปิดใจรับการเรียนในแขนงอ่ืน ๆ  โดย
คณะผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มน าเสนอ เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ศึกษา
จากผู้ที่มีความรู้ตรงกับหัวข้อ  และมีกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการ
ท างานเป็นทีม    ซึ่งหากการจัดการเรียนการสอนนั้นสามารถกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจ 
อาจส่งผลให้ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการศึกษาในรายวิชานี้  เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น อันจะส่งผลไปถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่จะดีขึ้นด้วยเช่นกัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่มน าเสนอ 

2.  เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยวิธีการกระบวนการกลุ่มน าเสนอ 
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สมมติฐานการวิจัย 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มน าเสนอ ส่งผลให้นักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชา วท 100  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  มีทัศนคติที่ดีขึ้น   
 
ขอบเขตของการวิจัย  

ขอบเขตด้านประชากร 
ศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัย 
แสงธรรม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552  จ านวน  53 คน 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มน าเสนอ 
ตัวแปรตาม 
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเรียนรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ดีขึ้น 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนี้ 

1.   เกิดการพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  โดยการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่มน าเสนอ 

2.   ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.   ทราบถึงทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 

กระบวนการกลุ่มน าเสนอ  หมายถึง นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีแนวทางเนนผู
เรียนเปนส าคัญ มีกระบวนการจัดการเรียนรู  เป็นล าดับขั้น คือ 1) รับฟังการบรรยายโดยวิทยากรใน
แต่ละหัวข้อ (180 นาที)  2) แต่ละกลุ่มท าการถอดการบรรยายออกเป็นเอกสารรายงาน   3)  ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อนั้น ๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการน าเสนอ   4) น าเสนออภิปราย โดยไม่จ ากัด
เทคนิควิธีการ แต่ต้องมีสื่อในการน าเสนอ  (30 นาที)  5) อาจารย์ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อการ
พัฒนาปรับปรุง 
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งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
โดยวิธีกระบวนการกลุ่มน าเสนอ คณะผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น
ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2. ทัศนคติ 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
1.  การจัดกระบวนการเรียนรู 

การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ คณะผูวิจัยไดสรุปเฉพาะสวนที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย  ดังตอไปนี้ 

1.1  กระบวนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร ) 
บรูเนอร เชื่อวามนุษยเลือกที่จะรับรูในสิ่งที่ตนเองสนใจ และกระบวนการเรียนรูเกิดจาก

กระบวนการคนพบดวยตนเอง  มนุษย มีขั้นการเรียนรูจากภาพแทนของจริง  ขั้นการเรียนรูจากของ
จริง และขั้นการเรียนรูสัญลักษณ และนามธรรม  เชื่อวาการเรียนรูที่ไดผลที่สุด คือ การใหผูเรียน
ค้นพบการเรียนรดูวยตนเอง การเรียนรูเกิดจากการที่คนเราสามารถสรางความคิดรวบยอด และเกิด
จากการคิดแบบหยั่งรู โดยมีแรงจูงใจภายใน ซึ่งเปนปจจัยส าคัญที่จะชวยใหผูเรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู และกระบวนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ 
บรูเนอร ทิศนา แขมมณี, 2545 : 17-29) มีดังนี ้

1. ผูสอนควรวิเคราะหและจัดโครงสรางเนื้อหาสาระการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับชั้น
พัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียน 
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2. ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ใหผูเรียนไดคนพบการเรียนรูดวยตนเองเพราะจะเปน 
การเรียนรทูี่มีความหมาย 

3. ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนคิดอยางอิสระเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียน 
4. ผูสอนควรสอนใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอด 
5. ผูสอนควรสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดขึ้นกับผูเรียนเพราะเปนสิ่งจ าเปนในการเรียนรู 
1.2  กระบวนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท  
1. ผูสอนควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนและจัดประสบการณใหผูเรียน

อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียนไมควรบังคับใหผูเรียนเรียนขณะที่ยังไมพรอมเพราะท าใหผู
เรียนเกิดทัศนคตทิี่ไมดีตอการเรียนได 

2.  ผูสอนควรสอนจากสิ่งที่ผูเรียนคุนเคยหรือมีประสบการณมากอน แลวจึงเสนอสิ่งใหมที่
มีความสัมพันธกับสิ่งเกาจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 

3. ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลายและมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งทางธรรมชาติทางกายภาพและบุคคล รวมทั้งสื่อ และเทคโนโลยีทั้งหลาย
เพื่อชวยใหผูเรียนไดซึมซับขอมูลตาง ๆ เขาสูโครงสรางทางสติปญญาของตนหรือสรางความ
ขัดแย้งทางปญญาก็จะเกิดขึ้นซึ่งบุคคลจะตองปรับเขาสูกระบวนการปรับภาวะ (Accommodation) 
ชว่ยใหสรางความหมายของขอมูลใหมเกาใหแกตนเอง 

1.3  กระบวนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) 
ทฤษฎีการสรางความรู ซึ่งมีรากฐานจากทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวปญญาของ เพียเจท 

(Piaget) และ ไวกอตสกี (Vygotsky) 
1. ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองโดยผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ

เรียนรู อยางตื่นตัว กลาวคือ เปนผูที่มิใชเปนผูรับขอมูลความรูเทานั้น แตจะตองเปนผูจัดกระท ากับ
ข้อมูลหรือประสบการณตาง ๆ และสรางความหมายสิ่งนั้นดวยตนเอง 

2. ผูสอนควรสรางบรรยากาศทางสังคม จริยธรรม ใหเกิดขึ้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เนื่องจาก การปฏิสัมพันธทางสังคมเปนปจจัยส าคัญของการสรางความรู  การรวมมือ การ
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดและประสบการณ ระหวางผูเรียนและบุคคลอ่ืนจะชวยใหการเรียนรูของ
ผูเรียนกวางขวางขึ้น 

3. ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนน าตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู 
4. ผูสอนจ าตองเปลี่ยนบทบาทตนเองจากผูถายทอดความรูและควบคุมเรียนรู ไปเปนผูชวย

เหลือผู เรียนในการเรียนรู  ท าหนาที่ชวยสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดขึ้นกับผูเรียน  จัดเตรียม
กิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและความตองการของผูเรียน  ใหค าปรึกษาแนะน าทั้ง
ทางดานวิชาการและดานสังคม  ใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหาและประเมินการเรียนรูของผู
เรียน 
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5. ผูสอนควรประเมินผลในลักษณะที่เปน Goal Free Evaluation กลาวคือ เปนการประเมิน
ตามจุดมุงหมายของผูเรียนแตละคน และการวัดผลควรใช วิธีการที่หลากหลายโดยอาศัยบริบทจริง 
เนื่องจากการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรูขึ้นอยูกับความสนใจและการสรางความหมายที่
แตกตางกันของแตละบุคคล 

1.4  กระบวนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (Theory of Cooperative 
Learning) 

กระบวนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ สลาวิน เดวิด จอหนสัน และ
โรเจอร จอหนสัน (ทิศนา แขมมณี, 2545 : 17-29) กลาววา ในกระบวนการเรียนรูความสัมพันธ
ระหวางผูเรียนเปนมิติที่มักถูกละเลยหรือมองขามไป โดยปกติปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนมีอยู
ลักษณะ คือ เปนลักษณะการแขงขัน ตางคนตางเรียน  และลักษณะรวมมือกันทั้ง 3 ทาน เนนความ
สัมพันธของการเรียนรูแบบรวมมือซึ่งมีองคประกอบส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. การพึ่งพาอาศัยกัน 
2. มีการปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด 
3. สมาชิกแตละคนมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได 
4. มีการใชทักษะการสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการท างานกลุม 
5. มีการวิเคราะหกระบวนการกลุม 
กระบวนการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดรวม

มือในการเรียนรูเพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูสูงสุด โดยจัดกลุมการเรียนรูใหมีองคประกอบครบทั้ง 5 
ประการ และใชเทคนิควิธีการชวยเหลือใหมีการด าเนินการจัดการเรียนรไูปดวยดี  ดังนี ้

1. วางแผนการจัดการเรียนรู โดยผูสอนก าหนดจุดมุงหมาย ขนาดของกลุม องคประกอบ
ของกลุม  และบทบาทของสมาชิกในแตละกลุม  รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ 

2. เตรียมกลุมเพื่อจัดการเรียนรูรวมกัน ผูสอนควรชี้แจงให กลุมเขาใจเกี่ยวกับงานขั้นตอน
การท างาน กฎ กติกา เกณฑการประเมินผลงาน อธิบายถึงความส าคัญและวิธีการชวยเหลือและ
พึ่งพาอาศัยกัน 

3. ดูแล ก ากับและใหความชวยเหลือกลุม ผูสอนควรดูแลใหสมาชิกกลุมมีการปรึกษากัน 
อยางใกลชิด คอยสังเกตการณการท างาน พฤติกรรมของสมาชิก ใหความชวยเหลือกลุมตามความ
เหมาะสม  วิเคราะหกระบวนการเรียนรูและกระบวนการท างานของกลุม 

4. วัดและประเมินผลการเรียนรู ผูสอนควรวัดผลการเรียนรู ดวยวิธีการที่หลากหลาย  
ประเมินผลทั้งดานปริมาณและคุณภาพ และควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินดวย 
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1.5  การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มย่อย (Small Group Processes) 
คอบบ์ และไวน์แนค (Cobb & Whitenack, 1996)  ได้กล่าวว่า กระบวนการกลุ่มย่อยเป็น

