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บทคัดย่อ

ทักษะการสื่อสารมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งในการทำ�งานและการดำ�รงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทีต่ ้องการเรียบเรียงเรือ่ งราวและนำ�เสนออย่างเป็นระบบ สถาบัน
เทคโนโยลีจิตรลดา ได้เปิดกาเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีส่วนชองรายวิชาศึกษา
ทั่วไปในระดับอุดมศึกษาได้ระบุการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เป็น ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีความสำ�คัญเป็น
ที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการสื่อสารและการทำ�งานร่วมกับผู้อื่นของเด็กไทยมีความจำ�เป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน การเรียนรูเ้ ทคนิคการสือ่ สารทีม่ กี ารเตรียมการเป็นอย่างดีจะส่งผลให้มกี ารพัฒนา
ทักษะการสื่อสารได้ดีขึ้น ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ลงทุนมาอย่างต่อเนื่องในการเปิดพิพิธภัณฑ์
ที่มีคุณภาพการใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์เหล่านี้เพื่อประกอบการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะในการ
สือ่ สารทางวิทยาศาสตร์จงึ มีความน่าสนใจในการทดลองเพือ่ ดูผลลัพธ์การเรียนรูด้ งั กล่าว การศึกษาวิจยั
นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ทักษะทางการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การนำ�เสนอ
ด้วยพาวเวอร์พอย และการนำ�เสนอด้วยป้ายนิเทศ ก่อนและหลังเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบ
กลุ่มเดียววัดก่อนหลัง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชาทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 40 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
การนำ�เสนอด้วยป้ายนิเทศ ก่อนและหลังเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลัง
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 40 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทักษะ
การสื่ อ สารทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละแบบประเมิ น การรายงานผลการทำ � กิ จ กรรมก่ อ น-หลั ง เข้ า ศึ ก ษา
ในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ประเมินโดยครู ตนเองและเพื่อน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติการทดสอบค่า t-test Dependent Samples ผลการวิจัย พบว่า
คะแนนเฉลีย่ การนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอย หลังเข้าทัศนศึกษาพิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศทีป่ ระเมิน
โดยครู ตนเองและเพื่อนสูงกว่าก่อนเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ .001 และคะแนนเฉลี่ยการนำ�เสนอด้วยป้ายนิเทศ หลังเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งสามกลุ่มสูงกว่าก่อนเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ .001
คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนการสอน ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

Abstract

Communication skills play an important role in working effectively and living a quality
life. Specifically, science communication is a skill of systematically gathering and presenting
information. Therefore, the skill is considered a desirable learning outcome in general education at university level. However, it has been known that Thai students’ skills in communication
and collaboration need to be improved urgently. Learning a communication technique with
well-planned preparation will result in the improvement of communication skills. In Thailand,
investments have continuously been promoted to build quality museums as learning resources.
Thus, it is of interest to study the result of using museums in the instruction to develop skills in
science communication. This study aims to compare students’ average scores of PowerPoint
and poster presentations before and after participating a field trip to Information Technology Museum as a learning resource. The study was conducted as experimental research
using one-group pretest-posttest design. The population of the study were 40 students of
the Faculty of Business Administration, Chitralada Technology Institute, who enrolled in the
course of Science Communication in the second semester of the academic year 2561. The
research instruments were a lesson plan in the course of Science Communication with the
use of PowerPoint and poster for presentations and a five-point Likert scale evaluation form
used by three groups of assessors, including the students themselves, their peers and the
teachers, to score the presentations before and after the field trip. The mean difference of
the presentation scores were measured using the dependent sample t-test.
The results of the analyses revealed that (1) the post-test average scores of the
PowerPoint presentation after the field trip to Information Technology Museum were higher
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than the pre-test average scores at the significant level of .001 and (2) the post-test average
scores of the poster presentation after the field trip were higher than the pre-test average
scores at the significant level of .001.
Keywords: Learning management, science communication