กระบวนการที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กันของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งช่วยให้เห็นแง่มุมที่หลากหลาย
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ท า แง่มุมเหล่านี้เกิดจากการสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้
เหตุผล การเชื่อมโยงทั้งความคิดรวบยอดและกระบวนการ และการน าเสนอแนวคิดของตนเองใน
กลุ่มย่อย การท ากิจกรรมกลุ่มย่อยสมาชิกในกลุ่มย่ อมมีความคาดหวังซึ่งกันและกัน และมี
ภาระหน้าที่ที่ต้องท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ กระบวนการ
กลุ่มย่อยตามแนวคิดของ คอบบ์ และไวน์แนค ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) ความ
คาดหวังและภาระหน้าที่ที่มีต่อผู้ร่วมงานในกลุ่มย่อย  2) การสร้างความหมายทางคณิตศาสตร์ที่
นักเรียนให้กับกิจกรรมของตน ของเพื่อน และงานที่ท าอยู่  3) โอกาสในการเรียนรู้เกิดขึ้นส าหรับ
นักเรียนแต่ละคน  และ 4) การจัดระบบทางความคิดรวบยอดที่นักเรียนแต่ละคนสร้างขึ้นใหม่ ซึ่ง
ถือเป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคน 

เบกเกอร์ (Baker, 1976) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มย่อยว่า การท างานกลุ่ม
ย่อยจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะนักเรียนในกลุ่มต่างฝ่ายต่างก็สอนเพื่อนในกลุ่ม และมีความพร้อมในการท า
กิจกรรมร่วมกัน การท ากิจกรรมกลุ่มจะเป็นโอกาสในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับเด็ก ท าให้เด็กเกิด
ความคิดสร้างสรรค์และมีการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น ๆ กระบวนการกลุ่มย่อยเป็น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม และในชั้นเรียน ปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมจะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียนหรือนักเรียนด้วยกัน ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดเชิง
ประสบการณ์และความคิดรวบยอดที่เป็นระบบในกระบวนการกลุ่มย่อยจะเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียนต่อไป 

1.6  การจัดการเรียนรูแบบกลุมแกปญหา 
การสอนแบบกลุมแกปญหา (ไพฑูรย สินลารัตน มีขั้นตอนการสอนหลาย

ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ๆ จะเปนบทบาทของผูสอน แตละขั้นตอนในระหวาง สอนจะเปนบทบาท
หลักของผเูรียน การท าความเขาใจในเร่ืองการด าเนินการสอนแบบนี้จะสอนไดดีควรจะก าหนดเป็น
ขั้นตอนกวาง ๆ กลาวคือ ขั้นตอนการเตรียมการ การด าเนินการสอน การสรุปผลและการใหคะแนน
ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. การเตรียมการ ผูสอนมีการเตรียมการ การวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการ
เตรียมปญหา การเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน การเตรียมอุปกรณ และอาคาร  สถานที่ 

2. การด าเนินการสอน เมื่อผูสอนเขาชั้นเรียนตองเร่ิมตนดวยการแนะน ากิจกรรมการเรียน
ในชั่วโมงแกปญหา ก าหนดกิจกรรมความรับผิดชอบ ก าหนดเวลาการท างาน แบงกลุมยอยออก
ประมาณ 4-6 คน เมื่อแบงกลุมไปแลวผูสอนควรเดินดูการท างานของแตละกลุมเพื่อตอบปญหา
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หรือรวมอภิปรายเปนบางกรณี ผูเรียนควรจะไดทราบวา เมื่อแบงกลุมแลวจะตองศึกษาปญหาใหเข้า
ใจกอน แลวจึงแบงเอกสารกันอาน หลังจากอานจบแลวควรเลือกประธานและเลขานุการ เพื่อท า
หน้าที่ด าเนินการประชุมและบันทึกการประชุมหลังจากประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
แลวก็รายงานสรุปเพื่อตอบปญหา จากนั้นก็จัดท าเปนรายงานกลุม เพื่อเตรียมเสนอที่ประชุมรวม
ของทั้งชั้น เมื่อผูแทนแตละกลุมรายงานและซักถามอภิปรายกันแลว ผูสอนจะตองท าหนาที่สรุปให
ค าวิจารณ ใหขอคิดเห็นและใหเนื้อหาเพิ่มเติมตอนทายประกอบดวย เพื่อการเรียนจะไดผลสมบูรณ
เต็มที่ 

3. การสรุปผลและการใหคะแนน การสรุปผลรวมนอกจากแตละกลุมจะสรุปแลว การ
สรุปผลระหวางกลุมทุกกลุมเขาดวยกันก็นับวาเปนกิจกรรมที่จ าเปนและส าคัญ หนาที่ในการ
สรุปผลรวมนี้โดยทั่วไปจะเปนหนาที่ของอาจารยผูสอนเพราะเปนการสอนอยางหนึ่ง ผูสอนจึงควร
ไดสรุปและชี้แนะในประเด็นส าคัญ เมื่อรายงานครบทุกกลุมแลว ควรจะไดจัดพิมพผลสรุปของแต
ละกลุมไวเปนเอกสารอางอิงดวย   การประเมินผลผูเรียนในการสอนแบบนี้คลายคลึงกับการ
สัมมนา จะใหมีการสอบหรือไมมีการสอบก็ได แตโดยทั่วไปมักจะไมนิยมการสอบ แตใหคะแนน
เปนโครงการมากกวา  การใหคะแนนโครงการนั้นอยูที่การเนนผลงานหรือกระบวนการ  ถาเนนผล 
งานมาก วิธีการที่ใหไดมาซึ่งผลงานนั้น เชน ความชวยเหลือรวมใจกันท างาน การรายงานผลงานจะ
ลดคาลงไป จึงควรใหคะแนนผสมกันในสัดสวนที่พอดี (ไพฑูรย  สินลารัตน  ซึ่งการ
สอบแบบกลุ่มแก้ปัญหามีขั้นตอนการสอนหลายขั้นตอน ดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1  แสดงการสอนแบบกลุ่มแก้ปัญญา (ที่มา : ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2524) 

 
 การสอนแบบกลุมแกปญหา (Syndicate) มีประโยชนในการฝกทักษะหลาย ๆ ดานและท า
ใหกิจกรรมการเรียนการสอนนาสนใจขึ้น แตจะใชได ดีกับผูเรียนที่มีประสบการณและความคิด

การ
ประชุม
ช้ีแจง

กิจกรรม
รับ

เอกสาร 

กลุ่มย่อย ก. 

กลุ่มย่อย ข. 

กลุ่มย่อย ค. 

ฯลฯ 

 

 

ศึกษาปัญญา 
อ่านเอกสารคนละชุด 

อภิปรายร่วมกัน 

ท ารายงานสรุป 

 

ประชุมรวม  
รายงานผลการ

อภิปราย 
แก้ปัญหา 

อาจารย์ผู้สอน
สรุปให้
ค าแนะน า 
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อ่านตามสมควร แตในระดับอุดมศึกษานั้นถาก าหนดองคประกอบและกิจกรรมอยางดีแลวก็
อาจจะใชไดกับผูเรียนทุกกลุม การด าเนินการโดยทั่วไป จะแบงกลุมใหผูเรียนอภิปรายแกปญหา
กันเอง โดยมีบทความประกอบให หลังจากนั้นแลวก็มารายงานผลสูกันฟง การจะจัดการเรียนการ
สอนแบบนี้ใหไดผลดี ผูสอนจะตองเตรียมการอยางดี และผูเรียนรวมอภิปรายอยางดีดวยพรอม ๆ 
กันไป (ไพฑูรย สินลารัตน  

1.7  การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุมน าเสนอ  
ในปจจุบันมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและใหความส าคัญกับผูเรียน มีรูปแบบการ

จัดการเรียนรูอยูมากมายหลายวิธี ซึ่งแตละวิธีก็ดีมีความแตกตางกันออกไป ไมมีวิธีใดที่ไมดีหรือดี
ที่สุด วิธีนี้ผูสอนสามารถน ามาปรับใชใหตรงกับจุดประสงคเนื้อหาที่สอนและวัยของผูเรียนได
และใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน จากการที่คณะผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีที่
เกี่ยวของ  รวมถึงรูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียนรูในหลาย ๆ วิธีนั้น คณะผู
วิจัยเกิดความสนใจในวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการสอนแบบกลุมแกปญหา คณะผูวิจัย
พบวาวิธีการจัดการเรียนรูทั้ง 2 วิธีการนั้นมีความเหมาะสมที่จะน ามาสังเคราะหเปนวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบกระบวนการกลุมน าเสนอ  ซึ่งเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
เปนส าคัญ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่ชัดเจนและมีความสอดคลองสัมพันธกันทุกขั้นตอน  มี
ความเหมาะสมที่จะใชในการจัดการเรียนรูกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี   ปรากฏดัง
ภาพที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2  การจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่มน าเสนอ 

 
 ภาพที่  2.2  แสดงใหเห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ เรียนการสอนแบบ

กระบวนการกลุ่มน าเสนอ ที่ไดสังเคราะหมาจากวิธีการจัดการเรียนรู ระหวางการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ และการสอนแบบกลุมแกปญหา มีการปรับใชใหตรงกับจุดประสงคเนื้อหาที่สอน และ
วัยของผูเรียนอันจะน ามาซึ่งการกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน  จากแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่มน าเสนอที่กลาวมาแลวขางตน คณะผูวิจัยสามารถสรุป

 

การจัดการเรียนรู ้
แบบร่วมมือ 

 

การสอน 

แบบกลุ่มแก้ปญัหา 

การจัดการเรียนการสอนแบบ 

กระบวนการกลุ่มน าเสนอ 
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เปนตารางเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู ระหวางวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ แบบกลุมแก
ปัญหา และแบบกระบวนการกลุมน าเสนอ เพื่อแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนของกระบวนการการจัดการ
เรียนรู โดยมีขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู ที่ชัดเจน 5 ขั้น คือ 1) รับฟังการบรรยายโดย
วิทยากรในแต่ละหัวข้อ (180 นาที)  2) แต่ละกลุ่มท าการถอดการบรรยายออกเป็นเอกสารรายงาน   
3)  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อนั้น ๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการน าเสนอ   4) น าเสนออภิปราย โดยไม่
จ ากัดเทคนิควิธีการ แต่ต้องมีสื่อในการน าเสนอ  (30 นาที)  5) อาจารย์ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ
การพัฒนาปรับปรุง   ดังปรากฏในตาราง 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1   เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบกลุ่มแก้ปัญหา  กับแบบกระบวนการ  
                         กลุ่มน าเสนอ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(ทิศนา แขมมณี, 2544) 

แบบกลุ่มแก้ปัญหา 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2524) 

แบบกระบวนการกลุ่มน าเสนอ 
(น าเสนอโดยคณะผู้วิจัย) 

1.  พึ่งพาอาศัยกันทางบวก 1.  ประชุมชี้แจงกิจกรรม 1 .  รับฟั ง ก ารบรรย ายโดย
วิทยากรในแต่ละหัวข้อ (180 
นาที)   

2.  ปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า 2.  แบ่งกลุ่ม 
 

2.  แต่ละกลุ่มท าการถอดการ
บรรยายออกเป็นเอกสาร 
รายงาน    

3.  ทุกคนรับผิดชอบในการ
เรียนรู ้

3.  อ่านปัญหาหรือกรณีเร่ือง 
     -  ศึกษาเอกสารประกอบ
หรือค้นคว้าเพิ่มเติมคนละเร่ือง 
     -  อภิปรายเพื่อแก้ปัญหา 
     -  เขียนรายงาน 

3 .   ศึ กษาค้นคว้ าข้ อมู ล ใน
หัวข้อนั้น ๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ใน
การน าเสนอ    

4.  ทักษะความร่วมมือ 4.  ประชุมรายงานผลและ
อภิปรายทั่วไป 
 

4.  น าเสนออภิปราย โดยไม่
จ ากัดเทคนิควิธีการ แต่ต้องมี
สื่อในการน าเสนอ  (30 นาที)   

5.  กระบวนการกลุ่ม 5.  ผู้สอนสรุปวิจารณ์ให้
ข้อคดิเห็น 

5.  อาจารย์ให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง 

 
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มน าเสนอ จัดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่
คณะผู้วิจัยได้ผสมผสานระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้ 2 วิธีการ คือ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสร้าง
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ทัศนคติที่ดีของนักศึกษาต่อการศึกษาในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน วิทยาลัย
แสงธรรม 
 
2.  ทัศนคต ิ
 ทัศนคติ หรือเจตคติ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Attitude ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้หลาย
ความหมาย ดังต่อไปนี้ 
 ทัศนคติ เป็นตัวแปรทางจิตวิทยาชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถสังเกตได้ง่าย แต่เป็นความโน้ม
เอียงภายใน แสดงออกให้เห็นได้โดยพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นเร่ืองของความชอบ ไม่
ชอบ ความล าเอียง ความคิดเห้น ความรู้สึก และความยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เทอร์สโตน อ้างถึงใน 
ชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพล, 2539) 
 ทัศนคติ เป็นความรู้สึกที่ประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ ทิศทาง (Direction) เช่น รู้สึก
ชอบ หรือไม่ชอบ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย  น้ าหนัก (Valency)  คือบอกระดับของความรู้สึก เช่น 
บอกว่าชอบ หรือไม่ชอบเพียงใด ชอบมาก ชอบน้อย ความพร้อมหรือความโน้มเอียง (Tendency) ที่
จะลงมือปฏิบัติ คือ ถ้าไม่เห็นด้วยก็พร้อมที่จะต่อต้าน หรือมีความโน้มเอียงที่จะต่อต้าน หรือถ้าเห็น
ด้วยก็พร้อมที่จะสนับสนุนทันที (เผียน ไชยศร, 2526)    
 ลักษณะส าคัญของทัศนคติ  คือ  เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้หรือเกิดจากประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคล ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด ทัศนคติเป็นสภาพการณ์ทางจิตใจที่มีอิทธิพลต่อความคิด
และการกระท าเพราะเป็นส่วนประกอบที่ก าหนดแนวทางให้ทราบล่วงหน้าว่า ถ้าบุคคลประสบสิ่ง
ใด ๆ แล้ว บุคคลนั้น ๆ จะมีท่าทีต่อสิ่งนั้นในลักษณะนั้นด้วยเช่นกัน แม้ว่าทัศนคติเป็นสภาวะทาง
จิตใจที่มีความมั่นคงพอสมควร แต่ทัศนคติก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และการเรียนรู้ การที่สภาพแวดล้อมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ทัศนคติก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากแรงจูงใจ เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม การมีโอกาสกระท า
หรือปฏิบัติจริง และอาจเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยหลักการแห่งเหตุผล (ศรีสมร พุ่มสะอาด, 2522)  

ดังนั้น ความหมายของทัศนคติ จึงสรุปได้ว่า หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ที่แสดงออกอย่างมีทิศทางและมีน้ าหนัก  ชอบหรือไม่ชอบมาก – น้อยเพียงใด  โดย
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
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3.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่ามีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 นาฏยา  ปั้นอยู  ท าการวิจัยเร่ือง ผลการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบง 
กลุมผลสัมฤทธิ์  ที่มีผลตอเชาวอารมณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1 ผลการวิจัย พบวา 1) นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์มีเชาวอารมณหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  2) หลังการทดลองนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือโดยใช 
เทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์มีเชาวอารมณสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ  .01  3) หลังการทดลองนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบง 
กลุมผลสัมฤทธิ์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 วาที่รอยตรี สุทธิพร บุญสง (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความ
รับผิดชอบของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวารูปแบบการสอนเพื่อ 
พัฒนาคุณลักษณะดานความรับผิดชอบส าหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมี
ประสิทธิภาพในการสรางคุณลักษณะไดตามแนวทางอัตลักษณะศึกษา (Character Education) ดวย
การบูรณาการแนวคิด และเทคนิควิธีการสอนตาง ๆ ไดแก แนวคิดของการรวมมือกันพัฒนาวินัย
(Cooperative Discipline) แนวคิดวิธีการระบบคูสัญญา (Contract System) แนวคิดของวิธีกระจาง
นิยม(Value Clarification) แนวคิดวิธีการปรับพฤติกรรม (Behavioral Modification) แนวคิดของ
การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันการเรียนรู (Concept Mapping) โดยการจัดเปนขั้นตอนการ
สอนและแผนการสอนทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน เมื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความ
รับผิดชอบและระดับคะแนนเฉลี่ยของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาภายหลังการใช
รูปแบบการสอน พบความแตกตางระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมและพบการเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยส าคัญของคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความรับผิดชอบและของคะแนนเฉลี่ยการให เหตุผลเชิง 
จริยธรรมของนักศึกษากลุมทดลอง ที่นัยส าคัญ  .05 ในการศึกษาระยะที่ 2 และพบการเพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยส าคัญของคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความรับผิดชอบและของคะแนนเฉลี่ยการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมของนักศึกษากลุมทดลอง ที่นัยส าคัญ .05 ในการศึกษาระยะที่ 3  นอกจากนี้ จากการ 
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ทั้งในการศึกษาระยะที่ 2 และ 3 พบวานักศึกษาสวนใหญกระตือรือ 
รนและใหความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาสังคม  นอกจากนั้น 
นักศึกษาสวนใหญพบวาตนเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น และคูสัญญาซึ่งสวนใหญเปนผูปกครอง
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ของนักศึกษาระบุวานักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้น ครูผูสอนเห็นวารูปแบบการสอนมีความ
เหมาะสมและสามารถน าไปใชในการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาได้ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ กันนั้น สรุป
ได้ว่า งานวิจัยข้างต้นมีรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนกันเป็นส่วนใหญ่ จะต่างกันก็ตรงเทคนิค
วิธีการ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของรายวิชา  ตัวผู้เรียน ตลอดจนความสามารถของผู้สอนด้วย  
เพราะเมื่อถึงที่สุดแล้ว ผู้สอนก็คือแบบพิมพ์ที่ดี   ซึ่งผู้เรียนจะซึมซับ และยึดถือเป็นแบบอย่าง หาก
ผู้สอนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ แสวงหาเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ  ก็จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และเกิดพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั่นเอง 
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งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หลักการ คือ การน าเทคนิคกระบวนการกลุ่ม
น าเสนอที่พัฒนาโดยคณะผู้วิจัย มาใช้ในการจัดการรเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์
ในชีวิตประจ าวัน  ผลผลิตที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้ คือ ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเรียนในรายวิชา  
วท 100  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันดีขึ้น คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นวิธีการด าเนินการวิจัยไว้ดังนี ้
 
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วท 100  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัย
แสงธรรม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552  จ านวน  53 คน  และเนื่องจากใช้ประชากรทั้งหมดใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จึงเรียกเป็น กลุ่มเป้าหมายแทนค าว่ากลุ่มตัวอย่าง 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