บทนำ�

ทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่
มีความสำ�คัญ โดยกองวิจัยทางการศึกษา กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 12) ได้
อธิบายเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารไว้ว่า ทักษะการ
สื่อสารเป็นทักษะพื้นฐานที่จำ�เป็นต่อการเรียนรู้
ในอนาคต เพราะจะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคง
ต่อชีวติ โดยศักยภาพด้านการมีทกั ษะการสือ่ สารนี้
จะเพิม่ มากขึน้ ตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้านต่างๆ จึงมีความจำ�เป็นต้อง
ฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสารให้กว้าง
ขึ้น เช่น ใช้ทักษะการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสม
กับสถานการณ์ รู้จักเลือกใช้ข้อมูลสนับสนุนการ
สื่อสาร สามารถสรุปความรู้ ที่ได้รับอย่างรวดเร็ว
ถูกต้องครบประเด็น สามารถถ่ายทอดความรูห้ รือ
อธิบายและบรรยายเรื่องราวต่างๆ ที่ซับซ้อนได้
นอกจากนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2546: 1) ได้กำ�หนดให้มีการ
พัฒนาทักษะในการสือ่ สารไว้ในเป้าหมายของการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะช่วย
ให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดแล้ว ยังช่วยส่ง
เสริมความสามารถในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียน
จากการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร
ของเด็กไทยพบว่า การสื่อสารและการทำ�งานร่วม
กับผูอ้ นื่ เป็นทักษะทีเ่ ด็กไทยมีปญ
ั หาค่อนข้างมาก
เนื่องจากเด็กที่ทำ�งานร่วมกันไม่สามารถคุยกันได้
ว่าจะทำ�งานที่ดีออกมาอย่างไร เมื่อมีการสื่อสาร

ออกมาก็เป็นการอ่านตามข้อความ ไม่สามารถน่า
เสนอเป็นความคิดเห็นของตนเองและไม่สามารถ
ที่จะชี้ประเด็นสำ�คัญได้ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
(2558: 1) การจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์
จึงมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งในการพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้นั้น ช่วยให้ผู้
เรียนเกิดสมรรถนะสำ�คัญ คือ ความสามารถใน
การสื่อสารซึ่งเป็นความสามารถในการรับและส่ง
สาร กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 12) ดังนั้น
ในการจัดการเรียนรู้จึงถือได้ว่าเป็นกระบวนการ
สำ�คัญในการนำ�หลักสูตรสู่การปฏิบัติโดยในการ
จั ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ ยึ ด หลั ก การว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วาม
สำ�คัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ คำ�นึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นความรู้และ
คุณธรรม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจงึ ได้ก�ำ หนดแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ไว้ดังนี้ 1) ต้องให้ผู้เรียนได้คิด ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเองโดยที่ครูผู้สอน
เป็นเพียงผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือกระทำ�
มากกว่าเป็นผู้บอกเล่าเนื้อหา 2) การเรียนรู้ของ
นักเรียนจะเกิดขึ้นระหว่างที่นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการทำ�กิจกรรมเมื่อนักเรียนผ่านกิจกรรมการ
เรียนการสอนไปแล้วจะสามารถแสวงหาความรู้
รวมทั้งมีทักษะในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง พัฒนาเจตคติทาง