1.  แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มน าเสนอ ประกอบด้วย
กระบวนการดังนี้  1) รับฟังการบรรยายโดยวิทยากรในแต่ละหัวข้อ (180 นาที)  2) แต่ละกลุ่มท า
การถอดการบรรยายออกเป็นเอกสารรายงาน   3)  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อนั้น ๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้
ในการน าเสนอ   4) น าเสนออภิปราย โดยไม่จ ากัดเทคนิควิธีการ แต่ต้องมีสื่อในการน าเสนอ   
(30 นาที)  5) อาจารย์ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง  ดังภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1  ภาพขั้นตอนของกระบวนการกลุ่มน าเสนอ 
 

2. แบบสอบถามทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 

การจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันโดยใช้กระบวน 

การกลุ่มน าเสนอ  มีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) กิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นจ านวน 15  สัปดาห์ ๆ  ละ 3 คาบเรียน  ก าหนดการ

และเน้ือหาการสอน ดังตารางต่อไปนี้   
 

ตารางท่ี 3.1  แสดงหัวข้อการบรรยายในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 

1 แนะน ารายวิชา/ ปฐมบท  
(Introduction to Science in Everyday Life) 

อ.พิเชษฐ รุ้งลาวัลย ์

2 เคมี : ปฏิกิริยาเพื่อชีวิต รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร 
ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  ม.ศิลปากร 

3 สมดุลธรรมชาติ : ผลกระทบแห่งชีวิต รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล 
วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม   ม.เกษตรศาสตร์ 

4 ฟิสิกส์ : พลังงานกับการด ารงชีวิต รศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  ม.ศิลปากร 

5 ชีววิทยา : ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biological Diversity) 

อ.ดร.กัมปนาท  ธาราภูมิ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  ม.ศิลปากร 

6 น าเสนอการศึกษาคน้คว้าเพิ่มเติม (4 กลุ่ม) อ.พิเชษฐ  รุ้งลาวัลย ์ และอ.สุจิตตรา จันทร์ลอย 
7 สอบย่อย (1 hr) /  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

:  ผลกระทบแห่งชีวิต 
อ.พิเชษฐ  รุ้งลาวัลย์ 

ขั้นที่ 1. ขั้นเตรียมความพร้อมด้านทฤษฎี โดยการรบัฟังการบรรยายจากวิทยากรในแต่ละหัวข้อ (180 นาท)ี   

ขั้นที่ 2.  ขั้นการทบทวนความรู้ โดยการถอดการบรรยายในแต่ละหัวข้อออกเป็นเอกสารรายงาน 
(180 นาท)ี   

ขั้นที่ 3.  ขั้นการรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในหัวขอ้นั้น ๆ เพิ่มเติม 

ขั้นที่ 4.  ขั้นการน าเสนอ  โดยการประมวลความรู้แล้วน าเสนอโดยเปิดให้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอได้อย่างเต็มที่ (30 นาที) 

ขั้นที่ 5.  ขั้นการใหข้้อมูลสะท้อนกลับ เกี่ยวกับเนื้อหา เทคนิค
วิธีการน าเสนอ และอื่น ๆ  
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 

8 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย I อ.พิเชษฐ  รุ้งลาวัลย์ 
9 การปฐมพยาบาลและสุขภาพเบื้องต้น พันเอก นายแพทย์สัตยา  จิวจินดา  

โรงเรียนเสนารักษ์   กรมแพทย์ทหารบก 

10 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ : 
เทคโนโลยีกับการศึกษา 

ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ ์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์   ม.ศิลปากร 

11 
ภูมิศาสตร์ : วิทยาศาสตร์โลก  รศ.น าพวัลย ์กิจรักษ์กุล. ภาควิชาภูมิศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์   ม.ศิลปากร 

12 
ภาพยนตร์ : ความคิดบนแผน่ฟิล์ม อ.ทรงยศ แววหงษ์   ภาควิชาสังคมศาสตร์   

คณะอักษรศาสตร์  ม.ศิลปากร 
13 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ I อ.สุจิตตรา จันทร์ลอย 
14 น าเสนอการศึกษาคน้คว้าเพิ่มเติม (4 กลุ่ม) อ.พิเชษฐ  รุ้งลาวัลย ์ และอ.สุจิตตรา จันทร์ลอย 
15 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย II และสรุปปิด Course อ.พิเชษฐ รุ้งลาวัลย ์

 

2) ในระหว่างที่ศึกษา ได้มีการมอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม และท าการศึกษารวบรวม
ข้อมูลจากการบรรยายของวิทยากรภายนอก ใน 8 หัวข้อ ดังต่อไปนี้  1)  เคมี : ปฏิกิริยาเพื่อชีวิต  2) 
สมดุลธรรมชาติ : ผลกระทบแห่งชีวิต  3) ฟิสิกส์ : พลังงานกับการด ารงชีวิต 4) ชีววิทยา : ความ
หลากหลายทางชีวภาพ  5) การปฐมพยาบาลและสุขภาพเบื้องต้น  6) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ : เทคโนโลยีกับการศึกษา  7) ภูมิศาสตร์ : วิทยาศาสตร์โลก และ 8) ภาพยนตร์ : 
ความคิดบนแผ่นฟิล์ม   

ซึ่งในการน าเสนอในแต่ละคร้ังจะใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที โดยแต่ละกลุ่มจะต้องมีรายงาน
ในสิ่งที่ได้ศึกษาในหัวข้อนั้น ๆ พร้อมทั้งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ และน าเสนอในสิ่งที่
ศึกษาค้นคว้ามา  โดยจะต้องท าการน าเสนอด้วย  PowerPoint และ/หรือ สื่อมัลติมีเดียอ่ืน ๆ ที่
สามารถหาหรือสร้างสรรค์ได้  เพื่อกระตุ้นให้เพื่อนในชั้นที่เป็นผู้ฟังมีความสนใจต่อเนื้อหาที่น ามา
เสนอ 

นอกจากนั้น ก่อนการน าเสนอ 2 สัปดาห์ นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ต้องออกแบบโปสเตอร์ขนาด 
A4 เพื่อติดประกาศบริเวณวิทยาลัย  แจ้งวันเวลา สถานที่  และหัวข้อที่ จะน า เสนอ  เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามารับฟังการน าเสนอได้  หากสนใจ  ในส่วนนี้ไม่มีคะแนน 
แต่เป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละกลุ่มที่จ าต้องด าเนินการ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 โดยใช้การพรรณนา จากแบบสอบถามความคิดของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  

http://tlc.or.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2007060418094019332&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=en&itemu1=1003&scant1=%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%20%20%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5&scanu1=1003&u1=1003&t1=%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%20%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5.&elementcount=2&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยได้ ดังแสดงในภาพที่ 3.2 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2   กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวิจัย 

 

ตัวแปรตน้ 
วิธีการจัดการเรียนรู้ : แบบกระบวนการกลุ่ม
น าเสนอ 

ตัวแปรตาม 
ทัศนคติต่อการศึกษารายวิชา วท 100
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษา 
ดีขึ้น 
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 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน หลักการ คือ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนการสอนในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  โดยการใช้เทคนิควิธีกระบวนการ
กลุ่มน าเสนอ  ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยน าเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี ้

ตอนท่ี 1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่มน าเสนอ 

ตอนท่ี 2.  เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 
วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่มน าเสนอ 

1.   การจัดการเรียนการสอน  โดยการออกแบบเนื้อหาที่เรียน จ านวน 15 คร้ัง  ๆ  ละ 3 
ชั่วโมง ดังตารางต่อไปนี้  

 

ตารางที่ 4.1  แสดงหัวข้อการบรรยายในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 

1 แนะน ารายวิชา/ ปฐมบท  
(Introduction to Science in Everyday Life) 

อ.พิเชษฐ รุ้งลาวัลย ์

2 เคมี : ปฏิกิริยาเพื่อชีวิต รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร 
ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  ม.ศิลปากร 

3 สมดุลธรรมชาติ : ผลกระทบแห่งชีวิต รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล 
วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม   ม.เกษตรศาสตร์ 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 

4 ฟิสิกส์ : พลังงานกับการด ารงชีวิต รศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
ม.ศิลปากร 

5 ชีววิทยา : ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biological Diversity) 

อ.ดร.กัมปนาท  ธาราภูมิ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  ม.ศิลปากร 

6 น าเสนอการศึกษาคน้คว้าเพิ่มเติม (4 กลุ่ม) อ.พิเชษฐ  รุ้งลาวัลย ์ และอ.สุจิตตรา จันทร์ลอย 

7 
สอบย่อย (1 hr) /  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
:  ผลกระทบแห่งชีวิต 

อ.พิเชษฐ  รุ้งลาวัลย์ 

8 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย I อ.พิเชษฐ  รุ้งลาวัลย์ 

9 
การปฐมพยาบาลและสุขภาพเบื้องต้น พันเอก นายแพทย์สัตยา  จิวจินดา  

โรงเรียนเสนารักษ์   กรมแพทย์ทหารบก 

10 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ : 
เทคโนโลยีกับการศึกษา 

ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ ์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์   ม.ศิลปากร 

11 
ภูมิศาสตร์ : วิทยาศาสตร์โลก  รศ.น าพวัลย ์กิจรักษ์กุล  ภาควิชาภูมิศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์   ม.ศิลปากร 