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 3)
สามารถสื่อสารและทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่นักเรียนจะ
ประสบความสำ�เร็จในการเรียนได้นั้น ทักษะพื้น
ฐานที่มีความจำ�เป็นสำ�หรับใช้ในการเรียนรู้ คือ
ทักษะการสื่อสารที่ประกอบไปด้วยการฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียน ซึง่ เป็นสิง่ สำ�คัญสำ�หรับ
การเรียนรู้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2546: 1) ซึ่ง Bunnag (2005:
77) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยการนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอย
และการนำ�เสนอด้วยป้ายนิเทศจากการใช้พื้นที่
เป็ น แหล่ ง การเรี ย นรู้ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
จากศึ ก ษาพบว่ า ทั ก ษะทั ก ษะการสื่ อ สารทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยการนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอย
และการนำ�เสนอด้วยป้ายนิเทศของนักเรียนดีขึ้น
หลังออกไปทัศนศึกษา เพราะนักเรียนได้ไปเรียน
รู้ด้วยประสบการณ์จริง การเรียนรู้ของนักเรียน
จะเกิดขึ้นระหว่างที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำ�
กิจกรรมขณะทัศนศึกษาในพืน้ ที่ ดังนัน้ การใช้พนื้ ที่
ฐานการเรียนรูส้ ามารถพัฒนาให้ผเู้ รีนมีทกั ษะการ
สื่อสารที่ดีขึ้น
พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นพิพิธภัณฑ์
ที่ จั ด แสดงข้ อ มู ล สารสนเทศต่ อ การดำ � รงชี วิ ต
ประจำ�วัน และจัดแสดงนิทรรศการที่เล่าเรื่องราว
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสือสารนับตั้งแต่ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน ประกอบไป
ด้วยทัง้ หมด 5 โซน ได้แก่ เทคโนโลยีการสือ่ สารยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่
เทคโนโลยีการคำ�นวณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับการ
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สือ่ สารในยุคต่างๆ มากขึน้ ซึง่ รวิน ระวิวงศ์ (2560:
1) ผู้อำ�นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ กล่าวถึงพิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ให้ผู้เข้า
ชมมีปฎิสมั พันธ์แลกเปลีย่ นความรูร้ ว่ มกัน และให้
บริการความรู้ให้เห็นถึงประโยชน์และความสำ�คัญ
ของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศต่อการ
ดำ � รงชี วิ ต ประจำ � วั น และการพั ฒนาประเทศใน
ด้านต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน อพวช. มีแนวคิดพัฒนา
นิทรรศจากปัจจุบนั สูโ่ ลกแห่งอนาคต เช่น รูปแบบ
ของการสือ่ สารตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยการจัด
นิทรรศการ Digital City เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยว
กั บ การใช้ ง านเทคโนโลยีดิ จิทั ลและการสื่ อ สาร
ข้อมูลในการอำ�นวยความสะดวกในชีวติ ประจำ�วัน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในอนาคต
ซึ่ ง ภายในนิ ท รรศการนอกจากจะสะท้ อ นให้
ผู้เข้าชมได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำ�คัญของ
เทคโนโลยียุคดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิต
ประจำ�วันแล้ว การจัดแสดงนิทรรศการและชิน้ งาน
ต่างๆ ด้วยเทคนิคเสมือนจริง ยังสร้างความตื่นตา
ตื่นใจให้กับผู้เข้าชม และสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2544: 1) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ขุ ม พลั ง แห่ ง การเรี ย นรู้ : กรณี ศึ ก ษา
ประเทศอังกฤษ พบว่าพิพิธภัณฑ์เป็นตัวกระตุ้น
และสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้การเรียนรู้จาก
วัตถุจริงทีต่ งั้ แสดงอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์เป็นการกระตุน้
ให้ เ กิ ด การกระหายรู้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์
ระหว่ า งการชมผลงานผู้ ช มจะบั ง เกิ ด ความคิ ด
ใหม่ความรู้ใหม่ก่อให้เกิดการพัฒนาการทุกระดับ
ของการศึกษา นับแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่วัยชรา จาก
ผลการวิจัยพบว่าร้อยละ 36 ของประชาชนใน
ทุกระดับมีโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์
ช่วยให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ทางสังคมเป็น
พิเศษวัตถุทแี่ สดงอยูน่ นั้ สามารถดึงดูดความสนใจ
ทำ�ให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้อื่น
ดีขึ้น ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจและ
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การพัฒนาทักษะต่างๆ เกิดการยอมรับในตนเอง
เป็นการนำ�ห้องเรียนสู่ประสบการณ์จริง เป็นการ
เรียนรู้ของชีวิต เป็นห้องเรียนเพื่อชีวิต
ดังนัน้ ใน ในรายวิชาทักษะการสือ่ สารทาง
วิทยาศาสตร์ได้เห็นความสำ�คัญของการสื่อสารจึง
พัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์โดยการ
ทดลองใช้พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสื่อสารในรูปแบบ
การนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอยและการนำ�เสนอ
ด้วยป้ายนิเทศ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
ในการสื่อสารความรู้โดยเฉพาะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยภาพและด้านการพูด เนื่องจาก
การพูดเป็นการนำ�เสนอแนวความคิดของตนเอง
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ รวมถึงเป็นช่องทางแรกที่จะ
ทำ�ให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะ
ทางการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การนำ�
เสนอด้ ว ยพาวเวอร์ พ อยและการนำ � เสนอด้ ว ย
ป้ า ยนิ เ ทศก่ อ นและหลั ง ทั ศ นศึ ก ษาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ประเมินโดยครู ตนเอง
และเพือ่ นของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา

ประโยชน์ที่ได้รับ

เป็นแนวทางให้กบั สถานศึกษา หน่วยงาน
และองค์ ก รที่ เ กี่ ยวข้ อ งนำ � วิ ธี ก ารเพื่ อ ไปพั ฒนา
ทักษะการสื่อสารให้กับบุคลากร

สมมติฐานงานวิจัย

1. คะแนนเฉลี่ ย การนำ � เสนอด้ ว ย
พาวเวอร์ พ อยหลั ง เข้ า ทั ศ นศึ ก ษาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
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เทคโนโลยีสารสนเทศ สูงกว่าก่อนเข้าทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประเมินโดยครู
ตนเองและเพื่อน
2. คะแนนเฉลี่ยการนำ�เสนอด้วยป้าย
นิ เ ทศหลั ง เข้ า ทั ศ นศึ ก ษาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศสูงกว่าก่อนเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
(Experimental Research) แบบกลุม่ เดียววัดก่อน
หลัง (One-group Pretest-Posttest Design) มี
ระเบียบและวิธีการวิจัย ดังนี้
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ
นั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดที่ ล งเรี ย นรายวิ ช าทั ก ษะการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา
2561 จำ�นวน 40 คน
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูล
ครั้งนี้ ได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทักษะ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
1.1 การสื่ อ สารทางวิ ท ยาศาสตร์ โ ดย
การนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอย
1.2 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์โดยการ
ด้วยป้ายนิเทศ
2. แบบประเมินการรายงานผลการทำ�
กิจกรรมเป็นแบบประเมินตนเอง ก่อน-หลังเข้า
ศึกษาในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ใช้เกณฑ์การประเมินการนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์
พอย มีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 5=ดี
มาก 4=ดี 3=พอใช้ 2=ต้องปรับปรุง 1=ต้องแก้ไข

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ใหม่ โดยประเมินจาก ครู เพื่อน และประเมินตัว
เอง ปรับปรุงจาก Chanawat Bunnag (2005)
3. แบบประเมินการรายงานผลการทำ�
กิจกรรมเป็นแบบประเมินจากเพือ่ นก่อน-หลัง เข้า
ศึกษาในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้
เกณฑ์การประเมินการนำ�เสนอป้ายนิเทศ มีเกณฑ์
การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 5=ดีมาก 4=ดี 3=พอใช้
2=ต้องปรับปรุง 1=ต้องแก้ไขใหม่ โดยประเมิน
จาก ครู เพื่อน และประเมินตัวเอง ปรับปรุงจาก
Chanawat Bunnag (2005)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การสร้างแผนการเรียนรู้ (มคอ.3)
รายวิชาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
1.1 ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบ
การเรียนการสอน ตามเกณฑ์การศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา
1.2 สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
นำ�มาสร้างเป็นบทเรียนในเรื่องการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยการนำ�เสนอเพาเวอร์พอยและ
การนำ�เสนอด้วยป้ายนิเทศ
2. การสร้างเกณฑ์การประเมินการนำ�
เสนอด้วยพาวเวอร์พอย และเกณฑ์การนำ�เสนอ
ด้วยป้ายนิเทศ ปรับปรุงจาก Chanawat Bunnag
(2005) ซึ่ ง ได้ ส ร้ า งแบบประเมิ น การนำ � เสนอ
โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารสร้ า งแบบรู บ ริ ค (Rubic
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Assessment) เพื่อประเมินทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ 3 ทักษะได้แก่ การทัศนศึกษา ทักษะ
การนำ�เสนอด้วยเพาเวอร์พอยและทักษะการนำ�
เสนอป้ายนิเทศแต่ในงานวิจยั เล่มนีไ้ ด้น�ำ เครือ่ งมือ
ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อประเมินทักษะการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำ�นวน 2 ทักษะ
ได้แก่ ทักษะการนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอยและ
ทักษะการนำ�เสนอป้ายนิเทศ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. นำ�แผนการเรียนรู้ (มคอ.3) รายวิชา
ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ มาเทียบเคียง
กับเกณฑ์ตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานการเรี ย นรู้ ต ามเกณฑ์ ข องสำ � นั ก วิ ช า
ศึกษาทั่วไป
2. เกณฑ์การประเมินการนำ�เสนอด้วย
พาวเวอร์พ อยและเกณฑ์การนำ�เสนอด้วยป้าย
นิเทศให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และค่า
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of Item
Objective Congruence (IOC))
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดย
ทำ�การทดลอง ดังนี้
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กลุ่ม