12 
ภาพยนตร์ : ความคิดบนแผน่ฟิล์ม อ.ทรงยศ แววหงษ์   ภาควิชาสังคมศาสตร์   

คณะอักษรศาสตร์  ม.ศิลปากร 
13 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ I อ.สุจิตตรา จันทร์ลอย 
14 น าเสนอการศึกษาคน้คว้าเพิ่มเติม (4 กลุ่ม) อ.พิเชษฐ  รุ้งลาวัลย ์ และอ.สุจิตตรา จันทร์ลอย 
15 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย II และสรุปปิด Course อ.พิเชษฐ รุ้งลาวัลย ์

 
2.   การวัดผลการเรียน  มีการวัดผลหลากหลายวิธี  ดังต่อไปนี้  

2.1  คะแนนรายงานการศึกษา ค้นคว้า และการน าเสนอ ( 8 กลุ่ม).............. 35 คะแนน 
 2.1.1  คะแนนรายงาน    20 คะแนน 
 2.1.1.1  ความถูกต้อง ครบถ้วนของการสรุปการบรรยาย 10 คะแนน 
 2.1.1.2  ความสอดคล้อง ทันสมัย และประโยชน์ของเน้ือหา(เพิ่มเติม)  
           และการอ้างอิง     5  คะแนน 
 2.1.1.3  ความสร้างสรรค์ของรูปเล่ม การจัดรูปแบบ  5   คะแนน 
  2.1.2  คะแนนการน าเสนอ 15 คะแนน (กลุ่มละ 30 นาที) 
 2.1.2.1  ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ (สื่อ+ลีลา) 5 คะแนน 
 2.1.2.2  ความเหมาะสมของเนื้อหา และความเข้าใจ  5 คะแนน 
 2.1.2.3  การเตรียมตัวและความร่วมมือของกลุ่ม  5 คะแนน 

http://tlc.or.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2007060418094019332&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=en&itemu1=1003&scant1=%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%20%20%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5&scanu1=1003&u1=1003&t1=%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%20%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5.&elementcount=2&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1
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ค าชี้แจง  :  1.  รายงานท าเป็นกลุ่ม ตามหัวข้อที่บรรยาย  
           (เฉพาะหัวข้อที่เชิญวิทยากรจากภายนอก  8  หัวข้อ)   
   2.  รายงานประกอบด้วย  
  2.1  รายงานสรุปการบรรยาย 
  2.2  บทความเพิ่มเติม ที่สอดคล้องกับเร่ืองที่บรรยาย 
  2.3  ก าหนดส่งรายงานคือ 2  อาทิตย์นับจากวันที่หัวข้อนั้น ๆ บรรยาย 
หมายเหตุ  :  ให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบเพิ่มเติม ดังนี้ 
     1.  โปสเตอร์ ขนาด เอ4   

1.1 ออกแบบโปสเตอร์ ขนาด เอ4 เพื่อประชาสัมพันธ์การน าเสนอของ
กลุ่ม รายละเอียดประกอบด้วย หัวข้อที่จะน าเสนอ  วัน เวลา และสถานที่ 

1.2  ก่อนการน าเสนอ 2 อาทิตย์น าโปสเตอร์ไปติดตามสถานที่ต่าง ๆ  2 
แห่ง 
 2.   ตัวแทนกล่าวขอบคุณวิทยากร (จากภายนอก) เมื่อบรรยายเสร็จ 
 

2.2  คะแนนสอบกลางภาค..........................................................................25 คะแนน 
  2.2.1  ปฐมบท     5 คะแนน 
  2.2.2   เคมี : ปฏิกิรยิาเพื่อชีวิต   5 คะแนน 
  2.2.3   สมดุลธรรมชาติ : ผลกระทบแห่งชีวิต 5 คะแนน 
  2.2.4   ฟิสิกส์ : พลังงานกับการด ารงชีวิต  5 คะแนน 
  2.2.5   ชีววิทยา : ความหลากหลายทางชีวภาพ 5 คะแนน 
 

2.3 คะแนนสอบปลายภาค...........................................................................40 คะแนน 
  2.3.1   การปฐมพยาบาลและสุขภาพเบื้องต้น 5 คะแนน 
  2.3.2   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย               15 คะแนน 
  2.3.3   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
                : เทคโนโลยีกับการศึกษา   5 คะแนน 
  2.3.4   ภูมิศาสตร์ : วิทยาศาสตร์โลก  5 คะแนน 
  2.3.5   ภาพยนตร์ : ความคิดบนแผ่นฟิล์ม  5 คะแนน 
  2.3.6  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 5 คะแนน 
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3.   เกณฑ์การประเมิน  มีเกณฑ์การประเมินผล   ดังตาราง ต่อไปนี้  
       ตารางท่ี 4.2  เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

คะแนน (ร้อยละ)  เกรด  

85-100 A 

81-84 B
+
 

75-80 B 

65-74 C
+
 

55-64 C 

50-54 D
+
 

45-49 D 

0-44 F 

 
 4.  การใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มน าเสนอ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้
กระบวนการกลุ่มน าเสนอ  ประกอบด้วยกระบวนการดังนี้  1) รับฟังการบรรยายโดยวิทยากรในแต่
ละหัวข้อ (180 นาที)  2) แต่ละกลุ่มท าการถอดการบรรยายออกเป็นเอกสารรายงาน   3)  ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อนั้น ๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการน าเสนอ   4) น าเสนออภิปราย โดยไม่จ ากัด
เทคนิควิธีการ แต่ต้องมีสื่อในการน าเสนอ  (30 นาที)  5) อาจารย์ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อการ
พัฒนาปรับปรุง  ดังภาพที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1  รูปแบบการใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มน าเสนอในรายวิชา วท 100 
 

ขั้นที่ 1. ขั้นเตรียมความพร้อมด้านทฤษฎี โดยการรบัฟังการบรรยายจากวิทยากรในแต่ละหัวข้อ (180 นาท)ี   

ขั้นที่ 2.  ขั้นการทบทวนความรู้ โดยการถอดการบรรยายในแต่ละหัวข้อออกเป็นเอกสารรายงาน 
(180 นาท)ี   

ขั้นที่ 3.  ขั้นการรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในหัวขอ้นั้น ๆ เพิ่มเติม 

ขั้นที่ 4.  ขั้นการน าเสนอ  โดยการประมวลความรู้แล้วน าเสนอโดยเปิดให้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอได้อย่างเต็มที่ (30 นาที) 

ขั้นที่ 5.  ขั้นการใหข้้อมูลสะท้อนกลับ เกี่ยวกับเนื้อหา เทคนิค
วิธีการน าเสนอ และอื่น ๆ  
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ตอนท่ี 2.   ทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

คณะผู้วิจัยได้แจงแบบสอบถามชนิดปลายเปิด เพื่อให้นักศึกษาแสดงทัศนคติต่อการจัด
การศึกษาในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ในวันสุดท้ายของการจัดการเรียนการ
สอน  ผลการศึกษา พบว่า 

 
1. ทัศนคติเดิมของนักศึกษา  
จากการตอบแบบสอบถามชนิดปลายเปิดของนักศึกษา พบว่า ทัศนคติเดิมของนักศึกษา

เกี่ยวกับการเรียนในรายวิชา วท 100  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน นั้น นักศึกษาหลายคนเมื่อได้
ยินค าว่า “วิทยาศาสตร์” ก็มักคิดถึงประสบการณ์เก่า ๆ สมัยที่เคยศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่ง
จะมีการท าการทดลอง สูตรโครงสร้างทางเคมีที่ต้องท่องจ ามากมาย ส่งผลให้นักศึกษาบางคนเกิด
อาการท้อถ่อยตั้งแต่ยังไม่ได้ศึกษา  ดังที่มีนักศึกษาบางคนสะท้อนให้เห็นดังนี้ 

“ก่อนที่ผมจะมาเรียนวิชานี้ ผมก็คิดว่าคงเป็นวิทยาศาสตร์ที่เคยเรียนใน
สมัยที่ผมเรียนอยู่ ม.ปลาย และเกิดอาการรู้สึกเร่ิมเบื่อขึ้นมาภายในจิตใจของผม 
และรู้สึกไม่อยากเรียนสักเท่าไหร่ แต่พอได้เรียนในคาบแรกนั้นผมก็เร่ิมเปลี่ยน
ทัศนคติที่ผมมีกับรายวิชานี้ เพราะผมเร่ิมสนุกกับวิชานี้โดยไม่รู้ตัว และเมื่อเห็น
ตารางการจัดการเรียนการสอนแล้วรู้ว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจ และผมก็ไม่เคย
ทราบมาก่อนเลย” 

“เมื่อทราบว่าจะต้องเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน พอได้ยิน
ค าว่าวิทยาศาสตร์ ก็คิดในใจว่าจะต้องเกี่ยวกับการศึกษาทดลองต่าง ๆ ซึ่งเมื่อผม
ได้เรียนจริง ๆ แล้ว มันเป็นคนละเร่ืองกับที่ผมจินตนาการเอาไว้ เป็นเป็นสิ่งที่เกิน
ความคาดหมาย” 

 
2. ทัศนคติใหม่ของนักศึกษา  
เมื่อนักศึกษาได้ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