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

E

Pre-test
T1T1
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
Post-test

X

T2T2

E หมายถึง กลุ่มทดลอง
T1T1 หมายถึง การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ก่อนเข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยนำ�เสนอในรูปแบบการนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอยและการนำ�เสนอด้วยป้ายนิเทศ
T2T2 หมายถึง การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์หลังเข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำ�เสนอในรูปแบบ
การนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอย และการนำ�เสนอด้วยป้ายนิเทศ
X หมายถึง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 1 ครูสอนนักศึกษาหัวข้อหลัก
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยการด้วยการนำ�เสนอด้วยพาว
เวอร์พอยและการนำ�เสนอด้วยป้ายนิเทศ
ขั้ น ตอนที่ 2 ครู นำ � บทความทางด้ า น
วิทยาศาสตรให้นักศึกษาศึกษาศึกษาข้อมูล และ
ให้นักศึกษาเลือกประเด็นที่ตนเองสนใจเพื่อทำ�
รายงานเสนอในรูปแบบการนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์
พอย และการนำ�เสนอด้วยป้ายนิเทศ
ขั้ น ตอนที่ 3 ครู ใ ห้ นั ก ศึ ก ษานำ � เสนอ
ประเด็นที่ตนเองสนใจจากสัปดาห์ที่ 2 โดยนำ �
เสนอในรูปแบบ การนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอย
พร้อมประเมินผลการนำ�เสนอโดย ครู เพื่อน และ
ประเมินตนเอง โดยใช้แบบประเมินการนำ�เสนอ
ด้วยพาวเวอร์พอยปรับปรุงจาก Chanawat Bunnag (2005)
ขั้ น ตอนที่ 4 ครู ใ ห้ นั ก ศึ ก ษานำ � เสนอ
ประเด็นที่ตนเองสนใจจากสัปดาห์ที่ 2 โดยนำ �
เสนอในรูปแบบการนำ�เสนอด้วยป้ายนิเทศพร้อม
ประเมิน ผลการนำ�เสนอโดยผู้ประเมินได้แก่ ครู
เพื่อน และประเมินตนเอง โดยใช้แบบประเมิน
ปรับปรุงจาก Chanawat Bunnag (2005)
ขัน้ ตอนที่ 5 ครูน�ำ นักศึกษาเข้าทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและให้นักศึกษา

เลือกประเด็นที่ตนเองสนใจและให้นักศึกษาทำ�
รายงานเสนอในรูปแบบการนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์
พอย และการนำ�เสนอด้วยป้ายนิเทศ
ขั้ น ตอนที่ 6 ครู ใ ห้ นั ก ศึ ก ษานำ � เสนอ
ประเด็นที่ตนเองสนใจจากพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยนำ�เสนอในรูปแบบการนำ�เสนอ
ด้วยพาวเวอร์พอยพร้อมประเมิน ผลการนำ�เสนอ
โดยผู้ประเมินได้แก่ ครู เพื่อน และประเมินตนเอง
โดยใช้แบบประเมิน การนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอย
ปรับปรุงจาก Chanawat Bunnag (2005)
ขั้ น ตอนที่ 7 ครู ใ ห้ นั ก ศึ ก ษานำ � เสนอ
ประเด็นที่ตนเองสนใจจากพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยนำ�เสนอในรูปแบบการนำ�เสนอ
ด้วยป้ายนิเทศ พร้อมประเมินผลการนำ�เสนอโดย
ผูป้ ระเมินได้แก่ ครู เพือ่ น และประเมินตนเอง โดย
ใช้แบบประเมิน (Poster) ปรับปรุงจาก Chanawat
Bunnag (2005)
ขั้นตอนที่ 8 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน คือ เพศ ด้วย
ค่าความถี่และค่าร้อยละ
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2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนและ
หลังการประเมินการนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอย
และการนำ � เสนอด้ ว ยป้ า ยนิ เ ทศใช้ ก ารทดสอบ
ค่า t–test Dependent Samples (ล้วน สายยศ,
2538: 65)