แล้ว นักศึกษาหลายคน มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ จากเดิมที่ไม่ชอบ ไม่อยากเรียนรู้ หรือเห็นว่า
เป็นเร่ืองไกลตัว ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านปรัชญาและศาสนาที่ตนเองเลือกเรียน กลับมีมุมมอง
ที่กว้างมากขึ้น เปิดใจยอมรับ และเปิดใจในการเรียนรู้ และสามารถเชื่อมโยงความส าคัญของ
การศึกษาในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน กับการด าเนินชีวิตของตนเองได้ 
ตลอดจนเกิดความตระหนักในบางสิ่งบางอย่างที่เคยมองข้าม หรือไม่ได้ให้ความสนใจ  ดังปรากฏ
ในความคิดเห็นของนักศึกษาบางคน ดังน้ี 
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“วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน เป็นวิชาที่ท าให้ผมเห็นมุมมองที่แตกต่าง
ออกไปจากเดิม ท าให้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน ท าให้เห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัว ที่บางคร้ังไม่เคยสนใจมาก่อน ท าให้ผมรู้สึกว่าวิชานี้สามารถประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดี” 

“เป็นหัวข้อการบรรยายซึ่งพยายามชี้ให้เราเห็นว่าวิทยาศาสตร์ ไม่ได้เป็น
เพียงการทดลองอยู่ในห้องปฏิบัติการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ความหลากหลายที่
เกี่ยวเนื่องกับเนื่อหานั้นมีมากมาย จึงท าให้ผมได้เร่ิมเข้าใจในวิชานี้มากขึ้น” 

“อย่างไรก็ตามผมเคยมีทัศนะคติที่ไม่ดีต่อวิชานี้มาก่อน แต่เมื่อได้เรียน
ที่นี่แล้วก็ท าให้มีทัศนคติที่ดีขึ้น” 

“ผมคิดว่าวิชานี้เป็นวิชาที่จ าเป็นยิ่ง เพราะเป็นเร่ืองที่อยู่กับชีวิตของเรา
ตลอดเวลา เป็นความรู้ที่มีประโยชน์อย่างมาก ในการน าไปใช้ได้จริง เป็นวิชาที่
ครอบคลุมไปทั่ว ๆ โลก ท าให้เราเห็นความเป็นไปในโลก ในสังคม จากหน่วย
ใหญ่ จนถึงหน่วยย่อยที่สุด ท าให้เราได้รู้พื้นฐานของสิ่งต่าง ๆ อันท าให้เราเข้าใจ
สิ่งเหล่านั้นมากขึ้น และสามารถปรับตัวเลือกและใช้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด” 

“สิ่งที่ได้จากการเรียนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราทุกคนเรียนรู้โลกของเราได้มาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา หรืออาจเป้นสิ่งที่อยู่ไกลจากเรา แต่สิ่งเหล่านี้
ล้วนเกี่ยวข้องกับเราทั้งสิ้น ดังนั้นการเรียนวิชานี้จึงท าให้เราได้เปิดโลกทัศน์ของ
เรามากขึ้น” 

“ในเร่ืองของเทคโนโลยีที่ดิฉันไม่ค่อยได้ใช้ แต่กระแสโลกที่หมุนไปใน
การพัฒนา ท าให้ดิฉันมีความสนใจอยากที่จะเข้าไปสัมผัส และการปฐมพยาบาล
และสุขภาพเบื้องต้นที่ดิฉันไม่ค่อยได้สนใจและมองข้ามไป สิ่งนี้ช่วยเตือนให้
ดิฉันหันกลับมาให้ความส าคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น” 

“มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีบรรยากาศ  ที่สร้างความดึงดูด 
และมีความน่าสนใจมาก” 

 

นักศึกษาบางคนสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีต่อรายวิชา และสามารถน าไปเชื่อมโยงการ
เป้าหมายในการศึกษาของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพของตนเองในปัจจุบัน ดังปรากฏจาก
ความคิดเห็นของนักศึกษา ดังนี้ 

“ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นสามเณร วิทยาศาสตร์ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาล้วนแต่
เป็นประโยชน์ช่วยท าให้ข้าพเจ้าไม่ได้พัฒนาเพียงแค่ด้านเดียว แต่ช่วยข้าพเจ้า
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พัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น การเรียนรู้ที่ดี เข้าใจมัน ท าให้ข้าพเจ้าสามารถอยู่
ร่วมกับเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี” 

“ส าหรับตัวผมเองก็ได้เห็นว่า วิทยาศาสตร์นั้นอยู่กับเราตลอดเวลา 
เพียงแต่เรามองข้ามสิ่งเหล่านั้นไป ผมก็จะพยายามศึกษาในหัวข้อการบรรยายใน
สิ่งที่ผมสนใจมากขึ้น เพื่อต่อยอดความคิด และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ส าหรับตัวผม
เอง และจะได้ไปประยุกต์ใช้กับงานอภิบาลต่อไป” 

“รายวิชานี้ส าคัญมากส าหรับเรา ได้เรียนรู้ในหลายสิ่งหลายอย่างในโลก
ของเรา เมื่อเราได้เรียนรู้ เราก็รู้แค่นั้นไม่พอเราก็ต้องแบ่งปันให้คนอ่ืนด้วย” 

 
3. สิ่ง ท่ีได้ รับจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  วท 100 วิทยาศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน โดยใช้เทคนิควิธีกระบวนการกลุ่มน าเสนอ 
 จากแบบสอบถาม นักศึกษาได้สะท้อนให้ทราบถึงสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยเทคนิควิธีกระบวนการกลุ่ม
น าเสนอ  ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) รับฟังการบรรยายโดยวิทยากรในแต่ละหัวข้อ (180 
นาที)  2) แต่ละกลุ่มท าการถอดการบรรยายออกเป็นเอกสารรายงาน   3)  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลใน
หัวข้อนั้น ๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการน าเสนอ   4) น าเสนออภิปราย โดยไม่จ ากัดเทคนิควิธีการ แต่ต้อง
มีสื่อในการน าเสนอ  (30 นาที)  และ  5) อาจารย์ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง    
 ซึ่งสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการจัดการเรียนการสอนนั้น สะท้อนออกมาในหลากหลาย
เหตุผล เช่น นักศึกษาเกิดทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม มีการวางแผน มีการแบ่งความรับผิดชอบ มี
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม มีการเตรียมการน าเสนอ ดังปรากฏจากความคิดเห็นของนักศึกษาบางคน 
ดังต่อไปนี้ 

“งานกลุ่มที่อาจารย์ได้มอบหมายให้พวกเราท า และน ามาเสนอในชั้น
เรียน ท าให้ผมรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่เป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่กัน
ที่ชัดเจนและมีโอกาสในการไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจากค าแนะน าของ
อาจารย์ และเมื่อน าเสนอแต่ละกลุ่มก็น าเสนอได้อย่างดีแสดงว่าแต่ละคนเอาใจใส่
ในการไปศึกษาค้นคว้าและเอาใจใส่อย่างดีในรายวิชานี้” 

“ในภาคปฏิบัติ ในช่วงของการลงมือท า  จากการได้ศึกษาค้นคว้าในบาง
กิจกรรม ท าให้ได้ฝึกตนเองในการที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ 
เพื่อให้รู้มากขึ้น เข้าใจมากขึ้น ...ทั้งยังได้เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มในการท า
รายงาน การช่วยเหลือ รู้จักเพื่อนมากขึ้นในระหว่างเรียน และเป็นผลให้ได้ฝึก
ความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ฝึกการเตรียมความพร้อมใน
การน าเสนอของกลุ่ม” 
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“ได้ฝึกความสามัคคี ร่วมมือกันท าอย่างสนุกสนาน ได้พูดคุย แบ่งปัน
ความรู้ของกันและกันให้กับเพื่อน และฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเช่นกัน” 

“ที่ส าคัญ ฉันได้เรียนรู้เทคนิคของการน าเสนอที่น่าสนใจ ในการน าเสนอ
แก่ผู้อื่นด้วย” 

“ในงานกลุ่ม ก็ดีเช่นกัน ส าหรับฉันท าให้ได้เห็นความร่วมมือของทุก ๆ 
กลุ่ม ในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นการฝึกการเป็นผู้น า การกล้าแสดงออก การ
รู้จักการประสานงาน   การรู้จักค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ” 

“นอกจากนี้ในรายวิชายังให้นักศึกษาได้ไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อมาแบ่งปัน
ให้กับเพื่อน ๆ ได้ยินได้ฟังกันอีกด้วย ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดง
แนวคิดและเป็นการ Reflection ของหัวข้อการบรรยายนั้น ๆ ด้วย” 

 

 นอกจากนั้นสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ยังสะท้อนในรูปของความประทับใจ โดยเฉพาะความประทับใจจากการบรรยาย
ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการถ่ายทอด วิธีคิด ตลอดจนประสบการณ์ชีวิต 
ที่ผู้บรรยายได้ถ่ายทอดให้นักศึกษานอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ   ซึ่งปรากฏดังความคิดเป็น
ของนักศึกษาบางคน ดังต่อไปนี้ 

“รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน เป็นวิชาที่มีอะไรต่าง  ๆ 
หลากหลาย คือ มีอาจารย์ผู้บรรยายหลายท่าน มาบรรยายในหัวข้อที่แตกต่างกัน 
อาจารย์แต่ละท่านมีความรู้อย่างลึกซึ้งในเร่ืองที่ตนบรรยาย ท าให้เนื้อหาในแต่ละ
เร่ืองที่บรรยายผมได้รับความรู้อย่างแท้จริง การที่ผู้บรรยายมีความหลากหลายเป็น
การสร้างบรรยากาศของการเรียนในรายวิชานี้ได้เป็นอย่างดี และน่าสนใจ ...ซึ่งใน
แต่ละหัวข้อผมก็พยายามเก็บเกี่ยวความรูใ้ห้ได้มากที่สุด” 