ตาราง 1

116
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ผลการวิจัย

ผลการวิจัยขอนำ�เสนอเป็น 2 ข้อ ตาม
สมมติฐานงานวิจัย ดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยด้วยการนำ�เสนอด้วย
พาวเวอร์ พ อย หลั ง เข้ า ทั ศ นศึ ก ษาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าก่อนเข้าทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

แสดงผลการเปรียบคะแนนเฉลีย่ การนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอยก่อนและหลังเข้าทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินโดยครู
รายการ

df

S.D.

Pre-test

39

4.06

.094

Post-test

39

4.86

.125

t

p

13.702***

.001

p < .001

จากตาราง 1 ผลการศึกษาพบว่าคะแนน
เฉลี่ ย หลั ง เข้ า ทั ศ นศึ ก ษาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเข้าทัศนศึกษา
ตาราง 2

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001

แสดงผลการเปรียบคะแนนเฉลีย่ การนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอยก่อนและหลังเข้าทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินโดยตนเอง
รายการ

df

S.D.

Pre-test

39

3.98

.060

Post-test

39

4.67

.195

t

p

22.272***

.001

p < .001

จากตาราง 2 ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผล
คะแนนเฉลี่ยการนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอยหลัง
เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศสูง

กว่าคะแนนค่าเฉลีย่ ก่อนเข้าทัศนศึกษาพิพธิ ภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .001
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แสดงผลการเปรียบคะแนนเฉลี่ยด้วยการนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอยก่อนและหลังเข้า
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินโดยเพื่อน
รายการ

df

S.D.

Pre-test

39

4.13

.204

Post-test

39

4.89

.135

t

p

22.524***

.001

p < .001

จากตาราง 3 ผลการศึ ก ษาพบว่ า
คะแนนเฉลี่ยด้วยการนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอย
หลั ง เข้ า ทั ศ นศึ ก ษาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเข้าทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสำ�คัญ
ตาราง 4

ทางสถิติที่ระดับ .001
2. คะแนนเฉลี่ยด้วยป้ายนิเทศหลังเข้า
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เ ทคโนโลยีสารสนเทศสูง
กว่ า ก่ อ นเข้ า ทั ศ นศึ ก ษาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ

แสดงผลการเปรียบคะแนนเฉลี่ยด้วยป้ายนิเทศก่อนและหลังเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินโดยครู
รายการ

df

Pre-test

39

3.95

S.D.
.189

Post-test

39

4.86

.125

t

p

43.860***

.001

p < .001

จากตาราง 4 ผลการศึ ก ษาพบว่ า
คะแนนเฉลี่ยการนำ�เสนอด้วยป้ายนิเทศหลังเข้า
ทั ศนศึ กษาพิ พิ ธ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศสูง
ตาราง 5

p < .001

กว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเข้าเข้าทัศนศึกษาพิพธิ ภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .001

แสดงผลการเปรียบคะแนนเฉลี่ยด้วยป้ายนิเทศก่อนและหลังเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินโดยตนเอง
S.D.

รายการ

df

Pre-test

39

3.98

.060

Post-test

39

4.35

.262

t

p

9.693***

.001
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จากตาราง 5 ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผล
คะแนนเฉลี่ยการนำ�เสนอด้วยป้ายนิเทศหลังเข้า
ทั ศนศึ กษาพิ พิ ธ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศสูง
ตาราง 6
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กว่าคะแนนค่าเฉลี่ยหลังเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .001

แสดงผลการเปรียบคะแนนเฉลี่ยด้วยป้ายนิเทศ ก่อนและหลังเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินโดยเพื่อน

รายการ

df

S.D.

Pre-test

39

4.11

.156

Post-test
p < .001

39

4.98

.060

จากตาราง 6 ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผล
คะแนนเฉลี่ยด้วยการนำ�เสนอด้วยป้ายนิเทศหลัง
เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเข้าทัศนศึกษาพิพธิ ภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .001

อภิปรายผล

การเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ก่ อ น
และหลั ง เข้ า ทั ศ นศึ ก ษาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศด้วยการนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอย
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการนำ�
เสนอด้ ว ยพาวเวอร์ พ อย ก่ อ นและหลั ง เข้ า
ทัศนศึกษาพิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า
คะแนนเฉลี่ยการนำ�เสนอพาวเวอร์พอย หลังเข้า
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศโดย
ครู ตนเอง และเพื่อน สูงกว่าก่อนเข้าทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ .001 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษา
ได้มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ในขณะที่ทำ�กิจกรรมการเรียนรู้ ทำ�ให้นักศึกษา
ได้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจในเนื้ อ หาสาระทาง
วิทยาศาสตร์ (ขัตยิ า จันสังสา, 2555: 110-113)

t

p

41.548***

.001

จึงทำ�ให้มีคะแนนเฉลี่ยในการนำ�เสนอด้วยพาว
เวอร์พอยสูงขึ้น ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของอรพิ น ท์ ตั น เมื อ งใจ (2556:
83-84) ที่ศึกษาความสามารถในการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะการพูดในเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาและฝึกให้นักเรียนนำ�
เสนอและสื่อสารกับคนอื่นๆ ในห้องเรียน เมื่อ
เปรียบเทียบผลก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า
นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการสื่ อ สารทาง
วิทยาศาสตร์สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อน
และหลัง เป็นเพราะว่านักเรียนได้ลงมือปฎิบตั แิ ละ
สืบค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้
ที่หลากหลาย
การเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ก่ อ น
และหลั ง เข้ า ทั ศ นศึ ก ษาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศด้วยการนำ�เสนอด้วยป้ายนิเทศ
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการนำ�
เสนอด้วยป้ายนิเทศ ก่อนและหลังเข้าทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า คะแนน
เฉลี่ ย การนำ � เสนอด้ ว ยป้ า ยนิ เ ทศ หลั ง เข้ า
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศโดย
ครู ตนเอง และเพื่อนสูงกว่าก่อนเข้าทัศนศึกษา
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พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ .001 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษา
ได้มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ในขณะที่ทำ�กิจกรรมการเรียนรู้ ทำ�ให้นักศึกษา
ได้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจในเนื้ อ หาสาระทาง
วิทยาศาสตร์ จึงทำ�ให้มีคะแนนเฉลี่ยในการนำ�
เสนอด้วยพาวเวอร์พอยสูงขึน้ ซึง่ ผลการศึกษาครัง้
นี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 10-13) ที่
พบว่ากิจกรรม การศึกษาค้นคว้า การสืบค้นข้อมูล
การสาํ รวจตรวจสอบ การนาํ เสนอผลงานและการ
ทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการประเมิน
ตามสภาพจริงที่ใช้ประเมิน ผู้เรียนได้หลากหลาย
และสะท้อนถึงสมรรถภาพประกอบแท้จริงของ
ผูเ้ รียน ซึง่ กิจกรรมเหล่านีส้ ามารถนำ�ไปปรับไปเพือ่
พัฒนาผูเ้ รียนในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น การนำ�เสนอผลงานด้วยวิธีการทำ�โปสเตอร์
การนำ�เสนอหน้าชัน้ เรียน หรือแม้กระทัง่ การเขียน
รายงาน เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี
คะแนนเฉลี่ยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในรูป
แบบการนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอยและป้ายนิเทศ
สูงขึ้นดังนั้นในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอาจจะนำ�
วิธกี ารจัดการเรียนด้วยโดยใช้พพิ ธิ ภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ น ฐานไปปรั บ ใช้ เพื่ อ พั ฒ นาให้
นักศึกษามีการสื่อสารด้วยการนำ�เสนอที่ดีขึ้น
2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเปรียบเทียบ
ผลคะแนนเฉลี่ ย ระหว่ า งเพศเพื่ อ ให้ เ ห็ น ความ
แตกต่างระหว่างการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของ
กลุ่มนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง
3. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาความ
สัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อทักษะการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์
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