“มีค า ๆ หนึ่งที่อาจารย์ได้พูดไว้เกี่ยวกับเร่ือง ภาพยนตร์ : ความคิดบน
แผ่นฟิล์ม ว่า “การถ่ายภาพเป็นการแช่แข็งความจริงเอาไว้ให้อยู่ในกรอบเล็ก ๆ”  
(อ.ทรงยศ แววหงษ์)  เป็นค าคมที่ผมชอบมากและไม่เคยลืม นี่เป็นตัวอย่างบาง
ตอนที่ผมยกมาให้ทราบว่า สิ่งที่ผมได้รับจากวิชานี้ไม่เพียงแต่ความรู้ที่เป็นทฤษฎี 
แต่เป็นความรู้ที่ดิ้นได้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้” 

“อาจารย์แต่ละท่านก็มีหลากหลายรูปแบบ แต่ที่รู้สึกประทับใจในคาบ
เรียน การปฐมพยาบาลและสุขภาพเบื้องต้น ที่ได้ความรู้ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
และได้มีการฝึกปฏิบัติการผายปอด มีอุปกรณ์ในการฝึก ถ้าท าผิด อาจารย์ก็แนะน า
วิธีที่ถูกต้องให้ การเรียนแบบนี้ดี ไม่น่าเบื่อ เป็นการกระตุ้นให้พวกเราได้ลองฝึก 
ลองท า เผื่ออนาคตอาจได้ใช้จริง” 
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“จากการที่ได้รับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญที่มาเป็นวิทยากรและผมได้รับ
ความรู้แล้ว ผมยังได้รับแบบอย่างชีวิตจากท่านต่างๆ  ด้วย เพราะนอกจากพวก
ท่านถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการแล้ว ท่านยังถ่ายทอดชีวิตและข้อคิดอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อผมเป็นอันมาก เช่น ท่านแบ่งปันถึงการศึกษาของท่านซึ่งจะต้อง
ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นก าลังใจต่อผมมากในการที่
จะต้องด าเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรค” 

 

 และการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ยังเป็นการทบทวนความรู้เก่า และเพิ่มเติมความรู้
ใหม่ให้กับนักศึกษาที่เคยศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์มาบ้างแล้ว  แต่สิ่งที่นักศึกษาได้รับเพิ่มเติม
นอกเหนือจากความรู้ทางทฤษฎีแล้ว นักศึกษาบางคนยังสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  และเหนือสิ่งอ่ืนใด  นักศึกษาบางคนเกิดความตระหนักรู้ในสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่
ใกล้หรือไกลตัว ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนส่งผลกระทบถึงกันเสมอ  ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  ดังปรากฏใน
ความคิดเห็นของนักศึกษาบางคน ดังต่อไปนี้ 

“จากการเรียนทั้งหมดนี้มีวิชาหนึ่งที่รู้สึกชอบและมีประโยชน์กับตัวผม
มากคือ การปฐมพยาบาลและสุขภาพเบื้องต้น  เพราะเมื่อเรียนแล้วได้มีโอกาสไป
ช่วยเหลือเพื่อนคนหนึ่ง เขาเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นฟุตบอล ผมน าสิ่งที่ได้เรียนไป
ช่วยเหลือเขา” 

“สิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือ วิธีดามแขน ที่เพื่อน ๆ น าเสนอ ว่าควรท าอย่างไร คือ 
ต้องเอาไม้มาดามไว้ก่อน แล้วเอาผ้าพันไว้กันการกระทบกระเทือน อาจใช้ผ้า
คล้องคอด้วย .. .และในเร่ืองของชีววิทยาที่ได้ เ รียนรู้คือ  ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
(Introduce Species)  ไม่คิดว่า หลายๆ  อย่างที่ประเทศไทยเรามีมาจากต่างประเทศ 
เช่น ปลานิล พริก มะละกอ ฯลฯ” 

“วิทยาศาสตร์โลก ของ รศ. น าพวัลย์ กิจรักษ์กุล ผมรู้และเข้าใจเพิ่มขึ้นมา
อีกว่า ณ จุดใดจุดหนึ่งของโลกเกิดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ท าให้โลกทั้งโลก
เกิดความเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น การละลายของน้ าแข็งทางขั้วโลกเหนือ ถึงมัน
จะไม่ได้เกิดกับประเทศไทยโดยตรง แต่เราพบในเวลานี้คือ การเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ าทะเล หลังจากได้เรียนได้รับรู้ในรายวิชานี้แล้ว ท าให้ผมต้องตื่นตัวในการ
ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของเราเองทุก ๆ คน เพราะก็ถือว่านี้คือชีวิตของโลกของ
เรา” 

“ส่วนอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมชอบมากคือ การปฐมพยาบาลและสุขภาพ
เบื้องต้น โดย ท่านพันเอก นายแพทย์สัตยา จิวจินดา เป็นต้นในตอนที่ท่านสอน
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การถูกสัตว์ร้ายกัด และการช่วยเหลือคนจมน้ า ก่อนหน้าผมเคยเรียนผ่าน ๆ แต่ไม่
รู้วิธีที่ถูกต้อง จนได้มาเรียนอีกรอบ ตอนนี้ผมรู้วิธีที่ถูกต้องแล้วครับ” 

“การได้ดูเพื่อน ๆ น าเสนอนั้น เห็นการปฐมพยาบาลขั้นต้นที่สามารถท า
ได้และดูแล้วเข้าใจง่าย เช่น การช่วยคนจมน้ า โดยการเป่าปาก เพื่อให้ลมเข้าสู่ปอด 
และการปั้มหัวใจ” 

“เร่ืองสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งเราอาจไม่ตระหนักถึงความสมดุลของสิ่ง
ต่าง ๆ ก่อนนี้ แต่เมื่อได้มาเรียนท าให้ตัวเองได้ตระหนักถึงความสมดุลของ
ธรรมชาติมากขึ้น เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่สมดุล” 

“ดังนั้นการเรียนเร่ืองต่าง ๆ ที่ผ่านมานั้นท าให้เรารู้วิธีการใช้สารสนเทศ 
และการน าความรู้ของตนเองไปสู่ผู้อ่ืนนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ และการเรียนวิชานี้ท า
ให้รู้จักการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง”  

“ส าหรับการบรรยายหัวข้อเร่ือง สมดุลธรรมชาติ ผมรู้สึกมีความเข้าใจ
และชอบมาก เพราะมีผลโดยตรงกับเรา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวัฎจักรของสัตว์ ผู้ล่า 
หรือผู้ถูกล่าก็ตาม...ซึ่งผมเองก็ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเกี่ยวกับการบรรยายหัวข้อ
การปฐมพยาบาลและสุขภาพเบื้องต้น ก็เห็นถึงความส าคัญของการปฐมพยาบาลนี้
มาก ๆ ส่วนในเร่ืองภูมิศาสตร์ ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับละติจูด ลองจิจูด  แกนต่าง ๆ 
ของโลก ซึ่งเร่ืองนี้ก็เป็นการเรียนรู้เป็นคร้ังแรกของผมด้วย” 

 

 ดังนั้นจึงสรุปในภาพรวมได้ว่า วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มน าเสนอเพื่อปรับทัศนคติต่อการศึกษาในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
เป็นแนวคิดที่คณะผู้วิจัยได้คิดขึ้น โดยผสมผสานแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ทั้งแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู
แบบรวมมือ (Theory of Cooperative Learning) ของ สลาวิน เดวิด จอหนสัน และโรเจอร จอหนสัน  
และวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มแก้ปัญหา ของไพฑูรย สินลารัตน   และจากข้อมูลที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถามชนิดปลายเปิดน้ัน แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการเรียนในรายวิชา 
วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน และยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งผลให้นักศึกษาตระหนักถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของทุกสิ่งในโลก  จึงอาจสรุปได้ว่า 
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มน าเสนอ มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
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งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หลักการ คือ การน าเทคนิคกระบวนการกลุ่ม
น าเสนอที่พัฒนาโดยคณะผู้วิจัย มาใช้ในการจัดการรเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  ผลผลิตที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้ คือ ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเรียนในรายวิชา  
วท 100  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันดีขึ้น คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นวิธีการด าเนินการวิจัยไว้ดังนี ้
 
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วท 100  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัย
แสงธรรม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552  จ านวน  53 คน  และเนื่องจากใช้ประชากรทั้งหมดใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จึงเรียกเป็น กลุ่มเป้าหมายแทนค าว่ากลุ่มตัวอย่าง 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

1.  แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ มน าเสนอ ประกอบด้วย
กระบวนการดังนี้  1) รับฟังการบรรยายโดยวิทยากรในแต่ละหัวข้อ (180 นาที)  2) แต่ละกลุ่มท า
การถอดการบรรยายออกเป็นเอกสารรายงาน   3)  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อนั้น ๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้
ในการน าเสนอ   4) น าเสนออภิปราย โดยไม่จ ากัดเทคนิควิธีการ แต่ต้องมีสื่อในการน าเสนอ   
(30 นาที)  5) อาจารย์ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง  ดังภาพที่ 5.1 
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ภาพที่ 5.1  ภาพขั้นตอนของกระบวนการกลุ่มน าเสนอ 
 

2. แบบสอบถามทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ทัศนคติเดิมของนักศึกษา ทัศนคติเดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชา  

วท 100  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน นั้น นักศึกษาหลายคนเมื่อได้ยินค าว่า “วิทยาศาสตร์” ก็มัก
คิดถึงประสบการณ์เก่า ๆ สมัยที่เคยศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งจะมีการท าการทดลอง สูตร
โครงสร้างทางเคมีที่ต้องท่องจ ามากมาย ส่งผลให้นักศึกษาบางคนเกิดอาการท้อถ่อยตั้งแต่ยังไม่ได้
ศึกษา   

2. ทัศนคติใหม่ของนักศึกษา  เมื่อนักศึกษาได้ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน แล้ว นักศึกษาหลายคน มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่  จากเดิมที่ไม่
ชอบ ไม่อยากเรียนรู้ หรือเห็นว่าเป็นเร่ืองไกลตัว ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านปรัชญาและศาสนาที่
ตนเองเลือกเรียน กลับมีมุมมองที่กว้างมากขึ้น เปิดใจยอมรับ และเปิดใจในการเรียนรู้ และสามารถ
เชื่อมโยงความส าคัญของการศึกษาในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน กับการด าเนิน
ชีวิตของตนเองได้ ตลอดจนเกิดความตระหนักในบางสิ่งบางอย่างที่เคยมองข้าม หรือไม่ได้ให้ความ
สนใจ    นอกจากนี้ นักศึกษาบางคนสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีต่อรายวิชา และสามารถน าไป
เชื่อมโยงการเป้าหมายในการศึกษาของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพของตนเองในปัจจุบัน  
 
 
 

ขั้นที่ 1. ขั้นเตรียมความพร้อมด้านทฤษฎี โดยการรบัฟังการบรรยายจากวิทยากรในแต่ละหัวข้อ (180 นาท)ี   

ขั้นที่ 2.  ขั้นการทบทวนความรู้ โดยการถอดการบรรยายในแต่ละหัวข้อออกเป็นเอกสารรายงาน 
(180 นาท)ี   

ขั้นที่ 3.  ขั้นการรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในหัวขอ้นั้น ๆ เพิ่มเติม 

ขั้นที่ 4.  ขั้นการน าเสนอ  โดยการประมวลความรู้แล้วน าเสนอโดยเปิดให้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอได้อย่างเต็มที่ (30 นาที) 

ขั้นที่ 5.  ขั้นการใหข้้อมูลสะท้อนกลับ เกี่ยวกับเนื้อหา เทคนิค
วิธีการน าเสนอ และอื่น ๆ  
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3. สิ่งท่ีได้รับจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิต 
ประจ าวัน โดยใช้เทคนิควิธีกระบวนการกลุ่มน าเสนอ  ซึ่งสะท้อนออกมาในหลากหลายเหตุผล เช่น 
นักศึกษาเกิดทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม มีการวางแผน มีการแบ่งความรับผิดชอบ มีการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม มีการเตรียมการน าเสนอ  

นอกจากนั้นสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ยังสะท้อนในรูปของความประทับใจ โดยเฉพาะความประทับใจจากการบรรยาย
ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการถ่ายทอด วิธีคิด ตลอดจนประสบการณ์ชีวิต 
ที่ผู้บรรยายได้ถ่ายทอดให้นักศึกษานอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ    
 และการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ยังเป็นการทบทวนความรู้เก่า และเพิ่มเติมความรู้
ใหม่ให้กับนักศึกษาที่เคยศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์มาบ้างแล้ว  แต่สิ่งที่นักศึกษาได้รับเพิ่มเติม
นอกเหนือจากความรู้ทางทฤษฎีแล้ว นักศึกษาบางคนยังสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  และเหนือสิ่งอ่ืนใด  นักศึกษาบางคนเกิดความตระหนักรู้ในสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่
ใกล้หรือไกลตัว ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนส่งผลกระทบถึงกันเสมอ  ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม   
 
อภิปรายผล 

ทัศนคติ เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชา วท 100  วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวันนั้น นักศึกษาหลายคนเมื่อได้ยินค าว่า “วิทยาศาสตร์” ก็มักคิดถึงประสบการณ์เก่า ๆ 
สมัยที่เคยศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งจะมีการท าการทดลอง สูตรโครงสร้างทางเคมีที่ ต้อง
ท่องจ ามากมาย ส่งผลให้นักศึกษาบางคนเกิดอาการท้อถ่อยตั้งแต่ยังไม่ได้ศึกษา   ซึ่งสอดคล้องกับ 
ศรีสมร พุ่มสะอาด (2522)  ที่กล่าวว่า  ลักษณะส าคัญของทัศนคติ  คือ  เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้
หรือเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด   ซึ่งทัศคติเหล่านี้มีผลต่อ
การเรียนของนักศึกษา ตามที่ สุทธีรัตน์ รุจิเกียรติก าจร และคณะ (2536) ที่ได้ศึกษาเร่ืองของบทบาท
ของทัศนคติที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ พบว่า  ทัศนคติเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าต่อ
ความส าเร็จในการเรียน  เพราะทัศนคติก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะไปสู่ความส าเร็จทางภาษา หรือ
ความส าเร็จอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนต้องการ จากความส าเร็จที่ได้ก็จะสะท้อนไปยังทัศนคติเดิมของผู้เรียนอีก
ด้วย   

เมื่อนักศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน โดยวิธีกระบวนการกลุ่มน าเสนอแล้ว  พบว่านักศึกษามีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ จากเดิมที่ไม่ชอบ ไม่อยากเรียนรู้ หรือเห็นว่าเป็นเร่ืองไกลตัว ไม่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาด้านปรัชญาและศาสนาที่ตนเองเลือกเรียน กลับมีมุมมองที่กว้างมากขึ้น เปิดใจยอมรับ 
และเปิดใจในการเรียนรู้ และสามารถเชื่อมโยงความส าคัญของการศึกษาในรายวิชา วท 100 
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วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน กับการด าเนินชีวิตของตนเองได้ ตลอดจนเกิดความตระหนักในบาง
สิ่งบางอย่างที่เคยมองข้าม หรือไม่ได้ให้ความสนใจ    ซึ่งสอดคล้องกับ ศรีสมร พุ่มสะอาด (2522) 
ที่กล่าวไว้ว่า   แม้ว่าทัศนคติเป็นสภาวะทางจิตใจที่มีความมั่นคงพอสมควร แต่ทัศนคติก็อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และการเรียนรู้ การที่สภาพแวดล้อม
ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทัศนคติก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากแรงจูงใจ เทคนิค
และวิธีการที่เหมาะสม การมีโอกาสกระท าหรือปฏิบัติจริง และอาจเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยหลักการ
แห่งเหตุผล  สอดคล้องกับ ว่าที่ร้อยตรี สุทธิพร บุญส่ง (2545) ที่ท าการศึกษาเร่ืองรูปแบบการสอน
เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ด้วยการบูรณาการแนวคิด 
และเทคนิควิธีการสอนต่างๆ  พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองส่วนใหญ่กระตือรือร้นและให้ความ
สนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนสังคม นอกจากนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่
พบว่าตนเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น  

ในการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่มน าเสนอ ส่งผลให้นักศึกษาเกิดทักษะใน
การท างานเป็นกลุ่ม มีการวางแผน มีการแบ่งความรับผิดชอบ มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม มีการ
เตรียมการน าเสนอ  ซึ่งสอดคล้องกับ คอบบ์ และไวท์แนค  (Cobb & Whitenack, 1996)   ที่ได้น า
แนวคิดเชิงวัฒนธรรม (Socio-Cultural Perspective) ที่ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันของบุคคล
ในสังคม ซึ่งกระบวนการกลุ่มย่อยเป็นกระบวนการที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กันของสมาชิกใน
กลุ่ม ซึ่งช่วยให้เห็นแง่มุมที่หลากหลายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท า แง่มุมเหล่านี้เกิดจากการสื่อสารหรือ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้เหตุผล การเชื่อมโยงทั้งความคิดรวบยอดและกระบวนการ และ
การน าเสนอแนวคิดของตนเองในกลุ่มย่อย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

การน าเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่มน าเสนอไปปรับใช้กับ
ผู้เรียนนั้น คณะผู้วิจัยพบว่า ในล าดับขั้นตอนที่ 5 คือขั้น อาจารย์ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อการ
พัฒนาปรับปรุง  ในขั้นนี้มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาของผู้เรียน จึงต้องการให้เน้นในขั้นตอนนี้
เป็นพิเศษ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

การศึกษาเร่ือง การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา วท. 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
โดยวิธีกระบวนการกลุ่มน าเสนอ ในคร้ังนี้นั้น การใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ถึงทัศนคติของ
นักศึกษาแต่อย่างเดียวอาจไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าการจัดการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
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น าเสนอนั้นได้ผลจริงหรือไม่  ดังนั้นจึงควรมีการวัดความรู้ก่อน และหลังเรียน (Pre-Test /Post-
Test)เพื่อน ามาเปลี่ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
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แบบสอบถาม 
ทัศนคติ และความคิดเห็นของนักศึกษา  

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสอบถาม 
ทัศนคติ และความคิดเห็นของนักศึกษา  

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 

ค าชี้แจง  
แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  การตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลใด ๆ ทั้งสิ้นกับตัวนักศึกษา จึง
ขอให้นักศึกษาตอบตามความเป็นจริง 

 
จงสรุปสิ่งท่ีนักศึกษาได้รับ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  มาพอสังเขป 
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ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
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ผลการตอบ 
แบบสอบถาม  เร่ือง ทัศนคติ และความคิดเห็นของนักศึกษา  

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
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ผลงานการออกแบบโปสเตอร์การน าเสนองานกลุ่มของนักศึกษา จ านวน 8 กลุ่ม  
ในรายวิชา วท 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
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